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RHAGAIR
Ers blynyddoedd, bu’r Cyngor yn gweithio i greu Cynllun Datblygu Lleol sy’n cyflwyno
polisïau a chynigion o ran defnydd tir i lunio twf Casnewydd yn y dyfodol hyd at 2026.
Mae ymgynghoriad eang â’r cyhoedd wedi llunio cynnwys y ddogfen hon yn sylweddol,
felly diolch i bawb a roddodd o’u hamser i wneud sylwadau. Hoffwn hefyd ddiolch i’r
Swyddogion a’r Aelodau sydd wedi helpu i lunio a chyflawni’r Cynllun hwn.
Mae’r Cyngor wedi gwrando ar y farn a fynegwyd ac o ganlyniad gwnaed nifer o
newidiadau i’r Cynllun drwy gydol y broses. Cafodd y Cynllun ei archwilio’n gyhoeddus
gan Arolygydd Cynllunio annibynnol sydd, ar ôl ystyried y sail dystiolaeth a barn
rhanddeiliaid, wedi dod i’r casgliad bod y Cynllun yn un cadarn.
Mae’r dirwasgiad economaidd wedi cael effaith heriol ar Gasnewydd yn y cyfnod
diweddar. Mae twf ac adfywio yn ofynion allweddol i gynorthwyo adferiad, a chaiff y
rhain eu hybu gan y Cynllun hwn. Yn ogystal ag annog twf economaidd ac adfywio,
mae’r Cynllun hwn hefyd yn diogelu ac yn gwella ein hamgylcheddau naturiol gorau ac
yn gwarchod treftadaeth adeiledig Casnewydd. Mae’n cynorthwyo datblygiad ein
busnesau sy’n bodoli eisoes a busnesau newydd gan ddefnyddio cryfderau Casnewydd
o ran ei gweithlu a’i chysylltiadau ffisegol a digidol. Yn ogystal, bydd yn cynorthwyo
ffyrdd iachach o fyw a lles, er enghraifft, drwy ddiogelu a gwella cyfleusterau chwaraeon
a hamdden llwyddiannus.
Mae cynaliadwyedd wrth wraidd y Cynllun hwn, ac mae Casnewydd yn awyddus iawn i
gynorthwyo datblygu, ond mae’n hanfodol sicrhau’r math cywir o ddatblygiad yn y
lleoliad cywir. Bydd polisïau’r Cynllun hwn yn helpu i gyflawni’r nod hwnnw.
Mae projectau adfywio mawr eisoes yn cael eu cynnal yng Nghanol y Ddinas, ac yng
Nglan Llyn, Parc Jiwbilî a Gerddi Loftus i enwi ond rhai. Mae’n adeg gyffrous i
Gasnewydd, sy’n Ddinas sy’n gwella’n gyson. Rwyf o’r farn bod y Cynllun Datblygu
Lleol hwn yn hanfodol o ran helpu Casnewydd i sicrhau adferiad economaidd drwy
gyflawni twf cynaliadwy ledled y Ddinas. Gan hynny rwy’n hyderus y bydd y Cynllun yn
helpu i wella bywydau pobl ac y gallwn edrych ymlaen at ddyfodol mwy ffyniannus.

Y Cynghorydd John Richards
Yr Aelod Cabinet dros Adfywio a Datblygu
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Cyflwyniad a Throsolwg
Cefndir

1.1

Mae Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, neu fel y’i diwygiwyd, yn ei
gwneud hi’n ofynnol i Gyngor Dinas Casnewydd baratoi Cynllun Datblygu Lleol.
Bydd y Cynllun yn llywio datblygiadau yng Nghasnewydd hyd at 2026.

Y Cyd-destun Hanesyddol
1.2

Er mwyn cynllunio at y dyfodol, mae’n werth bwrw golwg ar y gorffennol er
mwyn deall sut mae’r Ddinas wedi datblygu ac addasu dros amser.

1.3

Cyrhaeddodd yr ymsefydlwyr cyntaf ardal Casnewydd yn yr Oes Efydd, a cheir
tystiolaeth o hyn hyd heddiw, yn enwedig ar y gwastatiroedd arfordirol. Yn ystod
y goresgyniad Rhufeinig, roedd Caerllion yn brif bencadlys milwrol a gellir gweld
olion sylweddol a gloddiwyd yno, gan gynnwys yr amffitheatr, y baddonau a’r
barics a ddefnyddiwyd gan y Lleng Rufeinig. Yn y 5ed ganrif sefydlwyd safle
crefyddol gan Gwynllyw Sant, safle sydd wedi datblygu i fod yn Eglwys Gadeiriol
Gwynllyw, a saif heddiw.

1.4

Erbyn y 15fed ganrif roedd Casnewydd yn borthladd masnachu o bwys, ac mae’r
ffaith y darganfuwyd llong sylweddol a gadwyd ym mwd glannau Afon Wysg yn
dystiolaeth o hyn. Yna tyfodd y Ddinas yn sylweddol yn ystod chwyldro
diwydiannol ddiwedd y 18fed ganrif a’r 19eg ganrif, yn gyntaf yn sgîl datblygu’r
rhwydwaith camlesi ac yna yn sgîl dyfodiad y rheilffyrdd, gan alluogi allforio
llwythi glo sylweddol ynghyd â chynnyrch haearn a dur. Daeth Casnewydd yn
brif dref Sir Fynwy, sir a oedd yn ymestyn mor bell i’r gorllewin â Chwm Rhymni
bryd hynny. Mae llawer o’r adeiladau mawreddog a godwyd yn Oes Fictoria i’w
gweld o hyd, sy’n golygu bod gan Gasnewydd gymeriad a gollwyd gan nifer o
drefi a dinasoedd eraill.

1.5

Yn y cyfnod modern, bu gweithgynhyrchu dur yn un o gonglfeini’r economi drwy
gydol yr 20fed ganrif, ynghyd â’r porthladd. Fodd bynnag, dirywiodd llawer o’r
diwydiannau trymion yng Nghasnewydd. Er enghraifft, daeth gweithgynhyrchu
dur i ben yng Ngwaith Dur Llanwern yn 2001, gan arwain at golli 1,300 o swyddi.

1.6

Mae adfywio’r safle bellach yn un o nodau allweddol y Cynllun, ynghyd â
safleoedd tir llwyd eraill sydd â hanes tebyg i Waith Dur Llanwern. Bydd y
Cynllun hwn yn helpu i barchu’r gorffennol, ond ei nod yw hybu twf ac adfywio
safleoedd, gan greu dyfodol llewyrchus a llunio pennod gadarnhaol newydd yn
hanes Casnewydd.

Gweledigaeth y Cynllun
1.7

Mae gweledigaeth y Cynllun fel a ganlyn:
Fel porth i Gymru, bydd Casnewydd yn ganolfan adfywio
sy’n dathlu ei diwylliant a’i threftadaeth, wrth hefyd fod yn
ganolfan ar gyfer twf economaidd amrywiol a fydd yn
atgyfnerthu ei chyfraniad i’r rhanbarth. Bydd yn lle y bydd
pobl yn ei adnabod fel Dinas fywiog a deinamig sy’n tyfu,
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gyda chymunedau sy’n byw’n gytûn mewn amgylchedd
naturiol unigryw.

Materion Allweddol
1.8

Mae nifer o faterion allweddol sy’n wynebu Casnewydd y mae’n rhaid mynd i’r
afael â hwy er mwyn cyflawni Gweledigaeth y Cynllun hwn. Nodwyd y materion
hyn yn dilyn ystyried y canlynol:
• Canlyniadau ymgynghoriadau cyhoeddus
• Gwybodaeth gymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol sylfaenol
• Arfarniad o Gynaliadwyedd/Asesiad Amgylcheddol Strategol

1.9

Mae’r materion allweddol fel a ganlyn:
• Perygl llifogydd – mae hyn yn bwysig gan fod afon Wysg yn llifo drwy
Gasnewydd, ac mae’r ddinas ger Aber Afon Hafren hefyd. Fodd bynnag,
mae datblygiadau newydd eisoes yn gwella’r amddiffynfeydd ar gyfer y
datblygiadau sy’n bodoli eisoes.
• Delwedd wael Canol y Ddinas – mae hwn yn fater proffil uchel yn ôl
canfyddiadau’r cyhoedd. Mae Casnewydd wedi dirywio o ran safleoedd
manwerthu’r Deyrnas Unedig dros y 10 mlynedd ddiwethaf, ac mae’n
wynebu cystadleuaeth gadarn gan Gaerdydd, Cwmbrân ac i raddau llai
Bryste, yn ogystal â siopa ar y rhyngrwyd ac mewn canolfannau siopa ar
gyrion trefi. Yn 2010, gohiriwyd cytundeb gwerth £200m ar gyfer
Canolfan Siopa Friars Walk oherwydd y dirwasgiad, fodd bynnag
cyhoeddwyd cynlluniau newydd ar gyfer datblygiad Friars Walk ym mis
Ebrill 2012 gan gadarnhau Debenhams a Cineworld fel tenantiaid
allweddol ar gyfer y Ganolfan newydd.
• Dirywiad economaidd – mae’n debyg y bydd y materion hyn yn
ymwneud â’r angen i barhau â’r duedd ddiweddar i arallgyfeirio economi
Casnewydd. Yn ogystal, bydd twf y boblogaeth yn arwain at gynnydd ym
maint y gweithlu, ond ar y llaw arall, bydd nifer fawr o bobl yn cyrraedd
oedran ymddeol yn ystod cyfnod y cynllun.
• Safleoedd segur – mae hon yn broblem sylweddol yng Nghasnewydd,
fodd bynnag, mae safleoedd tir llwyd yn adnodd sylweddol, sy’n cynnig
cyfleoedd i gyflawni datblygiadau mewn ffordd gynaliadwy.
• Diffyg tai fforddiadwy – mae hyn yn debygol o barhau i fod yn broblem.
Mae prisiau tai wedi lleihau ac mae cyfraddau llog yn isel ar hyn o bryd,
ond mae diffyg cyllid ar gael ar gyfer morgeisi, felly mae’r angen am dai
fforddiadwy mor ddybryd ag erioed.
• Diogelu treftadaeth – mae gan Gasnewydd dreftadaeth gyfoethog y mae
angen ei chadw, ei defnyddio a’i hyrwyddo.

1.10

Fel rhan o’r agenda ehangach, mae angen i’r Cynllun fynd i’r afael â materion
megis:
• Newid yn yr hinsawdd – mae potensial i’r Cynllun fynd i’r afael â’r
ffactorau sy’n achosi newid yn yr hinsawdd a’r canlyniadau, er enghraifft
llifogydd ac ansawdd aer.
• Defnydd uchel o ynni – mae hwn yn ffactor sy’n cyfrannu at newid yn yr
hinsawdd ac yn faes allweddol lle gall y Cynllun gael effaith drwy
ddylanwadu ar yr angen i deithio a’r dulliau teithio a ddefnyddir.
• Diogelu bioamrywiaeth – mae hwn yn faes lle mae gan Gasnewydd
adnoddau gwerthfawr iawn, gydag amrywiaeth gyfoethog o gynefinoedd
o bwysigrwydd lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.
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• Poblogaeth sy’n heneiddio – bydd angen ystyried anghenion yr henoed
wrth ddatblygu yn y dyfodol.
1.11

Mae rhai materion lleol penodol y mae’n rhaid i’r Cynllun fynd i’r afael â hwy,
gan gynnwys:
• Darparu Llety ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr – gwneud darpariaeth
briodol ar gyfer cymunedau Sipsiwn a Theithwyr Casnewydd.
• Lleoli safleoedd gwastraff – gwneud darpariaeth briodol ar gyfer
safleoedd rheoli gwastraff.

Cyflawni’r Weledigaeth – y Strategaeth ac Amcanion y Cynllun
1.12

Cynigir strategaeth datblygu cynaliadwy, sy’n canolbwyntio ar adfywio, gan
adeiladu ar ddiwylliant a threftadaeth y Ddinas a cheisio manteisio i’r eithaf ar dir
llwyd a ddatblygwyd yn flaenorol. Mae newidiadau sylweddol ar droed yn y
Ddinas ar hyn o bryd. Mae datblygiadau newydd yn mynd rhagddynt. Mae
Uwchgynllun 2020 ar gyfer Canol Casnewydd wedi arwain at dai a champws
prifysgol newydd ar lan yr afon, sy’n ffurfio rhan o ardal ‘Glan yr Afon’ a’r ardal
‘Celfyddydau a Diwydiannau Creadigol’. Mae’r datblygiadau hyn a datblygiadau
eraill yn gwneud defnydd buddiol eto o ardaloedd a fu’n dir diffaith ac adfeiliedig.

1.13

Paratowyd y Cynllun hwn yng nghyd-destun ymwybyddiaeth gynyddol o’r angen
i gynhyrchu a defnyddio ynni mewn ffyrdd mwy cynaliadwy. Mae gan
Lywodraeth Cymru ymrwymiad cadarn i ddatblygiadau carbon isel a di-garbon, a
bydd cyflawni hyn yn allweddol o ran cyflawni ymrwymiadau Llywodraeth y DU o
ran newid yn yr hinsawdd.

1.14

Dim ond drwy fynd i’r afael â’r materion allweddol sy’n wynebu Casnewydd, a
nodwyd uchod, y gellir gwireddu gweledigaeth y Cynllun.

1.15

Mae gan Gyngor Dinas Casnewydd bum amcan corfforaethol, ac mae’r cynllun
hwn yn gyfle delfrydol i helpu i gyflawni’r amcanion hynny. Mae’r amcanion
corfforaethol hyn yn canolbwyntio ar greu:
•
•
•
•
•

Dinas Ofalgar
Dinas Decach
Dinas sy’n Dysgu a Gweithio
Dinas Werddach ac Iachach
Dinas Ddiogelach

1.16

Dinas Ofalgar – Bydd y Cynllun Datblygu Lleol yn helpu i gyflawni datblygiadau
cynaliadwy mewn mannau lle mae pobl am fyw. Bydd cynllunio a dylunio
gofalus yn galluogi cymunedau i ffurfio lle mae pobl yn ymddiried yn ei gilydd ac
yn parchu ei gilydd.

1.17

Dinas Decach – Bydd y Cynllun Datblygu Lleol yn darparu tir i ddiwallu
anghenion y Ddinas o ran tai, ac yn helpu i gynhyrchu tai fforddiadwy ar gyfer
pob aelod o’r gymdeithas. Bydd yn lleihau allgau cymdeithasol drwy annog pobl
i ddefnyddio gwasanaethau allweddol, ac yn mynd i’r afael ag
anghydraddoldebau drwy gynlluniau adfywio sylweddol.

1.18

Dinas sy’n Dysgu a Gweithio – Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn cydnabod
pwysigrwydd addysg a bydd yn helpu i ddiogelu a datblygu ysgolion ar gyfer y
dyfodol. Mae’n nodi ardaloedd mawr o dir at ddibenion cyflogaeth a fydd yn creu
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nifer sylweddol o swyddi. Bydd graddau’r twf o ran tai sy’n cael ei hybu gan y
Cynllun Datblygu Lleol hefyd yn helpu i greu llawer o swyddi yn y diwydiant
adeiladu.
1.19

Dinas Werddach ac Iachach – Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn canolbwyntio ar
adeiladu ar dir a ddatblygwyd yn flaenorol, sy’n helpu o ran diogelu cefn gwlad a
mannau gwyrdd eraill. Bydd diogelu mannau gwyrdd yn cyfrannu at gymeriad
gweledol ardal, gan helpu i greu ardaloedd hamdden, gan gynnwys llwybrau
cerdded a beicio. Fel arfer mae safleoedd tir llwyd yn agosach at amwynderau
gan felly ganiatáu defnyddio trafnidiaeth nad yw mewn car a ffyrdd o fyw llesol.

1.20

Dinas Ddiogelach – Nod y Cynllun Datblygu Lleol fydd creu datblygiadau lle y
bydd pobl yn teimlo’n ddiogel. Bydd tai cymysg yn helpu i wella cydlyniant
cymdeithasol a hybu rhyngweithio rhwng grwpiau gwahanol a phobl o
oedrannau gwahanol, sy’n allweddol o ran datblygu cymunedau diogelach.

1.21

Datblygwyd yr amcanion corfforaethol hyn ymhellach i lunio deg amcan manwl
penodol ar gyfer y Cynllun. Mae’r amcanion penodol hyn ar gyfer y Cynllun
Datblygu Lleol wedi’u mireinio drwy ymgynghori â’r cyhoedd:
•

1.22

Un ffordd allweddol y bydd y Cynllun yn ceisio cyflawni’r amcan hwn yw drwy
ganolbwyntio ar ddatblygu safleoedd tir llwyd a ddefnyddiwyd yn flaenorol. Mae
cryn dipyn o’r math hwn o dir ar gael yng Nghasnewydd. Mae rhai o’r safleoedd
yn ddigon mawr nes bod potensial i greu cymunedau newydd, gyda
chymysgedd o fathau gwahanol o ddefnydd tir, a chyda gwaith tirlunio yn creu
amgylchedd dymunol. “Nod datblygu cynaliadwy yw gwella lles ac ansawdd
bywyd drwy integreiddio amcanion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol
yng nghyd-destun gwneud defnydd mwy effeithiol o adnoddau naturiol.”
(Cynllun Gofodol Cymru tudalen 8)
•

1.23

Amcan 1 – Defnydd Cynaliadwy o Dir
Sicrhau bod pob datblygiad yn gwneud y defnydd mwyaf effeithlon
o adnoddau naturiol drwy geisio lleoli datblygiadau yn y mannau
mwyaf cynaliadwy, lleihau’r effaith ar yr amgylchedd a gwneud
cyfraniad cadarnhaol i gymunedau lleol.

Amcan 2 – Newid yn yr Hinsawdd
Sicrhau bod datblygiadau a defnydd tir yng Nghasnewydd yn
gwneud cyfraniad cadarnhaol i leihau’r ffactorau sy’n achosi newid
yn yr hinsawdd a’i effeithiau, ac addasu neu liniaru’r ffactorau hynny
drwy ymgorffori egwyddorion dylunio cynaliadwy, newidiadau i’r
dulliau teithio a ddefnyddir, rheoli risgiau a chanlyniadau llifogydd, a
gwella effeithlonrwydd o ran y defnydd o ynni, gwastraff a dŵr.

Mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd yw un o amcanion allweddol y cynllun, a
chaiff cyfuniad o ddulliau gweithredu eu defnyddio i wneud hynny. Bydd y
cynllun yn cefnogi dylunio datblygiadau mewn ffordd gynaliadwy a nodi
cyfleoedd i ymgorffori safonau adeiladu cynaliadwy a rhwydweithiau gwresogi
ardal. Bydd manteisio i’r eithaf ar ffynonellau ynni adnewyddadwy yn ganolog i
effaith y Cynllun ar newid yn yr hinsawdd hefyd. Bydd asesiad o ffynonellau
ynni
adnewyddadwy
posibl,
technolegau
adnewyddadwy,
sicrhau
effeithlonrwydd ynni a mesurau cadwraeth yn ceisio pennu dull gweithredu’r
Cynllun o ran mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd yn fanylach.
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1.24

Trafnidiaeth yw un o brif ffynonellau nwyon tŷ gwydr, felly mae’r Cynllun yn
ceisio dylanwadu ar ymddygiad teithio drwy leihau’r angen i deithio, a galluogi
teithiau angenrheidiol cynaliadwy. Mae Casnewydd yn ddinas weddol gryno, ac
mae llwybrau rheiddiol yn rhedeg i Ganol y Ddinas, sy’n galluogi gwasanaethau
bws i gynnig llawer o deithiau yng nghanol y Ddinas ar drafnidiaeth gyhoeddus.

1.25

Dylai crynhoi twf sylweddol yn Ardal Ehangu’r Dwyrain gynhyrchu datblygiad
sy’n ddigon mawr i sicrhau bod gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus effeithlon
a deniadol yn ddichonadwy, gan gynnwys yr orsaf drenau a’r safle parcio a
theithio arfaethedig. Ar y llaw arall, byddai ehangiadau ymylol gwasgaredig ar
raddfa gymharol fach yn golygu y byddai pobl yn dueddol o orfod dibynnu ar
ddefnyddio ceir preifat.

1.26

Er bod afon ag iddi amrediad llanw eang yn llifo drwy’r Ddinas, mae gennym
ddealltwriaeth dda o risgiau a chanlyniadau llifogydd. Mae datblygiadau
diweddar, yn enwedig ar lan ddwyreiniol afon Wysg, wedi cyfrannu at wella
amddiffynfeydd llifogydd y datblygiadau sy’n bodoli eisoes drwy eu codi ar
lefelau uwch na’r defnydd blaenorol a wnaed o’r safleoedd, gan greu
amddiffynfa llifogydd ar ffurf clawdd tir.
Fodd bynnag, mae newid yn yr
hinsawdd yn peri heriau sylweddol o hyd.
•

Amcan 3 – Twf Economaidd
Galluogi economi amrywiol sy’n diwallu anghenion pobl
Casnewydd a rhanbarth economaidd ehangach De-ddwyrain
Cymru.

1.27

Mae’r Cynllun yn ceisio hybu rôl Casnewydd fel canolfan economaidd bwysig yn
y rhanbarth drwy ddarparu safleoedd newydd at ddefnydd cyflogaeth. Mae’r
rhagolygon economaidd ar gyfer Casnewydd yn awgrymu y bydd cynnydd o
7,400 o swyddi dros gyfnod y Cynllun, sef cynnydd o 9% o gymharu â lefelau
20111. Mae’r Cynllun yn sicrhau bod digon o dir cyflogaeth ar gael ar gyfer y twf
o ran swyddi. Yn ogystal, mae’r twf arfaethedig o ran tai yn debygol o fod yn
hwb sylweddol i’r diwydiant adeiladu, a’r economi leol yn sgîl hynny.

1.28

Bydd y Cynllun hefyd yn cydnabod gwerth cyflogaeth sectorau eraill, er enghraifft
iechyd, addysg, gwasanaethau cyhoeddus eraill, trafnidiaeth a chyfathrebu.
•

1.29

Amcan 4 – Darparu Tai
Sicrhau bod digon o dir ar gael ar gyfer tai yn y lleoliadau mwyaf
cynaliadwy, a sicrhau bod nifer, ansawdd, ac amrywiaeth y tai yn
diwallu anghenion y boblogaeth. Yn ogystal, hybu creu lleoedd
sy’n cyfrannu at nodweddion unigryw lleol a chymunedau
llewyrchus.

Cynigir adeiladu digon o dai i ddiwallu’r tueddiadau cyfredol o ran ffurfio
aelwydydd er mwyn galluogi pawb i gael tai o ansawdd. Bydd ailddefnyddio
safleoedd tir llwyd yn helpu i sicrhau cynaliadwyedd, o ran osgoi defnyddio
safleoedd maes glas a helpu i gynnal cymunedau sy’n bodoli eisoes drwy gynnig
cyfleoedd am dai newydd gerllaw. Bydd polisïau manwl a’r Canllawiau Cynllunio
Atodol o ran dylunio yn helpu i sicrhau’r safonau amgylcheddol gorau posibl ar
gyfer datblygiadau newydd.

1

Adolygiad Tir Cyflogaeth Cyngor Dinas Casnewydd – Roger Tym & Partners
http://www.newport.gov.uk/documents/Planning-Documents/LDP-2011-2026/Newport-Final-ELR-Report130502-LR.pdf

10

Cynllun Datblygu Lleol Casnewydd 2011 – 2026

1.30

Ionawr 2015

Mae nodi gofynion tai Casnewydd yn seiliedig ar ddau senario cyffredinol. Yn
gryno, archwiliwyd data demograffig, megis newidiadau naturiol ac ymfudo,
ynghyd â senarios economaidd, megis y cyfraddau cyflogaeth a ragwelir, er
mwyn pennu gofynion priodol ar gyfer Casnewydd o ran anheddau. Trafodir y
senarios hyn yn fanylach yn y papur ‘Asesiad o Ofynion o ran Tai’2. Gellir gweld
rhagor o fanylion cyfraddau cyflogaeth yn y papur ‘Adolygiad o Dir Cyflogaeth’. I
grynhoi, targed Casnewydd yw codi tua 10,350 o dai newydd yn ystod cyfnod y
Cynllun a chreu 7,400 o swyddi newydd. Mae Tabl 1 yn dangos y boblogaeth
ragamcanedig, nifer yr anheddau newydd a nifer y swyddi newydd dros gyfnod y
Cynllun.

Tabl 1 Poblogaeth, Gofynion Aneddiadau a Rhagfynegion Cyflogaeth

Cyfanswm poblogaeth
Aneddiadau
Swyddi
Gofynion Codi Tai
Gofyniad blynyddol

1.31

2011-16
2,008
402

2021
145,490
68,109
72,529
2016-21
4,213
843

2026
153,030
72,212
75,205
2021-26
4,103
821

Amcan 5 – Cadwraeth yr Amgylchedd Adeiledig
Sicrhau nad yw’r holl ddatblygiadau neu’r defnydd o dir yn
effeithio’n andwyol ar ansawdd yr amgylchedd hanesyddol ac
adeiledig ac yn ceisio cadw neu wella’r amgylchedd hwnnw.

Mae ansawdd yr amgylchedd adeiledig yn cyfrannu at ansawdd bywyd. Mae gan
Gasnewydd amrywiaeth o adeiladau a strwythurau diddorol, gan gynnwys Canol
y Ddinas lle ceir nifer o adeiladau cain o Oes Fictoria, oherwydd ni chafodd
Casnewydd ei hailddatblygu fel nifer o drefi a dinasoedd eraill yn y 1960au a’r
1970au. Mewn ardaloedd eraill, mae’r amgylchedd adeiledig yn dyddio yn ôl i’r
cyfnod Rhufeinig a’r Canol Oesoedd, ac mae olion pwysig yn weddill uwchben ac
islaw lefel bresennol y ddaear. Gan hynny, mae’r Strategaeth yn ceisio diogelu
ansawdd hanesyddol a sicrhau bod datblygiadau newydd wedi’u dylunio’n ofalus.
•

1.33

2016
138,481
63,896
69,426

Mae’n debygol y bydd angen cyflawni gwaith adfywio sylweddol ar nifer o
ystadau tai yn y Ddinas yn ystod cyfnod y Cynllun, megis Malpas a Ringland.
Cynigir y dylid mabwysiadu dull gweithredu cynhwysfawr o ran y gwaith adfywio
hwn, fel yr hyn a gyflawnwyd yn Alway.
•

1.32

2011
137,432
61,888
67,873

Amcan 6 – Diogelu’r Amgylchedd Naturiol
Diogelu a gwella ansawdd yr amgylchedd naturiol, gan gynnwys
y dirwedd, cynefinoedd gwarchodedig a rhywogaethau pwysig
iawn o ran bioamrywiaeth yng Nghymru (p’un a ydynt yn
safleoedd maes glas neu safleoedd tir llwyd ai peidio) a
gwarchod dyfroedd a reolir.

Mae gan Gasnewydd dreftadaeth naturiol bwysig yn yr ardal drefol yn ogystal ag
yng nghefn gwlad. Mae nifer o safleoedd a rhywogaethau wedi’u dynodi yn y
fwrdeistref sirol, ac mae’r Strategaeth yn ceisio cynnal a gwella bioamrywiaeth.
•

Amcan 7 – Cyfleusterau a Seilwaith Cymunedol

2

Papur Asesiad o Ofynion o ran Tai - NLP http://www.newport.gov.uk/documents/PlanningDocuments/LDP-2011-2026/Assessment-of-Housing-Requirements-NLP-2013.pdf
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Sicrhau y darperir cyfleusterau cymunedol newydd, a/neu wella’r
cyfleusterau sy’n bodoli eisoes, a diogelu cyfleusterau sy’n
bodoli eisoes a ddefnyddir yn fynych.
1.34

Mae cyfleusterau cymunedol newydd yn darparu ar gyfer anghenion iechyd, lles,
cymdeithasol, addysgol, ysbrydol, hamdden a diwylliannol y gymuned. Bydd
angen i ddatblygiadau newydd gyfrannu at ddarparu’r cyfleusterau a’r seilwaith
cymunedol sy’n ofynnol ar gyfer y datblygiad. Cyflawnir hyn yn bennaf drwy
rwymedigaethau a negodwyd dan Adran 106 Deddf Cynllunio 1990 (fel y’i
diwygiwyd) a hefyd drwy’r Ardoll Seilwaith Cymunedol a gyflwynwyd gan Ddeddf
Cynllunio 2008, neu fel y’i diwygiwyd.
•

1.35

Nod y Strategaeth yw hwyluso datblygiadau sy’n hygyrch wrth ddefnyddio dewis
o ddulliau teithio. Bydd hyn o fudd o ran cynaliadwyedd, drwy sicrhau bod
dewisiadau amgen ar gael i geir preifat, a hefyd drwy helpu i sicrhau bod y
datblygiadau yn hygyrch i bawb, fel y bo’n bosibl i bawb gyflawni’r un
canlyniadau.
•

1.36

Amcan 9 – Iechyd a Lles
Cynnig amgylchedd sy’n ddiogel, sy’n annog pobl i fyw’n iach ac
sy’n hybu lles.

Mae’r system gynllunio yn dylanwadu ar lawer o’r ffactorau sy’n cyfrannu at
iechyd a lles, felly gall y system gynllunio gyfrannu at eu cyflawni hefyd. Ymhlith
y ffactorau hyn mae lleoli datblygiadau ger llwybrau teithio diogel, hygyrch a
chynaliadwy; talu sylw i faterion ansawdd aer; cynllunio mewn ffordd sy’n lleihau
troseddu; a gwella mynediad i fannau gwyrdd a’r amgylchedd naturiol ehangach.
•

1.37

Amcan 8 – Diwylliant a Hygyrchedd
Sicrhau bod yr holl gynigion datblygu yn hygyrch yn
gymdeithasol ac yn gorfforol i bawb, gan ystyried anghenion pob
unigolyn.

Amcan 10 - Gwastraff
Sicrhau bod dewisiadau o ran rheoli gwastraff yn seiliedig ar yr
egwyddor agosatrwydd lle y bo’n briodol a bod hierarchaeth o leihau,
ailddefnyddio, adfer a gwaredu gwastraff yn ddiogel ar waith, a bod
cyfleusterau digonol ar gael i alluogi hyn.

Nod y Cynllun fydd hwyluso technolegau rheoli gwastraff cynaliadwy, o ran
dylunio datblygiadau i gynorthwyo trefniadau storio a chasglu gwastraff, ac wrth
sicrhau cyflenwad digonol o dir ar gyfer ystod o gyfleusterau rheoli gwastraff.

Y Cyd-destun Cenedlaethol, Rhanbarthol a Lleol
1.38

Ni chafodd y Cynllun ei baratoi mewn arwahanrwydd. Mae’n cydymffurfio â
pholisïau a blaenoriaethau cenedlaethol, a bu gwaith partneriaeth ar lefel
ranbarthol yn hanfodol o ran pennu cyfeiriad y Cynllun hefyd. Ceir rhagor o
wybodaeth isod:

Y Cyd-destun Cenedlaethol
1.39

Mae Cynllun Gofodol Cymru, a ddiweddarwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2008,
yn nodi bod Casnewydd yn anheddiad allweddol o bwysigrwydd cenedlaethol.
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Fel rhan o Ranbarth De-ddwyrain Cymru – y Brifddinas, nodwyd mai Casnewydd
yw porth economaidd Cymru, gan ei bod ger y prif goridorau cysylltedd
cenedlaethol ar hyd yr arfordir i Loegr i’r dwyrain, a chyda chysylltiadau â
gweddill de Cymru, a’r tu hwnt i Iwerddon tua’r gorllewin.
1.40

Mae’r Cynllun Gofodol hwn yn ystyried bod rhannau o dde-ddwyrain Cymru yn
rhyngddibynnol, a dim ond wrth weithio fel rhanbarth dinesig rhwydweithiol o 1.4
miliwn o bobl y bydd ganddi’r màs critigol i sicrhau ansawdd bywyd sy’n briodol i’r
21ain Ganrif a chystadlu â rhannau eraill o’r DU ac Ewrop o ran buddsoddi a thwf.

1.41

Mae gan Gasnewydd, fel un o ddwy brif ganolfan parth yr arfordir (Caerdydd yw’r
llall), rôl allweddol i’w chwarae fel cymuned gynaliadwy sy’n lledaenu ffyniant i
ardaloedd mewndirol y cymoedd. Bydd adfywio Casnewydd yn atgyfnerthu rôl y
Ddinas fel porth, gan fanteisio i’r eithaf ar ei chysylltiadau cryf â Chymoedd
Dwyreiniol De Cymru. Dylai datblygiadau o werth uchel fod yn un o brif
nodweddion ei thwf o ran cyflogaeth.

Y Cyd-destun Rhanbarthol
1.42

Mae Grŵp Cynllunio Strategol De-ddwyrain Cymru (SEWSPG) yn gyfrwng i
hwyluso cydweithio trawsffiniol rhwng 10 awdurdod lleol de-ddwyrain Cymru3 yn
ogystal â Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gan fod rhan o’r parc hwnnw
yn ne-ddwyrain Cymru. Mae Polisi Cynllunio Cymru4 yn gwneud cydweithio o’r
fath yn ofynnol, ac mae’r 11 awdurdod cynllunio wedi rhoi eu cefnogaeth lawn i
SEWSPG.

1.43

Un o’r materion allweddol y bu SEWSPG yn mynd i’r afael ag ef yw’r angen am
dai a sut y caiff tai eu dyrannu ledled y rhanbarth. Roedd Cynllun Gofodol Cymru
yn cydnabod hyn hefyd. Yn y lle cyntaf mae SEWSPG wedi asesu
amcanestyniadau Llywodraeth Cymru o ran y boblogaeth a nifer yr aelwydydd,
sy’n seiliedig ar dueddiadau, ac yn ail, asesu’r ddarpariaeth arfaethedig mewn
Cynlluniau Datblygu Lleol a gaiff eu llunio er mwyn sicrhau bod anghenion
cyffredinol y rhanbarth yn cael eu diwallu’n ddigonol.

1.44

Y Llain Las rhwng Maerun a Chaerdydd yw’r ardal gyntaf o Lain Las statudol yng
Nghymru. Dynodwyd y llain las hon yng Nghynllun Datblygu Unedig Casnewydd
1996 – 2011 a fabwysiadwyd yn dilyn cydweithio rhanbarthol drwy SEWSPG o
ran materion Llain Las o amgylch y brifddinas. Caiff y Llain Las o hyd ei diogelu
dros gyfnod y Cynllun.

1.45

Mae Cynghrair Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru (SEWTA) wedi paratoi
Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol ar gyfer de-ddwyrain Cymru yn unol â Deddf
Trafnidiaeth (Cymru) 2006, neu fel y’i diwygiwyd. Mae’r cynllun hwnnw yn pennu
fframwaith ar gyfer cyflawni strategaeth trafnidiaeth integredig Llywodraeth
Cymru, sy’n ceisio gwella hygyrchedd a hybu mwy o ddefnydd o ddulliau teithio
cynaliadwy. Bellach mae SEWTA wedi’i ddiddymu fel grŵp ond mae ei waith dal
yn berthnasol.

1.46

Mae Gweithgor Agregau Rhanbarthol De Cymru (SWRAWP) wedi llunio
Datganiad Technegol Rhanbarthol (2008), sy’n destun ei adolygiad cyntaf. Mae’r

3

Sef Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Casnewydd,
Rhondda Cynon Taf, Torfaen a Bro Morgannwg.
4
Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 7, Gorffennaf 2014). Yn:
http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/ppw/?lang=cy
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ddogfen yn cwmpasu’r galw a ragwelir, cynhyrchu agregau crai, a’r potensial ar
gyfer agregau eilaidd ac agregau a ailgylchwyd.
1.47

Mae Gweithgor Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru yn cynnwys 11 awdurdod
lleol yn Ne-ddwyrain Cymru. Mae’r grŵp yn fforwm trafod ar ofynion rheoli
gwastraff y rhanbarth. Mae TAN 21: Gwastraff (Chwe 2014) yn atgyfnerthu’r
angen i gydweithio rhwng awdurdodau cynllunio lleol i fonitro cynnydd at sefydlu
rhwydwaith integredig a digonol o gyfleusterau rheoli gwastraff.

1.48

Mae Casnewydd yn gweithio mewn partneriaeth â phedwar awdurdod lleol arall
yn Ne-ddwyrain Cymru, a elwir yn Brosiect Gwyrdd, i gomisiynu cyfleuster
gwaredu gwastraff ar y cyd.
Gweler rhagor o fanylion ym Mhennod 11 –
Gwastraff.

Y Cyd-destun Lleol – Y Cynllun Integredig Sengl
1.49

Cynllun Integredig Sengl (CIS) Casnewydd5 yw’r datganiad diffiniol o fwriad o ran
cynllunio strategol ar gyfer y 3 blynedd nesaf. Mae’r cynllun hwnnw yn nodi
blaenoriaethau allweddol ar gyfer gwella’r Ddinas. Mae gweledigaeth y cynllun
hwnnw fel a ganlyn:
“Gweithio gyda’n gilydd i greu dinas falch a ffyniannus sy’n
cynnig cyfleoedd i bawb”

1.50

Mae’r Cynllun Integredig Sengl yn cynnwys chwe thema â blaenoriaeth, sef:
•
•
•
•
•
•

1.51

Sgiliau a Gwaith
Cyfle Economaidd
Iechyd a Lles
Cymunedau Diogel a Chydlynol
Canol y Ddinas
Camddefnyddio Alcohol a Sylweddau

Mae’r Cynllun hwn yn ystyried y themâu hyn sydd â blaenoriaeth, ac mae mewn
sefyllfa dda i gyflawni.

Llunio’r Cynllun Integredig Sengl – y Broses
1.52

Drafftiwyd Gweledigaethau ac Amcanion y CDLl a ‘Meini Prawf y Safleoedd
Posibl’, a chynhaliwyd ymgynghoriad arnynt ym mis Rhagfyr 2008. Yna nodwyd
nifer o opsiynau strategol a chynhaliwyd ymgynghoriad arnynt o fis Mawrth i fis
Mai 2009. Codwyd y posibilrwydd o adeiladu maes awyr ger Aber Afon Hafren
hefyd, ond gan fod cymeradwyo hynny y tu hwnt i awdurdod y Cyngor, ac nad
yw’r cynnig wedi’i gynnwys yn unrhyw un o Gynlluniau neu Strategaethau’r
Llywodraeth, nid yw’r Cynllun hwn yn ystyried y cynnig hwnnw ymhellach.
Gwahoddodd y Cyngor awgrymiadau ar gyfer ‘Safleoedd Posibl’ ar y cam hwnnw
hefyd.

1.53

Ym mis Ionawr 2010 cyflwynwyd Strategaeth a Ffefrir ar gyfer y Cynllun Datblygu
Lleol a chynhaliwyd ymgynghoriad arni; ar yr un pryd cyflwynwyd Arfarniad
cychwynnol o Gynaliadwyedd sy’n ymgorffori Asesiad Amgylcheddol
Strategol. Bu hwn yn rhan annatod o’r broses a gynhaliwyd ar wahân ac yn

5

Yn: http://www.newport.gov.uk/documents/Planning-Documents/LDP-2011-2026/Single-Integrated-Plan2014-15-FINAL.pdf
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annibynnol, ac mae wedi llywio camau dilynol y Cynllun. Gan fod nifer o
safleoedd o bwysigrwydd Ewropeaidd o ran cynefinoedd a rhywogaethau
gerllaw, cynhaliwyd Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hefyd.
1.54

Cymeradwywyd Cynllun ar Adnau gwreiddiol gan y Cyngor Llawn a chynhaliwyd
ymgynghoriad arno ym mis Ebrill 2012. Wrth weithio tuag at ‘Newidiadau â
Ffocws’ i’w cyhoeddi ym mis Mawrth 2013, penderfynodd y Cyngor lunio Cynllun
ar Adnau Diwygiedig ym mis Mehefin 2013 er mwyn sicrhau Cadernid y Cynllun.

Strwythur y Cynllun
1.55

Dylid darllen y Cynllun yn ei gyfanrwydd, oherwydd gallai llawer o Bolisïau
gwahanol fod yn berthnasol i’r mater dan sylw.
Mae’r Cynllun yn ystyried
polisïau cynllunio cenedlaethol, ond nid yw’n ceisio’u hailadrodd. Gan hynny,
dylid ystyried canllawiau cenedlaethol hefyd wrth ystyried cynigion datblygu.

1.56

Tra bod y bennod hon yn nodi’r Weledigaeth a’r Amcanion ac yn rhoi trosolwg
cyffredinol o’r Cynllun, mae Pennod 2 yn amlinellu’r strategaeth ofodol gyffredinol
a Pholisïau Strategol y Cynllun, gan gynnwys cynigion pwysig sy’n pennu
cyfeiriad cyffredinol y Cynllun a lleoliadau bras i’w datblygu.

1.57

Mae Pennod 3 yn ymdrin â’r Polisïau Cyffredinol a allai fod yn gymwys i unrhyw
ddatblygiad a gynigir yng Nghasnewydd. Mae’n cwmpasu amryw themâu sy’n
codi dro ar ôl tro.

1.58

Mae’r penodau dilynol yn nodi’r polisïau a’r cynigion manwl, gyda phennod ar
wahân ar gyfer pob prif bwnc. Lle y bo’n bosibl, mae’r Polisïau a’r cynigion
wedi’u nodi ar y Map o’r Cynigion (neu’r Cynlluniau Mewnosodedig). Mae’r map
hwn yn dangos y prif ardaloedd a fydd yn newid. Ni fwriedir iddo fod yn fap
arolwg defnydd tir sy’n dangos y defnyddiau presennol.

1.59

Amlinella Pennod 12 Fframwaith Monitro manwl ar gyfer y Cynllun gan gynnig
dangosyddion a fydd yn helpu i asesu effeithiolrwydd y Cynllun a’i Bolisïau.
Dilynir y bennod hon gan restr o seilwaith sy’n angenrheidiol i gyflawni’r
datblygiadau a gynigir yn y Cynllun.

1.60

O fewn y Cynllun, cyfeiriwyd at bolisïau, safonau, canllawiau, cyfreithiau a
deddfau cenedlaethol neu ranbarthol cyfoes (ar adeg cyhoeddi’r cynllun). Er
mwyn osgoi amwysedd, oni nodir fel arall yn benodol, os caiff unrhyw un o’r rhain
eu diwygio neu eu disodli yn ystod cyfnod y Cynllun, y fersiwn ddiwygiedig neu
newydd fydd yn gymwys.

1.61

Yn olaf, gwneir cyfeiriadau drwy gydol y Cynllun at Ganllawiau Cynllunio Atodol,
er mwyn rhoi mwy o fanylion ar sut y caiff Polisi neu Bolisïau eu gweithredu, neu
sut y dylid datblygu safle. Bydd Canllawiau Cynllunio Atodol a gaiff eu paratoi i
gyd-fynd â’r Cynllun Datblygu Lleol yn ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar
geisiadau cynllunio. Nodir manylion pellach y rhestr arfaethedig o Ganllawiau
Cynllunio Atodol ym Mhennod 14 – Gweithdrefnau.
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Strategaeth Ofodol a Pholisïau Strategol
Cyflwyniad a Pherthnasedd Polisi Cenedlaethol

2.1

Mae’r bennod hon yn nodi strategaeth ofodol gyffredinol y Cynllun a Pholisïau
Strategol y Cynllun, gan gynnwys cynigion pwysig sy’n pennu cyfeiriad
cyffredinol y Cynllun a lleoliadau bras i’w datblygu. Y Polisïau hefyd yw’r man
cychwyn ar gyfer ystyried yn y system gynllunio unrhyw gynigion ar gyfer
datblygu tir neu ei ddefnyddio fel arall. Mae’r holl Bolisïau Strategol yn dechrau
â’r cyfeirnod SP.

Strategaeth Ofodol
2.2

Elfennau allweddol strategaeth ofodol y Cynllun yw:
• gwneud y defnydd mwyaf o safleoedd tir llwyd i sicrhau cynaliadwyedd,
adfywio, cydlyniant cymunedol a ffurfwaith drefol;
• datblygu Ardal Ehangu Ddwyreiniol yn y Ddinas, yn ardal hen Waith Dur
Llanwern;
• adfywio craidd manwerthu Canol y Ddinas;
• diogelu’r dirwedd, gan gynnwys cynnal y Llain Las statudol ar ffin
Caerdydd;
• cadw safleoedd a rhywogaethau a ddiogelir, a hybu bioamrywiaeth;
• meithrin twf y Ddinas yn unol â’i rôl yn y rhanbarth, ei manteision o ran
lleoliad a’i hymdeimlad unigryw o le;
• adeiladu ar lwyddiant cyfleusterau chwaraeon Casnewydd sydd o safon
genedlaethol a rhyngwladol.

2.3

Mewn nifer o ffyrdd, mae Casnewydd yn ficrocosm o Gymru, nid lleiaf o ran
dangosyddion economaidd. Mae angen gweithredu i fynd i’r afael â’r heriau hyn
a manteisio ar y cyfleoedd y mae ei lleoliad a’i chryfderau’n eu cynnig. Fel rhan
allweddol o Brifddinas-ranbarth De-ddwyrain Cymru, ac fel porth i Gymru, mae
rôl allweddol gan Gasnewydd yn y rhanbarth. Mae adnoddau cefn gwlad a
threftadaeth y Ddinas hefyd yn rhoi iddi ymdeimlad arbennig o le, sy’n fanteisiol i
ddatblygu’r rhanbarth.

Polisïau Strategol
SP1

Cynaliadwyedd

BYDD ANGEN GWNEUD CYNIGION I WNEUD CYFRANIAD CADARNHAOL
AT DDATBLYGU CYNALIADWY DRWY GANOLBWYNTIO DATBLYGIADAU
MEWN LLEOLIADAU CYNALIADWY AR DIR LLWYD YN FFINIAU’R
ANHEDDIAD. ASESIR EU CYFRANIAD POSIBL O RAN:
i)
ii)
iii)

Y DEFNYDD EFFEITHLON O DIR;
AILDDEFNYDDIO TIR A DDATBLYGWYD YN FLAENOROL AC
EIDDO GWAG YN LLE LLEINIAU GLAS;
DARPARU SYSTEMAU TRAFNIDIAETH INTEGREDIG, YN OGYSTAL
AG ANNOG CYDLEOLI TAI A DEFNYDDIAU ERAILL GAN GYNNWYS
CYFLOGAETH, A FYDD GYDA’I GILYDD YN LLEIHAU’R ANGEN
CYFFREDINOL I DEITHIO, YN LLEIHAU AR Y DEFNYDD O GEIR AC
YN ANNOG NEWID AT DDULLIAU MWY CYNALIADWY O
DRAFNIDIAETH;
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LLEIHAU’R DEFNYDD O YNNI, GWELLA EFFEITHLONRWYDD YNNI,
A DEFNYDDIO FFYNONELLAU YNNI CARBON ISEL NEU DDIGARBON;
ARBED, AILDDEFNYDDIO AC AILGYLCHU GWASTRAFF;
LLEIHAU’R RISG O LIFOGYDD, CYNNYDD YN LEFEL Y MÔR AC
EFFAITH NEWID YN YR HINSAWDD;
GWELLA
CYFLEUSTERAU,
GWASANAETHAU
A
CHYDRADDOLDEB
CYMDEITHASOL
AC
AMGYLCHEDDOL
CYFFREDINOL MEWN HEN GYMUNEDAU A CHYMUNEDAU
NEWYDD;
ANNOG ARALLGYFEIRIO ECONOMAIDD AC YN BENODOL
GWELLA HYFYWEDD A PHRYSURDEB CANOL Y DDINAS A
CHANOLFANNAU ARDAL;
CADW, GWELLA A CHYSYLLTU SEILWAITH GWYRDD, GAN
DDIOGELU A GWELLA’R AMGYLCHEDD NATURIOL AC
ADEILEDIG;
CADW A SICRHAU'R DEFNYDD EFFEITHIOL O ADNODDAU FEL
DŴR A MWYNAU.

2.4

Diben y Polisi hwn yw darparu fframwaith cyffredinol sy’n rhoi cynaliadwyedd
wrth wraidd y Cynllun. Mae galw cynyddol am adnoddau’r byd, a phe defnyddiai
pob gwlad adnoddau ar yr un raddfa â'r DU, byddai angen tua thair planed
arnom. Felly nod y Cynllun hwn yw cyfrannu at sicrhau ffurfiau llai dwys ar
ddatblygu, ar y camau cyntaf ac wrth eu cyflawni. Byddant yn helpu cymdeithas i
symud i batrwm o ‘fyw er budd y ddaear yn hytrach na’i herydu’.

2.5

Mae’r system gynllunio yn ymwneud â defnyddio’r tir, fel mai un o’r prif gamau
gweithredu y gellir eu cymryd i gyflawni datblygu cynaliadwy yw canolbwyntio ar
ailddefnyddio tir a ddefnyddiwyd yn flaenorol, a gwneud y defnydd gorau o
gyfleusterau a gwasanaethau yn hytrach na datblygu ar safleoedd maes glas.
Yn ogystal â diogelu cefn gwlad ac ardaloedd gwyrdd eraill, byddant hefyd yn
tueddu i arwain at ffurf fwy cryno o ddatblygu, a all wneud defnydd o seilwaith
ffisegol a chymdeithasol sy’n bodoli, a lle gellir defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus,
cerdded neu feicio i’r gwaith yn lle defnyddio car. Fel tref ddiwydiannol a morol a
dyfodd yn sylweddol yn y 19eg ganrif a dechrau’r 20fed ganrif, mae gan
Gasnewydd gyfoeth o safleoedd a arferai gael eu defnyddio gan ddiwydiant, e.e.
y porthladd neu reilffyrdd. Mae rhai o’r safleoedd hyn eisoes yn cynnal
datblygiadau newydd, ond gall llawer o dir gael ei ddefnyddio’n wahanol, gan roi
potensial datblygu cynaliadwy mawr i’r Ddinas.

2.6

Mae trafnidiaeth yn un o’r meysydd mwyaf sylweddol o ran allyriadau CO2, felly
ffefrir ffurfiau ar ddatblygu sy’n lleihau’r angen i deithio neu sy’n hygyrch drwy
drafnidiaeth gynaliadwy e.e. beicio a cherdded. Mae angen i sylw hefyd gael ei
dalu i sicrhau ei bod yn hawdd symud rhwng dulliau trafnidiaeth i sicrhau teithio
effeithlon. Fel dinas gymharol gryno, mae Casnewydd mewn sefyllfa dda i
fanteisio ar drafnidiaeth ar wahân i geir.

2.7

Er y cyfrifir am lawer o’r ynni a ddefnyddir gan adeiladau sydd eisoes yn bodoli,
mae’n bwysig sicrhau bod pob datblygiad newydd yn ynni effeithlon, fod
perfformiad ynni datblygiad cyfredol yn cael ei wella, a bod yr ynni a ddefnyddir
yn dod o’r ffynonellau mwyaf cynaliadwy posibl ac yn agos at y lle y’i defnyddir.
Mae Casnewydd yn ddigon pell i’r de i allu manteisio ar gynhyrchiant trydan
ffotofoltäig, a dylid rhoi ystyriaeth i’w ddefnyddio.
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2.8

Mewn oes lle mae adnoddau’n brin a bod hyn yn fater cynyddol amlycach, mae
lleihau gwastraff ac ailddefnyddio ac ailgylchu deunyddiau yn bwysicach fyth.
Mae erydu arfordirol hefyd yn fater sy’n peri pryder yng Nghasnewydd. Mae
Polisi CE9 yn cynnig mwy o arweiniad o ran hyn.

2.9

Ar yr arfordir sydd â’r ystod lanwol uchaf yn y byd namyn un, a gydag un o
afonydd mwyaf Prydain yn llifo drwy'r Ddinas, mae angen i Gasnewydd fod yn
ymwybodol o risg llifogydd a lleihau effaith bosibl newid yn yr hinsawdd. Mae
rhagor o gyngor ym mholisïau GP1 a GP7.

2.10

Dylai mabwysiadu strategaeth sy’n defnyddio tir llwyd yn bennaf helpu i gynnal
cymunedau a gwneud y defnydd gorau o gyfleusterau a gwasanaethau sydd
eisoes yn bodoli. Dylai’r holl ddatblygiadau newydd wneud cyfraniad cadarnhaol
at eu lleoliad er budd cymunedau hen a newydd.

2.11

Yn yr economi fyd-eang gystadleuol, mae angen i Gasnewydd ffurfio sail
economaidd eang a gwydn. Nodir Canol y Ddinas fel lle sydd angen rhagor o
fuddsoddiad yn y craidd manwerthu i gadw mwy o wariant defnyddwyr yn y
Ddinas. Bydd hyn yn cynorthwyo cynaliadwyedd yn gyffredinol, gan sicrhau
hygyrchedd da drwy bob dull teithio, gan roi cyfleusterau ar gael i bob rhan o’r
gymuned. Bydd cyflogaeth yng nghanol y ddinas yn gynaliadwy ac o fudd i’r
economi a'r craidd manwerthu.

2.12

Mae dŵr yn debygol o fod yn adnodd y bydd ei argaeledd yn fwy problemus dros
amser, gyda phoblogaeth ar dwf yn defnyddio mwy ohono a newid yn yr
hinsawdd yn effeithio ar y cyflenwad a’r galw. Mae mwynau hefyd dan bwysau mae’n gyffredinol aneconomaidd i’w cludo dros bellter mawr. Felly bydd angen
datblygiadau sy’n talu sylw manwl i’r defnydd o adnoddau, o ran adeiladu ac
wrth eu defnyddio wedi hynny.
Amcanion Perthnasol a Phapur Cefndir
Amcanion: 1. Defnydd Cynaliadwy o Dir, 2. Newid yn yr Hinsawdd, 5.
Cadwraeth yr Amgylchedd Adeiledig, 6. Cadwraeth yr Amgylchedd Naturiol a 10.
Gwastraff

SP2

Iechyd

DYLAI CYNIGION DATBLYGU GEISIO GWNEUD Y CYFRANIAD MWYAF
CADARNHAOL POSIBL AT IECHYD A LLES, A LLEIHAU’R EFFEITHIAU
NEGYDDOL DRWY GAEL EU LLEOLI YN Y LLEOLIADAU MWYAF
CYNALIADWY,
YN
AGOS
AT
GYSYLLTIADAU
TRAFNIDIAETH
GYHOEDDUS A CHAN DDARPARU LLWYBRAU CERDDED A BEICIO
EFFEITHLON A SEILWAITH GWYRDD ARALL FEL RHAN O GYNLLUNIAU
DATBLYGU.
2.13

Mae’n rhesymol rhagdybio, pan fydd datblygiadau mewn llefydd na ellir ond eu
cyrraedd â char, bod pobl yn llai tebygol o gerdded iddynt. Mae felly’n debygol o
arwaith at fwy o anweithgarwch ymysg y boblogaeth leol. Mae un rheswm pam y
dylid lleoli cynlluniau datblygu yn y lleoliadau mwyaf cynaliadwy posibl.

2.14

‘Dringo’n Uwch’6 yw strategaeth hirdymor Llywodraeth Cymru i sicrhau Cymru,
actif, iach a chynhwysol. Drwy rwydwaith o gyfleusterau cynaliadwy a mannau

6

Yn: http://wales.gov.uk/topics/cultureandsport/sportandactiverecreation/climbing/?lang=cy

18

Cynllun Datblygu Lleol Casnewydd 2011 – 2026

Ionawr 2015

agored a thrwy gynhwysiant cymdeithasol, gall CDLl Casnewydd gyfrannu at
iechyd a lles ei dinasyddion.
2.15

Mae nifer o ffactorau sy'n penderfynu ar iechyd y gall y polisi yn y Cynllun hwn
ddylanwadu arnynt. Bydd mesurau addasu o ran newid yn yr hinsawdd yn
amlwg yn yr ystyr hwn, gan fod nifer o fanteision o ran iechyd y cyhoedd
ynghlwm wrthynt. Er enghraifft, ffiniau aneddiadau pendant ac annog seilwaith
gwyrdd.
Amcanion Perthnasol a Phapur Cefndir
Amcanion: 9. Iechyd a lles
Papur cefndir: Asesiad Desg o’r Effaith ar Iechyd

SP3

Perygl o lifogydd

MAE LLEOLIAD ARFORDIROL A GLAN AFON CASNEWYDD YN GOLYGU
BOD YN RHAID I DDATBLYGIADAU GAEL EU CYFEIRIO ODDI WRTH
ARDALOEDD LLE NODIR PERYGL O LIFOGYDD SY’N CYFYNGU AR
DDATBLYGU, GAN SICRHAU NAD YW’R PERYGL HWNNW’N CYNYDDU’N
UNMAN ARALL. DIM OND YN UNOL Â CHANLLAWIAU CENEDLAETHOL Y
CANIATEIR DATBLYGIADAU MEWN ARDALOEDD LLE MAE PERYGL O
LIFOGYDD. LLE Y BO’N BRIODOL BYDD ANGEN ASESIAD TECHNEGOL
MANWL I SICRHAU BOD Y DATBLYGIAD YN CAEL EI GYNLLUNIO I
YMDOPI Â BYGYTHIAD A CHANLYNIADAU LLIFOGYDD DROS OES Y
DATBLYGIAD. DYLID BLAENORIAETHU ATEBION CYNALIADWY I REOLI’R
PERYGL O LIFOGYDD.
2.16

Mae rheoli’r perygl o lifogydd yn ystyriaeth glir yn y CDLl oherwydd lleoliad
Casnewydd ar yr arfordir, Afon Wysg a systemau ffosydd draenio cymhleth ar
Wastatir Gwent. Mae ystod llanw Afon Wysg yn ymestyn y tu hwnt i ffin
Casnewydd sy’n golygu bod perygl o lifogydd o’r llanw a’r afon yn bryderon
allweddol i nifer fawr o bobl yn ardal yr Awdurdod. Yn ogystal â’r perygl gan
lifogydd llanw ac afonol, rhaid i ddatblygwyr hefyd ystyried eu heffaith ar yr
arwyneb, dŵr daear a’r perygl o lifogydd o ffynonellau artiffisial, gan gynnwys
cronfeydd dŵr a chamlesi. Ni ellir sianelu ardal y Bwrdd Draenio Mewnol a rhaid
i ddatblygiadau beidio ag atal y cwrs dŵr drwy osod parth byffro sydd o leiaf
12.5m o ran ffosydd draenio ac o leiaf 7m o ran ffosydd caeau er mwyn cyflawni
gwaith cynnal a chadw parhaus. Argymhellir i ddatblygwyr geisio cyngor a
gwybodaeth gan Gyfoeth Naturiol Cymru, yr Awdurdod Lleol a’r Bwrdd Draenio
Mewnol lle y bo’n berthnasol.

2.17

Cyflawnwyd Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd i gasglu a mireinio’r
wybodaeth sydd ar gael ar y perygl o lifogydd yng Nghasnewydd i lywio'r gwaith
o lunio polisïau, yn benodol Polisïau SP4 Perygl o Lifogydd a GP1 Newid yn yr
Hinsawdd, a dewis safle. Mae ystod o gynlluniau a strategaethau statudol ac
anstatudol sy’n effeithio ar sut y caiff y perygl o lifogydd ei reoli gan y CDLl.
Mae’n hanfodol llunio strategaethau arfordirol (Cynllun Rheoli’r Arfordir7) a
strategaethau dalgylch (Cynlluniau Rheoli Llifogydd Dalgylchoedd i Afon Wysg a
Chymoedd y Dwyrain8) yn delio ag ystod o faterion llifogydd ac yn cynnig dull
cyson o ymdrin â mater mor gymhleth, a chaiff y cyfan ei ddwyn ynghyd yn yr

7

Yn: http://www.severnestuary.net/secg/smpr.html
Y ddau argael yn: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140328084622/http:/www.environmentagency.gov.uk/research/planning/64223.aspx
8

19

Cynllun Datblygu Lleol Casnewydd 2011 – 2026

Ionawr 2015

Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd. Mae’r Cynllun yn nodi ei ddull
gweithredu o ran cynllunio yn yr Ardal Arfordirol ym Mhennod 4.
2.18

Mae gofyniad clir i fynd i’r afael â'r perygl o lifogydd a mesurau gwydnwch a
gwrthsefyll mewn datblygiadau. Mae’r Cynllun yn nodi ei ddull o ymdrin â’r perygl
o lifogydd ym Mholisi GP1: Newid yn yr Hinsawdd.
Amcanion Perthnasol a Phapur Cefndir
Amcanion: 2. Newid yn yr Hinsawdd
Papur Cefndir: Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd, Papur Cefndir ar y
Perygl o Lifogydd

SP4

Adnoddau Dŵr

DYLAI CYNIGION DATBLYGU LEIHAU’R DEFNYDD O DDŴR, DIOGELU
ANSAWDD DŴR YN YSTOD AC AR ÔL GWAITH ADEILADU A PHEIDIO AG
ARWAIN AT FWY O DDŴR WYNEB DRWY REOLI ADNODDAU DŴR YN
GYNALIADWY DRWY:
i)
DDEFNYDDIO SYSTEMAU DRAENIO CYNALIADWY;
ii)
AILDDEFNYDDIO DŴR A LLEIHAU DŴR WYNEB DRWY
DDATBLYGIADAU O SAFON UCHEL;
iii)
YSTYRIED YN OFALUS YR EFFAITH AR ADNODDAU DŴR
CYFYNGEDIG, YN BENODOL O RAN Y PWYSAU CYNYDDOL AR EI
ECHDYNNU AC EFFAITH NEWID YN YR HINSAWDD.
iv)
SICRHAU BOD DATBLYGIADAU’N CAEL EU LLEOLI A’U TREFNU’N
BRIODOL FEL BOD CAPASITI YN Y CYFLENWAD O RAN DŴR
GWASTRAFF, CARTHFFOSIAETH A'R CYFLENWAD DŴR EI HUN,
YN OGYSTAL Â DIOGELU ANSAWDD DŴR.
2.19

Mae cynaliadwyedd yn amcan cyffredinol yn y Cynllun gyda chadw a gwella
adnoddau dŵr yn hollbwysig. Dylunnir SDCau (Systemau Draenio Cynaliadwy) i
leihau faint o ddŵr wyneb sydd i’w gael a gwella’i ansawdd cyn ei waredu drwy
ddelio â dŵr ychwanegol mor agos i’r ffynhonnell â phosibl. Mae hyn yn lleihau
faint o lygredd sy’n cael ei ryddhau i gyrsiau dŵr ac yn lleihau faint o ddŵr sy’n
cael ei waredu i garthffosydd gan gynyddu faint o ddŵr sy’n cael ei amsugno gan
y tir. Gall yr effeithiau hyn fod yn fuddiol o ran cadwraeth natur, tirwedd a gwerth
amwynder y safle a’r cyffiniau a gwneud cyfraniad mawr at ddatblygu
cynaliadwy. Rhoddir rhagor o gyngor ar SDCau drwy ganllawiau technegol a
ragwelir ar lefel genedlaethol. Rhoddir canllawiau lleol yn ôl yr angen. Disgwylir i
ddatblygwyr ddangos y gallant leihau unrhyw effeithiau andwyol yn eu datblygiad
arfaethedig ar yr amgylchedd dyfrol drwy annog y defnydd o SDCau, lle y bo’n
briodol, ar gam cynnar o’r broses.

2.20

Cyfoeth Naturiol Cymru sydd â chyfrifoldeb statudol dros reoli adnoddau dŵr a
gwna hyn drwy ei weithdrefnau trwyddedu echdynnu. Mae angen trwydded ar
bron pob math o weithgaredd echdynnu dŵr. Dŵr Cymru yw prif gyflenwr dŵr y
mwyafrif o gartrefi a nifer o fusnesau yn ardal y cynllun. Mae’r holl waith
echdynnu, gan gynnwys gwaith sy’n mynd rhagddo’n awr, yn effeithio ar yr
amgylchedd dyfrol drwy dynnu dŵr o’n hafonydd a’n llynnoedd. Mae’r adolygiad
diweddar o ganiatadau a gyflawnwyd fel rhan o ofynion y Rheoliadau
Cynefinoedd Ewropeaidd gan Gyfoeth Naturiol Cymru wedi ceisio sicrhau na
chaiff yr adnodd dŵr sy’n cael ei dynnu o safleoedd ecolegol Natura 2000
cydnabyddedig effaith fawr ar amcanion cadwraeth y safle. Felly rhaid i
ddatblygwyr sicrhau eu bod yn ystyried effaith adolygiad o’r fath ar gyflenwad
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dŵr y dyfodol ac y gallant ddod o hyd i gyflenwad dŵr o ffynhonnell gynaliadwy a
thriniaethau dŵr gwastraff yn unol ag unrhyw gyfyngiadau a osodir ar echdynnu
dŵr drwy adolygiad Cyfoeth Naturiol Cymru. Rhaid i’r datblygwr sicrhau bod
capasiti amgylcheddol i gefnogi’r datblygiad. Bydd y Cyngor yn ceisio sicrhau yr
ymgynghorir â Chyfoeth Naturiol Cymru ar unrhyw gynnig sy’n debygol o
effeithio ar y cyflenwad dŵr ac ansawdd dŵr, neu sy’n debygol o achosi neu gael
ei effeithio gan lifogydd, fel y bo’n briodol.
Amcanion Perthnasol a Phapur Cefndir
Amcanion: 2. Newid yn yr Hinsawdd, 7. Cyfleusterau a Seilwaith Cymunedol
Papur Cefndir: Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr wedi’i Adolygu, Dŵr Cymru.

SP5

Cefn Gwlad

NI CHANIATEIR DATBLYGIAD YNG NGHEFN GWLAD (HYNNY YW YR
ARDAL O DIR Y TU HWNT I’R FFINIAU ANHEDDIAD A DDANGOSIR AR Y
CYNLLUN AC AR FAPIAU MEWNOSODEDIG) ONID YW’R DEFNYDD YN
BRIODOL I GEFN GWLAD, YN PARCHU CYMERIAD Y DIRWEDD A
BIOAMRYWIAETH Y CYFFINIAU A’I FOD YN BRIODOL O RAN MAINT A
DYLUNIAD. NI FYDD DATBLYGIADAU TAI, ARALLGYFEIRIO GWLEDIG A
DEFNYDDIAU MENTER WLEDIG, Y TU HWNT I FFINIAU’R ANHEDDIAD,
OND YN BRIODOL LLE BÔNT YN CYDYMFFURFIO Â PHOLISI CYNLLUNIO
CENEDLAETHOL.
2.21

Mae Casnewydd yn ddinas gymharol gryno. Nid yw’r Fwrdeistref Sirol gyfan ond
yn 13 milltir o’r dwyrain i’r gorllewin a thua 7 milltir o’r gogledd i’r de. Er bod 70%
o'r fwrdeistref sirol yn wledig, nid oes unman yn rhy bell o’r ardal drefol, sy’n
lleihau’r cyfiawnhad dros ddatblygu mewn ardaloedd gwledig o’i gymharu â’r hyn
a allai fod yn briodol mewn rhannau mwy anghysbell o Gymru. Mae Nodyn
Cyngor Technegol 6: Cynllunio dros Gymunedau Gwledig Cynaliadwy9 yn cynnig
canllawiau ar ddatblygu gwledig.

2.22

Mae’r Cyngor yn cydnabod pwysigrwydd diogelu cefn gwlad er ei les ei hun ac
am ei fod yn cynnig tirwedd hanfodol i’r ardal drefol a choridorau trafnidiaeth.
Mae gan gefn gwlad werth o ran tirwedd, adnoddau naturiol, amaethyddiaeth,
ecoleg, daeareg, hanes, archeoleg a hamdden awyr agored. Prin y bydd yn lle
priodol i ddatblygu, onid oes budd penodol i’r economi wledig neu fod y defnydd
yn bodloni polisïau H10 – Addasiadau yng Nghefn Gwlad a H12 – Anheddau
Newydd yng Nghefn Gwlad.
Amcanion Perthnasol a Phapur Cefndir
Amcanion: 6. Cadwraeth yr Amgylchedd Naturiol

9

Nodyn Cyngor Technegol 6, ar gael yn: http://gov.wales/topics/planning/policy/tans/tan6/?skip=1&lang=cy
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Y Llain Las

CYNHELIR Y LLAIN LAS AR HYD FFIN CASNEWYDD A CHAERDYDD. YN
YR ARDAL HON, NI CHANIATEIR DATBLYGIADAU SY’N CYFADDAWDU
NATUR AGORED Y TIR. NI CHYMERADWYIR CYNYDDU MAINT ANNEDD
FWY NA 30% O FAINT GWREIDDIOL YR ANNEDD, NEU SUT Y BODOLAI
YM 1948.
2.23

Dynodwyd y Llain Las rhwng Maerun a Chaerdydd, yn dilyn trafodaethau
rhanbarthol, gan Gynllun Datblygu Unedol Casnewydd 1996 – 2011 fel Llain Las
gyntaf Cymru. Fel arfer disgwylir i Leiniau Glas bara dros oes Cynllun
Datblygu10, felly cynhelir y Llain Las bresennol.

2.24

Nid yw’r pellter rhwng Casnewydd a Chaerdydd ond yn 3 milltir mewn rhai
llefydd, a chan fod y llain rhwng dwy o bum dinas Cymru, mae’n hanfodol cynnal
y ffurf drefol. Nid oes awydd i'r ddwy ddinas gyfuno, ac yn wir mae llawer o
gefnogaeth gyhoeddus dros gynnal y bwlch rhwng a hunaniaethau unigryw’r
dinasoedd.

2.25

Noda Polisi Cynllunio Cymru (Paragraff 4.8.14 – 4.8.18) yr hyn a ystyrir yn
ddatblygiad amhriodol mewn dynodiadau Llain Las, a dylid cyfeirio’n ôl ato am
arweiniad.

2.26

Mae unrhyw gais i gynyddu maint annedd gan fwy na 30% yn debygol o gael
effaith negyddol ar ba mor agored yw’r Llain Las ac ni chaiff ei gymeradwyo.
Amcanion Perthnasol a Phapur Cefndir
Amcanion: 6. Cadwraeth yr Amgylchedd Naturiol

SP7

Ffiniau Gwyrdd

NODWYD FFINIAU GWYRDD
CANLYNOL RHAG CYFUNO:
i)
ii)
iii)
iv)

ER

MWYN

OSGOI'R

ANEDDIADAU

CASNEWYDD A CHAERDYDD;
TŶ-DU A RHISGA;
BETWS, MALPAS A CHWMBRÂN;
CAERLLION A CHWMBRÂN.

YN YR ARDALOEDD HYN, NI CHANIATEIR DATBLYGIADAU SY’N
CYFADDAWDU NATUR AGORED Y TIR. NI CHYMERADWYIR CYNYDDU
MAINT ANNEDD FWY NA 30% O FAINT GWREIDDIOL YR ANNEDD, NEU
SUT Y BODOLAI YM 1948.
2.27

Dynodwyd Ffiniau Gwyrdd ar y cyd ag awdurdodau cynllunio lleol eraill yn Ne
Cymru. Prif ddiben Ffiniau Gwyrdd yw atal ardaloedd trefol rhag cyfuno. Ni
wneir y dynodiad ar sail ansawdd ffisegol y dirwedd ond yn hytrach i gynnal pa
mor agored ydynt. Mae’r ardaloedd a ddynodir yn tueddu i fod yn bwysicach o
ran pa mor agored ydynt, ac o ran eu rôl wrth gynnal hunaniaeth unigryw
cymunedau gwahanol.

10
Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 7, Gorffennaf2014). Yn:
http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/ppw/?lang= cy
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2.28

Noda Polisi Cynllunio Cymru (Paragraff 4.8.14 – 4.8.18) yr hyn a ystyrir yn
ddatblygiad amhriodol mewn dynodiadau ffin werdd, a dylid cyfeirio’n ôl ato am
arweiniad.

2.29

Mae unrhyw gais i gynyddu maint annedd gan fwy na 30% yn debygol o gael
effaith negyddol ar ba mor agored yw’r ffin werdd ac ni chaiff ei gymeradwyo.
Amcanion Perthnasol a Phapur Cefndir
Amcanion: 6. Cadwraeth yr Amgylchedd Naturiol

SP8

Ardaloedd Tirwedd Arbennig

DYNODIR ARDALOEDD TIRWEDD ARBENNIG FEL A GANLYN. YNDDYNT,
BYDD YN RHAID I GYNIGION GYFRANNU’N GADARNHAOL AT YR ARDAL
DRWY DDYLUNIO, DEUNYDDIAU A CHYNLLUNIAU RHEOLI O SAFON
UCHEL SY’N DANGOS GWERTHFAWROGIAD CLIR O NODWEDDION
ARBENNIG ARDAL:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

I’R GOGLEDD O FETWS
I’R GORLLEWIN O RIWDERYN
GWASTATIR GWYNLLŴG
AFON WYSG
GWASTATIR CIL-Y-COED
GWYNLLŴG

2.30

Dynodwyd yr Ardaloedd Tirwedd Arbennig (ATAau) ar sail proses asesu
LANDMAP11, ac fe’u nodir yn y Map Cynigion. Ceglir a rheolir adnodd
gwybodaeth LANDMAP gan Gyfoeth Naturiol Cymru ac mae’n adnodd a
gydnabyddir ar lefel genedlaethol o ran asesu tirwedd; fel y nodir ym Mholisi
Cynllunio Cymru12. Mae’r system LANDMAP yn gosod methodoleg meincnodi13
a phroses sicrhau ansawdd i sicrhau cysondeb, cywirdeb a hygyrchedd
gwybodaeth am dirwedd ledled Cymru. Mae’r astudiaeth ‘Dynodi Ardaloedd
Tirwedd Arbennig (2009)’ a wnaed gan TACP yn nodi adolygiad o ddynodiadau
ATAau i Gasnewydd. Mae'r papur cefndir ATAau yn nodi sut mae’r Cyngor wedi
diffinio ffin derfynol pob ardal.

2.31

Mewn Ardaloedd Tirwedd Arbennig, rhoddir blaenoriaeth i gadw a gwella’r
dirwedd. Nid yw dynodiad ATA yn atal datblygiadau’n llwyr ond rhaid i unrhyw
gynigion ddangos iddynt gael eu dynodi i barchu nodweddion gwerthfawr y
dirwedd gydnabyddedig yn ogystal â bod yn unol â Pholisïau eraill y Cynllun
hwn.

2.32

Bydd yn rhaid i ddatblygwyr sicrhau nad yw cynigion yn effeithio ar gymeriad
cynhenid, ansawdd, nodwedd neu werth cadwraeth ATA. Bydd yn rhaid i
ddynodiadau fod o safon uchel, yn briodol eu maint, wedi’u hintegreiddio i’r
dirwedd a sicrhau rheolaeth hirdymor. Bydd Canllawiau Cynllunio Ategol yn rhoi
manylion ar werth, rheoli a chynnal a chadw ardaloedd.

11

LANDMAP yn: http://www.ccw.gov.uk/landscape--wildlife/protecting-our-landscape/landmap.aspx
Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 7, Gorffennaf 2014). Yn:
http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/ppw/?lang=cy
13
Methodoleg LANDMAP: http://www.ccw.gov.uk/landscape--wildlife/protecting-ourlandscape/landmap.aspx
12
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Amcanion Perthnasol a Phapur Cefndir
Amcanion: 6. Cadwraeth yr Amgylchedd Naturiol
Papur Cefndir: Papur Cefndir Ardal Tirwedd Arbennig

SP9

Cadwraeth yr Amgylchedd Naturiol, Hanesyddol ac Adeiledig

CEISIR CADW, GWELLA A RHEOLI SAFLEOEDD CYDNABYDDEDIG YN YR
AMGYLCHEDD NATURIOL, HANESYDDOL AC ADEILEDIG YM MHOB CAIS
2.33

Mae gan Gasnewydd amrywiaeth gyfoethog o safleoedd naturiol a hanesyddol a
gydnabyddir ar lefel ryngwladol, genedlaethol a lleol. Mae’r cynefinoedd a’r
rhywogaethau hynny sy’n berthnasol i gadwraeth natur yn adnoddau
amgylcheddol pwysig, ac mae gan y cyngor ddyletswydd dan ddeddfwriaeth
amrywiol gan gynnwys Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig
(2006) 14, neu fel y’i diwygiwyd, Rheoliadau Cadw Cynefinoedd a Rhywogaethau
(2010) 15, Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy (2000) 16, neu fel y'i diwygiwyd, a
Rheoliadau Deddf Cynllunio Gwlad a Thref (Asesiad o’r Effaith ar yr
Amgylchedd) (Cymru a Lloegr) (1999) 17, neu fel y’u diwygiwyd, i sicrhau eu bod
yn cael eu diogelu rhag datblygiadau amhriodol neu niweidiol. Mae canllawiau
cenedlaethol yn nodi gofyniad clir i’r system gynllunio wella a diogelu’r
amgylchedd. Mae Polisi Cynllunio Cymru18 a Nodyn Cyngor Technegol 5:
Cadwraeth Natur a Chynllunio (2009) 19 yn nodi’r fframwaith hwn, gan nodi
cadwraeth natur fel rhan graidd o gynllunio er datblygu cynaliadwy. Rhoddir
cyngor lleol yn y Canllawiau Cynllunio Ategol ar Fywyd Gwyllt a Datblygu20.

2.34

Mae gan Gasnewydd ystod eang o adeiladau a safleoedd o bwysigrwydd
hanesyddol. Mae yma dros 4000 o Adeiladau Rhestredig, 15 Ardal Gadwraeth,
11 Parc a Gardd Hanesyddol, 67 Heneb Gofrestredig, 4 Ardal Archeolegol
Sensitif a thros 50 cilometr sgwâr o dirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol
Eithriadol. Ategir y safleoedd hyn, a gydnabyddir yn genedlaethol ac yn
rhyngwladol, gan amrywiaeth o adeiladau a safleoedd sydd o bwysigrwydd lleol,
ac mae'r Cynllun hwn yn ceisio'u diogelu. Ceisir amddiffyn, cadw, diogelu, cadw
a gwella asedau treftadaeth, a phan gynigir datblygiad newydd sy’n effeithio ar
yr adeilad, y safle neu’r lleoliad, dylai fod o’r radd flaenaf.
Amcanion Perthnasol a Phapur Cefndir
Amcanion: 5. Cadwraeth yr Amgylchedd Hanesyddol, 6. Cadwraeth yr
Amgylchedd Naturiol
Papurau Cefndir: Papur Cefndir Rhestr Leol a Phapur Cefndir Safleoedd o
Bwysigrwydd Cadwraeth Naturiol (SoBCN)

SP10 Gofyniadau Adeiladu Tai
DARPERIR AR GYFER 11,623 O UNEDAU I FODLONI GOFYNIAD TAI O
10,350 O UNEDAU DROS GYFNOD Y CYNLLUN. PENNIR Y TARGED TAI
FFORDDIADWY DROS GYFNOD Y CYNLLUN AR 2,061 O UNEDAU.

14

Yn: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/16/contents
Yn: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2010/490/contents/made
16
Yn: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/37/contents
17
Yn: http://www.legislation.gov.uk/uksi/1999/293/contents/made
18
Yn: http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/ppw/?lang=en
19
Yn: http://wales.gov.uk/docs/desh/policy/100730tan5en.pdf
20
Yn: http://www.newport.gov.uk/documents/Planning-Documents/LDP-2011-2026/Wildlife-SPG.pdf
15
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DARPERIR TIR A DDATBLYGWYD YN FLAENOROL YN Y FFYRDD
CANLYNOL:
i)
SAFLEOEDD Â CHANIATÂD CYNLLUNIO, GAN GYNNWYS
SAFLEOEDD SY’N CAEL EU HADEILADU;
ii)
YR ARDAL EHANGU DDWYREINIOL;
iii)
DYRANIADAU A NODIR YM MHOLISI H1;
iv)
SAFLEOEDD MEWNLENWI, HAPSAFLEOEDD A SAFLEOEDD
BYCHAIN.
2.35

Un o dasgau allweddol y Cynllun hwn yw sicrhau bod cyflenwad digonol a
pharhaus o dir i ddiwallu anghenion tai tebygol yn y dyfodol. Mae’r Cynllun yn
gwyro oddi wrth ragfynegiadau 2008 Llywodraeth Cymru a chyfiawnhawyd hyn
yn seiliedig ar asesiad o ofynion tai sydd wedi ystyried:
• Rhagfynegiadau poblogaeth a thai Llywodraeth Cymru;
• Dangosyddion ystadegol, gan gynnwys cyfraddau adeiladu yn y
gorffennol;
• Asesiad o’r Farchnad Dai Leol;
• Ffactorau economaidd ehangach sy’n effeithio ar y sector tai;
• Yr elfen ranbarthol.
Mae’r gofynion tai a argymhellir yn seiliedig ar senarios demograffig ac
economaidd. Mae hyn gan fod cyflenwi digon o dai i weithlu mwy yn hanfodol i
sicrhau bod modd denu a chynnal twf economaidd, sy’n unol â strategaeth y
Cynllun. Mae rhagor o wybodaeth yn y Gofynion Asesu Tai (2013). Mae’r
Cynllun wedi dynodi lefel ddigonol o dai i gyflenwi 10,350 o unedau. Noda Polisi
H1 gyflenwad tai yn y Cynllun, sy’n gyfanswm o 11,623 o unedau ac sy’n cynnig
lefel hyblygrwydd o 12% dros gyfnod y Cynllun.

2.36

Mae’r Asesiad o’r Farchnad Dai Leol wedi nodi bod angen 593 o unedau'r
flwyddyn am y cyfnod 5 mlynedd rhwng 2013 a 2018, sy’n cynnwys yr ôl-groniad
o angen ar gyfer y Fwrdeistref Sirol. Mae hyn yn cynrychioli angen am 86% o
unedau fforddiadwy y flwyddyn, yn erbyn gofyniad tai blynyddol o 690, sy'n
golygu bod angen 8,901 o unedau dros gyfnod y Cynllun. Nododd y CDLl y
safleoedd hynny â lefel y cytunwyd arni o dai fforddiadwy gan gyfrifo’r gyfradd a
ddisgwylir o ddarpariaeth fforddiadwy gan y cyflenwad preswyl a amlinellir ym
Mholisi H1. Ni fydd y targed tai fforddiadwy’n bodloni’r angen dros gyfnod y
Cynllun ac ni ddisgwylir iddo wneud hynny gan ei fod ond yn un o amryw ffyrdd o
gyflawni cyflenwad o dai fforddiadwy. Felly pennir y targed tai fforddiadwy yn
2,061 uned fforddiadwy dros gyfnod y Cynllun.

2.37

Nododd y CDLl y safleoedd hynny â lefel y cytunwyd arni o dai fforddiadwy gan
gyfrifo’r gyfradd a ddisgwylir o ddarpariaeth fforddiadwy gan y cyflenwad preswyl
a amlinellir ym Mholisi H1. Ni fydd y targed tai fforddiadwy’n bodloni’r angen dros
gyfnod y Cynllun ac ni ddisgwylir iddo wneud hynny gan ei fod ond yn un o
amryw ffyrdd o gyflawni cyflenwad o dai fforddiadwy. Felly pennir y targed tai
fforddiadwy yn 2,061 uned fforddiadwy dros gyfnod y Cynllun.

2.38

Mae’r cyflenwad o dir tai yn canolbwyntio ar safleoedd tir llwyd yn unol â
strategaeth y Cynllun ac mae’n cynnwys nifer o safleoedd a nodwyd yn y
Cynllun Datblygu Unedol a fabwysiadwyd gynt. Mae gan nifer o’r safleoedd
hynny bellach ganiatâd cynllunio ac maent wedi’u cwblhau’n rhannol. Oherwydd
eu maint nid oes gwaith wedi dechrau ar rannau helaeth ohonynt, gyda’r
dirwasgiad economaidd yn arafu cynnydd yn gyffredinol ar ddiwedd cyfnod y
CDU a fabwysiadwyd (2009-11).
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Ceisia Polisi SP10 gynnwys datblygiadau mewn ardaloedd sydd eisoes yn
adeiledig ac ar safleoedd a ddyrennir yn benodol dan Bolisi SP11 isod a
Mae’r unig eithriadau a ganiateir o ran y Polisi hwn yn ymwneud â
fforddiadwy a thai hanfodol sydd eu hangen ar gyfer mentrau amaethyddol
wledig eraill. Delir â’r rhain yn y bennod ar dai isod.

rhai
H1.
thai
neu

Amcanion Perthnasol a Phapur Cefndir
Amcanion: 4. Darpariaeth Tai
Papur Cefndir: Papur Cefndir Tai, Asesiad o Ofynion Tai, Asesiad o’r Farchnad
Dai Leol

SP11 Yr Ardal Ehangu Ddwyreiniol
MAE’R ARDAL EHANGU DDWYREINIOL YN CYNNWYS SAFLE ADFYWIO
HEN WAITH DUR LLANWERN, A ELWIR YN LAN LLYN H1(47) AC EM(vii),
A SAFLEOEDD TAI YM MHENTREF LLANWERN H1(3), YSGOL
UWCHRADD HARTRIDGE H1(19) A SAFLE JIG-SO H1(55). NODIR YR
ARDAL EHANGU DDWYREINIOL HON FEL DATBLYGIAD DEFNYDD
CYMYSG A ARWEINIR GAN ANGHENION PRESWYL AC ARDAL EHANGU
DREFOL GYNALIADWY A FYDD YN CYNNIG YSTOD A DEWIS O DAI, TIR
CYFLOGAETH A DEFNYDDIAU CYMUNEDOL.
2.40

Yn 2002, caeodd ‘gwaith trwm’ Gwaith Dur Llanwern (lle gwnaed dur). Roedd yr
ardal hon o tua 240 hectar yn cynnwys y ffwrnesi a defnyddiau cysylltiedig, gan
gynnwys yr ardaloedd stocio glo a haearn craidd. Mae’r ‘gwaith terfynol’, lle caiff
dur ei rolio a’i brosesu mewn ffyrdd eraill, wedi aros yn weithredol. Gan ymateb
i’r cau, dynododd Cynllun Datblygu Unedol Casnewydd 1996-2011 ‘waith trwm’ y
gwaith dur a thir arall yn y cyffiniau yn Ardal Ehangu Ddwyreiniol.

2.41

Mae tir y gwaith dur ers hynny wedi cael caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiad
defnydd cymysg a elwir yn Lan Llyn, sy'n cynnwys 4,000 annedd, 3.5 hectar o
dir cyflogaeth a defnyddiau cymunedol cysylltiedig. Mae cytundeb A106 Glan
Llyn yn darparu ar gyfer 20% o dai fforddiadwy (800 uned).

2.42

Yn ogystal â hen safle’r gwaith dur, mae hefyd ardal i’r Gorllewin o Bentref
Llanwern (H1(3)) sydd â chaniatâd cynllunio i 1,100 o unedau, y mae 23%
ohonynt yn fforddiadwy (253 uned). Mae’r datblygiad maes glas hwn yn cynnig
datblygiad preswyl â chyfleusterau cymunedol cysylltiedig fel ysgol sy’n ffurfio
rhan o’r Ardal Ehangu Ddwyreiniol gyffredinol. Nodir hefyd ddau safle tai
ychwanegol fel rhan o'r Ardal Ehangu Ddwyreiniol ac maent cynnwys y 65 uned
yn y safle preswyl ger Ysgol Uwchradd Hartridge (H1(19)) a’r 200 uned ar y safle
maes glas ar safle Jig-so (H1(55)) sydd wrth safle Ysgol Uwchradd Hartridge.
Mae manylion pellach am yr ardal gyffredinol yn y Canllawiau Cynllunio Ategol.

2.43

Mae gan yr ardal hon fynediad da i Ganol y Ddinas drwy Ffordd Ddosbarthu’r De
a Ffordd Wysg, sy’n hwyluso cyfleoedd trafnidiaeth gyhoeddus da. Ystyrir y
gallai datblygu’r ardal hon fod yn fwy buddiol i Ganol y Ddinas na’r datblygiad i’r
gogledd, a allai arwain at golli masnach i Gwmbrân, neu i’r gorllewin, lle gellid
colli masnach i Gaerdydd. Disgwylir i drydydd parti adeiladu gorsaf drenau (gan
gynnwys gwasanaeth parcio a theithio) yn Llanwern er mwyn gwneud yr ardal yn
fwy hygyrch. Bydd cysylltiad gogledd-de ar draws y rheilffordd yn rhoi mynediad
i’r orsaf ac ail brif fynediad i ddatblygiad Pentref Llanwern. Bydd hefyd yn annog
darparu gwasanaethau bws da i ardaloedd preswyl lleol. Bydd gwella ac agor yr
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ardal i draffig cyhoeddus Queensway yn gwella mynediad i’r draffordd i’r dwyrain
o’r cyfan o Dde-ddwyrain Casnewydd a thu hwnt.
2.44

Bydd datblygiad Glan Llyn yn darparu ystod a dewis o dai ac mae’n hanfodol i
strategaeth Cynllun Datblygu Lleol Casnewydd. Tanategir y gwaith o gyflawni
amcanion y Cynllun Datblygu Lleol a’r Arfarniad Cynaliadwyedd gan bennu a
chyflawni’r safle adfywio 240 hectar hwn. Dyfarnwyd caniatâd cynllunio amlinellol
ac mae cam 1 yn mynd rhagddo. Caiff y safle ei integreiddio’n llawn i Ddinas
Casnewydd.
Amcanion Perthnasol a Phapur Cefndir
Amcanion: 1. Defnydd cynaliadwy o dir 3. Twf Economaidd 4. Darparu Tai 7.
Cyfleusterau Cymunedol a Seilwaith

SP12 Cyfleusterau Cymunedol
ANOGIR DATBLYGU CYFLEUSTERAU CYMUNEDOL NEWYDD MEWN
LLEOLIADAU CYNALIADWY GAN GYNNWYS:
i)
ADDOLDAI
A
NEUADDAU
EGLWYS,
MYNWENTYDD,
CANOLFANNAU
CYMUNEDOL,
CANOLFANNAU
IECHYD,
MEITHRINFEYDD
DYDD,
CLINIGAU
AC
YSTAFELLOEDD
YMGYNGHORI;
ii)
AMGUEDDFEYDD, NEUADDAU CYHOEDDUS, LLYFRGELLOEDD,
ORIELAU CELF, NEUADDAU ARDDANGOS, CANOLFANNAU
ADDYSG A HYFFORDDIANT;
iii)
SINEMÂU, NEUADDAU CERDDORIAETH A CHYNGHERDDAU,
THEATR, NEUADDAU DAWNS A CHWARAEON, BADDONAU
NOFIO, LLORIAU SGLEFRIO IÂ, CAMPFEYDD;
iv)
CHWARAEON AWYR AGORED A DAN DO A DEFNYDDIAU
HAMDDEN
GAN
GYNNWYS
RHANDIROEDD
A
GERDDI
CYMUNEDOL/DINAS.
DYLAI
DATBLYGIADAU
SY’N
EFFEITHIO
AR
GYFLEUSTERAU
CYMUNEDOL SYDD EISOES YNO GAEL EU DYLUNIO I GADW NEU WELLA
CYFLEUSTERAU HANFODOL.
2.45

Noda Polisi Cynllunio Cymru (7fed Rhifyn, Gorffennaf 2014) bwysigrwydd cynnig
mynediad i ystod o gyfleusterau, gan gynnwys iechyd, addysg, cymunedol a
mannau agored, a manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd datblygu cymunedol a lles
cymdeithasol. Anogir cynigion sy’n helpu i gyflawni’r nod hwn drwy ddarparu
cyfleusterau newydd. Mae hefyd angen lleihau anghydraddoldeb ymhellach
rhwng cymunedau ac o ran mynediad i gyfleusterau. Dylai cyfleusterau hanfodol
sy’n bodoli felly gael eu cadw neu eu gwella i helpu i sicrhau bod gan bob rhan
o’r gymuned, gan gynnwys yr ardaloedd gwledig, fynediad effeithiol i
wasanaethau a chyfleusterau cymunedol.

2.46

Dylai cynigion ar gyfer cyfleusterau newydd gael eu lleoli mewn lle cynaliadwy,
yn arbennig y rhai sy’n denu nifer uchel o ymwelwyr, fel canolfannau cymunedol,
canolfannau hamdden a theatrau. Mae angen i gyfleusterau o’r fath fod yn
hygyrch drwy ddewis o ddulliau trafnidiaeth a dylid eu lleoli ger yr aneddiadau
trefol a phentref diffiniedig neu yn y gymuned y mae’r cyfleusterau yn ei
gwasanaethu. Dylid dewis defnyddio adeiladau presennol yn lle rhai newydd, yn
arbennig yn y pentrefi. Caiff ceisiadau hefyd eu hystyried yn erbyn Polisïau
perthnasol eraill y Cynllun, gan gynnwys y Polisïau GP.
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2.47

Mae Casnewydd wedi gweld cynnydd yn y diddordeb mewn gerddi cymunedol a
rhandiroedd. Mae ystod o ganllawiau Llywodraeth Cymru (cynllunio ac fel arall)
yn rhoi cymorth ar gyfer bwyd a phlanhigion a gynhyrchir yn lleol a chydnabyddir
y gallant gynorthwyo wrth gynyddu bioamrywiaeth, lleihau milltiredd bwyd a
gwella gwybodaeth am sut mae’r amgylchedd yn gweithio. Gall rhandiroedd a
gerddi cymunedol hefyd greu mynediad gwell i’r amgylchedd i bob grŵp gan
gyfrannu at iechyd corfforol a chymdeithasol, ac maent yn lle i bobl ymlacio
mewn ardaloedd trefol a all fod yn llethol o brysur. Bydd y Cyngor yn cyflwyno
cynigion sy’n helpu i wireddu’r egwyddorion hyn. Pan fydd cynigion o’r fath yn
effeithio ar Fannau Amgylcheddol bydd meini prawf ychwanegol yn berthnasol
(gweler Polisi CE3).

2.48

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn rheoli ac yn berchen ar nifer o gyfleusterau a
gwasanaethau cymunedol yng Nghasnewydd, gan gynnwys mynwentydd.
Rheola’r Cyngor dair mynwent yng Nghasnewydd – Gwynllyw Sant, Eglwys Crist
a Chaerllion. Maent yn darparu ar gyfer claddedigaethau traddodiadol a gwyrdd.
Mae claddedigaeth werdd yn ddewis amgen ecogyfeillgar i ffurfiau mwy
traddodiadol ar gladdu, sy’n dod yn fwyfwy poblogaidd. Rhagwelir y bydd y galw
am y math hwn o gladdedigaeth yn cynyddu ac y caiff y safleoedd claddu
newydd eu dwyn ymlaen o fewn cyfnod y Cynllun. Bydd y Cyngor yn ystyried
darparu mynwentydd a safleoedd claddu yn ffafriol, yn enwedig lle y gellir
dangos bod rhagor o angen. O ystyried maint a natur safleoedd claddu, rhoddir
ystyriaeth i safleoedd y tu hwnt i ffin yr anheddiad, yn amodol ar Bolisïau’r
Cynllun, gan gynnwys y Polisïau GP.
Amcanion Perthnasol a Phapur Cefndir
Amcanion: 7. Cyfleusterau a Seilwaith Cymunedol
Papur Cefndir: Papur Cefndir Mannau Amgylcheddol

SP13 Rhwymedigaethau Cynllunio
BYDD YN RHAID I DDATBLYGIADAU GYFLAWNI CYMUNEDAU MWY
CYNALIADWY DRWY DDARPARU NEU GYFRANNU AT SEILWAITH LLEOL
A RHANBARTHOL YN GYMESUR Â’U MAINT A CHYNALIADWYEDD Y
LLEOLIAD.
NID RHESTR GYFLAWN MO HON, OND MAE’R CANLYNOL YN
FLAENORIAETHAU O RAN SEILWAITH Y DISGWYLIR I DDATBLYGIADAU
EU DARPARU NEU GYFRANNU ATYNT ER MWYN LLINIARU UNRHYW
GANLYNIADAU NEGYDDOL I DDATBLYGIAD:
•
•
•
•
•
•
•

CYFLEUSTERAU ADDYSGOL A/NEU WAITH UWCHRADDIO;
TAI FFORDDIADWY;
GWELLIANNAU I’R RHWYDWAITH PRIFFYRDD, GAN GYNNWYS
LLWYBRAU CERDDED A BEICIO A THRAFNIDIAETH GYHOEDDUS;
HAMDDEN AWYR AGORED;
AMDDIFFYN, GWELLA A RHEOLI’R AMGYLCHEDDAU NATURIOL,
HANESYDDOL AC ADEILEDIG;
CYFLEUSTERAU CYMUNEDOL A/NEU WAITH I’W HUWCHRADDIO;
GWELLIANNAU I DIR CYHOEDDUS.
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2.49

Er mwyn lliniaru effaith y datblygiad, ceisir rhwymedigaethau cynllunio A106 i
wella ansawdd y datblygiad a chynnig buddion i’r gymuned a chyfleusterau
seilwaith. Bydd y Canllawiau Cynllunio Ategol ar Rwymedigaethau Cynllunio yn
darparu’r fframwaith a’r gofynion ar gyfer rhwymedigaethau cynllunio
datblygiadau newydd. Bydd y Cyngor yn trin a thrafod rhwymedigaethau
cynllunio fesul safle yn ôl yr angen i wneud y datblygiad yn dderbyniol o ran
cynllunio.
Caiff rhwymedigaethau eu cysylltu’n uniongyrchol â’r datblygiad
mewn ffordd deg a rhesymol yn unol â maint a math y datblygiad. Fel rhan o’r
broses, pennir nifer y tai fforddiadwy ar gyfradd sy’n adlewyrchu hyfywedd safle
unigol, yn seiliedig ar arfarniadau ‘llyfr agored’ ac o bosibl ddadansoddiad gan
drydydd parti annibynnol.

2.50

Daeth y system Ardoll Seilwaith Cymunedol (ASC) i rym yn Ebrill 2010 a gallai o
bosibl effeithio ar ystod a natur cyfraniadau a geisir drwy rwymedigaethau
cynllunio A106 yn ystod cyfnod y Cynllun. Rhoddir sylw i unrhyw ystyriaethau o’r
fath wrth lunio Canllawiau Cynllunio Ategol. Bydd rhwymedigaethau cynllunio
A106 yn dal i sicrhau bod mesurau lliniaru ‘safle-benodol’ yn cael eu ceisio i
wneud datblygiad yn dderbyniol o ran cynllunio. Hefyd, byddai Rhestr Rheoliad
123 ASC yn nodi seilwaith sy’n mynd i’r afael ag effeithiau ‘ehangach’
datblygiad. Rhagwelir y caiff Amserlen Costau Ddrafft a Chynllun Cyflawni
Seilwaith eu cyhoeddi yng ngwanwyn 2015 ac y cânt eu mabwysiadu cyn
Rhagfyr 2015.

2.51

Ar ôl mabwysiadu ASC, bydd dau gyfyngiad ar ddefnyddio rhwymedigaethau
cynllunio: yn gyntaf, ni fydd amgylchiadau lle bydd datblygwr yn talu ASC ac
A106 am yr un seilwaith mewn perthynas â’r un datblygiad; yn ail, ceisir cydgyfraniadau am hyd at bum rhwymedigaeth A106 ar wahân ar gyfer eitem o
seilwaith nas bwriedir ei hariannu gan ASC.
Amcanion Perthnasol a Phapur Cefndir
Amcanion: 3. Twf Economaidd, 7. Cyfleusterau a Seilwaith Cymunedol

SP14 Cynigion Trafnidiaeth
CAIFF CYNIGION TRAFNIDIAETH EU CEFNOGI PAN FYDDANT YN:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)

2.52

DARPARU CYFLEUSTERAU CERDDED A BEICIO DI-DRAFFIG AC
YN EHANGU’R RHWYDWAITH;
ANNOG Y DEFNYDD O DRAFNIDIAETH GYNALIADWY A DULLIAU
TEITHIO ERAILL SY’N LLEIHAU'R DEFNYDD O YNNI A LLYGREDD;
GWELLA DIOGELWCH FFYRDD;
GWELLA ANSAWDD BYWYD TRIGOLION;
CYNORTHWYO’R ECONOMI LEOL;
CYNORTHWYO AG ADFYWIO TREFOL;
RHOI MYNEDIAD I ARDALOEDD DATBLYGU ERAILL SY’N
CYNNWYS DULLIAU TRAFNIDIAETH GYNALIADWY;
LLEIHAU TAGFEYDD YN Y TYMOR HWY;
ARWAIN AT WELLIANNAU AMGYLCHEDDOL ERAILL, GAN
GYNNWYS
ANSAWDD
AER,
LLEIHAU
SŴN,
DRAENIO
CYNALIADWY A BIOAMRYWIAETH WELL.

Cefnogir cynlluniau trafnidiaeth sy’n rhoi budd i economi, iechyd a lles y
gymuned. Mae cynnig dewis o ddulliau trafnidiaeth yn bwysig wrth gyflawni
datblygu cynaliadwy, wrth i bob dull trafnidiaeth gael ei integreiddio. Mae gan
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Bolisi GP5 ganllawiau ar rwymedigaethau datblygwyr cynlluniau Gwastatir
Gwent.
2.53

Gan fod trafnidiaeth yn cyfrannu at lygredd yn yr atmosffer, mae felly’n hanfodol
bod dulliau trafnidiaeth mwy ynni-effeithlon yn cael eu hannog. Bydd gwelliannau
i drafnidiaeth gyhoeddus yn cynorthwyo wrth leihau tagfeydd traffig ac felly’n
gwella ansawdd aer a diogelwch ffyrdd. Bydd annog cerdded a beicio drwy wella
seilwaith a hygyrchedd yn cynnig buddion amgylcheddol ac yn hyrwyddo ffyrdd
iachach o fyw.

2.54

Bydd angen cynigion ar gyfer seilwaith ffyrdd newydd i ystyried anghenion
dulliau teithio cynaliadwy, gan gynnwys cyfleusterau cerdded a beicio lle y bo’n
briodol. Caiff cynlluniau ffordd sy’n deillio o gynigion adfywio trefol eu hystyried
er budd economaidd a dylent ystyried yn llawn deithio cynaliadwy, diogelwch
ffyrdd, tagfeydd ac ansawdd bywyd.
Amcanion Perthnasol a Phapur Cefndir
Amcanion: 1. Defnydd Cynaliadwy o Dir 8. Diwylliant a Hygyrchedd

SP15 Trafnidiaeth Integredig
CEISIWN SICRHAU TRAFNIDIAETH INTEGREDIG YN UNOL Â
STRATEGAETHAU TRAFNIDIAETH CENEDLAETHOL A RHANBARTHOL.
BYDD TRAFNIDIAETH O’R FATH YN CYNNWYS:
i)

RHWYDWAITH CYDLYNOL I GERDDWYR GAN GYNNWYS
CYNLLUNIAU GWAITH FEL "LLWYBRAU DIOGELACH MEWN
CYMUNEDAU”;
ii)
GWEITHREDU’R STRATEGAETH FEICIO;
iii)
FFURFIAU ARLOESOL AR DRAFNIDIAETH GYHOEDDUS FEL
BLAENORIAETH I FYSUS, DIOGELU A GWELLA LLWYBRAU TRÊN
A NODI GORSAFOEDD NEWYDD;
iv)
DYNODI CYFNEWIDFEYDD TRAFNIDIAETH O RAN PARCIO A
THEITHIO, PARCIO A RHANNU A CHANOLFANNAU CLUDO
FFYRDD I REILFFYRDD;
v)
STRATEGAETH ARDAL BARCIO GANOLOG;
vi)
CYFLEUSTERAU TRAFNIDIAETH GYHOEDDUS, CERDDED A
BEICIO MEWN DATBLYGIADAU MAWR NEWYDD;
vii)
CYFNEWIDFA RHWNG BYSUS, BEICIAU A CHEIR I ALLUOGI
DEFNYDD CYNALIADWY O GEFN GWLAD;
ATEGIR CYNIGION DATBLYGU SYLWEDDOL GAN GYNLLUNIAU TEITHIO.
2.55

Trafnidiaeth Integredig yw un o brif egwyddorion Cynllun Trafnidiaeth
Cenedlaethol Llywodraeth Cymru21 ac fe’i hystyrir yn ffordd bwysig o annog
defnydd mwy effeithiol o’r system drafnidiaeth. Bydd cynlluniau trafnidiaeth yn
ceisio creu cyfleoedd ar gyfer trafnidiaeth integredig a chynaliadwy i gymhwyso
amcanion y Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol yn lleol.

2.56

Mae gan Gasnewydd le strategol yn y rhanbarth ac mae angen ystyried
integreiddiad trafnidiaeth yn lleol ac yn ehangach.

21

Yn: http://wales.gov.uk/topics/transport/planning-strategies/ntp/?lang=cy
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Yn unol â Pholisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 7, Gorffennaf 2014) a Nodyn Cyngor
Technegol 18: Trafnidiaeth (Mawrth 2007)22 dylai datblygiadau mawr (gweler
paragraff 8.7.2 y Polisi) 23 gael eu hategu gan Asesiad Trafnidiaeth i sefydlu
effeithiau disgwyliedig y datblygiad. Maent hefyd yn sylfaen bwysig i baratoi
Cynlluniau Teithio, sy’n nodi cynigion ar gyfer cyflawni patrymau teithio mwy
cynaliadwy. Gallai fod yn rhaid i ddatblygwyr gyflwyno Cynllun Teithio fel rhan
o’r broses gwneud cais.
Amcanion Perthnasol a Phapur Cefndir
Amcanion: 1. Defnydd Cynaliadwy o Dir 2. Newid yn yr Hinsawdd 8. Diwylliant a
Hygyrchedd

SP16 Cynlluniau Ffyrdd Mawr
CAIFF TIR EI DDIOGELU AR GYFER Y CYNLLUNIAU PRIFFORDD
STRATEGOL CANLYNOL:
i)
ii)
iii)

GWELLA CYFNEWIDFA PARC TREDEGAR, CYFFORDD 28
TRAFFORDD YR M4;
ESTYNIAD GORLLEWINOL Y FFORDD DDOSBARTHU DDEHEUOL,
SEF FFORDD GYSWLLT DYFFRYN RHWNG MAESGLAS A
CHOEDCERNYW;
FFORDD GYSWLLT Y GOGLEDD A’R DE – LLANWERN.

2.58

Cyffordd 28 (Parc Tredegar) - Mae llawer o’r traffig sy’n dod o Dŷ-du, Basaleg
a chymoedd gorllewinol Gwent yn ymuno â’r M4 neu’n ei chroesi yng Nghyffordd
28 (Parc Tredegar). Erbyn diwedd 2016, bydd Llywodraeth Cymru wedi cwblhau
rhaglen o welliannau sy’n lleddfu ar dagfeydd yn y gyffordd strategol hon.

2.59

Mae Llywodraeth Cymru wedi dod i reoli ffordd fynediad y gwaith dur
(Queensway) ac mae’n ei huwchraddio o Gyffordd 23A ym Magwyr i Ddolydd
Queensway yn Spytty. Bydd y ffordd hon yn gwasanaethu Glan Llyn (Safle
Adfywio Llanwern) ac yn gwella mynediad i ardaloedd cyflogaeth mawr Deddwyrain Casnewydd. Mae Queensway hefyd yn cynnig cysylltiad DwyrainGorllewin strategol newydd rhwng y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol a Chyffordd
23A ym Magwyr, gan leihau traffig yr M4 gan gynnwys yng Nghyffordd 24
(Coldra) ar adegau brig ac wrth reoli digwyddiadau. Mae’r ffordd hefyd yn cynnig
mynediad i’r orsaf reilffordd arfaethedig yn Llanwern, gan gynnig cyfleoedd
parcio a theithio. Mae’r ffordd yn cael ei hadeiladu’n bennaf ar linell y ffordd
bresennol gyda chyffyrdd newydd a rhai wedi’u gwella yn ôl yr angen i
wasanaethu safle datblygu Glan Llyn a’r gwaith dur presennol a’u defnyddiau
cysylltiedig. Mae defnyddio llinell y ffordd bresennol yn lleihau’r effaith ar yr
amgylchedd ac fe’i hystyrir hefyd yn ddefnydd cynaliadwy o’r seilwaith ffordd
presennol.

2.60

Caiff tir ei ddiogelu ar gyfer darparu ffordd gyswllt Gogledd-De a fydd yn
gysylltiad pwysig rhwng Pentref Llanwern a safle adfywio’r hen waith dur ac yn
rhoi mynediad i’r arosfa reilffordd arfaethedig yn Llanwern. Mae’r cysylltiad
Gogledd-De yn hanfodol i wella trafnidiaeth gyhoeddus, gan gyfrannu at
gynaliadwyedd safle adfywio’r hen waith dur a chynllun ailddatblygu Pentref
Llanwern yn ogystal â rhoi mynediad i’r cyfleuster parcio a theithio yn Llanwern.

22

YN: http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/tans/tan18/?lang=cy
Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn7, GorffennafJuly 2014). Yn:
http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/ppw/?lang=cy
23
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2.61

Bydd Ffordd Gyswllt Dyffryn yn cyflawni rôl debyg i’r gorllewin o ffordd
Queensway, gan leihau nifer y ceir ar yr M4, gan gynnwys yng Nghyffordd 28
(Parc Tredegar) ar adegau brig ac wrth reoli digwyddiadau. Mae’r ffordd hefyd
yn gwasanaethu prif ardaloedd cyflogaeth De-orllewin Casnewydd a’r orsaf
drenau arfaethedig yng Nghoedcernyw, sydd eto'n cynnig cyfleoedd parcio a
theithio.

2.62

Mae coridor llwybr arfaethedig Ffordd Gyswllt Dyffryn yn SoDdGA Gwastatir
Gwent – Llansantffraid Gwynllŵg. Mae’r SoDdGA yn nodedig am yr ystod o
blanhigion dyfrol ac anifeiliaid di-asgwrn-cefn yn ffosydd y system ddraenio, dan
Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y’i diwygiwyd). Mae Ffordd
Gyswllt Dyffryn yn debygol o arwain at groesi Ffos Ddraenio Percoed. Gwyddys
bod y Ffos Ddraenio’n cael ei defnyddio gan ddyfrgwn i fynd i Ardal Cadwraeth
Arbennig Afon Wysg (mae dyfrgwn yn un o’r nodweddion sy’n cymhwyso’r safle
yn un Ewropeaidd). Mae dyfrgwn hefyd yn Rhywogaeth a Warchodir gan Ewrop
dan Reoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 (fel y’i
diwygiwyd). Mae Ffos Ddraenio Percoed hefyd yn ategu diddordeb arbennig
SoDdGA Gwastatir Gwent – Llansantffraid Gwynllŵg. Rhaid i unrhyw waith sy’n
effeithio ar Ffos Ddraenio Percoed gael ei gwblhau mewn ffordd sy’n sensitif i’r
dyfrgwn, i gynnal Statws Cadwraeth Ffafriol y rhywogaeth hon, ac i gadw a
gwella diddordebau arbennig SoDdGA Gwastatir Gwent – Llansantffraid
Gwynllŵg. Rhaid cynnal y Ffos Ddraenio in situ (ni ellir cyfeirio’r cwrs dŵr hwn)
gan gadw torlan sydd o leiaf 5m bob ochr i’r cynefin. Bydd angen i waith sy’n
effeithio ar y cwrs dŵr yn ardal y Bwrdd Draenio Mewnol fodloni gofynion byffer
safonol. Gweler paragraff 2.16 i gael rhagor o fanylion. Byddai’n rhaid i
ddatblygwyr gwblhau arolwg o ddyfrgwn i ddysgu am lefelau gweithgarwch
dyfrgwn yn yr ardal yr effeithir arni, y dylid ei ddefnyddio i lywio dyluniad y ffordd
ac unrhyw fesurau lliniaru gofynnol. Gallai fod angen sicrhau trwyddedau
perthnasol dan Reoliad 53 Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a
Rhywogaethau 2010 (fel y’u diwygiwyd) gan CNC. Rhaid cwblhau rhaglen waith
sensitif i leihau’r tarfu ar y rhywogaeth hon. At hynny, os bydd angen croesi Ffos
Ddraenio Percoed, bydd angen i’r groesfan gael ei dylunio mewn ffordd sy’n
sicrhau y gall y dyfrgwn ddal i symud i fyny ac i lawr yr afon (hyd yn oed pan fo
llifogydd).

2.63

Yn unol â Pholisi GP5 disgwylir i’r datblygwr roi digon o wybodaeth i alluogi
Asesiad Rheoleiddio Cynefin i gael ei gynnal fel rhan o’r broses gynllunio. Yn
unol â Pholisi GP5 disgwylir i’r darparwr ddangos sut y diogelir diddordeb
arbennig SoDdGA Gwastatir Gwent – Llansantffraid Gwynllŵg mewn perthynas
â Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y’i diwygiwyd).

2.64

Cynigir ailfodelu’r Hen Gyffordd Werdd i greu gwelliannau amgylcheddol drwy
wella llif traffig, lleihau tagfeydd a gwaredu’r isffyrdd sy’n achosi ymddygiad
gwrthgymdeithasol, goruchwyliaeth wael ac ofn o droseddu. Lleolir y cynnig ger
Ardal Cadwraeth Arbennig Afon Wysg.
Oherwydd lleoliad y datblygiad
arfaethedig wrth Afon Wysg, cyfrifoldeb y datblygwr yw sicrhau bod gwaith yn
cael ei gwblhau mewn ffordd sy’n amgylcheddol sensitif (i osgoi effeithiau
negyddol ar y safle Ewropeaidd). Dylai hyn gynnwys defnyddio dulliau adeiladu
sy’n lleihau cryndod (i beidio amharu ar na rhwystro symudiad nodweddion
cymhwyso’r Ardal Cadwraeth Arbennig, gan gynnwys rhywogaethau pysgod a
dyfrgwn). Os oes angen gweithio gyda’r nos bydd angen cynllun goleuadau a
dyluniad pendant i atal golau rhag sgleinio ar Afon Wysg. Rhaid i amseru’r
gwaith fod yn sensitif i nodweddion cymhwyso’r Ardal Cadwraeth Arbennig. Yn
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unol â Pholisi GP5 disgwylir i’r datblygwr roi digon o wybodaeth i alluogi Asesiad
Rheoleiddio Cynefin i gael ei gynnal fel rhan o’r broses gynllunio.
2.65

Caiff Asesiadau Amgylcheddol ac, yn ôl yr angen, Asesiadau Rheoliadau
Cynefin eu cynnal ar bob cynllun ffyrdd mawr a chaiff effeithiau’r cynigion eu
lleihau ac, yn ôl yr angen, eu lliniaru’n briodol.

2.66

Nid yw Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol (2010) Llywodraeth Cymru yn bwrw
ymlaen â Ffordd Liniaru arfaethedig yr M4 rhwng Cyffordd 23A ym Magwyr a
Chyffordd 29 yng Nghas-bach. Mae’r cyfarwyddyd i ymgynghori â Llywodraeth
Cymru ar unrhyw geisiadau cynllunio sy’n effeithio ar y llwybr dal ar waith ac
mae’r llwybr a ddiogelwyd wedi’i nodi fel cyfyngiad ar y Map Cyfyngiadau.
Rhyddhawyd cyllid i Fesurau Gwella Coridor yr M4, ac mae astudiaethau helaeth
yn mynd rhagddynt i nodi’r mesurau mwyaf priodol. Mae rhestr blaenoriaethau’r
Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol (2011) yn nodi’r ymrwymiad parhaus i
gyflawni pecyn o fesurau a fydd yn delio â materion ynghylch gwydnwch,
diogelwch a dibynadwyedd ar yr M4 yn ardal Casnewydd (CTC Cyf 91).
Amcanion Perthnasol a Phapur Cefndir
Amcanion: 2. Newid yn yr Hinsawdd 8. Diwylliant a Hygyrchedd

SP17 Tir Cyflogaeth
GWNEIR DARPARIAETH I TUA 172 HECTAR O DIR CYFLOGAETH AR
GYFER Y CYFNOD 2011-2026.
2.67

Aseswyd y gofyniad gan gynnwys:
• rhagfynegiadau cyflenwad llafur, gan
poblogaeth;
• defnydd hanesyddol o dir cyflogaeth;
• rhagfynegiadau'r sector cyflogaeth.

adlewyrchu

rhagfynegiadau

2.68

Mae’r rhagfynegiadau cyflogaeth i Gasnewydd yn seiliedig ar ragolygon
Economaidd Experian. Felly disgwylir i economi Casnewydd dyfu gan 7,400
swydd ychwanegol dros gyfnod y CDLl.

2.69

O ran dyrannu lle i gefnogi’r broses o sicrhau’r swyddi hyn, nodwyd bod angen o
leiaf 21.5 hectar o dir cyflogaeth ar Gasnewydd, yn benodol at ddefnyddiau
Dosbarth B, gan gynnwys swyddfeydd a defnyddiau diwydiannol/warysau. Mae
angen digon o dir addas ar gyfer warysau i fodloni gofynion gros sy’n cael eu
dwyn ymlaen cyn y gwarediadau tir diwydiannol a ragwelir yn sgîl dirywiad
diwydiant dros gyfnod y Cynllun. Am y rheswm hwn, dyrannwyd 13.5 hectar
ychwanegol o dir ar y sail ei fod y math o dir sy'n addas at y diben yn unol â
safonau marchnad presennol.

2.70

Felly, i gyd, mae angen o leiaf 35 hectar o dir cyflogaeth net ar y Cynllun dros
gyfnod y Cynllun. Mae’r Cynllun yn nodi cyflenwad o 172 hectar o dir cyflogaeth
sy’n fwy na’r gofyniad sylfaenol, ond mae ei angen i sicrhau hyblygrwydd digonol
i hybu twf gan hefyd ystyried amryw safleoedd cyfyngedig na ellir eu hystyried yn
‘gyflenwad arferol’. Er enghraifft, rheolir EM (i) Dyffryn ac EM1 (ii) I’r Dwyrain o
Ddolydd Queensway gan Lywodraeth Cymru ac nis dynodir hwy ond ar gyfer
projectau unigol defnyddwyr mawr sydd o leiaf 10ha y tro. Yn yr un modd, ni
ryddheir EM1 (iv) Solutia i’w ddatblygu os yw ym muddiant Solutia ac nad yw’n
cyfaddawdu ar ei gyfleuster presennol. Felly, ystyrir mai 172ha yw’r cyflenwad
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tir priodol i sicrhau digon o hyblygrwydd ar gyfer twf cyflogaeth yn y dyfodol.
Bydd y tir a ddefnyddir ar gyfer yr amryw fathau o ddefnyddiau cyflogaeth yn dal
i gael ei fonitro.
2.71

Mae’r tir a ddyrennir dan Bolisi EM1 yn ymwneud â’r gofyniad ychwanegol net ar
gyfer tir cyflogaeth. Mae angen y tir ar gyfer twf net yn y stoc ac ar gyfer unrhyw
golledion o’r stoc gyflogaeth bresennol. Defnyddir Polisi EM3 i asesu cynigion i
ailddatblygu neu ddefnyddio’r tir fel arall mewn safleoedd cyflogaeth presennol.

2.72

Mae’r Cynllun yn canolbwyntio ar adfywio trefol ac yn ceisio sicrhau cyflogaeth
ar safleoedd o’r fath. Tuedda’r rhain i fod yn rhai bach ar y cyfan, er y gallent
gynnal defnyddiau dwysedd uchel. Fodd bynnag, gallai fod angen ar ryw adeg
safleoedd mwy â dwysedd is, na allent gael eu gosod yn yr ardal drefol. Mae’n
bosibl felly mai safleoedd mwy ymylol, ger defnyddiau cyflogaeth eraill a
chysylltiadau trafnidiaeth da, yw’r unig gyfle posibl os yw defnyddiau o’r fath i’w
lleoli yn ardal Casnewydd o gwbl. Gwneir felly ddarpariaeth i hwyluso’r gwaith o
gyflawni’r Strategaeth Datblygu Economaidd.

2.73

Mae safleoedd yn yr ardal drefol fewnol, er eu bod yn tueddu i fod yn fach, yn
cynnig cyfleoedd gwerthfawr i osod datblygiadau dwysedd uwch mewn
lleoliadau cynaliadwy. Mae’r datblygiadau swyddfa diweddar yn ardal George
Street a Chanolfan Cambrian yn enghreifftiau da o werth lleoliadau o’r fath.
Maent yn gyraeddadwy drwy amryw ddulliau trafnidiaeth, gan gynnwys drwy
gerdded, beicio ac ar drafnidiaeth gyhoeddus, ac maent yn agos at Ganol y
Ddinas sy’n helpu i gynnal a gwella hyfywedd a phrysurdeb Canol y Ddinas.

2.74

Mae’r safleoedd yng Ngorllewin Casnewydd yn agos i lwybrau teithio pwysig
sy’n eu gwneud yn rhai cysylltiedig ar lefel genedlaethol, ranbarthol a lleol. Mae
datblygiadau sylweddol eisoes wedi’u gwneud yn yr ardal ac mae manteision
busnes o’u lleoli'n agos at ddefnyddiau tebyg eraill. Petai partïon â diddordeb yn
penderfynu ar orsaf drenau sy’n gymharol agos at y safle, gallai o bosibl wella
hygyrchedd yr ardal. Pan allai’r datblygiad ddechrau taro ar Safle o Ddiddordeb
Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) bydd angen bod yn arbennig o ofalus wrth
sicrhau y caiff y nodweddion o bwys eu diogelu – sef yn bennaf rwydwaith o
ffosydd draenio a’r planhigion a’r anifeiliaid cysylltiedig. Noda Paragraffau 2.612.62 sut y bydd angen mynd i’r afael â hyn. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ym
Mholisi GP5.

2.75

De-ddwyrain Casnewydd yw un o ardaloedd diwydiannol hynaf y Ddinas, ond
mae cyfleoedd i ddatblygu ac ailddatblygu ymhellach yma. Mae gan yr ardal
gysylltiadau da â’r rhwydwaith trafnidiaeth, a phetai partïon â diddordeb yn
penderfynu ar orsaf drenau sy’n gymharol agos at y safle, gallai o bosibl wella
hygyrchedd yr ardal. Gyda thwf mawr mewn tai yn cael ei gynnig yn lleol bydd
yn amlwg fuddion wrth sicrhau swyddi yn yr ardal. Pan allai’r datblygiad
ddechrau taro ar Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) bydd
angen bod yn arbennig o ofalus wrth sicrhau y caiff y nodweddion o
bwysigrwydd eu diogelu – sef yn bennaf rhwydwaith o ffosydd draenio a’r
planhigion a’r anifeiliaid cysylltiedig.

2.76

Yn ogystal ag effaith bosibl ar Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Afon Wysg,
rhaid i ddatblygwyr ystyried eu heffaith bosibl ar safleoedd dynodedig Aber Afon
Hafren. Mae effaith y gweithgareddau ar adar sy’n nodweddion o Ardal
Gwarchodaeth Arbennig a Safle Ramsar Aber Afon Hafren yn anhysbys. Felly
bydd datblygwyr yn gyfrifol am gyflawni arolwg addas o adar i benderfynu a gaiff
y datblygiad effaith ai peidio. Rhaid cwblhau rhaglen waith sensitif i leihau ar
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darfu ar y rhywogaethau hyn. Disgwylir i’r datblygwr roi digon o wybodaeth i
alluogi Asesiad Rheoleiddio Cynefin i gael ei gynnal fel rhan o’r broses gynllunio.
Amcanion Perthnasol a Phapur Cefndir
Amcanion: 1. Defnydd Cynaliadwy o Dir, 3. Twf Economaidd
Papur Cefndir: Adolygiad o Dir Cyflogaeth

SP18 Adfywio Trefol
FFEFRIR CYNIGION A FYDD YN CYNORTHWYO I ADFYWIO’R ARDAL
DREFOL, YN ARBENNIG OS YDYNT YN CYFRANNU AT:
i)
FYWIOGRWYDD, HYFYWEDD AC ANSAWDD AMGYLCHEDD
CANOL Y DDINAS;
ii)
CYNNIG CYFLEOEDD PRESWYL A BUSNES YN YR ARDAL
DREFOL;
iii)
AILDDEFNYDDIO
TIR
GWAG,
SEGUR
NEU
DIR
A
DANDDEFNYDDIR;
iv)
ANNOG DATBLYGIAD DEFNYDDIAU CYMUNEDOL LLE Y BO’N
BRIODOL.
2.77

Mae presenoldeb cyflenwad o safleoedd o orffennol diwydiannol Casnewydd yn
gyfle ac yn rhywbeth y mae angen gweithredu arno. Ar eu ffurf wag neu segur,
nid yw’r safleoedd yn cyfrannu ryw lawer at yr amgylchedd lleol, a gallent
effeithio’n negyddol arno, ond mewn cynlluniau adfywio gallant wneud cyfraniad
cadarnhaol. Gallant gynnig cyfleoedd preswyl a busnes yn agos at gyfleusterau
a gwasanaethau presennol, gan wneud defnydd da o’r seilwaith caled a meddal
sydd ar gael (nid yn unig seilwaith ffisegol fel dŵr a nwy ond hefyd rwydweithiau
busnes a chymunedol, ysgolion, clinigau a meddygfeydd ac ati). Dylid manteisio
ar gyfleoedd i gynnig defnydd cymysg.

2.78

Gall datblygiadau yn ardal Canol y Ddinas, fel campws y brifysgol a agorodd yn
2011, helpu i gyflawni gwelliannau i Ganol y Ddinas drwy gynyddu nifer yr
ymwelwyr a gwariant ganddynt.

2.79

Gallai fod gwerth ecolegol helaeth ar safleoedd tir llwyd a fu’n wag ers cryn
amser. Bydd gofynion arolygu dwys yn hanfodol mewn achosion o’r fath. Bydd
mesurau lliniaru a rheoli yn dilyn yn ôl yr angen. Rhoddir rhagor o ganllawiau yn
y Canllawiau Cynllunio Ategol.
Amcanion Perthnasol a Phapur Cefndir
Amcanion: 1. Defnydd Cynaliadwy o Dir, 3. Twf Economaidd

SP19 Asesu Angen Manwerthu
BYDD MANWERTHU A DEFNYDDIAU CYSYLLTIEDIG, A FYDDAI’N
GWEITHIO ORAU YNG NGHANOL DINAS, YN DESTUN ASESIAD ANGEN
OS NAD YDYNT YNG NGHANOL DIFFINIEDIG Y DDINAS. HEFYD, BYDD
ANGEN CAIS O’R PRAWF DILYNOL OS NAD YDYNT YNG NGHANOL Y
DDINAS.
CAIFF Y DATBLYGIAD EI LEOLI YN UNOL Â’R HIERARCHAETH
GANLYNOL O GANOLFANNAU MANWERTHU:
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CANOL DINAS CASNEWYDD
CANOLFANNAU ARDAL (Y CYFEIRIR ATYNT DAN BOLISI R6)
CANOLFANNAU LLEOL
SAFLEOEDD MANWERTHU Y TU ALLAN I GANOL Y DDINAS

2.80

Mae Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 7, Gorffennaf 2014) yn glir wrth hyrwyddo
hierarchaeth ar gyfer ystyried cynigion manwerthu, hamdden a defnyddiau eraill
sydd yng nghanol dinas.

2.81

Mae Casnewydd wedi bod yn llithro i lawr safleoedd manwerthu’r DU. Mae
siopa mewn safleoedd y tu allan i ganol y ddinas a dros y we wedi cael effaith
sylweddol andwyol ar brysurdeb a hyfywedd Canol y Ddinas. Mae’r dirwasgiad
economaidd wedi peri i nifer o fanwerthwyr y stryd fawr fynd i ddwylo’r
gweinyddwyr, a gan fod Parc Manwerthu Casnewydd wedi’i gwblhau cyn yr
Ardal Ehangu Ddwyreiniol mae’n cystadlu â Chanol y Ddinas.

2.82

Er mwyn cynnal a gwella’r defnyddiau manwerthu a chymysg sydd ar gael yng
Nghanol y Ddinas, bydd angen mabwysiadu dull Canol Dinas cryf o weithredu.
Caiff y prawf dilynol ei gymhwyso i sicrhau bod y datblygiad a gynigir yn briodol
i’r safle o ran yr hierarchaeth fanwerthu, ac os nad yw’r cynnig yng Nghanol y
Ddinas neu mewn Canolfan Ardal ddiffiniedig, bydd angen dangos yr angen.

2.83

Mae sicrhau cymysgedd dda o ddefnyddiau yng Nghanol y Ddinas yn ffactor
pwysig wrth gyflawni Canol Dinas prysur a deniadol. Mae Polisi Cynllunio
Cymru (Rhifyn 7, 2014) yn nodi mai canol trefi yw’r lleoedd gorau i ddefnyddiau y
mae angen iddynt fod yn hygyrch i nifer fawr o bobl. Gallai’r defnyddiau
cysylltiedig eraill a fyddai’n gweithio orau yng Nghanol y Ddinas gynnwys
cyfleusterau trydyddol ac addysg uwch, llyfrgelloedd canolog, swyddfeydd
llywodraeth ganolog a lleol a defnyddiau A3 mwy o faint, fel bwytai teuluol. Mae
angen i ddefnyddiau eraill fod yn hygyrch i nifer fawr o bobl, felly gallent effeithio
ar ba mor ddeniadol yw Canol y Ddinas pe caent eu lleoli yn rhywle arall. Bydd
y Cyngor yn gofyn i ddull fesul cam gael ei fabwysiadu ar gynigion o’r fath ac, yn
ôl y gofyn, bydd angen cynnal asesiad.

2.84

Bydd natur a maint y gweithgaredd a gynigir yn effeithio ar sut y bydd y Cyngor
yn delio â’r gofyniad hwnnw i ddangos angen ac i ddefnyddio’r prawf fesul cam.
Dylai maint datblygiadau fod yn briodol i’r ganolfan fanwerthu y’u lleolir ynddi, a
dylent gyfrannu at neu gynnal hyfywedd a pha mor ddeniadol ydyw yn yr
hierarchaeth honno. Gallai fod yn fwy priodol lleoli defnyddiau manwerthu,
hamdden ac eraill, fel swyddfeydd cangen a chaffi, mewn Canolfannau Ardal
neu Leol.
Amcanion Perthnasol: 3. Twf Economaidd
Papur cefndirol:
Papur Cefndir Canolfan Ardal, Astudiaeth Manwerthu
Casnewydd a Chrynodeb o Asesiadau Capasiti, 2010

SP20 Rheoli Gwastraff
HWYLUSIR RHEOLI CYNALIADWY O WASTRAFF YN DEILLIO O
GASNEWYDD DRWY HYRWYDDO A CHEFNOGI CYFLEUSTERAU TRIN
YCHWANEGOL SY’N YSTYRIED YR HIERARCHAETH WASTRAFF A’R
EGWYDDOR AGOSRWYDD AC YN CYFRANNU AT RWYDWAITH
INTEGREDIG O GYFLEUSTERAU.
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2.85

Yn unol â Chyfarwyddebau Ewropeaidd a Chanllawiau Cenedlaethol rhaid i
Awdurdodau Cynllunio sicrhau bod gwastraff yn cael ei adfer neu ei waredu heb
niweidio’r amgylchedd gan hefyd fwrw targedau gwastraff llym. Bydd y gwaith o
ddewis opsiwn rheoli gwastraff ar gyfer ffrwd wastraff benodol yn cael ei lywio
gan yr egwyddorion polisi yn TAN 21 – Gwastraff (2014) gan gyfeirio’n benodol
at: Yr Hierarchaeth Wastraff; Rhwydwaith Integredig a Digonol; Safle Priodol
Agosaf; Hunangynhaliaeth; a Diogelu Iechyd y Cyhoedd a'r Amgylchedd.

2.86

Lle y bo’n bosibl dylai datblygiadau ddefnyddio agregau eilaidd ac ailgylchedig
fel rhan o’r broses adeiladu yn unol â SP21 – Mwynau. Lle bynnag y bo’n bosibl
dylid gwneud hyn heb fynd â deunyddiau oddi ar y safle. Mae’n arfer da creu
Cynlluniau Rheoli Gwastraff Safle (SWMP) i annog effeithlonrwydd adnoddau ac
i arbed, ailgylchu ac ailddefnyddio ar y safle yn y ffordd fwyaf cynaliadwy posibl.
Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n ystyried llunio rheoliadau sy’n gofyn i SWMPau
gael eu paratoi ar safleoedd adeiladu Cymru. Mae’n debygol y caiff rheoliadau
o'r fath eu gorfodi drwy Reoliadau Adeiladu a Chyfoeth Naturiol Cymru.
Amcanion Perthnasol a Phapur Cefndir
Amcanion: 2. Newid yn yr Hinsawdd 10. Gwastraff
Papur Cefndir: Papur Cefndir ar Wastraff

SP21 Mwynau
BYDD Y CYNLLUN YN CYFLAWNI EI GYFRANIAD AT Y GALW
RHANBARTHOL DRWY:
i)
DDIOGELU BLOCIAU ADNODDAU CARREG GALED A THYWOD A
GRAEAN;
ii)
DIOGELU HEN LANFEYDD A RHAI NEWYDD A'R SEILWAITH
RHEILFFORDD YN NOCIAU CASNEWYDD I SICRHAU Y CAIFF
AGREGAU EU CLUDO’N GYNALIADWY O HYD;
iii)
ANNOG Y DEFNYDD O AGREGAU EILAIDD AC AILGYLCHEDIG LLE
Y BO’N BRIODOL;
iv)
YSTYRIED CYNIGION AR GYFER ENNILL A GWEITHIO MWYNAU
YN Y CYD-DESTUN RHANBARTHOL GAN YSTYRIED FFACTORAU
LLEOL.
2.87

Nodir canllawiau polisi cynllunio ar gyfer defnyddio tir i echdynnu mwynau a
datblygiadau cysylltiedig ym Mholisi Cynllunio Cymru ar Fwynau (2001) a ategir
gan Nodyn Cyngor Technegol ar Fwynau 1: Agregau (2004) a Nodyn Cyngor
Technegol ar Fwynau 2: Glo (2009). Ystyrir cynllunio mwynau ar lefel ranbarthol,
gyda Gweithgor Agregau Rhanbarthol De Cymru (SWRAWP) yn ystyried
cyflenwad a galw cyffredinol De Cymru. Rôl SWRAWP yw ystyried materion
ynghylch darparu agregau a llunio Datganiad Technegol Rhanbarthol (DTRh)
sy’n nodi’r strategaeth ar gyfer darparu agregau yn Ne Cymru.

2.88

Nid oes ar hyn o bryd fanc tir yng Nghasnewydd ac mae adnoddau’n gyfyngedig.
Mae Polisi Cynllunio Cenedlaethol yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol
gynnal banc tir i sicrhau bod lefel y cyflenwadau’n ddigonol i fodloni’r angen a
ragwelir. Nid yw Adolygiad Cyntaf DTRh (2014) yn ei gwneud yn ofynnol i
Gasnewydd wneud darpariaeth arbennig ar gyfer cyflenwi agregau sylfaenol o’r
tir, yn seiliedig ar y ffaith mai hyn a hyn o adnoddau sydd yn yr ardal a bod diffyg
tystiolaeth o alw o werthiannau agregau tir dros y 10 mlynedd ddiwethaf. Caiff
ceisiadau am waith mwynol eu hystyried un ar y tro, gan gydnabod y gall
amgylchiadau newid yn y dyfodol. Mae Adolygiad Cyntaf DTRh yn ei gwneud
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yn ofynnol i Gasnewydd ddiogelu adnoddau posibl, parhau i ddefnyddio agregau
morol, eilaidd ac ailgylchedig a diogelu glanfeydd a rheilffyrdd er mwyn cludo
agregau mewn modd cynaliadwy.
2.89

Ar hyn o bryd caiff Casnewydd fwynau tir o'r tu hwnt i ffiniau’r sir, gan gysylltu ag
awdurdodau cyfagos i barhau i sicrhau bod cyflenwad digonol y cael ei gynnal.
Mae glanfeydd tywod a graean Casnewydd yn cyflenwi'r agregau hyn y tu hwnt
i’r sir. Mae rhagor o wybodaeth am y cyflenwad rhanbarthol ar gael yn y Papur
Cefndir ar Fwynau24.

2.90

Gall mwynau o ffynonellau sylfaenol gael eu gweithio yn y fan a’r lle yn unig, ac
mewn nifer o achosion mae natur y mwyn yn gyfrifol am y nodwedd benodol a
allai fod yn werth ei diogelu. Nod y Cynllun yw annog datblygwyr i sicrhau'r
defnydd gorau a mwyaf effeithlon o’r adnoddau sydd ar gael. Mae nifer o
ddeunyddiau sydd weithiau’n cael eu hystyried yn wastraff yn gallu cael eu
defnyddio yn lle agregau naturiol. Agregau Eilaidd yw’r rhain. Ymhlith
deunyddiau o’r fath mae lludw tanwydd gorsafoedd pŵer, sorod gwaith dur,
gwastraff gwaith dymchwel, sgalpiadau ffordd a balast rheilffordd treuliedig.
Anogir defnydd eilaidd o agregau lle y bo’n bosibl. Mae Polisïau W3 Darparu ar
gyfer Cyfleusterau Rheoli Gwastraff mewn Datblygu a Pholisi GP1 Newid yn yr
Hinsawdd yn adlewyrchu’r dull cynaliadwy hwn o ateb y galw.

2.91

Mae’r Cynllun yn nodi ystyriaethau manwl ar gyfer cynllunio mwynau ym
Mhennod 10. Bydd angen i ddatblygwyr sicrhau bod cynigion yn dderbyniol gan
ystyried Polisïau eraill y Cynllun hwn.
Amcanion Perthnasol a Phapur Cefndir
Amcanion: 3. Twf Economaidd
Papur Cefndir: Papur Cefndir ar Fwynau

24

Yn: http://www.newport.gov.uk/documents/Planning-Documents/LDP-2011-2026/Minerals-backgroundpaper-June-2012.pdf
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Diagram Allweddol

2.92

Roedd y diagram allweddol yn rhan o’r Strategaeth a Ffefrir25 yn y Cynllun, ac
mae wedi’i gynnwys a’i ddiweddaru i amlinellu strategaeth ofodol y Cynllun a
rhai o’r prif themâu a dyraniadau. Fodd bynnag, amlinelliad ydyw, a dylid cyfeirio
at y Map Cynigion i gael manylion llawn.

25

Yn: http://www.newport.gov.uk/documents/Planning-Documents/LDP-2011-2026/LDP-PreferredStrategy-2010.pdf
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3

Polisïau Cyffredinol

3.1

Mae’r bennod hon yn nodi’r Polisïau Cyffredinol sy’n berthnasol i unrhyw
ddatblygiad a gynigir yng Nghasnewydd, ac mae’n trafod amrywiaeth o themâu
sy'n codi dro ar ôl tro. Yn eu plith mae agweddau ar gynaliadwyedd y datblygiad
arfaethedig yng nghyd-destun ei chymdogion, hygyrchedd y safle, yn enwedig o
ran dull trafnidiaeth, llefydd parcio ac ansawdd y dyluniad. Mae’r Polisïau
Cyffredinol yn dechrau â’r cyfeirnod GP. Ni fydd yr holl feini prawf yn berthnasol
ym mhob sefyllfa a bydd angen darllen Polisïau eraill ar y cyd â’r Polisïau
Cyffredinol hyn wrth benderfynu ar gynigion. Dylid darllen Polisïau Egwyddorion
Datblygu Cyffredinol fel un wrth ystyried cynigion datblygu newydd.

3.2

Mae penodau dilynol y Cynllun hwn yn nodi Polisïau a chynigion manwl, gyda
phennod ar wahân ar gyfer pob prif bwnc.

GP1

Egwyddorion Datblygu Cyffredinol - Newid yn yr Hinsawdd

DYLAI CYNIGION DATBLYGU:
i)
GAEL EU DYLUNIO I WRTHSEFYLL Y NEWIDIADAU A RAGWELIR
YN YR HINSAWDD LEOL AC I LEIHAU’R RISG O LIFOGYDD AR Y
SAFLE AC MEWN LLEFYDD ERAILL DRWY DDANGOS, LLE Y BO’N
BRIODOL, FOD RISGIAU A CHANLYNIADAU LLIFOGYDD YN
GALLU GAEL EU RHEOLI’N DDERBYNIOL, GAN GYNNWYS OSGOI
DEFNYDDIO ARWYNEBAU CALED ANATHRAIDD;
ii)
CAEL EU DYLUNIO I LEIHAU GOFYNION YNNI A CHYNNWYS
FFYNONELLAU YNNI ADNEWYDDADWY, DI-GARBON NEU
GARBON ISEL, GAN GYNNWYS DARPARIAETH YNNI AR Y SAFLE
LLE Y BO’N YMARFEROL;
iii)
CAEL EU DYLUNIO I AILDDEFNYDDIO NEU AILGYLCHU
DEUNYDDIAU ADEILADU CYFREDOL AR Y SAFLE;
iv)
BODLONI'R BREEAM NEU'R COD CARTREFI CYNALIADWY
PERTHNASOL.
3.3

Mae’r agenda datblygu cynaliadwy yn rhywbeth y gellir ei ddilyn ar bob lefel, o’r
rhyngwladol i’r lleol. Noda Polisi Cynllunio Cymru fod mynd i’r afael â newid yn yr
hinsawdd yn hanfodol wrth gyflawni’r agenda datblygu cynaliadwy. Mae
canllawiau cenedlaethol yn amlinellu sut y gall y system gynllunio chwarae rhan
bwysig yn y gwaith o wella cynaliadwyedd datblygiadau newydd gan hefyd fynd
i’r afael â newid yn yr hinsawdd. Felly, lluniwyd y strategaeth gyffredinol y mae’r
Cynllun am ei dilyn yn unol ag egwyddorion cynaliadwyedd, a nod y Polisi hwn
yw trosglwyddo hynny i ddatblygiadau unigol, boed fawr neu fach.

3.4

Mae’r risg o lifogydd yn bryder mawr i Gasnewydd oherwydd ei hagosrwydd at y
môr a’i lleoliad ar Afon Wysg. Mae Deddfwriaeth a Rheoliadau’n pennu
disgwyliadau clir ar gyfer rheoli llifogydd, ac yn eu plith mae Deddf Rheoli
Llifogydd a Dŵr (2010)26, neu fel y’i diwygiwyd, a’r Rheoliadau Llifogydd
Ewropeaidd (2009). Mae gofyniad clir i ddatblygwyr fynd i’r afael â’r perygl o
lifogydd a gwydnwch llifogydd mewn datblygiadau yn unol â TAN 15: Datblygu
a'r Perygl o Lifogydd (2004)27. Bydd yn rhaid i fesurau lliniaru llifogydd a gwaith
cysylltiedig sy’n ymwneud â'r risg o lifogydd ystyried eu heffaith ar
amgylcheddau sensitif fel y nodir ym Mholisi GP5 y Cynllun.

26

Yn: https://www.gov.uk/government/publications/flood-and-water-management-act-2010-progress-reporton-implementation
27
Yn: http://wales.gov.uk/docs/desh/publications/040701tan15en.pdf
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3.5

Caiff gwaith datblygu ei gyfeirio oddi wrth ardaloedd lle mae perygl o lifogydd a
disgwylir i gynlluniau ac adeiladau ymgorffori systemau cynaliadwy o safon
uchel. Anogir defnyddio Systemau Draenio Cynaliadwy (SDCau) lle y bo’n
briodol. Noda Polisi SP4 ystyriaethau’r Cynllun o ran defnyddio SDCau.

3.6

Gallai cynigion datblygu nid yn unig fod mewn perygl o lifogydd eu hunain, ond
gallent hefyd waethygu neu greu problemau ar dir neu eiddo arall drwy leihau
capasiti amsugno dŵr y tir neu drwy atal llif llifogydd. Rhaid i ddatblygwyr sicrhau
nad yw llif llifogydd nac ardaloedd storio’n cael eu cyfaddawdu. Bydd effaith
newid yn yr hinsawdd a'r cynnydd yn lefel y môr yn gofyn am gynlluniau rheoli
parhaus a gwell o ran y perygl o lifogydd. Rhaid i ddatblygiadau adlewyrchu
safon dylunio briodol sy’n para oes. Yn achos datblygiad preswyl, mae angen
ystyriaeth 100 mlynedd, a 75 mlynedd yn achos datblygiadau cyflogaeth a
diwydiannol.

3.7

Gallai datblygiadau newydd arwain at gynnydd sylweddol yn y dŵr wyneb sy’n
rhedeg wrth i wynebau athraidd gael eu newid am rai anathraidd fel toeon a
phalmentydd. Yn ogystal â lleihad dilynol yng ngallu’r llawr i amsugno dŵr gall
hefyd gynyddu’r perygl o lifogydd i lawr yr afon. Gallai effeithiau eraill gynnwys
mwy o lygredd, dyddodi silt, difrodi cynefinoedd y cwrs dŵr ac ansefydlogrwydd
yn sianel yr afon. Felly ni chaniateir datblygiadau onid yw’r Cyngor yn fodlon bod
mesurau lliniaru a darpariaeth addas ar waith a’u bod ar waith am y tymor hwy,
ac onid ydynt yn rhan graidd o'r datblygiad. Rhaid i’r holl waith lliniaru gael ei
nodi’n fanwl fel rhan o’r cais cynllunio.

3.8

Mae effeithlonrwydd adnoddau ynni, gwres a dŵr cyffredinol yn elfen bwysig o
ddylunio da. Mae buddion enfawr yn deillio o leihau’r galw am adnoddau gan
gynnwys helpu gyda bwrw targedau’r DU i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd,
lleihau’r pwysau ar adnoddau lleol fel adnoddau dŵr, a lleihau costau rhedeg
hirdymor cartrefi unigol. Mae canllawiau manwl sy’n cyfeirio at safonau a
chyngor dylunio ar sut i gyflawni effeithlonrwydd ynni mewn adeiladau a
datblygiadau ym Mholisi Cynllunio Cymru (2014) 28 a TAN 8: Cynllunio ar gyfer
Ynni Adnewyddadwy (2010) 29. Mae canllawiau gan y llywodraeth yn nodi’r lefel
ofynnol ar hyn o bryd.

3.9

Mae toeon gwyrdd a waliau gwyrdd yn fesurau cynaliadwyedd a all gynnig
manteision cymdeithasol ac economaidd gan eu bod yn: helpu i ‘feddalu'
amgylcheddau trefol; lliniaru’r effaith ynys wres drefol; hidlo llygryddion awyr a
nwyol; helpu i amsugno llygredd sŵn; darparu amwynder / man gwyrdd
cyhoeddus; ac yn weledol atyniadol. Mae toeon a waliau gwyrdd hefyd o fudd i
gynaliadwyedd yr adeilad ei hun drwy helpu i reoleiddio tymereddau’r adeilad
mewnol ac ailgylchu dŵr glaw. Gallant gyfrannu at gynllun dylunio mwy arloesol.
Maent hefyd yn cyfrannu at seilwaith gwyrdd yn fwy cyffredinol, a fydd yn helpu
ein hamgylchedd i addasu i effeithiau newid yn yr hinsawdd yn ogystal â helpu i
liniaru’r achosion. Hefyd, mae toeon a waliau gwyrdd yn cynnig cyfleoedd o ran
bioamrywiaeth mewn adeiladau ac yn rhan werthfawr o gynllun SDCau
ehangach.

3.10

I sicrhau bod adnoddau cyfyngedig yn cael eu defnyddio mewn modd
cynaliadwy, lle y bo’n bosibl dylai datblygiadau ddefnyddio agregau eilaidd ac
ailgylchedig fel rhan o’r broses adeiladu. Lle y bo’n bosibl dylid gwneud hyn heb

28
29

Yn http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/ppw/?lang=cy
Yn http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/tans/tan8/?lang=cy
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fynd â deunyddiau oddi ar y safle. Byddai hyn yn ategu Polisïau Strategol y
Cynllun ar Reoli Gwastraff a Mwynau (SP20 ac SP21 yn y drefn honno).

GP2

Egwyddorion Datblygu Cyffredinol – Amwynderau Cyffredinol

CANIATEIR DATBLYGIADAU OS YW’R CANLYNOL YN BERTHNASOL:
i)
NI FYDD EFFAITH ANDWYOL FAWR AR AMWYNDER LLEOL, GAN
GYNNWYS O RAN SŴN, AMHARU, PREIFATRWYDD, CYSGOD,
GOLEUADAU, AROGLEUON NEU ANSAWDD AER;
ii)
NI FYDD Y DEFNYDD ARFAETHEDIG NA FFURF Y DATBLYGIAD YN
ANDWYOL I AMWYNDERAU GWELEDOL TRIGOLION CYFAGOS NA
CHYMERIAD NEU YMDDANGOSIAD YR ARDAL GYFAGOS;
iii)
MAE DYLUNIAD Y CYNNIG YN CEISIO ATAL CYFLEOEDD O RAN
TROSEDDU AC YMDDYGIAD GWRTHGYMDEITHASOL;
iv)
MAE’R CYNNIG YN HYRWYDDO DYLUNIAD CYNHWYSOL I'R
DATBLYGIAD ADEILEDIG A MYNEDIAD YN ARDAL Y
DATBLYGIAD;
v)
AMWYNDER DIGONOL I DRIGOLION Y DYFODOL.
3.11

Ni ddylai’r amwynder y mae pobl leol yn ei fwynhau gael ei niweidio’n sylweddol
o ganlyniad i ddatblygiad. Dylai pob cynnig datblygu felly fod yn briodol i’r
lleoliad, a’r cyd-destun ehangach. Rhaid i faint, natur a lleoliad cynnig fod yn
briodol i’r ardal a pheidio â thanseilio cymeriad y safle neu’r ardal.

3.12

Mae llawer y gellir ei wneud i leihau’r potensial o ran troseddau neu ymddygiad
gwrthgymdeithasol, a dylid manteisio ar gyfleoedd i gynnwys mesurau o’r fath yn
y dyluniad. Rhoddir canllawiau drwy fenter heddlu'r DU, Diogelu drwy
Ddylunio30. Argymhellir cynnal trafodaethau cynnar â Swyddog Cyswllt
Pensaernïaeth Heddlu Gwent.

3.13

Dylid ystyried trefniadau mynediad yn gynnar yn y broses ddylunio i sicrhau bod
datblygiadau a’r ardal gyfagos yn rhoi mynediad cydradd a chyfleus i
ddefnyddwyr. Bydd angen dangos trefniadau mynediad i ddatblygiadau cymwys
(nodir eithriadau yn Erthygl 7(i) Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref
(Gweithdrefn Rheoli Datblygiadau 2012) wrth lunio Datganiad Dylunio a
Mynediad.

GP3

Egwyddorion Datblygu Cyffredinol – Seilwaith Gwasanaethau

CANIATEIR DATBLYGIADAU OS YW’R CANLYNOL YN BERTHNASOL:
i)
MAE SEILWAITH GWASANAETHAU ANGENRHEIDIOL A PHRIODOL
YN BODOLI NEU MAE MODD EI DDARPARU;
ii)
MEWN ARDALOEDD A WASANAETHIR GAN Y GARTHFFOS
WASTRAFF GYHOEDDUS, MAE CAPASITI I DDATBLYGU O FEWN Y
SYSTEM, NEU, OS NAD OES CAPASITI, MAE GWELLIANNAU
BODDHAOL YN CAEL EU CYFLAWNI GAN Y DATBLYGWR;
MEWN ARDALOEDD A WASANAETHIR GAN Y GARTHFFOS WASTRAFF
GYHOEDDUS, NI CHANIATEIR DATBLYGIADAU Â CHYSYLLTIADAU Â
CHYFLEUSTERAU PREIFAT ONID OES AMGYLCHIADAU EITHRIADOL
SY’N ATAL EU CYSYLLTU Â’R GARTHFFOS GYHOEDDUS.
3.14
30

Ni ddylai cynigion datblygu newydd gael effaith annerbyniol ar y seilwaith
gwasanaethau sy’n bodoli neu a gynigir. Mae hyn yn cynnwys cyflenwadau

Yn: http://www.securedbydesign.com/index.aspx
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pŵer, dŵr, dulliau gwaredu carthffosiaeth a thelathrebu. Mewn rhai achosion
gallai fod angen i ddatblygwr gyfrannu at gostau cynyddu neu gyflenwi seilwaith
gwasanaeth digonol mewn ardal lle mae’n brin. Dylai ymgeiswyr gysylltu â Dŵr
Cymru i gytuno ar gytundeb mabwysiadu fel y nodir yn Neddf Rheoli Llifogydd a
Dŵr 2010 (Adran 42) neu fel y’i diwygiwyd.
3.15

Ni fydd cyfleusterau carthffosiaeth preifat, bach mewn ardaloedd â charthffosydd
yn dderbyniol. Mewn amgylchiadau eithriadol pan fydd cysylltiad â’r system
garthffosiaeth gwastraff cyhoeddus yn ymarferol, gellir ystyried defnyddio
cyfleusterau trin carthffosiaeth preifat. Byddai hyn yn dibynnu ar sicrhau bod
cyflwr y llawr yn foddhaol, a bod y llain o dir yn ddigon o faint i gynnal system
ddraenio danddaearol ddigonol heb fod perygl i’r amgylchedd dyfrol. Mae
Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 10/99 yn rhoi canllawiau ar drefniadau
carthffosydd llai. Mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru ffurflen Asesu Draeniau y
mae’n rhaid ei chyflwyno lle cynigir gosod draeniau llai mewn ardal â
charthffosydd.

GP4

Egwyddorion Datblygu Cyffredinol – Priffyrdd a Hygyrchedd

DYLAI CYNIGION DATBLYGU:
i)
ROI MYNEDIAD PRIODOL I GERDDWYR, BEICWYR A
THRAFNIDIAETH GYHOEDDUS YN UNOL Â CHANLLAWIAU
CENEDLAETHOL;
ii)
BOD YN HYGYRCH DRWY DDEWIS O DDULLIAU TRAFNIDIAETH;
iii)
BOD WEDI’U DYLUNIO I OSGOI NEU LEIHAU GWASANAETHAU,
SŴN A LLYGREDD AER;
iv)
GWNEUD DARPARIAETH DDIGONOL I BARCIO CEIR A CHADW
BEICIAU;
v)
CYNNIG TREFNIADAU MYNEDIAD ADDAS A DIOGEL;
vi)
DYLUNIO AC ADEILADU FFYRDD NEWYDD MEWN DATBLYGIAD
PREIFAT YN UNOL Â CHANLLAWIAU DYLUNIO’R AWDURDOD
PRIFFYRDD A CHANLLAWIAU CENEDLAETHOL PERTHNASOL;
vii)
SICRHAU NA FYDDAI’R DATBLYGIAD YN ANDWYOL I’R
BRIFFORDD NEU I DDIOGELWCH CERDDWYR NAC YN CYNYDDU
TRAFFIG I’R GRADDAU NA ALL Y RHWYDWAITH PRIFFYRDD
YMDOPI.
3.16

Dylai pob datblygiad newydd y gallai pobl ymweld ag ef fod yn hygyrch iawn ac
annog pobl i gerdded, beicio a chael mynediad i drafnidiaeth gyhoeddus yn yr
achos cyntaf. Dylai’r effeithiau andwyol ar bobl a’r amgylchedd yn sgîl traffig a
pharcio gael eu lleihau. Dylid ystyried yn llawn ofynion symudedd a mynediad i
bobl ag anghenion mwy.

3.17

Dylai cynigion datblygu edrych ar wella athreiddedd a chysylltedd. Dylai dyluniad
cynllun sicrhau nad oes rhwystrau i symud mewn ffordd integredig. Anogir pobl i
ddefnyddio’r rhwydwaith seilwaith gwyrdd i wella mynediad cyhoeddus. Dylid
hefyd gyfeirio at Bolisi T5 Cerdded a Beicio.

3.18

Dylai datblygiadau fod o faint sy’n golygu bod gan y rhwydwaith ffyrdd cyfagos
gapasiti i’w gwasanaethu, heb andwyo’r rhwydwaith priffyrdd neu nodweddion
amgylcheddol y ffordd. Bydd yn rhaid i ddatblygwyr ariannu gwelliannau i’r
rhwydwaith priffyrdd sy’n angenrheidiol i'r datblygiad, a bydd yn rhaid cynnal
Asesiadau Trafnidiaeth ar gynigion sy’n debygol o ymestyn teithiau’n sylweddol.
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3.19

Bydd angen digon o lefydd parcio yn dibynnu ar fath y datblygiad, ei leoliad a’r
ddarpariaeth gyfredol. Nodir safonau parcio ceir a standiau beic y Cyngor yn y
Canllawiau Cynllunio Ategol.

3.20

Bydd y Cyngor fel rheol am fabwysiadu a chynnal yr holl ffyrdd newydd mewn
datblygiadau. Felly bydd angen i ffyrdd newydd gyrraedd safonau priodol ar
ddylunio ac adeiladu, capasiti, diogelwch ac amwynder. Mae’r Cyngor yn
defnyddio Llawlyfr Strydoedd 1 a 2 wrth ymdrin â dyluniadau datblygiadau
newydd. Canfyddir safonau penodol ar ddylunio ffyrdd newydd ac ati yng
Nghanllaw Dylunio’r Cyngor, Ffyrdd Preswyl ac Ystadau Diwydiannol (1993) a
Llawlyfr Dylunio Ffyrdd a Phontydd yr Adran Drafnidiaeth31.

GP5

Egwyddorion Datblygu Cyffredinol – yr Amgylchedd Naturiol

CANIATEIR DATBLYGIADAU OS YW’R CANLYNOL YN BERTHNASOL:
i)
CYNLLUNNIR A RHEOLIR Y CYNIGION FEL EU BOD YN DIOGELU
AC YN ANNOG BIOAMRYWIAETH A CHYSYLLTEDD ECOLEGOL
GAN GYNNWYS DRWY YMGORFFORI NODWEDDION NEWYDD AR
Y SAFLE NEU ODDI ARNO I DDATBLYGU CYNLLUNIAU
BIOAMRYWIAETH CYMRU, Y DU NEU GASNEWYDD;
ii)
MAE’R CYNIGION YN DANGOS SUT MAENT YN OSGOI NEU’N
LLINIARU AC YN GWNEUD YN IAWN AM EFFEITHIAU NEGYDDOL
AR FIOAMRYWIAETH GAN SICRHAU NAD OES EFFEITHIAU
ANDWYOL SYLWEDDOL AR ARDALOEDD O DDIDDORDEB
CADWRAETH
NATUR
(RHYNGWLADOL,
EWROPEAIDD,
CENEDLAETHOL, ADRAN 4232 CYMRU A CHYNEFINOEDD A
RHYWOGAETHAU
LLEOL
A
DDIOGELIR)
A
DIOGELU
NODWEDDION O BWYSIGRWYDD ECOLEGOL;
iii)
NI FYDD Y CYNNIG YN CAEL EFFAITH ANNERBYNIOL AR
ANSAWDD DŴR;
iv)
NI DDYLAI’R CYNNIG ARWAIN AT GOLLI NEU LEIHAU ANSAWDD
TIR AMAETH O SAFON UCHEL (GRADDAU 1, 2 A 3A);
v)
NI FYDDAI EFFAITH ANNERBYNIOL AR ANSAWDD Y DIRWEDD;
vi)
MAE’R CYNNIG YN CYNNWYS CYNLLUN TIRWEDD PRIODOL SY’N
GWELLA’R SAFLE A’R CYD-DESTUN EHANGACH GAN GYNNWYS
Y SEILWAITH GWYRDD A RHWYDWEITHIAU BIOAMRYWIAETH;
vii)
MAE’R CYNNIG YN CYNNWYS GWAITH PLANNU NEU GADW COED
PRIODOL AC NID YW’N ARWAIN AT GOLLED NEU DDIFROD
ANNERBYNIOL I GOED, COETIR NEU WRYCHOEDD SYDD O
WERTH BYWYD GWYLLT NEU AMWYNDER.
3.21

Mae gan Gasnewydd amrywiaeth gyfoethog o gynefinoedd a rhywogaethau o
bwysigrwydd cadwraeth natur. Mae polisi cynllunio cenedlaethol yn ei gwneud
yn ofynnol i’r system gynllunio fod yn rhan lawn o'r gwaith o gadw a gwella'r
amgylchedd naturiol. Mae’r mesurau sydd eu hangen i ddiogelu safleoedd
bioamrywiaeth cydnabyddedig yn wahanol yn unol â graddfa’r dynodiad. Nodir y
lefel diogelu ar lefel Ewropeaidd a Chenedlaethol mewn deddfwriaeth ac mae
nifer o safleoedd yng Nghasnewydd yn y categorïau hyn. Mae safleoedd a
gydnabyddir yn lleol yn ystyriaeth gynllunio berthnasol a dylid eu diogelu yn unol
â pholisi cynllunio cenedlaethol a lleol.

31

Yn: http://www.newport.gov.uk/documents/Planning-Documents/LDP-2011-2026/Design-Manual-forRoads-and-Bridges.pdf
32
Diffinir dan Ddeddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Cefn Gwlad, yn
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/16/contents
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Dylai datblygwyr ystyried bywyd gwyllt cyn gwneud cais a rhaid iddynt geisio
osgoi effeithio ar nodweddion bywyd gwyllt yn unol â’r darpariaethau statudol ac
anstatudol. Dylai datblygiadau hefyd geisio hyrwyddo’r gwaith o wella
bioamrywiaeth waeth beth fo’r lefel bresennol. Caiff Canllawiau Cynllunio Ategol
ar Fywyd Gwyllt a Datblygiadau eu llunio i roi cyngor i ddatblygwyr ar sut i
gyflawni amgylcheddau naturiol o safon uchel gan hefyd gyflawni dyletswyddau
statudol. Dylai cynigion ar ddatblygu gael eu hategu gan arolygon ac arfarniadau
ecolegol priodol ar gais y Cyngor. Gallai mesurau lliniaru fod wedi’u nodi yn yr
Asesiad Rheoleiddio Cynefin yn y Canllawiau Cynllunio Ategol.
Dynodiadau Cadwraeth Natur

3.23

Mae safleoedd cadwraeth natur a ddynodir, neu y cynigir eu dynodi, dan
ddeddfwriaeth Ewropeaidd neu ryngwladol yn destun y lefel uchaf o ddiogelwch
ac felly mae angen eu harchwilio’n drylwyr. Mae gan Gasnewydd nifer o
ddynodiadau a ddiogelir gan Ewrop, gan gynnwys Ardal Gwarchodaeth Arbennig
Afon Wysg, ac mae Aber Afon Hafren yn Ardal Cadwraeth Arbennig, Ardal
Gwarchodaeth Arbennig a safle Ramsar; nodir y cyfan ar y Map Cyfyngiadau.
Lle mae gan gynigion y potensial i effeithio ar ddynodiad a ddiogelir gan Ewrop,
bydd yn rhaid i’r Awdurdod33 perthnasol gyflawni Asesiad Rheoliadau Cynefin.
Pan nad yw’r effaith bosibl yn hysbys, mae angen bod yn rhagofalus. Lle
caniateir datblygiad defnyddir amodau cynllunio neu gytundebau cyfreithiol i
sicrhau lliniaru digonol.34 Ni chaiff datblygiad ei gymeradwyo os nad yw mesurau
lliniaru’n bosibl ar gyfer cynnig a allai gael effaith andwyol ar safle ecolegol a
ddynodir yn rhyngwladol. Caiff cynigion sy’n debygol o gael effaith sylweddol ar
safleoedd Ewropeaidd eu hystyried yn groes i ethos y Cynllun hwn.

3.24

Mae’r rhwydwaith o safleoedd cenedlaethol yng Nghasnewydd yn cynnwys
Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) a Gwarchodfeydd
Natur Cenedlaethol (GNC) a nodwyd ar y Map Cyfyngiadau ac a ddiogelir gan y
Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad (1981) neu fel y’i diwygiwyd. Mae'n rhaid i’r
safleoedd hyn ystyried yn llawn werth creiddiol y safle a’u gwerth o ran
cadwraeth natur. Creffir ar ddatblygiad â'r potensial i effeithio ar safle
cydnabyddedig yn agos am unrhyw effeithiau uniongyrchol neu anuniongyrchol.
Rhaid i'r datblygwr ddangos yr achos dros ddatblygiad a pham na ellid ei leoli ar
safle sy’n llai arwyddocaol o ran cadwraeth natur.35 Pan wyddys fod y safle’n
gynefin neu’n lwybr teithio i Rywogaethau a Warchodir gan Ewrop dan
Reoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 (fel y’i diwygiwyd),
rhaid i gynigion datblygu gael eu cwblhau mewn ffordd sensitif, i ddiogelu statws
cadwraeth safle o bwysigrwydd rhyngwladol a chenedlaethol.

3.25

Gwarchodir gwrychoedd pwysig, a nodir drwy feini prawf penodol, dan y gyfraith
rhag cael eu gwaredu dan Reoliadau Gwrychoedd (1997) 36. Rhaid ceisio
caniatâd gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol i waredu gwrychoedd o’r fath.

3.26

Rhaid i ddatblygwyr ystyried effaith unrhyw gynigion ar rywogaethau a ddiogelir
gan y gyfraith. Yn eu plith mae ‘Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop’ a

33

Yr ‘Awdurdod Perthnasol’ yw corff sydd â’r awdurdod i roi caniatâd (neu sydd â’r awdurdod i
gyflawni projectau). Mae Cyngor Dinas Casnewydd, fel awdurdod cynllunio lleol, yn awdurdod
perthnasol.
34

Canllawiau pell yn TAN5 yn: http://wales.gov.uk/docs/desh/policy/100730tan5en.pdf
Rhagor o wybodaeth ar gael yn TAN5, yn: http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/tans/tan5/?lang=cy
36
Yn: http://www.legislation.gov.uk/uksi/1997/1160/contents/made
35

45

Cynllun Datblygu Lleol Casnewydd 2011 – 2026

Ionawr 2015

ddiogelir dan Reoliadau Cadw Cynefinoedd a Rhywogaethau (2010) 37,
rhywogaethau a ddiogelir gan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad (1981) 38 neu
fel y’i diwygiwyd, a moch daear a ddiogelir dan Ddeddf Gwarchod Moch Daear
(1992) 39 neu fel y’i diwygiwyd. Ceir rhagor o gyngor yn TAN5 – Cadwraeth Natur
a Chynllunio (2009).
3.27

Nod y Cynllun hwn yw diogelu a gwella cynefinoedd a rhywogaethau, yn
enwedig rhai o bwysigrwydd cenedlaethol neu leol (a nodir yng Nghynllun
Gweithredu Bioamrywiaeth y DU a Chynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol
Casnewydd) ac i sicrhau budd net i fioamrywiaeth. Mae gan Gyngor y Ddinas
ddyletswydd dan Ddeddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig
(2006), neu fel y’i diwygiwyd, i ystyried diben cadwraeth bioamrywiaeth.

3.28

Mae safleoedd a ddynodir yn lleol fel Gwarchodfeydd Natur Lleol, Safleoedd o
Bwysigrwydd o ran Cadwraeth Natur (SoBCN) a Safleoedd Geoamrywiaeth
a/neu Geomorffolegol o Bwysigrwydd Rhanbarthol yng Nghasnewydd yn bwysig
i fioamrywiaeth gyffredinol y Fwrdeistref Sirol. Dylid cyfeirio hefyd at Bolisi CE8
Safleoedd Cadwraeth Natur a Daearegol a Ddynodir yn Lleol.
Adnoddau Dŵr

3.29

Mae dŵr yn adnodd sylfaenol sydd, yn ogystal â chynnig cyflenwadau domestig
a diwydiannol hanfodol, yn un o brif nodweddion yr amgylchedd naturiol. Mae
afonydd, nentydd, ffosydd draenio a chamlesi Casnewydd yn ffurfio coridorau
sy’n bwysig o ran bywyd gwyllt a thirwedd ac sy’n aml yn llwybrau mynediad i
gerddwyr a beicwyr.

3.30

Cyfoeth Naturiol Cymru sydd â chyfrifoldeb statudol dros reoli adnoddau dŵr a
gwna hyn drwy ei weithdrefnau trwyddedu echdynnu. Rhaid i gynigion datblygu
sicrhau bod y dŵr sydd ei angen i ddatblygu’n gallu cael ei gyflenwi mewn modd
cynaliadwy heb effeithio’n andwyol ar ecoleg, yn benodol ar safleoedd a
ddiogelir gan Ewrop. Rhaid cadw lefelau dŵr daear ac afonydd. Disgwylir i
ddatblygiadau, yn arbennig y rhai wrth gyrff o ddŵr tanddaearol neu ddŵr
wyneb, gydymffurfio â Chyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (2000)40 sy’n ei gwneud yn
ofynnol i ddiogelu cyrff dŵr. Mae Cynllun Rheoli Basn Afon Aber Afon Hafren41
yn nodi’r amodau cyfredol a gofynion yn y dyfodol i fodloni’r Gyfarwyddeb
Ewropeaidd. Caiff maint yr effaith a'r risg i adnoddau dŵr eu hasesu drwy
ymgynghori â Chyfoeth Naturiol Cymru.
Tir Amaeth

3.31

Caiff tir o safon amaeth uwch (Graddfeydd 1, 2 a 3a) ei ddiogelu rhag
datblygiadau os nad oes safle arall ar gael a bod y datblygwr yn dangos bod
angen y cynnig. Dylai datblygwyr gysylltu â’r tîm Amgylchedd Naturiol ac Amaeth
yn Llywodraeth Cymru i gael rhagor o wybodaeth.
Tirwedd

3.32

Mae gan Gasnewydd dirwedd gyfoethog ac amrywiol sy’n cynnwys nifer o
nodweddion gwahanol gan gynnwys Afon Wysg, Gwastatir Gwent, bryniau,

37

Yn: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2010/490/contents/made
Yn: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/69
39
Yn http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1992/51/contents
40
Yn: http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/
41
Yn: http://publications.environment-agency.gov.uk/PDF/GEMI0910BSSK-E-E.pdf
38
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coetir a gwrychoedd. Dylai lleoliad, maint a dyluniad unrhyw ddatblygiad a
gynigir ystyried y dirwedd y’i lleolir arni. Mae’r Cynllun yn cynnwys Ardaloedd
Tirwedd Arbennig ac mae’n cydnabod Gwastatir Gwent fel Tirwedd o
Ddiddordeb Hanesyddol Rhagorol42. Caiff effaith y cynigion sydd yn yr ardaloedd
dynodedig hyn ei hasesu yn erbyn Polisi SP8 – Ardaloedd Tirwedd Arbennig a
Pholisi CE4 – Tirweddau, Parciau, Gerddi a Chadfeysydd Hanesyddol.
3.33

Disgwylir i gynllun tirwedd o safon uchel ategu safleoedd datblygu. Dylai
cynlluniau tirwedd ddefnyddio rhywogaethau brodorol a dylent gael eu dylunio fel
rhan graidd o’r datblygiad yn hytrach na bod yn ychwanegiad diweddarach i'w
gosod ar y dirwedd, a dylent barchu ac ategu cymeriad y dirwedd leol ar
nodweddion arni. Dylai cynlluniau tirwedd geisio creu cynefinoedd newydd,
hyrwyddo bioamrywiaeth a hwyluso cyfleoedd o ran cysylltedd ecolegol.

3.34

Bydd datblygiadau mawr ac amlwg ar safleoedd sy’n amgylcheddol sensitif yn
gofyn am fwy o ystyriaeth o ran materion tirweddu na safleoedd eraill. Dylai
manylion ddangos yn glir yr ardaloedd i’w plannu a dylent gynnwys manylion
dwysedd plannu, rhywogaethau, ôl-ofal, paratoi’r tir, unrhyw newidiadau
arfaethedig o ran uchder neu grefftio’r tir, a lleoliad a dyluniad cyrsiau dŵr neu
byllau. Bydd ystyriaethau cadwraeth natur weithiau’n dylanwadu ar ddyluniad
manwl y nodweddion hyn, neu’n arwain at ofyniad iddynt gael eu gweithredu’n
llawn neu’n rhannol cyn clirio’r safle i’w ddatblygu.

3.35

Caiff amodau cynllunio eu defnyddio i sicrhau bod cynlluniau tirwedd a
gymeradwyir yn cael eu cwblhau o fewn amserlen benodol, fel arfer o fewn un
tymor plannu i gwblhau’r datblygiad i lefel sylweddol. Mae rheoli’r dirwedd yn
barhaus hefyd yn ystyriaeth bwysig. Dylai datblygwyr gydnabod sut y gellir
cysylltu’r Seilwaith Gwyrdd â chyfleoedd i gerdded a beicio.
Coed, Gwrychoedd a Choetiroedd

3.36

Mae coed, coetiroedd a gwrychoedd yn ffurfio rhan bwysig o gymeriad
Casnewydd yn ogystal ag ategu ystod eang o fywyd gwyllt, boed yn brin neu’n
gyffredin. Mae gan Gasnewydd nifer o goetiroedd sydd yn y Gofrestr Coetiroedd
Hynafol, a hefyd goetiroedd eilaidd (nad ydynt yn rhai hynafol) a rhwydwaith o
wrychoedd, y mae’r cyfan â phwysigrwydd amwynder, bywyd gwyllt a chymeriad
tirwedd. Dylent felly gael eu diogelu a lle y bo'n briodol eu gwella fel y nodir yn
TAN5: Cadwraeth Natur a Chynllunio (2009) 43 a TAN 10: Gorchmynion Cadw
Coed (1997) 44. Mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru gofrestr o goetiroedd Hynafol a
Rhannol Hynafol.

3.37

Mae coed, coetir a gwrychoedd yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at yr
amgylchedd naturiol ac adeiledig. Maent yn gwella gwerth amwynder, cymeriad
ac amrywiaeth y dirwedd, gan ddarparu cynefin hanfodol i fioamrywiaeth a
chynnig buddion amgylcheddol sylweddol fel atal sŵn, gwella ansawdd aer,
lleihau dŵr ffo a lleihau cadw gwres. Cyngor Dinas Casnewydd sy’n gyfrifol am
greu, gwasanaethu a gweinyddu Gorchmynion Cadw Coed, a hefyd ar gyfer
diogelu coed mewn Ardaloedd Cadwraeth.

42

Casglwyd ga CCGC, Cadw a’r Cyngor Rhyngwladol Henebion a Safleoedd (ICOMOS UK)
Yn: http://wales.gov.uk/docs/desh/policy/100730tan5en.pdf
44
Yn http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/tans/tan10/?lang=cy
43
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3.38

Gall coed fod yn rhan sylweddol o safle datblygu ac oherwydd eu maint posibl
gallant gael dylanwad mawr ar gynllunio a defnyddio safle. Mae arolygon
coedwigol yn gwerthuso coed a gwrychoedd, maint effaith bosibl y datblygiad a
chynnig mesurau lliniaru addas. Gall y Cyngor ofyn am asesiadau manwl, gan
gynnwys arolygon topograffig, arolygon/categoreiddio coed, cynlluniau cyfyngu
coed ac asesiadau effaith coedwigol. Dylai’r rhain gynnig gwybodaeth am
ansawdd a nifer y coed sy’n bresennol a nodir mesurau lliniaru ar gyfer effeithiau
posibl y datblygiad, gan gynnwys y broses adeiladu, ar goed a gwrychoedd a’u
gwreiddiau, a dylid eu cynnal yn unol â’r Safonau Prydeinig perthnasol.

3.39

Dylid gweithredu i ddiogelu coed, coetiroedd a gwrychoedd sydd eisoes yn
bodoli ac y nodwyd bod gwerth i'w cadw. Bydd y nodweddion hyn, os cânt eu
hintegreiddio'n sensitif a gyda gofal dyledus, yn gwella ansawdd y datblygiad a'r
amwynder o'r dechrau, yn diogelu bioamrywiaeth ac adnoddau naturiol ac yn
lleihau nifer y coed a’r coetiroedd a gollir. Pan fyddai datblygiad a gynigir yn
arwain at waredu coed a gwrychoedd, rhaid i’r datblygiad gyfiawnhau hynny a
chynnig mesurau lliniaru addas.

GP6

Egwyddorion Datblygu Cyffredinol – Safon Dylunio

CEISIR DYLUNIO O SAFON DDA YM MHOB MATH O DDATBLYGIAD. Y
NOD YW CREU AMGYLCHEDD DIOGEL, HYGYRCH, DENIADOL A
CHYFLEUS. WRTH YSTYRIED CYNIGION DATBLYGU DYLID MYND I’R
AFAEL Â’R EGWYDDORION CANLYNOL HANFODOL:
i)
CYD-DESTUN Y SAFLE:
DYLAI POB DATBLYGIAD FOD YN
SENSITIF I RINWEDDAU PENODOL Y SAFLE AC YMATEB YN
GADARNHAOL I GYMERIAD YR ARDAL;
ii)
MYNEDIAD, ATHREIDDEDD A CHYNLLUN: DYLAI’R HOLL
DDATBLYGIADAU GYNNAL LEFEL UCHEL O FYNEDIAD I
GERDDWYR, CYSYLLTEDD A DYLID EU CYNLLUNIO I LEIHAU
LLYGREDD SŴN;
iii)
CADW A GWELLA: LLE Y BO’N BOSIBL DYLAI DATBLYGIAD
POSIBL ADLEWYRCHU CYMERIAD YR ARDAL LEOL OND OSGOI
DYBLYGU STEILIAU PENSAERNÏOL CYFAGOS OS YW’N
AMHRIODOL. ANOGIR Y DYLUNIWR I DDANGOS CREADIGRWYDD
AC ARLOESI MEWN DATBLYGIADAU;
iv)
MAINT A FFURF Y DATBLYGIAD: DYLAI DATBLYGIADAU NEWYDD
ADLEWYRCHU’N BRIODOL FAINT Y TREFLUN CYFAGOS. DYLID
SICRHAU PEIDIO Â CHREU DATBLYGIAD RHY FAWR;
v)
DEUNYDDIAU A MANYLION: DYLID DEFNYDDIO DEUNYDDIAU O
SAFON UCHEL, GWYDN SY’N ADNEWYDDADWY OS YN BOSIBL I
ATEGU CYD-DESTUN Y SAFLE. DYLAI MANYLU FOD YN RHAN
GRAIDD O’R GWAITH DYLUNIO O GAM CYNNAR YN Y BROSES;
vi)
CYNALIADWYEDD: DYLAI DATBLYGIAD NEWYDD FOD O’I
HANFOD YN GADARN, YN EFFEITHLON O RAN YNNI A DŴR, YN
GALLU GWRTHSEFYLL LLIFOGYDD AC YN ADDASADWY, GAN
FELLY HWYLUSO AILDDEFNYDD HYBLYG YR ADEILAD. PAN FO
ADEILADAU PRESENNOL AR Y SAFLE, DYLID CEISIO ATEBION
CREADIGOL A SENSITIF FEL BOD MODD AILDDEFNYDDIO
ADEILADAU.
3.40
45

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru sydd ym Mholisi Cynllunio Cymru ac yn
Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio (2009) 45 yn eirioli dros ddylunio da, sy’n

Yn http://wales.gov.uk/docs/desh/publications/090807tan12cy.pdf
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annog y defnydd o atebion dylunio sy’n amgylcheddol gynaliadwy, a ddylai gael
eu hannog drwy'r broses o ddatblygu'r Cynllun. Mae’r Cynllun am gyflawni
dylunio o safon uwch ym mhob ffurf ar ddatblygu. Caiff y Canllawiau Cynllunio
Ategol ei ddefnyddio i bwysleisio gofynion y Polisi a’u dehongli'n fanylach o ran
ardaloedd a safleoedd mwy penodol. Dylid hefyd gyfeirio at Bolisi GP2 –
Amwynder Cyffredinol, a Pholisïau amgylcheddol hanesyddol y Cynllun hwn lle
maent yn berthnasol.
3.41

Anogir trafodaethau â darpar ddatblygwyr neu eu hasiantau ar gam cynnar o’r
broses ddatblygu. Ceisir codau dylunio ar gyfer projectau adfywio sylweddol.

3.42

Mae ardaloedd manwerthu yn elfen hanfodol o’n treflun, ac anogir prysurdeb
ardaloedd masnachol. Mae gan Gasnewydd amrywiaeth o siopau sy’n bodloni
gofynion siopa pobl. Mae’n bwysig y dylai’r rhain fod o safon uchel ac y dylai
blaen y siopau fod yn berthnasol i’r adeilad y mae’n rhan ohono, gan gynnwys
cynnal mynediad i’r lloriau uwch. Dylai blaenau siop newydd barchu eu cyddestun a cheisio ychwanegu diddordeb ac amrywiaeth at y strydlun. Bydd
cyngor ychwanegol ar gael yn y Canllawiau Cynllunio Ategol o ran: Mesurau
Diogelwch i Flaenau Siop ac Eiddo Masnachol a Pholisi Blaenau Siop Canol y
Ddinas.

3.43

Wrth ystyried ceisiadau am arwyddion a hysbysebion, rhoddir ystyriaeth i’r
canllawiau a nodir yn TAN 7: Rheoli Hysbysebion Awyr Agored (1996) 46 a TAN
12: Dylunio (2014) 47. Mewn Ardaloedd Cadwraeth ac ardaloedd preswyl ni
chaniateir arwyddion goleuadau, arwyddion ymwthiol a byrddau hysbysebu onid
ydynt yn gweddu dyluniad a manylion yr adeilad heb dynnu oddi ar gymeriad
arbennig grŵp o adeiladau neu stryd.

GP7

Egwyddorion Datblygu Cyffredinol – Diogelu’r Amgylchedd ac
Iechyd y Cyhoedd

NI CHANIATEIR DATBLYGIAD A FYDDAI’N ACHOSI NEU’N ARWAIN AT
WNEUD NIWED ANNERBYNIOL I IECHYD OHERWYDD HALOGI TIR,
LLWCH, ANSEFYDLOGRWYDD NEU SUDDO, AER, GWRES, LLYGREDD
SŴN NEU OLEUADAU, LLIFOGYDD, LLYGREDD DŴR NEU UNRHYW RISG
ARALL A NODWYD I'R AMGYLCHEDD, AMWYNDER LLEOL NEU IECHYD
A DIOGELWCH Y CYHOEDD.
3.44

Mae cadwraeth a gwella’r amgylchedd ac ansawdd bywyd yn nodau pwysig yn y
Cynllun. Gall llygredd a ffactorau amgylcheddol eraill gael effaith fawr ar
ansawdd bywyd ac amwynder preswyl, yn ogystal ag effeithio ar yr amgylchedd
naturiol ac adeiledig. Mae’r Cyngor wedi llunio dwy strategaeth allweddol sy’n
nodi ei sefyllfa a’r gofynion cyfreithiol o ran y Strategaeth Arolygu Tir
Halogedig48 a’r Cynllun Gweithredu ar Ansawdd Aer49. Yn unol â PCC (para
13.14) mae gwaith yn mynd rhagddo i lunio Cynllun Gweithredu ar Sŵn a nodi
‘ardaloedd tawel’ trefol a ddiogelir yn erbyn cynnydd sylweddol yn y sŵn sy’n
deillio o’r datblygiad a gynigir gerllaw. Bydd yn rhaid i ddatblygwyr cynigion a

46

Yn http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/tans/tan7/?lang=cy
Yn http://wales.gov.uk/docs/desh/publications/090807tan12cy.pdf
48
Yn: http://www.newport.gov.uk/documents/Planning-Documents/LDP-2011-2026/Contaminated-LandInspection-Strategy.pdf
49
Yn: http://www.newport.gov.uk/documents/Planning-Documents/LDP-2011-2026/Air-Quality-Action-Plan--Approved-Final-Version-2010.pdf
47
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allai achosi, neu gael eu heffeithio gan niwed o’r fath ddangos bod modd i’r
datblygiad liniaru’r effeithiau niweidiol yn sylweddol.
3.45

50

Caiff effaith bosibl datblygiad arfaethedig ei hasesu yn erbyn y safonau priodol a
nodir yn y ddeddfwriaeth a’r rheoliadau perthnasol lle ystyrir ei fod yn ystyriaeth
gynllunio berthnasol. Mae Polisi Cynllunio Cymru, Pennod 13 – Lleihau a
Rheoli Risgiau a Llygredd Amgylcheddol50, yn nodi canllawiau ar y pwnc hwn.
Yn amodol ar y darpariaethau statudol perthnasol, efallai y bydd angen Asesiad
o’r Effaith ar yr Amgylchedd, Asesiad o’r Effaith ar Iechyd a/neu Asesiad Risg
Rhagarweiniol fel y gellir ystyried goblygiadau amgylcheddol ac iechyd
datblygiadau a gynigir cyn penderfynu ar unrhyw gais cynllunio. Gallai fod
angen i ddatblygwyr greu Cynllun Rheoli Adeiladu i ddangos sut y caiff yr
effeithiau ar y gymuned ac ar amwynderau yn ystod y cam adeiladu eu lleihau
a’u delio â nhw. Bydd y Cyngor yn gweithio’n agos gyda’r cyrff rheoleiddiol
perthnasol, gan gynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru, wrth asesu ceisiadau
perthnasol.

Yn: http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/ppw/?lang=cy
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Yr Amgylchedd
Diogelu Cefn Gwlad

4.1

At ddibenion y CDLl, ystyrir unrhyw dir y tu hwnt i ffiniau annedd ddiffiniedig yn
gefn gwlad. Yn unol â Pholisi SP5 a Pholisi Cynllunio Cymru, bydd y Cyngor yn
rheoli datblygiadau yng nghefn gwlad er mwyn hyrwyddo ffurfiau cynaliadwy ar
ddatblygu i ddiogelu ansawdd yr amgylchedd naturiol.

Yr Amgylchedd Adeiledig – Cyffredinol
CE1

Llwybrau, Coridorau a Phyrth

DYLAI CYNIGION DATBLYGU DDIOGELU A GWELLA GWEDD A
CHYSYLLTEDD LLWYBRAU PRIF LWYBR A PHYRTH HEN A NEWYDD I’R
DDINAS. MAE’R LLWYBR YN CYNNWYS:
i)
TRAFFORDD M4;
ii)
RHEILFFORDD LLUNAIN – DE CYMRU;
iii)
YR A449 (T);
iv)
YR A4042 (T) FFORDD OSGOI MALPAS A FFORDD LINIARU
TWNELI BRYNGLAS;
v)
YR A455, Y FFORDD DDOSBARTHU DDEHEUOL, YR A4042
FFORDD Y DOCIAU A FFORDD BRYNBUGA;
vi)
YR A48;
vii)
YR A48(M);
viii)
CAMLESI SIR FYNWY AC ABERHONDDA;
ix)
Y PRIF LWYBRAU TRAFNIDIAETH ERAILL YN YR ARDAL DREFOL.
4.2

Mae’r argraff y mae prif ffyrdd yn ei chreu yn bwysig, yn ogystal â’u goblygiadau
o ran datblygu economaidd a’r amgylchedd. Mae’n bwysig bod y cynigion
datblygu hyn yn cael eu lleoli neu eu bod yn weledol iawn ar hyd y llwybrau i
wella’r amgylchedd cyffredinol a helpu i greu llwybrau deniadol yn y ddinas.
Bydd math y gwelliant yn amrywio’n dibynnu ar y llwybr dan sylw a gallai
gynnwys gwelliannau tirweddu, a fydd hefyd yn helpu i greu coridorau bywyd
gwyllt neu ddatblygiadau adeiledig fel gwelliannau i flaen siopau.

4.3

Dylai cynigion ar hyd prif lwybrau neu safleoedd porth wella cysylltedd
bioamrywiaeth a bywyd gwyllt drwy ddefnyddio rhywogaethau priodol. Yn yr un
modd, dylid ystyried dynodi cysylltiadau eraill i gerddwyr a beicwyr i annog
cysylltedd o’r ffordd ehangach, a’r rhwydwaith beicio a llwybrau cerdded.

CE2

Datblygiadau Glan Dŵr

DYLAI DATBLYGIADAU AR LANNAU DŴR INTEGREIDDIO’R DDYFRFFOS
A PHEIDIO Â BOD Â’U CEFN IDDYNT, A DYLENT YSTYRIED BUDDION
ADFYWIO, HAMDDEN, LLYWIO, ANSAWDD A LLIF Y DŴR A
CHADWRAETH NATUR.
4.4

Mae Afon Wysg yn nodwedd tirwedd bwysig yng Nghasnewydd. Mae’r Cyngor
yn awyddus i adfer amlygrwydd yr Afon a’i theimlad o le fel rhan o amgylchedd
Casnewydd, ac mae wedi rhoi Afon Wysg wrth wraidd cynigion adfywio mawr i
Gasnewydd.
Dros y blynyddoedd diwethaf bu llawer o ddatblygiadau ar
lannau’r afon gan gynnwys datblygiadau preswyl yn bennaf ar y lan ddwyreiniol,
a defnydd cymysg ar y lan orllewinol gan gynnwys Theatr Glan-yr-afon. Yn yr un
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modd, mae gwaith adfer sylweddol wedi bod ar Gamlas Sir Fynwy ac
Aberhonddu, a hoffai’r Cyngor adeiladu ar hyn drwy gadw’r amgylchedd a
pharhau â gwaith adfer yng Nghasnewydd mewn partneriaeth â’r awdurdodau
cyfagos a sefydliadau perthnasol.
4.5

Mae’n bwysig i gynigion datblygu newydd sy’n cael eu cynnig drwy gyfnod y
Cynllun hwn gynnwys yn llawn yr Afon a’i nodweddion pwysig. Rhoddir rhagor o
wybodaeth am y nodweddion a’r ystyriaethau arbennig i’r Afon yn Strategaeth
Rheoli Afon Wysg (Gorffennaf 2009) 51.

4.6

Disgwylir i gynigion datblygu mewn lleoliad glan afon fod o ddyluniad safon
uchel, cynnwys llwybrau cerdded/beicio a llwybr halio, lle y bo’n bosibl, fel rhan
o’r cynllun a gwella amwynder cyffredinol yr ardal.

CE3

Mannau a Choridorau Amgylcheddol

YN YR ARDALOEDD TREFOL A PHENTREF AC YN Y CYFFINIAU, AC
ARDALOEDD A NODIR I’W DATBLYGU’N GYNHWYSFAWR, CAIFF
SAFLEOEDD SYDD Â PHWYSIGRWYDD PRESENNOL O RAN EU
NODWEDDION GWELEDOL, FEL CYNEFINOEDD BYWYD GWYLLT NEU AT
DDIBENION HAMDDEN NEU AMWYNDER, EU DIOGELU FEL “MANNAU A
CHORIDORAU AMGYLCHEDDOL”. NI CHANIATEIR DATBLYGU YN Y
MANNAU HYN ONID YN Y SEFYLLFAOEDD CANLYNOL:
i)
CAIFF NODWEDDION AMGYLCHEDDOL PRESENNOL NEU BOSIBL
Y SAFLE EU GWELLA NEU EU HATEGU;
ii)
NAD OES EFFAITH ANDWYOL AR FUDD CADWRAETH NATUR
RHYNGWLADOL,
EWROPEAIDD,
CENEDLAETHOL,
RHANBARTHOL NEU LEOL
iii)
NID OES COLLED, HEB WNEUD YN IAWN YN BRIODOL AMDANI, O
RAN TIR HAMDDEN, MAN AGORED NEU ADNODD AMWYNDER I’R
GYMUNED
UNIONGYRCHOL
ONI
ELLIR
DANGOS
BOD
GORMODEDD O DDARPARIAETH NEU Y GELLIR GWELLA
CYFLEUSTERAU DRWY DDATBLYGU RHAN FECHAN O’R SAFLE.
ANOGIR CYNIGION I WELLA DARPARIAETH MAN AMGYLCHEDDOL
BRESENNOL LLE Y BO’N YMARFEROL.
CEISIR DARPARIAETH
YCHWANEGOL MEWN ARDALOEDD LLE NODWYD DIFFYG52.
4.7

Mae Mannau Amgylcheddol a choridorau yn ffurfio rhan werthfawr o
ddarpariaeth seilwaith gwyrdd Casnewydd. Maent yn cynnig rhwydwaith o
safleoedd cysylltiedig, hygyrch ac amlddefnydd gan gynnwys parciau,
coetiroedd, mannau agored anffurfiol, ardaloedd amwynder, llwybrau troed a
ffyrdd ceffylau, gwrychoedd, tir comin a lawntiau pentref, a gwarchodfeydd natur
yn ogystal â chysylltiadau â choridorau afon, coridorau bywyd gwyllt a Chamlas
Sir Fynwy ac Aberhonddu a all gynnig amrywiaeth o fuddion cymdeithasol,
iechyd, economaidd ac amgylcheddol i’r ardal. Mae’r safleoedd yn
amlswyddogaeth yn sgîl y ffaith, heblaw am eu gwerth amgylcheddol, y gellir eu
defnyddio at amryw ddibenion e.e. gweithgareddau hamdden a hyrwyddo
twristiaeth gyda buddion cysylltiedig o ran iechyd a’r economi.

51

River Usk Strategy July 2009 http://www.newport.gov.uk/documents/Planning-Documents/LDP-20112026/River-Usk-Strategy---Low-Res.pdf
52
Ymhlith y dogfennau mae’r Asesiad Drafft o Ddarpariaeth Man Chwarae Awyr Agored yng
Nghasnewydd, Ebrill 2009 a’r Ddogfen Ddrafft i Nodi ac Asesu Mannau Gwyrdd Hygyrch a Naturiol yng
Nghasnewydd, Mehefin 2011.
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4.8

Mae Mannau Amgylcheddol wedi’u lleoli’n bennaf yn ffin yr anheddiad, fodd
bynnag mae nifer wedi’u lleoli y tu allan i ffin yr anheddiad a/neu ar dir â
dynodiadau eraill. Mae'r dynodiad Man Amgylcheddol yn ychwanegu haen
ychwanegol o fesurau diogelu i safleoedd o’r fath, nid yn eu disodli. Ystyrir yr
holl ddynodiadau polisi a pholisïau cysylltiedig o ran safle wrth benderfynu ar
gynigion ar Fannau Amgylcheddol. Caiff cynigion hefyd eu hystyried yn erbyn
Polisïau perthnasol eraill y Cynllun gan gynnwys y Polisïau GP.

4.9

Lle y bo’n bosibl diffinnir y mannau hyn ar y Map Cynigion. Fodd bynnag, ni
ddylid ei ystyried yn rhestr ddiffiniol gan y gallai fod rhagor o fannau gwyrdd sy’n
bwysig i’r gymuned leol am y rhesymau a nodir isod nas nodwyd drwy broses y
Cynllun Datblygu Lleol. Mae’r Papur Cefndir – Mannau Amgylcheddol53 yn nodi'r
broses a ddefnyddir i nodi’r Mannau Amgylcheddol.

4.10

Nodwyd nifer o Fannau Amgylcheddol hefyd fel 'ardaloedd tawel’ trefol wrth
baratoi’r Cynllun Gweithredu ar Sŵn. Diogelir ardaloedd o’r fath yn erbyn
cynnydd yn y sŵn a grëir o’r datblygiad a gynigir ar y safle neu gerllaw. Nodir
manylion pellach am y Cynllun Gweithredu ar Sŵn ac ardaloedd tawel ym
Mhennod 13 PCC a Pholisi GP7: Diogelu’r Amgylchedd ac Iechyd y Cyhoedd.

4.11

Un o’r rhesymau dros ddyrannu cynifer o Fannau Amgylcheddol yw eu gwerth
hamdden. Bydd rhai safleoedd felly hefyd yn cael eu diogelu dan Bolisi CF1 –
Diogelu Caeau Chwarae, Tir ac Adeiladau a ddefnyddir at ddibenion Hamdden,
Chwaraeon a Chwarae. Gellir gweld y safleoedd hyn yn Asesiad y Cyngor o'r
Ddarpariaeth Mannau Chwarae Awyr Agored54.

4.12

I ddiogelu adnoddau seilwaith gwyrdd, dylai Mannau Amgylcheddol gael eu
diogelu rhag cael eu gwaredu gan fod gwerth rhai arunig yn llawer llai o ran
bywyd gwyllt ac amwynder nag mewn rhai cysylltiedig. Rhoddir rhagor o
wybodaeth yn y Canllawiau Cynllunio Ategol ar Fywyd Gwyllt a Datblygu55.

4.13

Drwy brosesau Uwchgynllunio sy’n rhan o’r Datganiad Dylunio a Mynediad,
gallai fod cyfleoedd i ddiogelu’r nodweddion agored presennol a chreu ardaloedd
newydd ar gyfer amwynderau, cadwraeth natur a hamdden mewn safleoedd
datblygu allweddol. Gallai hefyd fod cyfleoedd i wella’r ddarpariaeth bresennol
naill ai drwy gynlluniau gwella penodol neu drwy ailddatblygu tir cyfagos neu
agos. Bydd Uwchgynllun Man Amgylcheddol ar gyfer caeau chwarae
Pillgwenlli56 yn dilyn ymgynghoriad â’r gymuned leol.

4.14

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi datblygu pecyn cymorth i helpu i
sicrhau bod gan bawb yng Nghymru fynediad at ardaloedd gwyrdd naturiol. Yn
unol â chanllawiau CNC, cynhaliwyd asesiad o fannau gwyrdd naturiol
hygyrch57. Caiff y dadansoddiad hwn, ynghyd â’r Asesiad o Fannau Chwarae
Awyr Agored a dogfennau cysylltiedig eraill, fel y Cynllun Gweithredu
Bioamrywiaeth Lleol, eu defnyddio i helpu i lywio penderfyniad ar gyfleoedd i
gynyddu neu wella’r ddarpariaeth bresennol. Gellid cyflawni hyn drwy fesurau
dylunio fel pwyntiau mynediad a llwybrau cyswllt gwell i safle bresennol neu

53

Yn: http://www.newport.gov.uk//documents/Planning-Documents/LDP-2011-2026/Environmental-Spaces-Background-Paper-June-2013.pdf
54
Yn http://www.newport.gov.uk/documents/Planning-Documents/LDP-2011-2026/Outdoor-Play-SpaceProvision-SPG.pdf
55
Yn http://www.newport.gov.uk/documents/Planning-Documents/LDP-2011-2026/Wildlife-SPG.pdf
56
Dangosir yr ardal hon o dir fel man amgylcheddol ar fap y cynigion ac fel ardal 3 ar fapiau mannau
amgylcheddol Pillgwenlli fel rhan o’r Papur Cefndir ar Fannau Amgylcheddol
57
Ar gael gan y Gwasanaeth Strydlun

53

Cynllun Datblygu Lleol Casnewydd 2011 – 2026

Ionawr 2015

dirwedd well, a gwelliannau amgylcheddol fel plannu coed. Ceisid darpariaeth
ychwanegol ar safleoedd datblygu newydd, lle bod diffygion hysbys mewn ardal.
4.15

Caiff cynigion i dyfu bwyd/planhigion yn lleol, ar ffurf gerddi cymunedol, ar
Fannau Amgylcheddol, eu cefnogi ar yr amod eu bod yn gysylltiedig â Pholisïau
perthnasol eraill y Cyngor, ac y byddai’r cynnig yn gwella amwynderau
cymdeithasol a lles economaidd y gymdogaeth, a thaw'r trigolion cyfagos fyddai’r
unig rai i’w defnyddio. At hynny, er mwyn diogelu gwerth parhaus y tir i’r
gymuned, bydd yn bwysig gweithio gyda Gwasanaeth Strydlun y Cyngor wrth
benderfynu a yw nodweddion naturiol a ffisegol y safle’n rhai a allai arwain at
greu gardd gymunedol lwyddiannus58.

Yr Amgylchedd Hanesyddol
4.16

Datblygir Casnewydd yn y dyfodol o fewn fframwaith y Cynllun hwn, a thra ei bod
yn hanfodol y gall Casnewydd ffynnu, datblygu a thyfu, ni ddylid gwneud hyn ar
draul ei threftadaeth. Felly mae’n hollbwysig bod datblygiad newydd o’r safon
uchaf ac nad yw’n niweidiol i dreftadaeth gydnabyddedig y Fwrdeistref Sirol.

4.17

Bydd y Cyngor hefyd yn cyfeirio at ddeddfau, canllawiau a chylchlythyron y
Llywodraeth, yn bennaf Deddf Gynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd
Cadwraeth) 1990, Cylchlythyr 61/96 Cynllunio a’r Amgylchedd Hanesyddol,
Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth, a Chylchlythyr 1/98 Cynllunio
a’r Amgylchedd Hanesyddol: Cyfarwyddiadau gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru.

4.18

Bydd rhagdybiaeth o blaid cadw, diogelu, cadw a gwella safleoedd a
gydnabyddir yn rhai o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol gan gynnwys
Adeiladau Rhestredig, henebion cofrestredig, Ardaloedd Cadwraeth, Adeiladau
a restrir yn lleol, parciau a gerddi hanesyddol, tirweddau hanesyddol a lleoliad
safleoedd, adeiladau ac ardaloedd o’r fath.

4.19

Mae Adeiladau Rhestredig yn bwysig yn nhreflun a threftadaeth bensaernïol yr
ardal, ac mae eu cadwraeth yn bwysig iawn i’r Cyngor. Disgwylir i’r Cyngor, wrth
benderfynu ar geisiadau caniatâd Adeilad Rhestredig, roi sylw arbennig i ba mor
ddymunol yw cadw'r adeilad neu ei leoli neu unrhyw nodweddion o ddiddordeb
pensaernïol neu hanesyddol arbennig sydd gan yr adeilad hwnnw. Bydd y
Cyngor yn ystyried defnyddio’r holl bwerau sydd ar gael iddo i ddiogelu’r
amgylchedd hanesyddol, gan gynnwys, mewn achosion priodol, cyflwyno
hysbysiadau atgyweirio, gwerthiannau gorfodol a Hysbysiadau Prynu Gorfodol
neu, yn achos adeiladau gwag, cyflawni gwaith atgyweirio brys a cheisio addaliad gan y perchennog wedi hynny. Caiff Canllawiau Cynllunio Ategol ar
Atgyweirio ac Addasu Adeiladau Rhestredig eu paratoi. Bydd y Cyngor yn
parhau i fonitro ei Gofrestr o Adeiladau mewn Perygl drwy Esgeulustod a
Dirywio er mwyn sicrhau y caiff adeiladau pwysig eu diogelu.

CE4

Tirweddau, Parciau, Gerddi a Chadfeysydd Hanesyddol

DYLAI SAFLEOEDD SYDD AR Y GOFRESTR TIRWEDDAU, PARCIAU A
GERDDI O DDIDDORDEB HANESYDDOL ARBENNIG A CHADLYSOEDD A
NODIR GAEL EU DIOGELU, EU CADW, EU GWELLA A LLE Y BO’N
BRIODOL EU HADFER. RHODDIR SYLW I’R LLEOLIAD HEFYD.
58

Dylai rhandiroedd newydd, neu fannau tyfu cymunedol, gael eu datblygu hefyd gan ddefnyddio’r
canllawiau gan gyrff cydnabyddedig fel y Ffederasiwn Ffermydd a Gerddi Cymunedol Dinesig i sicrhau
cydymffurfiaeth â meddylfryd ac arfer da cyfredol.
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4.20

Mae Cadw, Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru a’r
Cyngor Rhyngwladol ar Henebion a Safleoedd (ICOMOS) wedi llunio Cofrestr
anstatudol o Dirweddau, Parciau a Gerddi o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig
yng Nghymru. Nodir y safleoedd dynodedig ar y Map Cyfyngiadau.

4.21

Mae’r Gofrestr o Dirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol yn cynnwys
Gwastatir Gwent fel ardal sy’n unigryw gyfoethog o ran bod yn adnodd
archeolegol a hanesyddol. Nid yw’r Gofrestr yn gwahardd datblygu, ond fel y
cynghorir yng Nghylchlythyr 61/9659 y Swyddfa Gymreig, dylid ei defnyddio wrth
benderfynu ar geisiadau cynllunio lle bod datblygiad o faint digonol i gael effaith
ar y dirwedd hanesyddol ar lefel fwy na’r lefel leol. Gallai datblygiadau o’r fath
orfod cael Asesiad o’r Effaith ar yr Amgylchedd. Felly bydd angen Asesiad o
Arwyddocâd o’r Effaith ar Ddatblygiad ar Dirwedd Hanesyddol (ASIDOHL2) a’r
canlyniadau a weithredir ar gyfer datblygiadau a ystyrir yn rhai a gaiff effaith sy’n
fwy nag un lleol ar y diwedd hanesyddol.

4.22

Mae’r Gofrestr o Barciau a Gerddi o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig yng
Nghymru’n nodi 11 safle yng Nghasnewydd a nodir ar y Map Cyfyngiadau. Y
safleoedd a gydnabyddir yw: Tŷ Kemeys, Parc Llanwern, Tŷ Machen, Parc
Beechwood, Parc Belle Vue, Bryn Glas, Mynwent Gwynllyw Sant, Castell
Pencoed, Plas Machen, Parc Tredegar a rhifau 15 a 17 Stow Park Circle. Caiff
pob cais sy’n effeithio ar safleoedd graddedig I a II* hefyd eu cyfeirio at Cadw,
Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru. Nid diben y Gofrestr
yw gwahardd datblygiadau ond i atal difrod rhag digwydd i nodweddion y
safleoedd fel y cynllun hanesyddol, adeileddau a nodweddion adeiledig yn
ogystal â phlanhigion. Mae’r broses dynodi safle’n cynnwys dynodiad o leoliad
hanfodol y safle a golygfeydd arwyddocaol sy’n ystyriaethau pwysig wrth sicrhau
bod nodweddion hanesyddol a gweledol y parciau a’r gerddi hanesyddol yn cael
eu cadw.

4.23

Mae Cadfeysydd Hanesyddol yn rhan bwysig o’r dirwedd hanesyddol a
chefnogir eu diogelu fel ased diwylliannol a threftadaeth. Mae eu cyfraniad at
dwristiaeth, hamdden ac addysg yn cael ei gydnabod a’i groesawu. Dylid cysylltu
â Cadw i gael gwybodaeth am leoliadau a’r broses o nodi. Bydd rhagdybiaeth o
blaid cadw a gwella’r safleoedd hyn.

CE5

Adeiladau a Safleoedd a Restrir yn Lleol

CAIFF ADEILADAU A SAFLEOEDD O BWYSIGRWYDD SYLWEDDOL AM
EU DIDDORDEB PENSAERNÏOL NEU HANESYDDOL EU CYNNWYS AR
RESTR LEOL A DYLID EU DIOGELU RHAG CAEL EU DYMCHWEL NEU
RHAG DATBLYGIADAU AMHRIODOL.
4.24

59

Mae Adeiladau Rhestredig yn rhan o broses ddynodi statudol gydnabyddedig a
gyflawnir gan Lywodraeth Cymru i ddiogelu asedau sy’n sylweddol yn
genedlaethol. Mae, fodd bynnag, lawer o adeiladau a safleoedd eraill na fyddent
o bosibl ar restr genedlaethol yn aml am fod enghreifftiau eraill a ddiogelir mewn
llefydd eraill ond sy’n arwyddocaol yn lleol. Bydd y Cyngor yn paratoi, ac yn
adolygu’n barhaus, restr o adeiladau a safleoedd sy’n arwyddocaol yn lleol, ac a

Yn http://wales.gov.uk/docs/desh/policy/961205circular6196en.pdf
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fydd yn ganllawiau ar eu diogelu a’u cadw. Amlinellir y meini prawf i ddynodi
ased o’r fath yn y Papur Cefndir ar Restri Lleol60.
4.25

Byddai statws a restrir yn lleol adeilad neu safle’n ystyriaeth yn y cam cais
cynllunio. Bydd angen cyfiawnhau am y golled neu addasu anfoddhaol o
adeiladau neu safleoedd o’r fath, a cheisir ymyrraeth i sicrhau y cânt eu cadw
a'u gwella.

CE6

Archeoleg

BYDD CYNIGION DATBLYGU FEL ARFER YN GORFOD CYFLAWNI
ASESIAD O’R EFFAITH ARCHEOLEGOL CYN PENDERFYNU AR Y
CYNNIG:
i)
LLE CYNIGIR GWNEUD GWAITH I’R LLAWR A/NEU OSOD
GWASANAETHAU YN ARDALOEDD ARCHEOLEGOL SENSITIF
CAERLLION, Y GWASTATIR, MACHEN ISAF A CHANOL Y DDINAS,
NEU;
ii)
MEWN ARDALOEDD ERAILL O DDIDDORDEB ARCHEOLEG
CYDNABYDDEDIG.
4.26

Mae Cylchlythyron Swyddfa Gymreig 60/9661 a 61/9662 yn rhoi cyfrifoldeb i
ddatblygwyr ystyried effaith eu cynigion ar archeoleg. Mae archeoleg yn adnodd
cyfyngedig cydnabyddedig o werth diwylliannol a chymdeithasol unigryw.

4.27

Lle mae, neu lle y gallai, asedau treftadaeth o ddiddordeb archeolegol gael eu
heffeithio arnynt gan gynnig mawr, bydd angen gwybodaeth ddigonol am yr
asedau yr effeithir arnynt, eu harwyddocâd ac i ba raddau y caiff y datblygiad
effaith arnynt, er mwyn penderfynu ar y cais. Dylid cyfeirio at y Cofnod
Amgylchedd Hanesyddol63 ar gam cynnar. I gael cyngor a gwybodaeth, anogir
datblygwyr i ymgynghori’n gynnar â’r Ymddiriedolaeth Archeolegol Gymreig i
Gasnewydd, sef Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg-Gwent. 64

4.28

Mae’r Cynllun yn dynodi pedair Ardal o Sensitifrwydd Archeolegol (ASA)
anstatudol. Y rhain yw Caerllion, Gwastatir Gwent, Machen Isaf a threfn
ganoloesol Casnewydd. Mae’r dynodiad hwn yn amlygu eu harwyddocâd
archeolegol ac yn rhoi gwybod i ddatblygwyr posibl am yr angen i geisio cyngor
archeolegol proffesiynol i sefydlu‘r cyfyngiadau archeolegol sydd i’r safle. Bydd
datblygiad arfaethedig yn yr ASA'n ei wneud yn ofynnol i ddatblygwyr gyflwyno
asesiad o'r effaith archeolegol i gefnogi eu cynigion.

4.29

Dan Ddeddf Henebion ac Ardaloedd Archeolegol 197965, dynodwyd diogelwch
statudol i 67 o safleoedd yng Nghasnewydd a gydnabyddir yn ffurfiol fel
safleoedd o bwysigrwydd cenedlaethol. Rhaid i unrhyw gynigion sy’n effeithio ar
Heneb Gofrestredig geisio caniatâd gan Cadw – Gwasanaeth Amgylcheddol
Hanesyddol Llywodraeth Cymru. Yn ogystal â’r safleoedd cofrestredig
cydnabyddedig mae safleoedd anghofrestredig yng Nghasnewydd a allai fod o
bwysigrwydd cenedlaethol ac felly bydd rhagdybiaeth o blaid eu cadw fel y
maent. Pan fydd yr olion archeolegol yn llai arwyddocaol bydd angen i’r

60

Yn: http://www.newport.gov.uk/documents/Planning-Documents/LDP-2011-2026/Local-List-June2013.pdf
61
Yn: http://wales.gov.uk/docs/desh/policy/961205circular6096en.pdf
62
Yn: http://wales.gov.uk/docs/desh/policy/961205circular6196en.pdf
63
Yn: http://jura.rcahms.gov.uk/NMW/start.jsp
64
Gwybodaeth am GGAT yn: http://www.ggat.org.uk/
65
Yn: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1979/46
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datblygiad arfaethedig gael ei bwyso’n erbyn pwysigrwydd cymharol yr
archeoleg.

CE7

Ardaloedd cadwraeth

BYDD YN RHAID I DDATBLYGIADAU MEWN ARDALOEDD CADWRAETH
NEU’N GYFAGOS Â NHW:
i)
GAEL EU DYLUNIO I GADW NEU WELLA CYMERIAD NEU WEDD
ARDAL GADWRAETH, GAN YSTYRIED YR ARFARNIAD O’R ARDAL
GADWRAETH LLE Y BO’N BRIODOL.
ii)
OSGOI GWAREDU NODWEDDION HANESYDDOL, GAN GYNNWYS
BLAENAU SIOP A GWAITH SAER TRADDODIADOL.
iii)
DEFNYDDIO DEUNYDD SY’N DRADDODIADOL NEU’N BRIODOL I’R
CYD-DESTUN.
iv)
ATEGU NEU’N ADLEWYRCHU NODWEDDION ARCHEOLEGOL
ADEILADAU CYFAGOS SY’N GWNEUD CYFRANIAD CADARNHAOL
AT GYMERIAD YR ARDAL.
v)
RHOI SYLW ARBENNIG I LEOLIAD ADEILADAU AC OSGOI COLLI
UNRHYW ERDDI DOMESTIG PRESENNOL A MANNAU AGORED A
ALL GYFRANNU AT GYMERIAD YR ARDAL.
vi)
OSGOI EFFEITHIO’N ANDWYOL AR UNRHYW OLYGFEYDD
ARWYDDOCAOL YN YR ARDAL GADWRAETH, IDDI NEU ODDI
WRTHI.
4.30

Mae Polisi Cynllunio Cymru a Chylchlythyr y Swyddfa Gymreig 61/96 yn
amlinellu’r angen i reoli’n barhaus, a sut y dylid ystyried datblygiadau sy’n
effeithio ar Ardaloedd Cadwraeth yn y system gynllunio. Mae Ardaloedd
Cadwraeth yn cyfrannu’n sylweddol at ansawdd a chymeriad archeolegol a
hanesyddol Casnewydd. Felly dylai datblygiadau geisio osgoi unrhyw effaith
andwyol ar ardal ac ystyried yr Arfarniad o’r Ardal Gadwraeth lle y bo’n
berthnasol. Er y bydd hyn fel arfer yn cynnwys y defnydd gofalus o ddeunyddiau
traddodiadol, mewn modd traddodiadol, gallai hefyd fod lle i ddylunio cyfoes da,
yn arbennig lle bod modd creu darnau neu bwyntiau o ddiddordeb deniadol
newydd.

4.31

Mae gan Gasnewydd 15 o Ardaloedd Cadwraeth dynodedig gyda’r cyfan wedi’u
nodi ar y Map Cynigion. Dynodwyd y rhain mewn ardaloedd lle mae diddordeb
pensaernïol neu hanesyddol arbennig, neu gymeriad neu wedd, a bo’r Cyngor
am eu cadw neu eu gwella. Mae canllawiau a deddfwriaeth genedlaethol66 yn
diffinio dyletswydd statudol yr Awdurdod Cynllunio Lleol i roi sylw arbennig i ba
mor ddeniadol yw cadw a gwella cymeriad neu wedd Ardaloedd Cadwraeth.

4.32

Caiff Ardaloedd Cadwraeth eu harfarnu’n barhaus gyda golwg ar ddatblygu’r
gwaith o’u cadw a’u gwella, ac i adolygu ffiniau. Ar hyn o bryd mae gan
Gasnewydd ddwy ddogfen Arfarnu Ardal Gadwraeth i ardaloedd Y Redwig67 a
Lower Dock Street68. Yn Ardal Gadwraeth Lower Dock Street, mae rheoliadau
cynllunio ychwanegol ar waith drwy Gyfarwyddeb Erthygl 4(2), a bydd yn rhaid i
rywfaint o waith a ddiffinnir yn Ddatblygiadau a Ganiateir fel arfer gael Caniatâd

66

Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 61/96. Yn:
http://wales.gov.uk/docs/desh/policy/961205circular6196en.pdf
67
Yn http://www.newport.gov.uk/documents/Planning-Documents/LDP-2011-2026/Redwick-ConservationArea-Appraisal.pdf
68
Yn http://www.newport.gov.uk/documents/Planning-Documents/LDP-2011-2026/Lower-Dock-StreetConservation-Area-Appraisal.pdf
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Cynllunio. Caiff y posibiliad o gyflwyno rheoliadau tebyg mewn ardaloedd
gwahanol eu hystyried fel rhan o’r broses Arfarnu Ardaloedd Cadwraeth.
4.33

Yn unol â chyngor Cadw, caiff Canllawiau Cynllunio Ategol eu llunio i ardal
Caerllion, i gynnwys adolygiad o’r Ardal Gadwraeth, i lywio cynigion datblygu a
allai effeithio ar ardaloedd helaeth yr olion Rhufeinig a’r anheddiad Canoloesol.
Caiff y posibiliad o ddynodiadau pellach ei gadw dan adolygiad.

4.34

Mae gan Ganol Dinas Casnewydd ddynodiad Ardal Gadwraeth sy'n rhan fawr
o'r ganolbwynt manwerthu. Mae’r Cyngor yn gofyn am ddyluniadau blaen siop o
safon uchel i adlewyrchu'r dynodiad hwn a bydd yn llunio canllawiau dylunio
diweddar ar flaenau siop yng Nghanol y Ddinas.

Yr Amgylchedd Naturiol
4.35

Mae gan Gasnewydd amgylchedd naturiol cyfoethog ac unigryw y mae’r Cynllun
hwn am ei ddiogelu a’i wella. Cydnabuwyd ardaloedd fel Gwastatir Gwent yn
benodol gan Gynllun Gofodol Cymru. Bydd yn rhaid i’r datblygiadau arfaethedig
osgoi colli adnodd cyfyngedig o’r fath. Cafwyd Arfarniad Cynaliadwyedd o’r
Cynllun (gan gynnwys yr Asesiad Amgylcheddol Strategol) ac Asesiad
Rheoliadau Cynefin, gyda’r ddau yn ystyried yr effaith a gaiff y Cynllun ar yr
amgylchedd. Cynhaliwyd yr asesiadau hyn ynghyd â datblygu’r Cynllun. Mae
rhagor o fanylion ym Mhennod 14.

4.36

Mae strategaeth y Cynllun yn amlwg yn hyrwyddo dewis tir llwyd i ddatblygu
arno. Ceisia hyn gynorthwyo â’r gwaith o ddiogelu ardaloedd sensitif gan
gynnwys ardaloedd cadwraeth natur. Mae’n bwysig cydnabod gwerth cadwraeth
natur safleoedd tir llwyd y mae angen eu hystyried fel rhan o unrhyw gynnig.

CE8 Safleoedd Cadwraeth Natur a Ddynodir yn Lleol a Safleoedd
Daearegol
CANIATEIR CYNIGION SY’N EFFEITHIO AR SAFLEOEDD A DDYNODIR YN
LLEOL:
i)
OS NA CHOLLID YN GYFFREDINOL YR ADNODD CADWRAETH
NATUR Y DYNODWYD YN SAFLE O’I HERWYDD;
ii)
OS NA FYDDAI UNRHYW EFFAITH ANDWYOL SYLWEDDOL AR
DDIDDORDEB DAEAREGOL Y SAFLE;
iii)
OS GELLIR CYFLAWNI MESURAU LLINIARU NEU WNEUD YN IAWN
AM GOLLED.
4.37

Mae safleoedd a ddynodir yn lleol yn bwysig i fioamrywiaeth gyffredinol
Casnewydd. Maent yn cynnwys Gwarchodfeydd Natur Lleol (GNLl), Safleoedd o
Bwysigrwydd Cadwraeth Natur (SoBCN), Safleoedd Daearegol a/neu
Geomorffolegol o Bwysigrwydd Rhanbarthol, Gwarchodfeydd Natur
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt, ‘Coridorau Gwyrdd’ / ‘Rhwydweithiau Ecolegol’ a
chynefinoedd a rhywogaethau a nodir yn y Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth
Lleol (CGB DU a CGBLl), Adran 42 Cynefinoedd a Rhywogaethau Pwysig Iawn
o ran Cadwraeth Amrywiaeth Biolegol yng Nghymru69, y caiff y rhestr ar ei
chyfer ei hadolygu’n gyfnodol. Gall safleoedd anstatudol fod â phwysigrwydd
penodol wrth helpu i fyffro a chysylltu safleoedd a ddynodir yn statudol. Lle y
bo’n briodol, nodir y safleoedd hyn ar y Map Cynigion; a gall safleoedd

69
Diffinnir dan Ddeddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006 yn:
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/16/contents
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ychwanegol gael eu cynnwys yn y dyfodol ar ôl adolygiad. Byddai’n syniad da
cysylltu ag arbenigwr y Cyngor am y wybodaeth a’r cyngor diweddaraf.
4.38

Dylai cynnig sy’n effeithio ar ddynodiad lleol yn yr achos cyntaf geisio osgoi
effeithio ar y dynodiad drwy ddylunio neu gynnwys y nodwedd fel rhan o’r safle.
Lle gall datblygwr ddangos nad oes modd neu nad yw’n briodol osgoi cael
effaith ecolegol andwyol ar y safle, bydd yn rhaid rhoi mesurau lliniaru a/neu
wneud yn iawn am niwed ar waith i sicrhau nad yw’r adnoddau ecolegol
gwerthfawr, y dynodwyd y safle o’u herwydd, yn cael eu colli’n gyffredinol, nac
ychwaith bod niwed i’r rhwydwaith ecolegol ehangach y gallai ddibynnu arno.

4.39

Dynodir y Gwarchodfeydd Natur Lleol (GNLlau) dan Ddeddf Parciau
Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949, neu fel y’i diwygiwyd. Mae’r rhain
yn ardaloedd gwerth uchel o ran cadwraeth natur, bywyd gwyllt lleol neu
ddiddordeb daearegol ac maent o werth arbennig o ran y gymuned ac addysg.
Er nad yw GNLlau wedi’u dynodi dan ddeddfwriaeth gynllunio, mae canllawiau
llywodraeth yn nodi y dylai Cynlluniau datblygu wneud darpariaeth briodol ar eu
cyfer70, ac y dylid rhoi ystyriaeth briodol iddynt wrth benderfynu ar gynigion
datblygu71. Un safle a ddynodwyd felly yw Allt-yr-yn, ac mae eraill yn cael eu
hystyried gan gynnwys Ynys Fwnci, Coed Sant Iŵl, Pilton Vale a Chaer
Tredegar.

4.40

Dynodwyd Safleoedd o Bwysigrwydd Cadwraeth Natur (SoBCN) 72 gan
ddefnyddio’r ‘Canllawiau ar Ddewis Safleoedd Bywyd Gwyllt yn Ne Cymru’ sy’n
cynnwys cyfres wrthrychol o feini prawf sy’n unol â ‘Chanllawiau Safleoedd
Bywyd Gwyllt Cymru’ a gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru. Disgwylir i
ddatblygwyr ddangos pa effaith a fydd ar y nodweddion y dynodwyd y safle o’u
herwydd. Mae gwybodaeth gyhoeddus ar gael am bob safle a dylid ceisio
cyngor ar y cam cynharaf posibl gan arbenigwyr y Cyngor. Pan ganfyddir bod
safle’n bodloni meini prawf dynodi SoBCN ond nas dynodwyd eto, ystyrir y safle
i ennill statws SoBCN a delir ag ef yn yr un modd â SoBCN yn ystod y broses
gynllunio.

4.41

Mae’r Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol (CGBLl) 73 yn nodi cynefinoedd a
rhywogaethau yng Nghasnewydd a ystyrir yn flaenoriaeth gan bennu targedau a
chamau gweithredu lleol i’w cadw, eu rheoli a’u creu. Mae hefyd yn trosi camau
gweithredu a thargedau cenedlaethol o Gynlluniau Gweithredu ar Gynefinoedd
a Rhywogaethau o lefel Gymreig a’r DU, yn rhai lleol lle y bo’n briodol.

4.42

Amlyga Polisi Cynllunio Cymru bwysigrwydd daeargadwraeth a’r cyfle i nodi a
diogelu safleoedd anstatudol o bwysigrwydd lleol fel Safleoedd Geoamrywiaeth
a/neu Geomorffolegol o Bwysigrwydd Rhanbarthol (SGBR). Cydnabyddir y
safleoedd hyn fel rhai pwysig o ran eu daeareg, geomorffoleg a phriddoedd.
Mae’r Arolwg Prydeinig wedi cyflawni Archwiliad SGBRau De Cymru (2013) sy’n
nodi 3 SGBR yn ffiniau sirol Casnewydd a nodir ar y Map Cyfyngiadau. Bydd
angen i ddatblygwyr sicrhau nad yw’r cynigion yn cael effaith andwyol ar yr elfen
bwysig a chyfyngedig hon o’r dreftadaeth naturiol.

70

Polisi Cynllunio Cymru Paragraff 5.4.5 yn: http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/ppw/?lang=cy
Adran 5.5 Nodyn Cyngor Technegol 5 – Cadwraeth a Chynllunio yn:
http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/tans/tan5/?lang=en
72
Yn: http://www.newport.gov.uk/documents/Planning-Documents/LDP-2011-2026/Sites-of-Importance-inNature-Conservation-(SINC)-January-2013.pdf
73
Yn: http://www.ccgc.gov.uk/landscape--wildlife/habitats--species/uk-biodiversity-action-plan/localbiodiversity-action-plan.aspx
71
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Parth Arfordirol

NI CHANIATEIR DATBLYGIADAU YN Y PARTH ARFORDIROL NA’N
GYFAGOS Â’R AFON LANW ONI BAI:
i)
YN Y PARTH ARFORDIROL NAS DATBLYGWYD FOD DATBLYGIAD
O’R FATH ANGEN BOD AR YR ARFORDIR I DDIWALLU ANGEN
EITHRIADOL NA ELLIR EI DDIWALLU’N RHESYMOL YN RHYWLE
ARALL;
ii)
NID YW’R ARDAL EI HUN MEWN PERYGL AC NI FYDD Y
DATBLYGIAD ARFAETHEDIG YN CYNYDDU’R PERYGLON O
ERYDU, LLIGOFYDD NEU ANSEFYDLOGRWYDD Y TIR
RHAID LLEOLI DATBLYGIAD SYDD ANGEN BOD MEWN LLEOLIAD
ARFORDIROL YN Y PARCH ARFORDIROL DATBLYGEDIG.
4.43

Yn unol â Nodyn Cyngor Technegol 14: Cynllunio Arfordirol (1998) 74 rhaid i’r
Cyngor nodi parth arfordirol ac ystyried yr effaith ar gynigion datblygu, hamdden
a chadw natur a thirwedd. Yn ogystal â chynllunio ar draws siroedd ar yr arfordir,
gallai fod angen i’r cynigion ystyried yr agweddau perthnasol ar y broses
Cynllunio Gofodol Morol. Gellir ystyried llawer o ardal Bwrdeistref Sirol
Casnewydd yn rhan o’r parth arfordirol, y brif elfen yn hyn o beth yw Gwastatir
Gwent. Fodd bynnag mae dylanwad yr arfordir yn ehangach, gellir ei weld o dir
uwch yn rhannau eraill o’r Fwrdeistref gan gynnwys Afon Wysg sy’n llifo drwy
ganol y Ddinas gan gyrraedd ei phenllanw y tu hwnt i ffin Casnewydd i’r
Gogledd yn Newbridge on Usk.

4.44

Mae ardaloedd a ddatblygwyd yn flaenorol o amgylch Afon Wysg yn cynnig
cyfleoedd o ran ailddatblygu ac adfywio. Yma ac ar yr arfordir, dylid cynnal
mynediad cyhoeddus i’r glannau lle bônt yn gyson â gofynion gweithredol. Bydd
yn rhaid i gynigion sydd â’r potensial i gynyddu’r pwysau ar hamdden gan felly
effeithio’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol ar ddynodiadau ecolegol
gyflawni’r asesiadau perthnasol, yn unol â Pholisi GP5. Mae dociau a glanfeydd
gweithredol yn annhebygol o fod yn addas i gynnig mynediad anghyfyngedig i’r
cyhoedd. Nodir diogelu glanfeydd a rheilffyrdd at ddibenion agregau ym Mholisi
M4. Ni dderbynnir cynigion sy’n effeithio ar waith glanfeydd a rheilffyrdd.

4.45

Mae’r ardaloedd nas datblygwyd ar yr arfordir ac afonydd llanw’r Fwrdeistref
Sirol yn cynnwys safleoedd o bwysigrwydd rhyngwladol a chenedlaethol o ran
cadwraeth natur, ac sy’n arwyddocaol o ran gwerth y dirwedd naturiol a
hanesyddol. Prin y bydd yr ardaloedd hyn yn briodol ar gyfer datblygiadau mawr.
Bydd angen i gynigion ar ddatblygiadau o’r fath ddangos bod lleoliad o’r fath yn
hanfodol a bod y cynnig yn dderbyniol o ystyried Polisïau eraill y Cynllun hwn.
Bydd angen digon o wybodaeth i ddangos bod modd cyflawni’r datblygiad a
gynigir heb iddo gael effaith andwyol sylweddol. Mae datblygiadau o’r fath yn
annhebygol o fod yn briodol os byddai angen gwaith peirianyddol mawr i
ddiogelu yn erbyn y môr.

4.46

Mae gan Wastatir Gwent ddiogelwch helaeth drwy ei ddynodi'n Safle o
Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, yn Dirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol
Eithriadol, yn Ardal Archeolegol Sensitif, yn Ardal Tirwedd Arbennig a bod yn
rhan o’r Llain Las. Mae Aber Afon Hafren ei hun yn Wlyptir o Bwysigrwydd
Rhyngwladol (Safle Ramsar), yn Ardal Diogelu Arbennig i adar, yn Ardal
Cadwraeth Arbennig a hefyd yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Mae
Afon Wysg hefyd yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac yn Ardal

74

Yn: http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/tans/tan14/?lang=cy
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Cadwraeth Arbennig. Mae’r dynodiadau hyn yn cynnig mesurau diogelwch
sylweddol i’r arfordir. Yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth, mae Polisïau GP5 ac
SP9 yn nodi gofynion y Cynllun. Pan gynigir datblygiad yn yr ardal amgylchedd
arbennig hon, bydd angen ymchwilio i gynnal Datganiad Amgylcheddol, dan
Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesiadau o’r Effaith Amgylcheddol) 1999.
4.47

Mae’r Cyngor yn aelod o Bartneriaeth Aber Afon Hafren sydd â rôl gyflynu, gan
gyfathrebu a hyrwyddo rheoli’r aber mewn ffordd gynaliadwy. Mae’r bartneriaeth
wedi llunio Strategaeth i Aber Afon Hafren (2001) 75. Mae’r fframwaith hwn yn
dwyn ynghyd fuddiannau economaidd a chymdeithasol yn ogystal â safbwyntiau
amgylcheddol ac mae’n Ganllaw Cynllunio Ategol i’r Cynllun hwn. Mae’r Cyngor
hefyd yn aelod o Gymdeithas Awdurdodau Perthnasol Aber Afon Hafren
(ASERA) sy’n dwyn ynghyd sefydliadau statudol sy’n gyfrifol am reoli Safleoedd
Morol Aber Afon Hafren h.y. Ardal Gwarchodaeth Arbennig Aber Afon Hafren, yr
Ardal Ddiogelu Arbennig a Ramsar. Nod y grŵp yw creu cynllun rheoli i'r
Safleoedd Morol a ddiogelir.

4.48

Mae’r perygl o lifogydd ac erydu arfordirol yn ffactor hollbwysig i Aber Afon
Hafren. Mae Grŵp Arfordirol Aber Afon Hafren (GAAAH), y mae’r Cyngor yn
aelod ohono, yn hyrwyddo gwaith rheoli arfordirol cynaliadwy ac yn hwyluso
sefydliadau wrth reoli gwaith diogelu’r arfordir a materion o ran gwydnwch a
rheoli llifogydd. Mae’r grŵp wedi llunio adolygiad o’r Cynllun Rheoli’r Arfordir
(SMP2) 76 i Aber Afon Hafren sy’n rhannu’r arfordir yn unedau polisi, gan
amlinellu argymhelliad opsiwn polisi ar gyfer pob un. Y rhain yw: Hold the Line,
No Active Intervention, Managed Realignment ac Advance the Line. Mae SMP2
yn cynnig bod amddiffynfeydd morol o fewn yr unedau polisi i’r de o’r M4 (gan
gynnwys lefelau Casnewydd) yn adlewyrchu’r opsiwn polisi yn Hold the Line ac
y dylai’r rhai i’r gogledd o’r M4 ddefnyddio No Active Intervention. Mae opsiwn
polisi Hold the Line ar yr arfordir yn golygu bod effaith erydu arfordirol a cholled
posibl cynefinoedd arfordirol wedi’u hystyried wrth lunio SMP2; fodd bynnag,
mae hwn yn faes lle y gallai fod angen ystyried camau gweithredu amgen yn y
dyfodol. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi llunio Strategaeth Rheoli’r Perygl o
Lifogydd i Aber Afon Hafren (SEFRMS) 77 sy’n trafod rheoli'r perygl o lifogydd
llanw i Aber Afon Hafren dros gyfnod o 100 mlynedd. Mae’n nodi dull yr
Asiantaeth o ymdrin â mesurau llifogydd llanw ac erydu arfordirol.

4.49

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi creu Cynlluniau Rheoli Llifogydd Dalgylch
(CFMP) 78 Afon Gwy, Afon Wysg a Chymoedd y Dwyrain. Mae’r cynlluniau’n rhoi
trosolwg o’r perygl o lifogydd yn y dalgylchoedd gan nodi’r cynllun a ffefrir i
reoli’n gynaliadwy y perygl o lifogydd dros y 50-100 mlynedd nesaf. Mae’r
CFMPau wedi’u paratoi mewn partneriaeth ag awdurdodau cynllunio lleol,
grwpiau cymunedol ac amgylcheddol a phartneriaid allweddol eraill. Ar y cyfan
nododd y CFMP weledigaeth glir i barhau i gynnal yr amddiffynfeydd yng
Nghasnewydd, ardal coridor yr M4 a choridor Ebbw, gan nodi efallai na fydd
modd cyfiawnhau cynyddu uchder yr amddiffynfeydd hyn yn y dyfodol. O ran
ardal Gwastatir Gwent, mae angen sefydlu dull strategol hirdymor o reoli’r perygl
o lifogydd, gan gynnwys y risg gan y môr. Mae hefyd neges glir fod angen
camau gweithredu ategol i reoli’r perygl o lifogydd ar bob partner, gan gynnwys
ar lefel gymunedol. Mae’r Perygl o Lifogydd hefyd yn cael ei drafod ym Mholisi
SP3 y Cynllun.

75

Yn: http://www.severnestuary.net/sep/pdfs/sesstrat.pdf
Yn: http://www.severnestuary.net/secg/smpr.html
77
Yn: http://www.severnestuary.net/frms/publications.html
78
Yn: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140328084622/http:/www.environmentagency.gov.uk/research/planning/64223.aspx
76
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Ynni Adnewyddadwy
CE10 Ynni Adnewyddadwy
CAIFF CYNLLUNIAU YNNI ADNEWYDDADWY EU HADNEWYDDU’N
FFAFRIOL, AR YR AMOD NAD OES UNRHYW YSTYRIAETHAU
AMGYLCHEDDOL AC AMWYNDERAU SYDD DRECHAF. CAIFF
MICROGYNHYRCHU EI ANNOG YN FFINIAU’R ANHEDDIAD. GALLAI
CYNIGION AR RADDFA FAWR FOD YN FWY PRIODOL Y TU ALLAN I FFIN
YR ANHEDDIAD DIFFINIEDIG OS NAD OES SAFLEOEDD TIR LLWYD YN
BODOLI.
BYDD EFFEITHIAU CRONNOL CYNLLUNIAU YNNI
ADNEWYDDADWY’N YSTYRIAETH BWYSIG.
4.50

Mae TAN 8: Cynllunio Ynni Adnewyddadwy (2005) yn nodi ymrwymiad
Llywodraeth Cymru i hwyluso datblygiad ffynonellau ynni adnewyddadwy. Mae
canllawiau manwl ar y mathau gwahanol o dechnolegau ynni adnewyddadwy yn
cynnwys ystyriaethau dylunio a lleoliad, ac fe’u nodir yn TAN 8: Cynllunio i Ynni
Adnewyddadwy, a dylai datblygwyr eu hystyried wrth gynnig cynlluniau ynni
adnewyddadwy. Mae’r Cyngor wedi cyflawni Asesiad o Ynni Adnewyddadwy.
Mae hyn yn nodi’r potensial i adnoddau a thechnolegau ynni adnewyddadwy
yng Nghasnewydd. Dylid ei ystyried wrth asesu cynigion ar ynni adnewyddadwy,
a chyfraniad posibl ynni adnewyddadwy at y datblygiad.

4.51

Yn benodol, dylid pwyllo wrth asesu cynigion am brojectau ynni adnewyddadwy
mewn ardaloedd dynodedig sensitif fel ardaloedd o ansawdd tirwedd uchel, ac
ardaloedd cadwraeth natur, neu o bwysigrwydd archeolegol neu hanesyddol.
Cydnabyddir Gwastatir Gwent fel adnodd rhyngwladol bwysig o ran tirwedd a
threftadaeth ac yn genedlaethol bwysig o ran ecoleg. Caiff cynigion sy’n effeithio
ar rinweddau arbennig Gwastatir Gwent neu unrhyw safle arall a gynigir eu
gwrthod oni allant ddangos na fyddant yn cael effaith andwyol sylweddol.

4.52

Yng Nghasnewydd, er y gellir cynnig amrywiaeth o brojectau ynni
adnewyddadwy, y projectau mwyaf a geisiodd ganiatâd dros y blynyddoedd
diwethaf oedd datblygiadau ynni solar neu wynt, drwy ddarparu ffermydd paneli
solar neu godi tyrbinau gwynt.

4.53

Gall tyrbinau gwynt gyflawni rôl bwysig wrth greu ynni, ond gallent hefyd gael
effaith weledol, sŵn ac ecoleg dros ardal eang a all fod yn annerbyniol o
ddifrodol i’r amgylchedd a’r amwynder. Cyflawnwyd astudiaeth dechnegol o
dyrbinau gwynt yng Nghasnewydd, a chaiff y casgliadau ac argymhellion hynny
eu hystyried wrth benderfynu ar geisiadau tyrbinau gwynt.

4.54

O ran ynni solar, bydd ystyriaethau allweddol wrth eu hasesu’n cynnwys effaith
ecolegol, tirwedd a gweledol cynllun. Mae’r potensial o ran adlewyrchiad llachar
angen cael ei ystyried yn ogystal ag effeithiau ecolegol a gweledol posibl o
dechnegau gosod fel ffosydd ceblau a gwaredu gwrychoedd. Yn yr un modd
bydd angen ystyried effaith mesurau seilwaith a diogelwch cysylltiedig.

4.55

Caiff safleoedd tir llwyd yn ffiniau’r anheddiad eu hystyried yn ffafriol lle y bo'n
bosibl a dylid eu hystyried cyn opsiynau maes glas. Mae tir llwyd yn fwy addas o
ran y tir a ddefnyddir ac mae fel arfer yn cael budd o gael ei amgylchynu gan
ddefnyddwyr ynni posibl neu gysylltiadau grid agosach, gan leihau gofynion ac
effaith seilwaith cysylltiedig. Gallai datblygu cynlluniau ynni adnewyddadwy
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mawr fod yn dderbyniol ar safleoedd maes glas os gellir dangos na fyddai
effeithiau andwyol sylweddol ar yr amgylchedd a chymunedau lleol.
4.56

Rhaid cydbwyso’r cyfraniad cadarnhaol y gall cynlluniau ynni adnewyddadwy ei
gael at gynaliadwyedd a newid yn yr hinsawdd gyda’r angen i ddiogelu’r
amgylchedd ac amwynderau. Felly bydd angen i effaith gronnol cynigion ar
safleoedd maes glas a thir llwyd gael ei hystyried yn ofalus o ran penderfynu ar
ba mor dderbyniol yw cynllun. Bydd angen i ddatblygwyr ystyried nifer o
ddatblygiadau tebyg yn yr ardal leol a’r effaith y byddent yn ei chael gyda’i
gilydd.

4.57

Mae microgynhyrchu, sef creu gwres neu bŵer ar raddfa fach iawn fel arfer i
greu ynni ar gyfer y safle y’i lleolir arno, yn fwyaf priodol mewn ffiniau
aneddiadau presennol, fodd bynnag gallai eithriadau fod yn berthnasol mewn
rhai amgylchiadau. Dylai gosodiadau ar neu o fewn cwrtil adeiladau fod o faint a
dyluniad sy’n briodol i’w hamgylchiadau ac yn unol â Pholisïau GP y Cynllun
hwn. Dylid ystyried yn benodol ddyluniad mewn Ardaloedd Cadwraeth, ar
Adeiladau Rhestredig ac ar Ardal Tirwedd Arbennig Gwastatir Gwent79. Dylid
ystyried cynlluniau ynni adnewyddadwy fel rhan graidd o gynlluniau datblygu
adeiladau newydd. Dylid cyfeirio at ddyluniad gosodiadau ynni adnewyddadwy
yn y Datganiad Dylunio a Mynediad perthnasol.

4.58

Mae ystod o dechnolegau microgrynhyrchu’n ddatblygiadau a ganiateir dan Ran
40 (gosod offer microgynhyrchu domestig) a Rhan 43 (gosod offer
microgynhyrchu annomestig) yn y Gorchymyn Datblygiadau a Ganiateir
Cyffredinol a dylid cyfeirio ato i gael rhagor o ganllawiau.

79
Mae modd cael mwy o ganllawiau ar hyn yng nghyghoeddiad Cadw (2010) ar ‘Ynni Adnewyddadwy a’ch
adeilad hanesyddol’. http://cadw.wales.gov.uk/docs/cadw/publications/Micro_gen_booklet_CY.pdf
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Tai
Tai yng Nghefn Gwlad

5.1

Yn unol â Pholisi SP5, Polisi Cynllunio Cymru a Nodyn Cyngor Technegol 6:
Cynllunio ar gyfer Cymunedau Cefn Gwlad Cynaliadwy (Gorffennaf 2010), ni
chaniateir anheddau newydd yng nghefn gwlad onid yw’n hanfodol iddynt fod ar safle
menter wledig, neu pan fyddant yn cynnig tai fforddiadwy y mae angen lleol y gellir ei
brofi amdanynt.

Y Cyflenwad Tai
5.2

Mae Polisi SP10 yn nodi’r gofynion tai dros oes y Cynllun. Noda Polisi H1 sut y caiff
y gofyniad ei fodloni a’r prif ffynonellau tir tai. Mae’r tabl isod yn nodi cyfanswm yr
unedau y rhagwelir y bydd eu hangen dros oes y Cynllun (2011-2026). Defnyddiwyd
dyddiad sylfaen o 1 Ebrill 2013 wrth baratoi’r ffigurau tai. Mae cyfanswm y cyflenwad
tai ar gyfer y Cynllun yn cynnwys safleoedd bach a tai a godwyd ar hap ac mae’n
nodi’r ffigurau codi tai a gyflawnwyd hyd at ddyddiad sylfaen 1 Ebrill 2013. Mae’r
cyflenwad tai’n cynnwys 12% yn ychwanegol o ddarpariaeth yn fwy na'r gofyniad tai
o 10,350 o unedau i sicrhau hyblygrwydd.
Cyflenwad Tai 2011-2026
Ffynhonnell
Cyfanswm a gwblhawyd 2011 – 31/03/2013 (yr holl
unedau preswyl a gwblhawyd)
Safleoedd H1 - Unedau sy’n Weddill 2013-2026
Unedau sy’n cael eu hadeiladu ar 01/04/14
Safleoedd bach (llai na 10 uned) am 13 mlynedd 20132026 (41 y flwyddyn)
Lwfans Tai ar Hap (10 uned neu fwy) am 13 mlynedd
2013-2026 (95 y flwyddyn)
Cyfanswm

H1

Cyflenwad a Ragwelir
805
8847
203
533
1235
11,623

Safleoedd Tai

NODIR Y SAFLEOEDD YN NHABL H1 O 10 ANNEDD NEU FWY AR GYFER
DATBLYGIAD PRESWYL:
Gweler Tabl H1 dros y dudalen ar gyfer Safleoedd Tai
5.3

Gallai fod goblygiadau i safleoedd tai ger Ardal Cadwraeth Arbennig Afon Wysg drwy
amharu, colli cynefin, rhwystrau i symud a llygredd dŵr. Fodd bynnag, mae modd i
oblygiadau gael eu lleihau/osgoi drwy fesurau lliniaru priodol. Yn unol â Pholisi GP5,
disgwylir i’r datblygwr gyflwyno gwybodaeth ddigonol i gyflawni Asesiad Rheoleiddio
Cynefin i sicrhau nad oes effeithiau mawr tebygol ar ACA Afon Wysg.

5.4

Nid yw cynnwys safleoedd tai yn nhabl H1 sydd mewn ardal perygl o lifogydd C1 (a
nodir gan seren) yn dynodi eu bod wedi’u dyrannu ar gyfer tai dros gyfnod y Cynllun
ond yn hytrach mae’n adlewyrchu caniatâd cynllunio sydd eisoes yn bodoli ac y
disgwylir ei gyflawni. Nid yw eu cynnwys ym Mholisi H1 yn dynodi ystyriaeth ffafriol o
geisiadau preswyl yn y dyfodol ar y safle.
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TABL H1 – SAFLEOEDD TAI
Cyf
CDLl

Enw'r safle

Hect
arau

Cyfans
wm
capasit
i’r safle

Cwblha
wyd
2011-13

Cael eu
hadeiladu
ar
01/04/13

Unedau
Amcangyfrifi
edig ar ôl i’w
cyflawni
2013-2026

Elfen tai
fforddiadwy
’r unedau
amcangyfrif
iedig sy’n
weddill dros
gyfnod y
Cynllun

Statws Safleoedd/Nodiadau ar
1 Ebrill 2013

H1
H3
H4
H5
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14

Ger McReadys Ponthir Road*
Pentref Llanwern
Pirelli
Glebelands
Bethesda Close
Severn Stiles
Frobisher Road
Castell Pencoed
Laburnum Drive
Hen Gwrs Golff Parc Tredegar*
Cwmpas Allt-yr-ynn
Monmouthshire Bank Sidings

54
1100
250
153
22
23
10
12
20
150
125
575

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
5
0

54
1100
250
153
22
23
10
12
0
150
118
390

0
253
75
0
0
23
0
0
0
30
0
35

Caniatâd cynllunio wedi’i gael
Caniatâd cynllunio wedi’i gael
Caniatâd cynllunio wedi’i gael
Caniatâd cynllunio wedi’i gael
Caniatâd cynllunio wedi’i gael
Caniatâd cynllunio wedi’i gael
Caniatâd cynllunio wedi’i gael
Caniatâd cynllunio wedi’i gael
Yn cael ei adeiladu
Caniatâd cynllunio wedi’i gael
Yn cael ei adeiladu
Caniatâd cynllunio wedi’i gael

H15
H16
H17
H19
H21
H23
H24
H25
H26
H30
H31
H32

Glanfa Fictoria
Glanfa Penmaen*
Hen Ganolfan Arddio Hurrans
Tir yn Ysgol Uwchradd Hartridge
Hen safle Floors 2 Go
Traston Lane
30-33 Heol Fawr
Garej Taylors
Gwaith Tŷ Du
Cefn safle South Wales Argus
Gwesty Roman Lodge
Hen siop Sainsbury’s

2.51
44
6.5
2.83
1.01
0.30
0.51
9.60
0.13
9.3
5.7
11.3
0
1.16
0.83
1.95
2.54
0.12
0.76
0.06
2
0.41
2.30
0.17
2.10

130
160
60
65
10
21
24
71
26
82
10
140

0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0

130
160
22
65
10
21
24
71
26
82
10
140

0
16
12
10
0
0
0
15
8
16
0
42

Cynnig tai
Caniatâd cynllunio wedi’i gael
Yn cael ei adeiladu
Caniatâd cynllunio wedi’i gael
Tesun A106
Caniatâd cynllunio wedi’i gael
Testun A106
Caniatâd cynllunio wedi’i gael
Tesun A106
Cynnig tai
Testun A106
Testun A106
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H34
H36
H37
H38
H39
H40
H41
H42
H43
H44
H45
H47
H51
H52
H53
H54
H55
H56
H57
H58
H59
H60
H61
H62
H63
H64

Bankside Coverack Road
Farmwood Close
City Vizion
Lysaghts Village (Orbwaith)
Hen Ysgol Uwchradd Betws
Westmark, Hen Ddoc y Dref
Trinity View
Black Clawson (Alexandra Gate)*
Portskewett Street
Turner Street
Parc Lysaghts
Glan Llyn
Whitehead Works
Gweddill Hen Ddoc y Dref
Bideford Road
Parc Jiwbilî, Hen Safle Alcan
Safle Jigsaw, Ringland
Gyferbyn â Belmont Lodge
Treberth Crescent
Panasonic
24 Crawford Street
Parry Drive
Yr Hen Gyfnewidfa Bost, Stryd y
Felin
Hen Ysgol Queens Hill
Depo Telford
Melin Baent Uskside

Ionawr 2015

0.49
2.3
3.2
11.8
5.9
1.17
19.4
3.5
1.3
0.65
5.8
193
18.7
13.9
1.1
40
7.8
6.92
0.66
7.20
0.36
0.33
0.2

38
108
464
517
229
154
194
354
117
32
176
4000
400
350
35
1064
200
122
58
250
10
15
70

0
0
85
77
78
64
9
25
0
26
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0

0
10
14
47
12
0
1
38
0
6
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0

38
0
315
338
125
90
6
0
25
0
100
2207
330
350
35
930
200
122
58
250
10
0
70

12
0
65
25
0
0
0
0
0
0
0
441
120
0
11
93
40
0
58
75
0
0
21

Testun A106
Yn cael ei adeiladu
Yn cael ei adeiladu
Yn cael ei adeiladu
Yn cael ei adeiladu
Yn cael ei adeiladu
Yn cael ei adeiladu
Yn cael ei adeiladu
Yn cael ei adeiladu
Yn cael ei adeiladu
Yn cael ei adeiladu
Yn cael ei adeiladu
Cynnig tai
Cynnig tai
Cynnig tai
Testun A106
Cynnig tai
Caniatâd cynllunio wedi’i gael
Caniatâd cynllunio wedi’i gael
Cynnig tai
Testun A106
Yn cael ei adeiladu
Cynnig tai

4.4
1.6
0.2

92
60
53

0
0
0

0
0
0

92
60
53

28
12
11

Cynnig tai
Cynnig tai
Cynnig tai

203

8847

1547

Cyfanswm yr unedau sy’n cyfrannu at y cyflenwad tir
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Safle Ysbyty Cadog Sant
5.5

Mae Ystadau Iechyd Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofal Iechyd Gwent wedi'i
wneud yn glir mai eu bwriad hirdymor yw lleihau'r defnydd o safle Cadog Sant
yn raddol. Dyrannodd Cynllun Datblygu Unedol Casnewydd y safle i gynllun
amlddefnydd, gan gynnwys 8 hectar o dir am hyd at 250 o unedau preswyl,
Gofod Amgylcheddol a gorsaf drenau. O ystyried yr ansicrwydd o ran amseru
rhyddhau’r tir a sut y gellid ei gyflawni dros gyfnod y Cynllun, ni wnaed dyraniad
tai yn y Cynllun Datblygu Lleol. Nid yw’r safle felly’n cyfrannu at ffigurau gofynion
tai ac os caiff ei ystyried fe’i hystyrid yn hapsafle.

5.6

Os bydd y safle ar gael i gael ei ddatblygu dros gyfnod y Cynllun, câi hen
ddyraniad tai yr adeiladau ysbyty presennol ei asesu fel tir llwyd yn ffin yr
anheddiad, a byddai’n rhaid iddo fodloni Polisïau perthnasol y Cynllun. Byddai’r
Cyngor yn ceisio sicrhau dull cynhwysfawr o ddatblygu’r safle, gan gynnwys
defnyddio’r orsaf drenau a diogelu’r Man Amgylcheddol gorllewinol sy’n weddill.

5.7

Bydd angen cynnal Asesiad llawn o Drafnidiaeth gan gynnwys pwyntiau
mynediad gwell fel y bo’n briodol ac asesiad o system unffordd Caerllion a'r bont
reilffordd. Dylid ystyried cyfleoedd i gadw ac addasu’r elfennau adeiladau
hanesyddol a thirwedd bwysig fel rhan o gynigion datblygu i’r safle.

Safle'r Ardal Ehangu Ddwyreiniol
5.8

5.9

5.10

Delir â hyn dan Bolisi SP11 uchod.
SAFLEOEDD BACH
Safle bach yw un lle cynigir codi llai na 10 annedd. Dros y 5 mlynedd diwethaf,
codwyd 41 uned y flwyddyn ar safleoedd bach ar gyfartaledd. Gan ddefnyddio
hyn fel sail i amcanestyniadau yn y dyfodol, rhagwelir y bydd 13 mlynedd y
Cynllun sy’n weddill yn cyfrannu 533 o unedau i’r cyflenwad tai.
SAFLEOEDD MEWNLENWI A HAPSAFLEOEDD
Mae safleoedd mewnlenwi a hapsafleoedd hefyd yn cael eu hystyried yn y
ffigurau cyflenwi tir tai. Mae’r rhain yn safleoedd mawr lle mae cyfanswm yr
anheddau ar y safle yn 10 uned neu’n fwy. Maent yn safleoedd nas nodwyd yn
y Cynllun gan eu bod, yn hanfod eu diffiniad, yn gyfleoedd datblygu sy’n dod i’r
amlwg yn annisgwyl. Cyflenwodd y cyfnod 7 mlynedd 2006/07 – 2012/13 990 o
unedau ar hap, sef cyfartaledd o 141 uned y flwyddyn. Ystyriwyd lwfans tai ar
hap o 95 uned y flwyddyn yn y cyflenwad tai. Mae hwn yn seiliedig ar y ffaith
mai 50 o unedau neu lai fydd y ffurf fwyaf cyffredin ar hapsafleoedd dros gyfnod
y Cynllun.

H2

Safonau Tai

DYLAI DATBLYGIAD PRESWYL GAEL EI ADEILADU I SAFONAU UCHEL O
RAN DYLUNIO AMGYLCHEDDOL A CHYNALIADWY, GAN YSTYRIED OES
GYFAN YR ANNEDD.
5.11

Dylai datblygiadau preswyl o bob math, p’un ai’n ddatblygiadau newydd,
ailddatblygu, addasiadau, estyniadau neu’n newid defnydd gael eu cyflawni
mewn ffordd mor gynaliadwy â phosibl i leihau’r effaith ar yr amgylchedd o ran
adeiladu a defnydd dilynol yr annedd. Dylai hyn helpu i sicrhau bod anheddau’n
cael eu codi i wella cynaliadwyedd economaidd a chymdeithasol yn ogystal â
gwella’r amgylchedd; gall effeithlonrwydd ynni helpu i osgoi tlodi tanwydd, a gall
dylunio da gynorthwyo ag iechyd a lles, boed yn iechyd meddwl neu gorfforol.
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Gall Cartrefi Oes hefyd fod yn werthfawr o ran galluogi pobl i beidio â symud os
bydd eu gallu’n newid. Mae’r Cod Tai Cynaliadwy80 yn gosod safon genedlaethol
a gymeradwyir gan Lywodraeth Cymru81. Bydd Canllawiau Cynllunio Ategol yn
cynnig rhagor o wybodaeth am gymhwyso’r safonau hyn, neu unrhyw rai a
gyflwynir yn y dyfodol gan y Llywodraeth. Bydd angen i anheddau a ddarperir
gydag unrhyw fath o grant gan y Llywodraeth fodloni gofynion sy’n benodol i’r
grant.
5.12

Dylid pwyllo wrth ddylunio a chynllunio anheddau newydd i sicrhau eu bod yn
hyblyg ac yn addasadwy gan ystyried safonau Cartrefi Oes i sicrhau na fydd
angen eu newid cyn diwedd eu hoes ffisegol am nad ydynt yn addas at y diben
mwyach. Ni fyddai hyn yn gynaliadwy o ran costau oes gyfan yr annedd.

H3

Cymysgedd a Dwysedd Tai

DYLAI DATBLYGIAD PRESWYL Â 10 ANNEDD NEU FWY GAEL EI
DDYLUNIO I DDARPARU CYMYSGEDD O DAI I DDIWALLU YSTOD O
ANGHENION A DYLID EU HADEILADU AR DDWYSEDD O LEIAF 30
ANNEDD YR HECTAR. NI FYDD DWYSEDD LLAI OND YN DDERBYNIOL
LLE GELLIR DANGOS Y CANLYNOL:
i) BOD CYFYNGIADAU FFISEGOL NEU SEILWAITH YN ATAL Y
DWYSEDD SYLFAENOL RHAG CAEL EI GYRRAEDD, NEU;
ii) BYDDAI’R
DWYSEDD
SYLFAENOL
YN
CAEL
EFFAITH
ANNERBYNIOL AR DDYLUNIAD/CYMERIAD YR ARDAL GYFAGOS,
NEU;
iii) PAN FO DIFFYG DEWIS O RAN MATH PENODOL O DAI MEWN
CYMUNED LEOL.
5.13

Bydd dwysedd sylfaenol o 30 annedd yr hectar yn sicrhau bod tir datblygu’n cael
ei ddefnyddio’n effeithiol a fydd yn helpu i greu cymunedau cynaliadwy. Ni fydd
dwysedd is ond yn dderbyniol yn unol â’r meini prawf a restrir uchod. Gallai
dwysedd is fod yn dderbyniol lle gellir dangos bod diffyg dewis o ran mathau o
dai mewn cymuned leol. Yn benodol, dominyddir rhai cymunedau yng
Nghasnewydd gan dai dwsyedd isel ond byddai dwysedd is yn cynnig mwy o
ddewis. Wrth gyflawni maen prawf iii) dylid ystyried Polisi GP2 a sut y bydd y
datblygiad arfaethedig yn effeithio ar gymeriad neu wedd yr ardal gyfagos.

5.14

Er efallai na fydd yn briodol i safleoedd bach (â llai na 10 annedd) gynnig ystod
o fathau a dwysedd tai, dylai’r patrwm arferol fod ar gyfer cymysgedd o unedau.
Fel hyn, dylai ystod a dewis y cyfleoedd tai a gynigir i bobl fod mor gynhwysfawr
â phosibl.

H4

Tai Fforddiadwy 82

80

Cyhoeddwyd gan Cymunedau a Llywodraeth Leol, 2008 yn:
http://www.communities.gov.uk/planningandbuilding/sustainability/codesustainablehomes/
81
Gweler Polisi Cynllunio Cymru paragraff 9.1.1, yn:
http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/ppw/?lang=en
82
Mae tai fforddiadwy yn cynnwys tai canolradd yn ogystal â thai cymdeithasol. Fe’u darperir i gartrefi
cymwys penodol nad yw’r farchnad yn diwallu eu hanghenion tai. Mae’n cynnwys tai trosglwyddiadol,
rhentu anfasnachol (tai cymdeithasol neu dai â chymhorthdal), rhent ffurfiol neu anffurfiol, tai brodorol a thai
fforddiadwy.
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BYDD ANGEN DARPARU TAI FFORDDIADWY AR BOB SAFLE TAI
NEWYDD Â 10 NEU FWY O ANHEDDIADAU YN FFIN YR ANHEDDIAD, NEU
3 NEU FWY O ANHEDDAU YN FFINIAU DIFFINIEDIG Y PENTREF.
BYDD YR AWDURDOD HWN YN CEISIO DARPARU TAI FFORDDIADWY YN
UNOL Â THARGED YR ARDAL ISFARCHNAD A NODIR ISOD;
40% CAERLLION A CHASNEWYDD WLEDIG
30% TŶ-DU A GORLLEWIN CASNEWYDD
20% DWYRAIN CASNEWYDD
10% MALPAS A BETWS
(DIFFINNIR YR ARDALOEDD ISFARCHNAD AR Y CYNLLUN ARDALOEDD
ISFARCHNAD TAI FFORDDIADWY DROS Y DUDALEN)
GALLAI TARGEDAU SAFLEOEDD PENODOL AMRYWIO’N DIBYNNU AR
HYFYWEDD A’R TRAFODAETHAU A GYNHELIR.
O RAN SAFLEOEDD TAI NEWYDD SYDD Â LLAI NA 10 ANNEDD YN FFIN
YR ANHEDDIAD NEU LAI NA 3 ANNEDD MEWN FFINIAU PENTREF
DIFFINIEDIG, BYDD Y CYNGOR YN CEISIO CYFRANIAD CYMESUR. MAE’R
CCA AR DAI FFORDDIADWY’N EGLURO’R FETHODOLEG DROS
GYFRIFO‘R CYFRANIADAU HYN.
5.15

Dynoda’r Asesiad o’r Farchnad Dai Leol ofynion parhaus am dai fforddiadwy sef
86% o gyfanswm gofynion tai’r CDLl. Ni all nifer o bobl naill ai gael a/neu
fforddio tai ar y farchnad agored. Felly yn unol â Pholisi Cynllunio Cymru a
Nodyn Cyngor Technegol 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy (2006), bydd yn rhaid
i ddatblygiadau newydd gynnwys tai fforddiadwy. Rhoddir rhagor o wybodaeth
yn y Canllawiau Cynllunio Ategol ar Dai Fforddiadwy. Asesir hyfywedd
datblygiad fesul safle. O ganlyniad, pennir canran y tai fforddiadwy ar gyfradd
sy’n adlewyrchu hyfywedd safleoedd unigol. Pan all datblygwr ddangos, i
foddhad yr Awdurdod, nad oes modd cyflawni’r ganran a ddisgwylir, gall drafod
â’r ACLl i sicrhau y codir nifer resymol o dai fforddiadwy sy’n cyfrannu at
ddiwallu anghenion yr ardal. Cydnabyddir, oherwydd yr amryw werthoedd sy’n
gysylltiedig ag ardaloedd isfarchnad Casnewydd, fod angen pennu dull targedau
a rennir. Mae’r targedau isfarchnad yn ffigur realistig o’r hyn y mae cynlluniau’n
debygol o’i gynnal. Mae lefel uchel yr angen am dai fforddiadwy yng
Nghasnewydd yn golygu bod yn rhaid i’r Cyngor sicrhau bod y safleoedd
hynny’n cyrraedd trothwy’r polisi o ran darparu tai fforddiadwy. Os nad yw’r
safle’n cyrraedd y trothwy yna mae angen swm cymesur. Mae’r CCA yn egluro’r
ffactorau a ystyrir wrth drafod canran briodol pob cynllun, mesurau diogelu
angenrheidiol a sut y gellir bodloni’r gofyniad.

H5

Eithriadau Tai Fforddiadwy

RHODDIR YSTYRIAETH FFAFRIOL I’R CYNIGION I GODI TAI
FFORDDIADWY AR SAFLEOEDD NEU MEWN ANEDDIADAU NA FYDDENT
FEL ARALL YN CAEL EU RHYDDHAU I GODI TAI ARNYNT AR YR AMOD:
i)
BOD ANGEN LLEOL GWIRIONEDDOL YN CAEL EI NODI;
ii)
BOD TREFNIADAU AR WAITH I SICRHAU BOD Y BUDD COST ISEL
YN CAEL EI GYNNAL I’R TRIGOLION DILYNOL.
5.16

Polisi Cynllunio Cymru yn caniatáu rhyddhau safleoedd tai fforddiadwy, fel
eithriad i Bolisïau tai normal. Bydd yn rhaid i arolwg o anghenion lleol ddangos
69

Tai Fforddiadwy

Cynllun Datblygu Lleol Casnewydd 2011 – 2026

Ionawr 2015

bod angen lleol gwirioneddol i’r math hwn o lety. Bydd polisïau GP yn berthnasol
i bob cynnig, ac ni ddylid ystyried safleoedd yn y Llain Las neu Letemau Glas
nes yr ystyriwyd pob posibiliad arall.

H6
Isadrannau Cwrtilau, Safleoedd Mewnlenwi a Datblygiadau Tir
Cefn
NI CHANIATEIR ISRANNU CWRTILAU PRESWYL, SAFLEOEDD
MEWNLENWI MEWN ARDALOEDD PRESWYL PRESENNOL A DATBLYGU
TIR CEFN I EIDDO PRESWYL PRESENNOL OS YW’N GORDDATBLYGU'R
TIR.
5.17

Caiff cynigion i isrannu lleiniau anheddau presennol, datblygu ar dir rhwng
anheddau a llenwi bylchau rhwng eiddo eu hasesu o ran eu heffaith bosibl ar
eiddo presennol, eu heffaith ar yr amgylchedd cyffredinol, a’r amodau a grëir i’r
eiddo newydd. Gall effaith y datblygiad hwn, yn unigol ac yn gronnol, fod yn
sylweddol i gymeriad ardal, felly byddai angen meini prawf llym i sicrhau bod yr
amgylcheddau byw is-safonol yn cael eu creu, ac nad yw cymeriad yr ardal yn
cael ei effeithio arno. Bydd canllawiau manwl ar gael yn y Canllawiau Cynllunio
Ategol.

H7

Estyniadau i Anheddau Preswyl

CANIATEIR CYNIGION I DDARPARU ESTYNIADAU HUNANGYNHALIOL AR
YR AMOD:
i)
BOD YR ESTYNIAD ARFAETHEDIG O FAINT CYFYNGEDIG A'I FOD
OND YN CYNNIG LLETY HANFODOL SY’N CYFATEB I ANGHENION
Y DEFNYDDIWR A’I FOD YN ATEGU’R CYFLEUSTER A’R LLETY
SYDD AR GAEL YN YR ANHEDD-DŶ CYSYLLTIEDIG.
ii)
LLEOLIR YR ESTYNIAD MOR AGOS Â PHOSIBL AT YR ANHEDDDŶ CYSYLLTIEDIG.
iii)
DANGOSWYD BOD CYSYLLTIAD GWEITHREDOL Â’R ANHEDD-DŶ
CYSYLLTIEDIG O RAN Y BERTHYNAS RHWNG MYNEDDIANWYR
YR
ANHEDD-DŶ
CYSYLLTIEDIG
A'R
GWASANAETHAU/CYFLEUSTERAU
SYDD
AR
GAEL
I
DDEFNYDDIWR YR ESTYNIAD.
iv)
LLEOLIR YR ESTYNIAD YNG NGHWRTIL YR ANHEDD-DŶ
CYSYLLTIEDIG AC NA CHAIFF CWRTIL, MYNEDFA CERBYDAU
NAC ARDAL BARCIO AR WAHÂN EU CREU.
5.18

At ddibenion y polisi hwn, diffinnir estyniad fel llety sy’n ategu’r prif anhedd-dŷ.
Golyga hyn fod yn rhaid i hyd yn oed estyniad hunangynhaliol ategu tŷ rywsut,
ac nad yw’n gweithredu’n annibynnol arno. Felly o ganlyniad rhaid i dŷ a’i
estyniad fod ar uned cynllunio sengl a rhannu mynedfa cerbydau, ardal barcio a
gardd. Y Cyngor fydd yn rheoli unrhyw gynnig er mwyn atal estyniad a’r prif
anhedd-dŷ rhag cael eu gwahanu. Asesir unrhyw gynllun nad yw’n gallu dangos
bod lefel ddigonol o ryngddibyniaeth rhwng estyniad a phrif anhedd-dŷ yn gynnig
am annedd newydd.

H8

Llety Hunangynhaliol a Thai Amlfeddiannaeth

O FEWN FFINIAU ANNEDD DDIFFINIEDIG, NI CHANIATEIR CYNIGION I
ISRANNU EIDDO’N LLETY HUNANGYNHALIOL, YN FFLATIAU UN
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YSTAFELL NEU’N DAI AMLFEDDIANNAETH OND YN Y SEFYLLFAOEDD
CANLYNOL:
i)
OS NAD YW MAINT A DWYSEDD Y DEFNYDD YN NIWEIDIO
CYMERIAD YR ADEILAD A’R LLEOLIAD AC NA FYDD YN ACHOSI
GOSTYNGIAD ANNERBYNIOL YN AMWYNDER MEDDIANWYR
CYFAGOS NAC YN ARWAIN AT ACHOSI PROBLEMAU PARCIO AR
Y STRYD;
ii)
NID
YW’R
CYNNIG
YN
CREU
GORDDWYSEDD
TAI
AMLFEDDIANNAETH MEWN UNRHYW ARDAL O’R DDINAS A
FYDDAI’N NEWID CYMERIAD Y GYMDOGAETH NEU’N CREU
ANGHYDBWYSEDD YN Y STOC DAI;
iii)
BOD MESURAU INSWLEIDDIO SŴN DIGONOL;
iv)
BOD AMWYNDER DIGONOL I FEDDIANWYR YN Y DYFODOL.
5.19

Mae pocedi bach o Gasnewydd lle gwelwyd newid sylweddol yn y cymysgedd
tai a chaiff y sefyllfa hon ei monitro’n ofalus ar ôl i ni gael ceisiadau cynllunio ar
gyfer unedau hunangynhaliol (fflatiau) a thai amlfeddiannaeth. Dylid nodi nad
oes gan y system gynllunio yng Nghymru ond rheolaeth gyfyngedig ar dai
amlfeddiannaeth gan nad yw nifer yn cyrraedd y trothwy sydd ei angen ar
ganiatâd cynllunio. Rhoddir Canllawiau Cynllunio Ategol wedi’u diweddaru ar
hyn.

5.20

Nid oes angen caniatâd cynllunio ar Dai Amlfeddiannaeth os yw anhedd-dŷ’n
newid defnydd perthnasol fel tŷ amlfeddiannaeth. Er mwyn i hyn ddigwydd rhaid
profi bod mwy na 6 pherson yn byw gyda’i gilydd nid fel un cartref (h.y. nid fel un
teulu). Mae hefyd angen caniatâd cynllunio i isrannu tŷ yn fwy nag un uned e.e.
fflatiau, fflatiau un ystafell neu fflatiau deulawr.

5.21

Mae’r Polisïau Cyffredinol a rhai eraill y Cynllun hwn yn nodi'r meini prawf sy’n
berthnasol i’r math hwn o ddatblygiad. Rhoddir manylion penodol ar faterion i’w
hystyried wrth addasu i fflatiau yn y Canllawiau Cynllunio Ategol.

H9

Adfywio Ystadau Tai

CAIFF CYNIGION I ADFYWIO NEU WELLA ARDALOEDD TAI EU
HYSTYRIED YN FFAFRIOL AR YR AMODAU CANLYNOL:
i)
OS CÂNT EU CYFLAWNI MEWN FFORDD GYNHWYSFAWR;
ii)
DIOGELU A GWELLA MAN AGORED A LLEOLIAD YR YSTÂD;
iii)
EHANGU OPSIYNAU DEILIADAETH LLE MAENT YN GYFYNGEDIG;
iv)
ANNOG DATBLYGIAD DEFNYDDIAU CYMUNEDOL LLE Y BO’N
BRIODOL.
5.22

Drwy Drosglwyddo’r Stoc Dai, trosglwyddwyd 9,000 o anheddau o’r Cyngor i
landlord cymdeithasol cofrestredig, Cartrefi Dinas Casnewydd. Mae nifer
sylweddol o’r eiddo hyn ar ystadau a godwyd yn y 1950au a’r 60au, sydd felly’n
cyrraedd yr adeg pan fydd angen eu huwchraddio’n sylweddol, yn unigol a fesul
ardal, fel sydd eisoes wedi digwyddiad ar ystâd Alway.

5.23

Mae’r trosglwyddiad tai wedi bod yn gyfle i fwrw Targedau Cartrefi o Ansawdd
Llywodraeth Cymru. Felly cynigir dull cynhwysfawr o weithredu ar gyfer
uwchraddio eiddo ac adnewyddu ardal yr ystadau tai sefydledig, a hefyd i
ardaloedd tai preifat hŷn yn y ddinas. Bydd angen i’r adfywio cynhwysfawr sydd
ei angen fynd i’r afael â materion fel adfeilio ffisegol tai, diffyg mannau agored
defnyddiadwy, diffyg cyfleusterau ar y safle, a chynllun gwael priffyrdd a
meysydd parcio. Y prif amcan fydd creu cymuned ddymunol. Anogir ehangu
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opsiynau tenantiaeth. Bydd angen strategaeth ddatblygu a briffiau cynllunio
manwl, ac Uwchgynlluniau a strategaeth weithredu ar yr ystadau mawr.

H10

Addasiadau yng Nghefn Gwlad

Y TU HWNT I FFINIAU ANHEDDAU DIFFINIEDIG, CANIATEIR ADDASU'R
ADEILADAU CANLYNOL YN RHAI PRESWYL OS BODLONIR Y MEINI
PRAWF CANLYNOL:
i)
MAE’R YMGEISYDD WEDI GWNEUD POB YMDRECH RESYMOL I
SICRHAU AIL-DDEFNYDD BUSNES ADDAS A BOD Y CAIS WEDI’I
ATEGU GAN DDATGANIAD O’R YMDRECHION A WNAED;
ii)
NI CHODWYD YR ADEILAD YN YSTOD Y 30 MLYNEDD DIWETHAF;
iii)
YN BENODOL MEWN LLEOLIADAU ARUNIG NEU SENSITIF,
DYLAI’R ADEILADAU FOD Â GWERTH PENSAERNÏOL NEU
HANESYDDOL I SICRHAU EU CADW;
iv)
MAE AROLWG ADEILEDDOL MANWL YN DANGOS BOD YR
ADEILAD YN GADARN O RAN ADEILEDD AC Y GELLIR EI ADDASU
HEB EFFEITHIO’N ANDWYOL AR YR ADEILEDD NEU FOD ANGEN
GWAITH AILADEILADU SYLWEDDOL AR Y WALIAU ALLANOL;
v)
NI DDYLAI UNRHYW ADDASIADAU GAEL EFFAITH ANNERBYNIOL
O ANDWYOL O RAN HYGREDEDD YR ADEILEDD GWREIDDIOL
GAN GYNNWYS NODWEDDION MEWNOL, CLADIN ALLANOL,
AGORIADAU ALLANOL, NENLINELL, SILWET, TOEON PLÂN A
THIRWEDD UNIONGYRCHOL YR ADEILAD;
vi)
NID YW’R DEFNYDD ARFAETHEDIG YN ANDWYOL I GYMERIAD
NEU WEDD YR ARDAL GYFAGOS NA GWERTH CRAIDD
ADEILADAU CYFAGOS AC NID OES ANGEN CODI SEILWAITH
ANNYMUNOL YR OLWG;
vii)
MAE RHEOLAETH GADARN DROS GWRTIL A LLEOLIAD YR
ADEILADAU O RAN MAN AMWYNDER, MYNEDFA CERBYDAU A
PHARCIO;
viii)
DIOGELIR BUDDIANNAU RHYWOGAETHAU BYWYD GWYLLT A
DDIOGELIR SY’N BYW YN ARDAL YR ADEILEDD;
ix)
NI FYDD Y DEFNYDD A GYNIGIR YN GWRTHDARO Â BUDDIANNAU
AMAETHYDDOL YR ARDAL.
5.24

Gall newidiadau i arferion ffermio arwain at wneud ysguborion ac adeileddau
traddodiadol eraill yn ddiangen, a all arwain atynt yn adfeilio. Dylid ystyried dod
o hyd i ddefnyddiau cyflogaeth gwahanol ar eu cyfer i ddechrau gan y gallent o
bosibl fod yn well i adeiledd yr adeiladau, a dylid sicrhau diben newydd iddynt
sy’n un a wnelo â chyflogaeth os nad yw’r defnydd gwreiddiol dal yn hyfyw. Os
nad oes defnyddiau eraill, yna gallai defnydd preswyl fod yn ffordd o gadw
adeilad sydd sy’n nodedig yn bensaernïol neu’n hanesyddol. Bydd rhaid gofalu
parchu’r cymeriad hwn, ac ni chaniateir cynigion sy’n ceisio troi adeiledd o werth
hanesyddol yn annedd gyfoes yr olwg. Mae’n bwysig nodi nad gwedd allanol yr
adeiledd yw’r unig ystyriaeth a bod gwerth y tu mewn hefyd yn ystyriaeth. Yn
benodol, dylai bod amodau ynghlwm wrth unrhyw gymeradwyaeth gynllunio i
eithrio estyn neu ddatblygu adeiladau allanol yn y dyfodol. Mae hyn er mwyn
atal estyniadau yn y dyfodol rhag dominyddu’r adeiledd gwreiddiol a cholli ei
gymeriad gwreiddiol. Os oes angen mwy o ofod llawr i wneud yr addasiad
arfaethedig yn ddefnyddiadwy, mae angen ystyried hyn o’r dechrau. Paratoir
Canllawiau Cynllunio Ategol ar Fywyd Gwyllt a Datblygu. Bydd Polisi GP5 y
Cynllun hwn yn arbennig o berthnasol o ran addasiadau yng nghefn gwlad.

H11

Adeiladau Allanol ac Estyniadau i Addasiadau
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Y TU HWNT I FFINIAU ANEDDIADAU, NI CHANIATEIR ESTYNIADAU NAC
ADEILADAU ALLANOL O RAN ADEILADAU A ADDASWYD YN RHAI
PRESWYL.
5.25

Gall caniatáu addasu adeiladau segur yng nghefn gwlad, fel ysguborion, yn
ddefnydd preswyl helpu i sicrhau y cânt eu cynnal a’u cadw mewn cyflwr da
drwy gael eu haddasu i ddefnydd buddiol. Ond mae fel arfer rhywfaint o
gyfaddawdu sy’n rhaid ei wneud i alluogi’r addasu, e.e. o ran drysau a ffenestri.
Byddai ychwanegu estyniad neu adeilad allanol helaeth ar ôl hynny’n dirywio
cymeriad yr adeilad, a allai anfodloni’r amcan o gadw’r adeilad yn y lle cyntaf,
felly ni chaniateir adeiladau allanol mawr neu estyniadau ychwanegol. Os cânt
eu hystyried yn hanfodol at ddefnydd yr adeilad, dylid gwneud cais amdanynt
ynghyd â’r cynigion addasu gwreiddiol.

H12

Anheddau Newydd yn lle hen rai yng Nghefn Gwlad

Y TU HWNT I FFINIAU ANEDDIADAU DDIFFINIEDIG, CANIATEIR CYNIGION
I GODI ANNEDD NEWYDD YN LLE HEN ANNEDD AR YR AMODAU
CANLYNOL:
i)
NID YW’R ANNEDD NEWYDD DROS 30% YN FWY NA’R ANNEDD
WREIDDIOL, NEU’R ANNEDD A FODOLAI YM 1948;
ii)
MAE AMOD YNGHLWM WRTH Y CANIATÂD CYNLLUNIO I ATAL
ESTYNIADAU NEU ADEILADAU ALLANOL DILYNOL;
iii)
MAE GAN YR ANNEDD BRESENNOL DDEFNYDD PRESWYL
CYFREITHIOL;
iv)
LLEOLIR YR ANNEDD NEWYDD AR RYWLE SY’N EI GWNEUD YN
HANFODOL GWAREDU’R HEN ANNEDD Y MAE’N CYMRYD EI LLE,
NEU FOD AMOD NEU RWYMEDIGAETH GYNLLUNIO I SICRHAU
DYMCHWELIAD YR ANNEDD WREIDDIOL AR ÔL CWBLHAU’R
ANNEDD NEWYDD;
v)
BYDD UNRHYW YMRWYMIAD AMAETHYDDOL PRESENNOL YN
BERTHNASOL I’R ANNEDD NEWYDD.
5.26

Cynlluniwyd y Polisi hwn fel bod modd uwchraddio llety preswyl, yn arbennig
pan fo'n is-safonol, ond dim ond yng nghyd-destun ei gynyddu rywfaint, nid i
ganiatáu annedd llawer mwy a fyddai ar raddfa wahanol i’r annedd wreiddiol. Os
gwneir cynnig o'r fath, fe’i trinnir fel petai’n annedd newydd yng nghefn gwlad.
Mae angen bodloni gofynion unrhyw Bolisïau perthnasol eraill yn y Cynllun hwn
hefyd. Er y dylid gosod cyfyngiad maint o 30% mewn egwyddor, lle gellir dangos
na chaiff cynnydd mwy na hynny effaith andwyol ar gymeriad a gwedd yr ardal
gyfagos gellir ystyried datblygiad o’r fath yn dderbyniol.

H13

Estyniadau i Anheddau yng Nghefn Gwlad

Y TU HWNT I FFINIAU ANEDDIADAU DDIFFINIEDIG, CANIATEIR CYNIGION
I ESTYN ANNEDD YN AMODOL AR Y CANLYNOL:
i)
NID YW’R ESTYNIAD DROS 30% YN FWY NA’R ANNEDD
WREIDDIOL, NEU’R ANNEDD A FODOLAI YM 1948;
ii)
MAE GAN YR ANNEDD BRESENNOL DDEFNYDD PRESWYL
CYFREITHIOL.
5.27

Cynllunnir y Polisi hwn i atal trefoli cefn gwlad drwy gynnydd graddol ym maint
anheddau a allai addasu cymeriad yr ardal wledig. Er y dylid gosod cyfyngiad
maint o 30% mewn egwyddor, lle gellir dangos na chaiff cynnydd mwy na hynny
effaith andwyol ar gymeriad a gwedd yr ardal gyfagos gellir ystyried datblygiad
o’r fath yn dderbyniol.
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Carafanau

TRINNIR CYNIGION O RAN CARAFANAU SEFYDLOG, CARTREFI
SYMUDOL A CHARTREFI PARC FEL UNRHYW GAIS DEFNYDD PRESWYL
ARALL.
5.28

Nid yw’r Polisi hwn yn berthnasol i garafanau Sipsiwn a Theithwyr, y sonier
amdanynt ym Mholisïau H15, H16 a H17 isod.

5.29

Er bod datblygiadau o’r fath, gan gynnwys Tai Parc (unedau tai rhagsaernïol)
o’u hanfod yn amharhaol, mae’n aml yn bosibl eu defnyddio dros flynyddoedd
maith. Dylent felly gael eu trin fel unrhyw ddatblygiad preswyl arall. Oherwydd
eu bod mor ysgafn, mae risgiau penodol o ran eu gosod mewn ardaloedd
llifogydd83.

H15

5.30

5.31

Llety Dros Dro Sipsiwn a Theithwyr

YN UNOL Â’R ANGEN A ASESIR, BYDD Y CYNGOR YN NODI AC YN
CYFLAWNI SAFLE DROS DRO ADDAS I SIPSIWN A THEITHWYR AM HYD
AT 7 LLAIN ERBYN DIWEDD 2019.
Mae rhai teuluoedd Sipsiwn a Theithwyr o hyd yn byw bywyd mudol a rhaid i’r
Cyngor ddarparu safleoedd dros dro ar eu cyfer. Caniateir i drigolion y lleoliadau
hyn aros ar y llain am rai wythnosau’r flwyddyn, fel y penderfynir gan y Cyngor, y
codir ffi ar ei chyfer y mae'n rhaid ei thalu ymlaen llaw. Cwblhawyd Asesiad o
Angen Llety Sipsiwn a Theithwyr Casnewydd gan Fordham Consultants ym mis
Ionawr 2010 ac mae’r wybodaeth ddiweddaraf fel nifer flynyddol y carafanau, yn
dangos i’r Cyngor fod angen 7 llain dros gyfnod y Cynllun.
Mae’r polisi hwn yn ymrwymo'r Cyngor i nodi a darparu safle dros dro addas i
Sipsiwn a Theithwyr am hyd at 7 llain erbyn diwedd 2019 a fydd yn bodloni’r
angen hwn.

H16

Llety Preswyl Sipsiwn a Theithwyr

TIR A BENNIR I LETY PRESWYL PARHAOL SIPSIWN A THEITHWYR YN
HARTRIDGE FARM ROAD, RINGLAND (8.64Ha)
5.32

Am amryw resymau mae tai teuluoedd Sipsiwn a Theithwyr yn byw mewn un lle
am gyfnodau hwyach. Darperir llety preswyl parhaol i deuluoedd ac unigolion
heb unrhyw le arall i fyw (cynhelir yr asesiad hwn gan y Gwasanaethau Tai).
Caiff meddianwyr leiniau gydol y flwyddyn gan dalu rhent a threthi cyngor i’r
Awdurdod Lleol. Cwblhawyd Asesiad Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr
Casnewydd gan Fordham Consultants yn Ionawr 2010 ac mae'r dystiolaeth
ddiweddaraf yn rhoi gwybodaeth i’r Cyngor am bwy sydd ag angen llety.

5.33

Mae gan Gyngor Dinas Casnewydd angen uniongyrchol nas diwallwyd am
leiniau preswyl parhaol. Mae’r Cyngor eisoes wedi nodi’r teuluoedd hyn. Caiff yr
angen uniongyrchol ei ddiwallu yn Hartridge Farm Road rhwng 2014 a 2016.
Darperir lleiniau ychwanegol ar y safle'n raddol dros gyfnod y Cynllun. Mae
manylion am y dull graddol arfaethedig a fabwysiedir ar safle Hartridge Farm
Road yn y Papur Cefndir ar Gyflawni a Gweithredu’r84 Cynllun.

83

Nodyn Cyngor Technegol 15 ar y Perygl o Lifogydd http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/tans/tan15/?lang=cy
84
Yn: http://www.newport.gov.uk/documents/Planning-Documents/LDP-2011-2026/Delivery-andImplementation-Paper-Dec-2013.pdf
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Cynigion Llety Sipsiwn a Theithwyr

CANIATEIR CYNIGION AR GYFER SAFLEOEDD SIPSIWN A THEITHWYR,
GAN GYNNWYS TIR Y TU ALLAN I FFINIAU ANEDDIADAU DIFFINIEDIG, AR
YR AMODAU CANLYNOL:
i)
MAE’N SAFLE Â CHYSYLLTIADAU DA Â CHYFLEUSTERAU A
GWASANAETHAU
CYMUNEDOL
ADDAS
I’R
DARPAR
FEDDIANWYR;
ii)
GALL Y SAFLE GAEL EI WASANAETHU GAN GYFLEUSTODAU
GAN GYNNWYS GWAREDU AC ADFER GWASTRAFF YN
GYNALIADWY A GWASANAETHAU ARGYFWNG;
iii)
NID YW’R SAFLE MEWN ARDAL LLE MAE PERYGL MAWR O
LIFOGYDD O YSTYRIED PA MOR AGORED I NIWED YW
CARAFANAU;
iv)
MAE ANGEN GWIRIONEDDOL, LLEOL A NODWYD AM LETY I’R
MEDDIANWYR.
5.34

85

Mae’n well gan deuluoedd Sipsiwn a Theithwyr, yn unol â’u diwylliant, beidio â
byw mewn tai brics a morter. Cydnabuwyd hyn yn y llysoedd barn ac mae’n
golygu bod yn rhaid i bob Awdurdod Lleol yng Nghymru ystyried llety Sipsiwn a
Theithwyr yn ffurf ar dai fforddiadwy. Wrth asesu’r angen am lety dan faen
prawf iv), bydd angen i feddianwyr gydymffurfio â’r holl ddeddfwriaeth berthnasol
ar dai, e.e. Deddfau Tai 1996 a 2004, neu fel y’u diwygiwyd. Mae’n bosibl y gellir
lleoli safleoedd mewn modd cynaliadwy mewn ardaloedd cefn gwlad neu rannol
wledig, gan gyfrannu at ddiwallu anghenion tai fforddiadwy. Dylai safleoedd fod
yn rhesymol agos at gyfleusterau a gwasanaethau addas yn enwedig wrth
ystyried cynigion ar gyfer lleiniau preswyl parhaol. Nid oes angen gosod lleiniau
dros dro mewn llefydd sydd â chysylltiad cystal â chyfleusterau a gwasanaethau
o ystyried natur y llety dros dro. Fodd bynnag, dylai fod ganddynt gysylltiad da
â’r rhwydwaith trafnidiaeth strategol. Mae Cylchlythyr Llywodraeth Cymru
30/200785 hefyd yn cynnig canllawiau perthnasol.

Yn: http://wales.gov.uk/about/foi/publications-catalogue/circular/2007/gypsy/?lang=cy
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6

Cyflogaeth

6.1

Nodir y gofyniad cyffredinol o ran tir cyflogaeth ym Mholisi Strategol SP17 Tir
Cyflogaeth.

Cyd-destun Economaidd Casnewydd
6.2

Gwelwyd dirywiad ac adferiad o ran nifer y bobl mewn gwaith yng Nghasnewydd
dros y ddegawd cyn 200986. Mae hyn yn arwydd o economi sy’n mynd drwy
newidiadau strwythurol sylweddol, neu un sy’n agored iawn i’r economi fydeang, y mae’r ddau’n berthnasol i Gasnewydd. Mae cyflogaeth ym maes
gweithgynhyrchu wedi dirywio, yn arbennig gweithgynhyrchu metelau craidd.
Ond cafwyd twf mewn cyflogaeth mewn pedwar prif sector: iechyd a gwaith
cymdeithasol, addysg, gweinyddu cyhoeddus, a thrafnidiaeth a chyfathrebu.
Mae cyfanwerthu a manwerthu hefyd yn sector cyflogaeth mawr yng
Nghasnewydd, ond yn 2010 nid oedd ond fymryn uwch cyfradd 2000. Roedd
cyfradd uwch yn gweithio ym maes cyllid ac ystadau na chyfanwerthu a
manwerthu yn 2000, a hwn oedd y sector mwyaf erbyn 2006, ond yna dirywiodd
yn sylweddol bob blwyddyn hyd at 2009.

6.3

Mae bellach angen i’r Ddinas ymateb i amgylchiadau economaidd heddiw a’r
rhai tebyg yn y dyfodol yng nghyd-destun ei sefyllfa yn y byd ehangach. Mae
gan Gasnewydd fanteision fel cysylltedd, fu’n bwysig yn y gorffennol wrth
sicrhau mewnfuddsoddiad ac sydd dal yn ffactor cadarnhaol o ran denu
cyflogwyr newydd ac wrth annog twf cynhenid.

6.4

Dyrannwyd 172 hectar i dir cyflogaeth i sicrhau cyflenwad o dir datblygu newydd
i alluogi Casnewydd i ymateb yn hyblyg i anghenion busnes yn y dyfodol. Mae
hefyd yn darparu tir i wneud yn iawn am golledion nas rhagwelir yn nifer y
safleoedd yng Nghasnewydd.

6.5

Ystyrir bod y Cynllun yn cynnig ystod dda o ddyraniadau tir o fewn EM1 felly
mae modd lleoli’r math cywir o ddatblygiadau yn y lleoliad mwyaf priodol. Er
enghraifft, mae modd datblygu swyddfeydd mewn lleoliadau Canol Dinas, bydd
yn fwy priodol lleoli diwydiant trymach yn lleoliadau yn Solutia a dwyrain Dolydd
Queensway, tra bod modd cynnig safleoedd i fusnesau canolig eu maint yn y
parc busnes yn Nyffryn, a gellir lleolir unedau mwy i’w dosbarthu yn Europark
Gwent.

EM1 Dyraniadau Tir Cyflogaeth
DYRENNIR Y SAFLEOEDD CANLYNOL FEL TIR CYFLOGAETH:
i)
ii)
iii)

DYFFRYN – 38.5 HECTAR AT DDEFNYDDIAU B1, B2 A B8;
DWYRAIN I DDOLYDD QUEENSWAY, I’R DE O LAN LLYN – 27
HECTAR AT DDEFNYDDIAU B1, B2 A B8;
CELTIC SPRINGS – 6 HECTAR YN BENNAF AT DDEFNYDD B1;

86

Gweler tudalen 8 y Papur Cyd-destun Cyflogaeth a luniwyd i’r Cyngor gan Aecom, yn:
http://www.newport.gov.uk/documents/Planning-Documents/LDP-2011-2026/Newport-LDPEmploymentPaper-Final.pdf
Strategaeth Datblygu Economaidd Cyngor Dinas Casnewydd 2011- 2015 yn:
http://www.newport.gov.uk/documents/Planning-Documents/LDP-2011-2026/Economic-DevelopemntStrategy-Final-published.pdf
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SOLUTIA – 43 HECTAR AT DDEFNYDD B1, B2, B8 A DEFNYDD
HAMDDEN;
EUROPARK GWENT – 16 HECTAR AT DDEFNYDDIAU DOSBARTHU
B8;
TIR ODDI AR CHARTIST DRIVE, TŶ-DU – 2 HECTAR AT
DDEFNYDDIAU B1, B2 A B8;
PARC BUSNES CELTIC (PEN DWYREINIOL HEN WAITH DUR
LLANWERN) – 35.5 HECTAR AT DDEFNYDDIAU B1, B2 A B8;
PARC PHOENIX (HEN WAITH PIRELLI), CORPORATION ROAD – 2
HECTAR AT DDEFNYDDIAU B1, B2 AC ATODOL.
GOFREY ROAD (CEFN YR ORSAF) – 2 HECTAR AT DDEFNYDDIAU
BUSNES A MASNACHOL;

DIOGELIR Y DYRANIADAU AT DDEFNYDDIAU
GWRTHODIR DEFNYDDIAU AMGEN I’R SAFLEOEDD.

CYFLOGAETH

A

Dyffryn
6.6

Mae hwn yn ardal ddatblygu strategol fawr sydd â chysylltiadau da â’r M4 ac
sydd â rhai o’r datblygiadau cyflogaeth amlycaf yng Nghasnewydd. Mae’n ardal
sefydledig sydd wedi datblygu dros flynyddoedd maith strategaeth ddatblygu
anffurfiol y Cyngor ar gyfer Dyffryn a bennwyd yn y 1990au. Mae rhai meysydd
i’w datblygu o bosibl o hyd ar y safle hwn at ddefnyddiau B1, B2 a B8; fodd
bynnag, mae’r perchennog (Llywodraeth Cymru) wedi dynodi’r safle ar gyfer
projectau defnydd mawr sengl sydd o leiaf 10ha y tro. Mae’r Asesiad Strategol
o Ganlyniadau Llifogydd i’r Cynllun yn nodi’r safle hwn fel un ag angen Asesiad
o Ganlyniadau Llifogydd arno yn y Cam Gwneud Cais Cynllunio.

6.7

Gallai’r dyraniad yn Nyffryn arwain at golli cynefin (ac amharu ar gynefinoedd
cyfagos) yn benodol lle y gall effeithio ar Ffos Ddraenio Percoed. Mae
paragraffau 2.61-2.62 yn nodi sut y bydd angen mynd i’r afael â hyn. Felly, yn
unol â Pholisi GP5, disgwylir i’r datblygwr roi digon o wybodaeth i alluogi
Asesiad Rheoleiddio Cynefin o'r gwaith i gael ei gynnal fel rhan o'r broses
gynllunio. Mae rhan o’r dyraniad hefyd yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol
Arbennig (SoDdGA) Llansantffraid. Bydd angen i gadwraeth a gwella’r
nodweddion SoDdGA fod yn ganolog wrth ystyried unrhyw gynigion cyflogaeth
yn yr ardal hon yn y dyfodol. Bydd y datblygwr hefyd yn sicrhau nad oes effaith
andwyol ar isorsaf Imperial Park a weithredir gan y Grid Cenedlaethol.
I'r Dwyrain o Ddolydd Queensway, De Glan Llyn

6.8

Mae gan y safle hwn gysylltiadau da â’r Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol ac mae
mewn lleoliad strategol gwych i ddefnyddiau B1, B2 a B8. Effeithir datblygiad y
maes hwn gan Gyfarwyddeb Llywodraeth Cymru sy’n diogelu llwybr ffordd
liniaru’r M4 (gweler y map cyfyngiadau) a bydd angen i unrhyw gynigion
datblygu i adlewyrchu hyn. Mae Astudiaeth Mesurau Gwella Coridor yr M4
Llywodraeth Cymru yn ystyried amrywiaeth eang o opsiynau. Mae’r Asesiad
Strategol o Ganlyniadau Llifogydd i’r Cynllun yn nodi’r safle hwn fel un ag angen
Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd arno yn y Cam Gwneud Cais Cynllunio.
Byddai’r asesiad yn gofyn am wneud gwaith modelu hydrolig.

77

Cynllun Datblygu Lleol Casnewydd 2011 – 2026

6.9

Ionawr 2015

Gallai’r dyraniad i’r Dwyrain o Ddolydd Queensway arwain at golli cynefin (ac
amharu ar gynefinoedd cyfagos) yn benodol lle y gall effeithio ar ffosydd
draenio. Mae paragraffau 3.23 – 3.28 yn nodi sut y bydd angen mynd i’r afael â
hyn. Felly, yn unol â Pholisi GP5, disgwylir i’r datblygwr roi digon o wybodaeth i
alluogi Asesiad Rheoleiddio Cynefin o'r gwaith i gael ei gynnal fel rhan o'r
broses gynllunio. Mae’r dyraniad ger Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig
Trefonnen ac Allteuryn a dylai cynigion ystyried y dynodiad hwn. Yn yr un modd
ag EM1 (i) Dyffryn, Llywodraeth Cymru sy’n berchen ar y safle hwn ac fe’i
dynodwyd ar gyfer projectau mawr unigol sydd o leiaf 10ha y tro.
Celtic Springs

6.10

Mae’r safle datblygu hwn yn cael budd o gysylltedd strategol rhagorol ac mae’r
bwriad ar ei gyfer yn bennaf at ddefnyddiau busnes B1 a fydd yn integreiddio’n
dda â defnyddiau presennol eraill fel Swyddfeydd y Gwasanaethau Carchar.
Ond dylai cynigion ar y safle hwn hefyd ystyried Polisi SP17.
Solutia

6.11

Mae gan y safle hwn gysylltiadau da â’r Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol ac mae
mewn lleoliad strategol gwych i ddefnyddiau B1, B2 a B8. Mae'r agosrwydd i
Bentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd hefyd yn rhoi potensial iddo gael
ei ddefnyddio at ddibenion hamdden sy’n ymwneud â’r Pentref Chwaraeon.
Effeithir datblygiad y maes hwn gan Gyfarwyddeb Llywodraeth Cymru sy’n
diogelu llwybr ffordd liniaru’r M4 (gweler y map cyfyngiadau) a bydd angen i
unrhyw gynigion datblygu i adlewyrchu hyn. Mae’r Asesiad Strategol o
Ganlyniadau Llifogydd i’r Cynllun yn nodi’r safle hwn fel un ag angen Asesiad o
Ganlyniadau Llifogydd arno yn y Cam Gwneud Cais Cynllunio. Byddai’r asesiad
yn gofyn am wneud gwaith modelu hydrolig.

6.12

Gallai’r dyraniad yn Solutia arwain at golli cynefin (ac amharu ar gynefinoedd
cyfagos) yn benodol lle y gall effeithio ar ffosydd draenio. Mae paragraffau 3.23
– 3.28 yn nodi sut y bydd angen mynd i’r afael â hyn. Felly, yn unol â Pholisi
GP5, disgwylir i’r datblygwr roi digon o wybodaeth i alluogi Asesiad Rheoleiddio
Cynefin o'r gwaith i gael ei gynnal fel rhan o'r broses gynllunio. Mae’r dyraniad
ger Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Trefonnen ac Allteuryn a dylai
cynigion ystyried y dynodiad hwn. Lleolir SoBCN ar ran o’r safle a gallai fod
angen gweithredu i liniaru unrhyw effaith a gaiff ar y dynodiad. Nodir na ryddheir
y safle hwn os cred y perchennog (Solutia) y bydd y datblygiad yn effeithio ar y
cyfleuster presennol ac yn gwrthdaro â’i fuddiannau.
Europark Gwent

6.13

Rhennir yr ardal ddatblygu hon ag ardal weinyddol Cyngor Sir Fynwy. Datblygir
y safle’n rhannol gydag 16 hectar yn weddill at ddefnyddiau dosbarthu B8. Mae
mewn lleoliad da iawn o ran mynediad at y briffordd a’r rhwydwaith rheilffyrdd.
Lleolir y safle mewn SoDdGA felly bydd angen i’r broses o gadw a gwella
nodweddion SoDdGA fod yn ganolog wrth ystyried unrhyw gynigion cyflogaeth
strategol i’r ardal hon a bodloni gofyniad perthnasol GP5. Noda paragraffau
3.23-3.28 sut y bydd angen mynd i’r afael â’r effaith ar y ffosydd draenio. Bydd
angen cyfeirio at Reoliadau Asesu’r Effaith ar yr Amgylchedd. Dylai cynigion ar y
safle hwn hefyd ystyried Polisi SP17. Mae’r Asesiad Strategol o Ganlyniadau
Llifogydd i’r Cynllun yn nodi’r safle hwn fel un ag angen Asesiad o Ganlyniadau
Llifogydd arno yn y Cam Gwneud Cais Cynllunio.
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Tir oddi ar Chartist Drive, Tŷ-du
6.14

Dyrennir y safle hwn i gadw ac annog y ffocws ar ddefnyddiau cyflogaeth arno.
Parc Busnes Celtic (Pen Dwyreiniol Hen Waith Dur Llanwern)

6.15

Gyda chaniatâd cynllunio’n cael ei ddyfarnu ym mis Mawrth 2010, bydd y 35.5
hectar o dir cyflogaeth (B1, B2 a B8) yn fyffer i’r tai newydd ar ben gorllewinol
Glan Llyn. Cynigir ardal gyfagos i’r dyraniad cyflogaeth i osod cyfleuster Parcio a
Theithio i’r Orsaf Drenau arfaethedig.
Parc Phoenix (Rhan o Hen Waith Pirelli)

6.16

Ym mis Mai 2011 dyfarnwyd caniatâd cynllunio amlinellol i’r safle hwn at
ddefnyddiau cyflogaeth B1 a B2.
Godfrey Road (Cefn yr Orsaf)

6.17

Gan fod yn gyfagos â gorsaf drenau Casnewydd a ailddatblygwyd yn ddiweddar
mae’r safle’n ddelfrydol ar gyfer datblygiad swyddfa (B1). Ceisir ansawdd
dylunio uchel yn y lleoliad amlwg hwn yn y Ddinas, a disgwylir i gynigion ystyried
yr Uwchgynllun ar gyfer y safle hwn.

EM2 Dociau Casnewydd
DIOGELIR Y SAFLE CYFLOGAETH 206 HECTAR YN NOCIAU CASNEWYDD
AR DDEFNYDDIAU B1, B2 A B8. BYDD Y CYNGOR YN CEFNOGI
DATBLYGIADAU O’R FATH LLE GELLIR DANGOS BOD Y DATBLYGIAD
YN ATEGU DEFNYDD Y PORTHLADD AC NAD YW’N AMHARU ARNO.
6.18

Mae gormodedd o dir yn Nociau Casnewydd a allai gyflawni amcanion datblygu
economaidd Casnewydd yn well os cânt eu defnyddio mewn ffordd amgen,
gynhyrchiol sy’n creu swyddi o fewn Dosbarthiadau Defnydd B1, B2 neu B8.
Dylai cynigion yn unol â Nodyn Cyngor Technegol 18 - Trafnidiaeth (2007) sy’n
nodi canllawiau ar asesu datblygiadau mewn ardaloedd dociau. Dylai
defnyddiau ategol ymwneud â phrif ddiben gweithrediad y porthladd yn bennaf
delio â llwythi, warysau a chyfleusterau storio. Gallai defnyddiau ategol hefyd
gynnwys projectau ynni a seilwaith.

6.19

Mae Dociau Casnewydd yn cynnig cyfleoedd penodol o ran cynnig cyflogaeth
porthladd. Un agwedd ar hyn yw cynhyrchu ynni, lle mae manteision o ran
lleoliadau penodol gan gynnwys hygyrchedd o ran tanwydd a phellter o
ddefnyddiau preswyl ac eraill a allai gael effaith. Mae’r cynlluniau diweddaraf y
dyfarnwyd caniatâd cynllun ar eu cyfer wedi cynnwys safle biomas, codi tyrbinau
gwynt a gosod paneli solar. Caiff datblygiadau sy’n lleihau allyriadau nwyon tŷ
gwydr mewn ffordd gynaliadwy sy’n debyg i’r rhai a ganiatawyd eisoes, gan
gynnwys cynhyrchu ynni adnewyddadwy a charbon isel, eu cefnogi.

6.20

Mae Cyfarwyddeb Llywodraeth Cymru o ran coridor diogelu ar gyfer ffordd
liniaru’r M4 yn effeithio ar y safle (gweler y Map Cyfyngiadau). Mae o hyd
ymgynghori ar y llwybr, ac nis cadarnhawyd hyd yma. Bydd angen i gynigion
datblygu ystyried hyn.
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6.21

Gall dyraniad yn Nociau Casnewydd arwain at greu rhwystrau i symud ac
amharu ar nodweddion Afon Wysg yn ogystal â rhywogaethau adar cymwys
ACA a safle Ramsar Aber Afon Hafren. Mae modd i oblygiadau gael eu
lleihau/osgoi drwy fesurau lliniaru priodol. Yn unol â Pholisi GP5, disgwylir i’r
datblygwr gyflwyno gwybodaeth ddigonol i gyflawni Asesiad Rheoleiddio Cynefin
i sicrhau nad oes effeithiau mawr tebygol ar ACA Afon Wysg ac ACA a safle
Ramsar Aber Afon Hafren.

6.22

Mae’r cynllun yn nodi yn ei Bolisïau Mwynau yr angen i ddiogelu glanfeydd a
rheilffyrdd o ran gallu parhau i gludo agregau. Bydd angen i gynigion i ardal y
doc ystyried eu heffaith ar ofynion trafnidiaeth yn y dyfodol gan fod mwyafrif y
cyflenwadau agregau yng Nghasnewydd yn gyflenwadau tywod a graen o’r môr.

EM3 Defnyddiau amgen Tir Cyflogaeth
CAIFF CYNIGION DATBLYGU SY’N HYRWYDDO DEFNYDDIAU AMGEN AR
SAFLEOEDD CYFLOGAETH PRESENNOL EU CYFYNGU HEBLAW:
i)
ii)
iii)
iv)

BOD Y SAFLE WEDI’I FARCHNATA’N AFLWYDDIANNUS AT
DDIBENION CYFLOGAETH AM O LEIAF 12 MIS;
BOD O HYD YSTOD A DEWIS DIGONOL O DIR A SAFLEOEDD
CYFLOGAETH I FODLONI GOFYNION Y CDLL A GALW LLEOL;
NID YW’R DATBLYGIAD WEDI CAEL EFFAITH ANDWYOL AR
SAFLEOEDD CYFLOGAETH PRESENNOL NEU DDYRANEDIG;
NID YW’R DATBLYGIAD WEDI CAEL EFFAITH ANDWYOL AR
AMWYNDERAU NEU’R AMGYLCHEDD.

6.23

Mae’r Polisi’n ymwneud ag asesu cynigion datblygu amgen ar dir busnes,
diwydiannol a warysau. Mae’n berthnasol i’r holl dir ac adeiladau yn y
Gyfundrefn Dosbarthiadau Defnydd B1, B2 a B8. Dylai’r Polisi gael ei
ddefnyddio mewn perthynas ag ardaloedd cyflogaeth sefydledig; gwrthodir
cynigion amgen ar ddyraniadau cyflogaeth newydd ym Mholisi EM1.

6.24

Mewn perthynas â Maen Prawf i), dylai cynigion o ran defnyddiau amgen
gynnwys gwybodaeth sy’n dangos bod y safle a’r eiddo wedi’u marchnata at
ddefnydd cyflogaeth newydd ac nad yw defnydd parhaus at ddibenion
cyflogaeth yn hyfyw mwyach.

6.25

Wrth gyflwyno cais ar gyfer defnydd amgen safle cyflogaeth, disgwylir i’r
Ymgeisydd neu’r Asiant roi datganiad i’r Cyngor i ddysgu am ba mor hir y
marchnatwyd safle penodol at ddefnydd cyflogaeth a faint o ddiddordeb fu
ynddo.

6.26

Bydd gwybodaeth gan Asiant neu Ymgeisydd o ran galw (o ran Maen Prawf i))
fel arfer ar ffurf adroddiad marchnata neu ohebiaeth gan asiant yr eiddo
perthnasol. Dylai’r cynnwys gynnwys:
• Manylion y meddianwyr presennol, os oes unrhyw rai;
• Os yn briodol, cyfnod yr amser y bu eiddo neu safle’n wag;
• Math y defnydd y marchnatwyd yr eiddo/safle ar ei gyfer, a pha strategaeth
farchnata a fabwysiadwyd ac am ba hyd;

80

Cynllun Datblygu Lleol Casnewydd 2011 – 2026

Ionawr 2015

• Lefel y diddordeb yn y safle yn ystod y cyfnod – dylai hyn nodi nifer yr
ymholiadau, math y defnydd y ceisiwyd amdani, ac, os yn hysbys, y rheswm
pam na wnaed mwy ar ôl yr ymholiad gwreiddiol;
• P’un ai a hwylusir adleoli’r meddianwyr presennol i lety addas arall.
6.27

Os sefydlwyd y galw am safle at ddefnydd cyflogaeth, fe’i hystyrir yn dystiolaeth
o angen i gadw’r safle at ddibenion o’r fath. Dylai’r safle gael ei farchnata ar bris
rhesymol gan adlewyrchu statws cyflogaeth y safle am gyfnod sy’n para o leiaf
12 mis. Gallai’r wybodaeth am y galw a gyflwynir fod yn economaidd sensitif, ac
fel arfer fe’i trinnir yn gyfrinachol.

6.28

Yn unol â Maen Prawf ii), bydd angen i gynigion ar ddefnyddiau amgen ar naill
ai ddefnydd diwydiannol/busnes ystyried effaith lefelau’r cyflenwad yn y dyfodol.
Rhaid i gynigion sy’n effeithio ar dir cyflogaeth gael eu craffu’n agos i asesu i ba
raddau y byddai colled y safle ynddi’i hun, ynteu ar y cyd â cholledion eraill, yn
effeithio’n andwyol ar ystod a dewis y cyfleoedd datblygu. Bydd effaith gronnol y
colledion eraill yn cynnwys yr holl ganiatadau neu geisiadau cynllunio sydd ar
gael gyda bwriad i’w cymeradwyo yn amodol ar lofnodi cytundeb cyfreithiol. Mae
cynnal portffolio o safleoedd, yn arbennig rhai o safon uchel, yn hanfodol i
sicrhau datblygiad economaidd llwyddiannus.
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Trafnidiaeth
Polisïau Strategol

7.1

Mae’r bennod hon yn nodi’r strategaeth drafnidiaeth gyffredinol i’r Cynllun, gan
gynnwys cynigion i wella’r system reilffyrdd, gwelliannau a rheoli’r rhwydwaith
ffyrdd, parcio ceir, cerdded a beicio, a Hawliau Tramwy Cyhoeddus. Mae’r
bennod hon wedi’i llunio’n unol â’r Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol
(Llywodraeth Cymru 2010), y Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol, y Cynllun
Blaenoriaethu (Llywodraeth Cymru 2011) a'r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol
(Cynghrair Drafnidiaeth De-ddwyrain Cymru 2010). Mae Polisïau Strategol
Pennod 2 yn cynnwys Polisïau ar Drafnidiaeth Integredig a Chynlluniau Ffyrdd
Mawr. Mae’r Polisïau Cyffredinol ym Mhennod 3 hefyd yn cynnwys cyfeiriadau
at faterion trafnidiaeth.

7.2

Mae Casnewydd mewn lleoliad strategol ar lwybrau ffyrdd, rheilffyrdd a môr
cenedlaethol, a nod y Cynllun yw manteisio ar hyn drwy fod o fudd i les
economaidd a chymdeithasol y Ddinas a’r isranbarth. Mae Strategaeth
Drafnidiaeth Dinas Gyfan Casnewydd yn ceisio deall symudiadau yng
Nghasnewydd a thu hwnt.

7.3

Nod y Cynllun yw sicrhau mwy o integreiddio o ran y ddarpariaeth drafnidiaeth,
gan roi mwy o ddewisiadau trafnidiaeth i bobl a busnesau a galluogi defnydd
helaethach o ddulliau trafnidiaeth gynaliadwy (gweler Polisi SP1, paragraff 2.6).
Drwy bwyllo wrth ddewis y lleoliad cywir gellir hefyd gynorthwyo â lleihau’r pellter
sydd angen ei deithio neu alluogi’r teithiau hynny i gael eu gwneud mewn ffyrdd
mwy cynaliadwy. Mae gan strategaeth tir llwyd y Cynllun fuddion o ran lleoli
llawer o ddatblygiadau newydd ger canol y Ddinas a chyfleusterau,
gwasanaethau a chyflogaeth sydd eisoes ar gael. Caiff yr Ardal Ehangu
Ddwyreiniol orsaf drenau, ac mae o faint digonol i gynnal lefel dda o gyfleusterau
a gwasanaethau, gan gynnwys gwasanaethau bws a fydd â mynediad parod i
Ganol y Ddinas drwy’r Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol.

7.4

Mae Casnewydd yn beiriant economaidd i ardal Gwent, yn rhoi swyddi i nifer o
bobl y tu hwnt i ffiniau Casnewydd. Mae hygyrchedd i Gasnewydd yn ogystal ag
yng Nghasnewydd felly’n bwysig. Yn y cyd-destun hwn, mae darparu
gwasanaethau trên o Lynebwy i Gasnewydd yn flaenoriaeth (ar hyn o bryd nid
yw gwasanaethau ond yn mynd i Gaerdydd, nid Casnewydd). Byddai darparu
gwasanaethau i Gasnewydd yn gwneud llawer i unioni’r sefyllfa fod gan
Gasnewydd nifer o lwybrau rheilffordd yn mynd drwyddi, ond ar hyn o bryd nid
oes ond dwy orsaf (Casnewydd canolog a Thŷ-du) ac nid yw'r rhain wedi’u
cysylltu’n uniongyrchol. Mae gan Gasnewydd gysylltiadau da o ran ffyrdd,
rheilffyrdd a’r môr a fu’n ffactor economaidd pwysig i’w datblygiad economaidd
yn y gorffennol, fel ag y mae heddiw. Ond ystyrir bo trafnidiaeth gyhoeddus well,
yn enwedig i gymudwyr, yn bwysig i ffyniant yn y dyfodol.

7.5

Mae dinas-ranbarth De-ddwyrain Cymru’n anarferol am fod dwy ddinas yno –
Caerdydd a Chasnewydd – a hefyd am fod rhywfaint o’r cefn gwlad yn eithaf
ffyniannus, yn benodol yn Sir Fynwy ac ym Mro Morgannwg, gyda llawer o’r
ardaloedd yn y Cymoedd yn berthynol lai llewyrchus na’r dinasoedd. Mae’r ardal
ehangach yn edrych at y dinasoedd o ran darparu cyflogaeth felly mae
trafnidiaeth gyhoeddus dda yn hanfodol, i alluogi pobl i deithio mewn amser
rhesymol ac i wneud y gost yn rhesymol i bobl ar incwm cyfyngedig.
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Rheilffyrdd

BYDD Y CYNGOR YN CEFNOGI CYNIGION I’R SYSTEM REILFFYRDD, GAN
GYNNWYS:
i)
GORSAFOEDD ERAILL YN:
a)
LLANWERN;
b)
CAERLLION;
C)
COEDCERNYW.
ii)
HYRWYDDO GOSOD GWASANAETHAU TRÊN YN FUAN AR LINELL
GLYNEBWY I GASNEWYDD;
iii)
HYRWYDDO TRYDANEIDDIO PRIF REILFFORDD LLUNDAIN – DE
CYMRU YN FUAN;
iv)
DIOGELU LLINELLAU SEGUR RHAG DATBLYGU;
v)
DIOGELU
AC
ANNOG
MYNEDIAD
RHEILFFORDD
I
DDATBLYGIADAU DIWYDIANNOL YN ARBENNIG AR Y LLINELL I
DDOCIAU CASNEWYDD AC USKMOUTH;
vi)
CEFNOGI CEISIADAU I GAEL GRANTIAU LLYWODRAETH AM
GYFLEUSTERAU RHEILFFORDD NEWYDD;
vii)
CEFNOGI A CHYNYDDU CYNLLUNIAU PARCIO A THEITHIO.
7.6

Bydd Llywodraeth Cymru a thrydydd partïon eraill yn gweithredu'r cynigion hyn,
ac maent yn bwysig am nifer o resymau, gan gynnwys cynaliadwyedd ac yn
arbennig o ran lleihau carbon, datblygu economaidd a chydlyniant rhanbarthol.

7.7

Mae ail-agor llinell Cymoedd y Gorllewin rhwng Glynebwy a Chasnewydd yn
gysylltiad strategol pwysig i gymudwyr i ardal y Ddinas. Mae’r gwasanaeth
presennol rhwng Glynebwy a Chaerdydd wedi bod yn llwyddiant felly mae’n
bwysig agor y cysylltiad rhwng Glynebwy a Chasnewydd i annog teithio
cynaliadwy i Gasnewydd a’r ardaloedd hyn yn y cymoedd. Ynghyd â’r gwelliant
hwn mae darparu gorsaf newydd yng Nghornel Pye (Basaleg).

7.8

Nodwyd yr angen i gael gorsafoedd yng Nghoedcernyw a Chaerllion cyn belled
yn ôl â 1990 yn Astudiaeth Rheilffyrdd Gwent, a luniwyd i Gyngor Sir Gwent.
Bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn dal i hyrwyddo’r gorsafoedd hyn i gyfrannu at
drafnidiaeth gynaliadwy ac integredig.

7.9

Byddai gorsafoedd yn Llanwern a Choedcernyw'n cael eu lleoli mewn ardaloedd
cyflogaeth mawr a byddent yn cael eu gwasanaethu gan gynlluniau priffordd
strategol (Queensway a Chysylltiad Dyffryn). Byddai’r gorsafoedd yn gyfle i
sicrhau mynediad cynaliadwy i’r ardaloedd cyflogaeth, ac i ddatblygiadau parcio
a theithio i wasanaethu’r Ddinas a llefydd eraill. Byddai’r orsaf yng
Nghoedcernyw’n debygol o groesi Ffos Ddraenio Percoed. Rhoddir canllawiau
ar y mater hwn ym mharagraffau 2.61 – 2.62.

T2

Symudiadau Cerbydau Masnachol Trwm

FFEFRIR DATBLYGIADAU SY’N ARWAIN AT LAWER O DRAFFIG
CERBYDAU MASNACHOL TRWM YN Y LLEOLIADAU HYNNY SY’N RHOI
MYNEDIAD I LINELL REILFFORDD, GLANFA NEU DDOC. LLE GELLIR
DANGOS NAD YW HYN YN BRIODOL, FFEFRIR LLEOLIADAU SY’N
CYNNIG CYSYLLTIADAU PAROD Â LLWYBRAU STRATEGOL A PHRIF
LWYBRAU. MEWN LLEFYDD ERAILL, NI CHANIATEIR DATBLYGIADAU
O’R FATH.
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Gall nifer o fathau o ddatblygiad greu traffig sylweddol o ran cerbydau nwyddau
trwm, a all achosi problemau yn enwedig mewn ardaloedd maestrefol neu wledig
oddi ar y prif ffyrdd. Mae capasiti a gweithrediad diogel y rhwydwaith priffyrdd a'r
goblygiadau o ran defnyddiau eraill, yn enwedig rhai preswyl, am gael eu
hystyried wrth benderfynu ar geisiadau o’r fath.

T3

Hierarchaeth ffyrdd

ER MWYN HWYLUSO’R DEFNYDD EFFEITHIOL A DIOGEL O’R
RHWYDWAITH PRIFFYRDD CAIFF HIERARCHAETH O FFYRDD EI
SEFYDLU. CAIFF YR HIERARCHAETH FFYRDD EI DEFNYDDIO I
BENDERFYNU AR YR EGWYDDOR O SICRHAU MYNEDIAD I
DDATBLYGIADAU NEWYDD, AC MAE’N CYNNWYS Y CANLYNOL:
i)
ADNODDAU STRATEGOL – MAE’R RHAIN YN CYNNWYS
TRAFFORDD YR M4, CEFNFFYRDD A’R A4051 O’R M4 I GYLCHFAN
WOODLANDS, MALPAS. MAE’R FFYRDD HYN YN CLUDO ELFEN
SYLWEDDOL O DRAFFIG O AMGYLCH Y DDINAS I ARDALOEDD
POBLOG A MASNACHOL MAWR ERAILL. I HWYLUSO SYMUDIAD
ANGHYFYNGEDIG TRAFFIG DRWODD, DYLAI LLWYBRAU
STRATEGOL FOD Â NIFER GYFYNGEDIG O GYFFYRDD Â
PHARCIO’N GYFYNGEDIG I ENCILFEYDD DYNODEDIG NEU
ARDALOEDD GWASANAETH. NI CHANIATEIR MYNEDIAD
UNIONGYRCHOL NEWYDD ONID MEWN AMGYLCHIADAU
EITHRIADOL GAN YSTYRIED PWYSIGRWYDD STRATEGOL
DATBLYGIAD.
ii)
PRIF FFYRDD – MAE’R RHAIN YN CYNNWYS YR HOLL BRIF
LWYBRAU SY’N CYSYLLTU’R PRIF ARDALOEDD POBLOGAETH A
CHYFLOGAETH YN YR IS-RANBARTH Â’I GILYDD AC I’R
LLWYBRAU STRATEGOL. FEL EGWYDDOR GYFFREDINOL, CAIFF
Y DDARPARIAETH O RAN PARCIO AR Y STRYD, MYNEDIAD I
FLAENAU NEWYDD A THROADAU EI CHYFYNGU ER BUDD
DIOGELWCH FFYRDD A SYMUDIAD EFFEITHLON TRAFFIG.
iii)
FFYRDD LLEOL - MAE’R RHAIN YN DARPARU AR GYFER Y PRIF
SYMUDIADAU MEWN ARDALOEDD TREFOL A GWLEDIG, YN
OGYSTAL Â RHOI MYNEDIAD I’R PRIF RWYDWAITH FFYRDD A’R
RHWYDWAITH FFYRDD STRATEGOL. LLE Y BO’N BRIODOL, AC
YN ENWEDIG ER MWYN HWYLUSO TRAFNIDIAETH GYHOEDDUS,
GALLAI PARCIO A THROADAU GAEL EU CYFYNGU A GALLAI
NIFER Y MYNEDIADAU BLAEN GAEL EU CYFYNGU ER BUDD
DIOGELWCH FFYRDD A SYMUD TRAFFIG YN EFFEITHLON.
iv)
LLWYBRAU MYNEDIAD – MAE’R RHAIN YN RHOI MYNEDIAD I
ARDALOEDD PRESWYL, ARDALOEDD DIWYDIANNOL, CANOL Y
DDINAS A CHYMUNEDAU A BUSNESAU GWLEDIG BYCHAN. OS
OES ANGEN, AC AM RESYMAU DIOGELWCH AC AMWYNDER,
CYFYNGIR SYMUDIADAU A CHYFLYMDER TRAFFIG. CAIFF
LLWYBRAU CERDDED, BEICIO A BYSUS EU CYNNWYS MEWN
ENCILFEYDD LLE Y BO’N BRIODOL. BYDD Y LONYDD HYN YN
AML YN RHOI BLAENORIAETH UWCH I GERDDWYR A BEICWYR.
7.11

Anogir gwelliannau i’r rhwydweithiau ffyrdd Strategol a’r prif rai lle maent yn
cynorthwyo â lleihau tagfeydd traffig, yn hyrwyddo diogelwch ar y ffyrdd a lleihau
damweiniau ac yn gwella hygyrchedd Trafnidiaeth Gyhoeddus. Rhoddir
ystyriaeth benodol i rôl y llwybrau strategol a’r prif lwybrau wrth gefnogi'r
economi.
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Bydd angen i safleoedd datblygu mawr fel Glan Llyn (Llanwern) a
Monmouthshire Bank Sidings (Ffordd Caerdydd) ddarparu hierarchaeth o ffyrdd
yn eu safleoedd, ac yn destun uwchgynllunio i nodi cyfleusterau cerdded, beicio,
defnyddwyr ffyrdd a thrafnidiaeth gyhoeddus. Lle y bo’n bosibl, dylai
datblygiadau ddarparu cynlluniau athraidd sy’n cysylltu â’r ardaloedd trefol.
Ystyrir datblygiadau math ffordd bengaead nad ydynt yn cynnig athreiddedd
digonol ac felly’n cyfyngu mynediad i rwydweithiau trafnidiaeth gyhoeddus,
cerdded a beicio’n annymunol.

T4

Parcio

BYDD ANGEN I DDATBLYGIADAU GYNNIG LEFEL BRIODOL O BARCIO,
MEWN ARDALOEDD PARCIO DIFFINIEDIG, YN UNOL Â SAFONAU PARCIO
MABWYSIEDIG.
7.13

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru’n ei gwneud yn ofynnol i fabwysiadu dull
cydlynol o ymdrin â pharcio ar lefel ranbarthol a lleol87. Felly datblygwyd y dull o
ymdrin â pharcio ceir yng nghyd-destun y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol88 a
baratowyd gan Gynghrair Drafnidiaeth De-ddwyrain Cymru (SEWTA). Ceisia’r
dull hwn reoli traffig a lleihau’r ddibyniaeth ar geir, gan sicrhau bod datblygiadau,
gan gynnwys newid defnydd, yn cael eu hategu gan ddigon o lefydd parcio i geir
preifat a cherbydau gwasanaeth i osgoi’r angen i gerbydau barcio ar y stryd a
chan felly achosi tagfeydd, perygl a hylldra gweledol.

7.14

Un agwedd allweddol ar y dull gweithredu hwn yw rhannu pob ardal Awdurdod
Lleol yn barthau, fel y gellir cymhwyso safonau gwahanol i barthau gwahanol yn
unol â meini prawf hygyrchedd. Felly yng Nghanol y Ddinas, lle mae llawer iawn
o hygyrchedd o ran trafnidiaeth gyhoeddus, cerdded a beicio, a lle gellir gwneud
amrywiaeth o bethau ar un ymweliad, a lle mae meysydd parcio ceir mawr ar
gael, nid oes gofyniad i sawl ffurf ar ddatblygu ddarparu llefydd parcio penodol i
geir. Bydd yn aml ofynion parcio mawr mewn maestrefi.

7.15

Caiff Canllawiau Cynllunio Ategol eu defnyddio i ddiffinio’r parthau a phennu’r
safonau perthnasol ar gyfer pob math o ddogfen.

7.16

Mae parcio ar strydoedd yn aml yn achosi problemau drwy leihau lled y ffordd
sy’n effeithio ar lif traffig ac yn lleihau diogelwch ar y ffyrdd ac amwynderau i
drigolion sy’n gorfod cystadlu am y llefydd sydd ar gael. Dylai parcio mewn
datblygiadau newydd yn gyffredinol fod oddi ar y stryd, ond bydd llefydd parcio
pwrpasol ar y stryd yn dderbyniol mewn datblygiadau preswyl newydd yn ogystal
â pharcio ar y plot, er enghraifft, i ddarparu cyfleusterau i ymwelwyr. Nid ystyrir
garejys yn fannau parcio, lle maent yn bodloni’r gofynion sylfaenol o ran
dimensiynau i annog y defnydd ohonynt, a nodir yn y Canllawiau Cynllunio
Ategol.

T5

Cerdded a Beicio

87

Gweler paragraff 4.2 Nodyn Cyngor Technegol 18 Trafnidiaeth, yn:
http://wales.gov.uk/docs/desh/publications/070301tan18cy.pdf
88
Yn
http://www.sewta.gov.uk/uploads/documents/19/original/South_East_Wales_Transport_Alliance_Regional_
Transport_Plan_March_2010-hard_copy.pdf?1308662297
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BYDD RHWYDWAITH O LWYBRAU CERDDED A BEICIO DIOGEL YN DAL I
GAEL EI DDATBLYGU A’I DDIOGELU. BYDD YN CYNNWYS:
i)
LLWYBR BEICIO CENEDLAETHOL RHIF 47, CWMCARN I
GASNEWYDD.
ii)
LLWYBR BEICIO CENEDLAETHOL 4 CAERFFILI I GASNEWYDD A
CHAS-GWENT
iii)
LLWYBR ARFORDIROL CENEDLAETHOL 88 CAERLLION I
GASNEWYDD A CHAERDYDD.
7.17

Yn unol â Chynllun Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru (2010) mae’n hanfodol bod
gan ddinasyddion ac ymwelwyr Casnewydd ddewis amgen i gar at ddibenion
hamdden a chymudo. Amlinellir llwybrau a ddiogelir (hen ac arfaethedig) dan y
Polisi hwn ar y Map Cynigion. Nodir llwybrau penodol ond gallent newid yn unol
â mân ddylanwadau newid o ran dylunio felly nid yw'r dyraniadau ar y Map
Cynigion yn rhagnodol. Yn ogystal â llwybrau cyfredol, rhagwelir y caiff llwybrau
pellach eu datblygu a’u gwella dros Gyfnod y Cynllun hyd at 2026. Fe’u nodwyd
ar y Map Cynigion yn yr un modd. Bydd trafodaethau â datblygwyr a
thirfeddianwyr yn parhau er mwyn gallu gwella’r llwybrau. Os yw’r cynigion
mewn, neu wrth, safleoedd cadwraeth natur o bwysigrwydd rhyngwladol byddant
yn destun Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (yn unol â Pholisi GP5) ac yn ôl yr
angen ceisir mesurau lliniaru. Dylai’r rhwydwaith cerdded a beicio ffurfio rhan o’r
rhwydwaith seilwaith gwyrdd ehangach, a bod yn rhan ohono, fel yr hyrwyddir
gan Bolisïau eraill y CDLl. Bydd llwybrau beicio yn yr ardaloedd trefol yn bwysig
o ran cyfrannu at amcanion LlC i annog teithio cynaliadwy i’r gwaith.

T6

Gwella Hawliau Tramwy Cyhoeddus

ANOGIR CYNIGION I WELLA AC YMESTYN HAWLIAU TRAMWY
CYHOEDDUS GYDA PHWYSLAIS AR GYNALIADWYEDD A MYNEDIAD I
BAWB.
7.18

Mae Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn rhan bwysig o alluogi mynediad cyhoeddus
i gefn gwlad a gwella mynediad rhwng ardaloedd preswyl a chyfleusterau
hamdden. Maent yn cynnig dewis amgen o ran trafnidiaeth rhwng ardaloedd
trefol a gwledig, a dylai cyfleoedd gael eu manteisio arnynt i annog pobl i
gerdded neu feicio i’r gwaith, i’r ysgol ac i orsafoedd bysus a threnau.

7.19

Mae gan y Cyngor ddyletswydd statudol i gynnal y rhwydwaith ac i ddelio â’r
newidiadau angenrheidiol i’r map diffiniol sy’n destun adolygiad parhaus. Mae
Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn elfen hanfodol o amgylchedd mannau
gwyrdd/naturiol y Fwrdeistref, a dylent felly ddiogelu drwy gynnal a gwella i
hwyluso’r defnydd ohonynt.
Anogir tirfeddianwyr a datblygwyr i lofnodi
cytundebau mynediad caniatadol â’r Cyngor i wella darpariaeth y llwybrau troed
a chysylltedd. Mae cytundebau o’r fath yn rhai lle mae’r perchennog wedi rhoi
caniatâd i’r cyhoedd ddefnyddio’r llwybr heb fod Hawl Dramwy Gyhoeddus wedi’i
dynodi iddo.

T7

Hawliau Tramwy Cyhoeddus a Datblygiadau Newydd

BYDD ANGEN I UNRHYW LWYBR CYHOEDDUS, FFORDD GEFFYLAU NEU
FFORDD FEICIO A EFFEITHIR GAN GYNIGION DATBLYGU GAEL EU
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CYNNAL NEU BYDD ANGEN CYNNIG DEWIS AMGEN ADDAS. CEISIR
DARPARU LLWYBRAU YCHWANEGOL, LLE Y BO’N BRIODOL, MEWN
DATBLYGIADAU NEWYDD, GYDA CHYSYLLTIADAU I’R RHWYDWAITH
PRESENNOL.
7.20

Mae datblygu safleoedd yn gyfle i wella a chynnig cysylltiadau newydd â’r
rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus. Bydd angen i Hawliau Tramwy
Cyhoeddus cyfredol gael eu cynnwys yng nghynllun y safle neu gael eu
dargyfeirio ar ôl ymgynghoriad cyhoeddus, fel y cytunwyd â’r Cyngor. Ni ddylai
llwybrau newydd fod yn sylweddol lai cyfleus na’n beryclach na’r llwybrau
gwreiddiol. Wrth ystyried cynigion i wella neu estyn y rhwydwaith cyfredol, dylid
darparu llwybrau uniongyrchol, diogel a deniadol, a lle y bo’n bosibl â
chysylltiadau â Chanol y Ddinas, glan yr afon, y blaendraeth a chefn gwlad.

7.21

Dylai datblygiadau sy’n denu nifer fawr o bobl a thripiau e.e. tai,
busnesau/swyddfeydd a chynlluniau manwerthu gynnwys opsiynau trafnidiaeth
gynaliadwy yn y dyluniad. Mae’n bwysig creu rhwydwaith o lwybrau, yn ardal y
cynnig, yn ogystal ag i’r rhwydwaith ehangach. Dylai cynigion yn ymylon trefol
cefn gwlad ystyried y potensial i gynnwys ffyrdd ceffylau yn y datblygiad. Dylai’r
rhain gael eu dylunio i gysylltu â’r rhwydwaith ehangach cyfredol, i wella
cysylltedd a chynyddu nifer y ffyrdd ceffylau sydd ar gael i’w defnyddio.

7.22

Dylai cyfleoedd i Hawliau Tramwy Cyhoeddus newydd, gan gynnwys llwybrau
cerdded, llwybrau beicio a ffyrdd ceffylau gael eu disgrifio’n glir yn y Datganiad
Dylunio a Mynediad a gyflwynir fel rhan o gais cynllunio.

T8

Llwybr Arfordir Cymru Gyfan

DYLAI CYNIGION DATBLYGU DDIOGELU A GWELLA LLWYBR ARFORDIR
CYMRU GYFAN.
ANOGIR DARPARU LLWYBRAU YCHWANEGOL I
GYSYLLTU Â LLWYBR YR ARFORDIR.
7.23

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir
Fynwy, Cyngor Dinas Caerdydd a Cyfoeth Naturiol Cymru i ddarparu llwybr
arfordir Cymru gyfan. Mae hyn yn ffurfio rhan o fenter Llywodraeth Cymru i wella
mynediad i’r arfordir i gymunedau lleol ac i ymwelwyr â Chymru drwy wella
llwybrau lleol. Y nod yw sicrhau llwybr arfordir Cymru Gyfan o safon sy’n cysylltu
â llwybrau sydd eisoes i’w cael.

7.24

Caiff rhan Casnewydd o’r llwybr arfordir ei diogelu rhag datblygiadau ar ôl cael ei
dewis yn ofalus i sicrhau na châi unrhyw effaith sylweddol ar safleoedd
Ewropeaidd o ganlyniad i’r llwybr a ddewiswyd. Bydd y Cyngor yn ceisio
gwneud cysylltiadau pwrpasol â’r llwybr arfordir o aneddiadau a thu hwnt i wella
cysylltedd rhwng ardal drefol Casnewydd a’i chefn gwlad a’r glannau. Anogir
cysylltiadau â llwybrau mynediad eraill hefyd, fel y Llwybr Beicio Cenedlaethol.
Bydd angen i gynigion ar sicrhau cysylltiadau ychwanegol i’r arfordir sicrhau bod
y nifer a ragwelir o ddefnyddwyr o fewn y cyfyngiadau y cytunwyd arnynt ac a
gymeradwywyd gan Llwybr Arfordir Cymru – Asesu Priodol dan Erthygl 6(3) y
Gyfarwyddeb Cynefinoedd a Rhywogaethau mewn perthynas ag Ardal
Cadwraeth Arbennig, Ardal Gwarchodaeth Arbennig a Ramsar Aber Afon Hafren
(Mai 2011).
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8

Manwerthu a Chanol y Ddinas

8.1

Mae Polisi Strategol SP19 yn nodi’r dull cyffredinol o ymdrin â Chanol y Ddinas,
gyda gofyniad i asesiad angen gael ei gynnal at ddibenion manwerthu a
defnyddio prawf dilyniannol.

Canol Dinas Casnewydd
8.2

Nod y Polisïau manwerthu manwl sy’n dilyn, ynghyd â’r Polisïau Cyffredinol a
Pholisïau manwl eraill y Cynllun hwn, e.e. ar yr amgylchedd adeiledig, yw cynnal
a hyrwyddo gweithrediad Canol y Ddinas.

R1

Cynlluniau Canol y Ddinas

FFEFRIR CYNLLUNIAU AILDDATBLYGU NEU GYNIGION ERAILL I WELLA
DARPARIAETH Y CYFLEUSTERAU MANWERTHU YN ARDAL SIOPA
CANOL Y DDINAS AR YR AMOD BOD MAINT, DYLUNIAD A CHYNLLUN Y
CYNIGION YN CYD-FYND Â GWEITHREDIAD CYFFREDINOL CANOL Y
DDINAS, EI GYMERIAD PENSAERNÏOL A’R AMGYLCHEDD GWELEDOL.
8.3

Mae cynlluniau a chynigion ailddatblygu sy’n gwella Canol y Ddinas yn dal i fod
yn flaenoriaethau allweddol i’r Cyngor.
Mae Uwchgynllun Adolygu ac
Adnewyddu Casnewydd 2020 yn datblygu’r cysyniad hwn, gan nodi
gweledigaeth a nodau adfywio i ardal ehangach Canol y Ddinas. Mae’r Cynllun
wedi’i Adnewyddu’n nodi chwe ardal Canol y Ddinas gan nodi ffocws i bob un.
Mae’r rhain yn ffurfio’r ardaloedd blaenoriaeth ac yn ffocws i ailddatblygu Canol y
Ddinas. Y chwe ardal a nodir yw:
• Porth Casnewydd sef yr ardal o amgylch yr Orsaf Drenau a’r prif bwynt i
gyrraedd Canol y Ddinas. Anogir defnyddiau cyflogaeth yn yr ardal hon.
• Ardal y Farchnad sy’n gartref i’r farchnad dan do hanesyddol a nifer o
siopau, bariau, clybiau nos a siopau cludfwyd hwyrnos annibynnol.
• Ardal Manwerthu yng nghanol y Ddinas lle mae’r rhan fwyaf o Eiddo
Masnachol Sylfaenol Casnewydd. Anogir datblygiadau manwerthu a
defnyddio'r lloriau uchaf gwag at ddibenion preswyl yma.
• Adeilad Ardal Glannau’r Afon, sy’n adeiladu ar hanes Casnewydd fel
porthladd masnachol gan gysylltu’r Ddinas ac Afon Wysg. Nodweddir yr
ardal hon gan Rodney Parade a’i chyfleusterau chwaraeon, a’r gwaith
adfywio, preswyl yn bennaf, ar lannau’r afon.
• Ardal Celfyddydol a Chreadigol lle gall gwaith creadigol a diwylliannol
yng Nghasnewydd ffynnu a bod yn gatalydd ar gyfer newid a datblygiad
economaidd cynaliadwy. Anogir buddsoddiad pellach yn y cyfleusterau
hyn.
• Clarence Place, ar lan ddwyreiniol Afon Wysg, sy’n borth pwysig i Ganol
y Ddinas ac sydd â nifer o adeiladau treftadaeth.
(Mae manylion o’r weledigaeth i bob ardal wedi’u nodi yn Uwchgynllun
Adnewyddu Casnewydd 2020).
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8.4

Dangoswyd bod Canol Dinas Casnewydd yn tanberfformio, yn ôl yr astudiaeth a
gynhaliwyd i’r Cyngor a Newport Unlimited gan Colliers International yn 201089.
Gwerthir nwyddau bach fel dillad, esgidiau, llyfrau, gemwaith, nwyddau’r cartref,
ffonau symudol ac ati yn bennaf yn y rhan fwyaf o ardaloedd manwerthu Canol y
Ddinas. Ond gyda chystadleuaeth gref o du Caerdydd a Chwmbrân, bu
Casnewydd yn gweld colled sylweddol yn y fasnach hon i’r canolfannau eraill
hyn gan lithro i lawr safleoedd manwerthu’r DU. Mae felly lle mawr i Ganol y
Ddinas gynnal buddsoddiad newydd yn ei graidd manwerthu drwy adhawlio
rhywfaint o’r fasnach goll hon, ac yn wir mae’n hanfodol gwneud hynny er mwyn
sicrhau hyfywedd a phrysurdeb Canol y Ddinas. Mae’n bwysig, o ran
cynaliadwyedd, fod tripiau siopa estynedig i ganolfannau y tu allan i Gasnewydd
yn tueddu i gynyddu allyriadau CO2.

8.5

Dyfarnwyd caniatâd cynllunio gan Gyngor Dinas Casnewydd ym mis Mawrth
2012 ar gyfer cynllun ailddatblygu mawr. Nodwyd y tir ymhellach yn dilyn
Gorchymyn Prynu Gorfodol. Bydd datblygiad y safle’n cyflawni defnyddiau
Dosbarth A1 (manwerthu), A3 (bwyd a diog) a D1 (defnyddiau hamdden). Bydd
y cynllun hwn a rhai priodol eraill i wella arlwy manwerthu Canol y Ddinas yn
cael eu cefnogi. Bydd gofal penodol i sicrhau, fel gyda Friars Walk, nad yw
unrhyw gynigion yn niweidiol a’u bod yn manteisio ar bensaernïaeth Fictoraidd
gain y Ddinas, sydd dal i’w gweld yn helaeth yng Nghanol y Ddinas, yn enwedig
uwch lefel y llawr. Mae llawer o’r craidd manwerthu hwn o fewn Ardal
Gadwraeth, ac mae angen i gynigion datblygu, gan gynnwys blaen siopau ac
arwyddion, barchu hyn (gweler pennod 4 uchod).

R2

Y Prif Ardaloedd Blaen Siopau

YN Y PRIF ARDALOEDD BLAEN SIOPAU A NODWYD, CANIATEIR NEWID
DEFNYDD SAFLEOEDD MANWERTHU LLAWR GWAELOD AR YR AMOD
BOD:
i)
NA FYDDAI’R CYNNIG, NAILL AI AR EU PEN EU HUNAIN NEU
GYDA DEFNYDDIAU NAD YDYNT YN DDEFNYDDIAU MANWERTHU
SY’N GYFREDOL AC A GYMERADWYWYD, YN ARWAIN AT
DORRI’R BLAEN MANWERTHU SY’N FWY NA 15 METR;
ii)
NID YW’R CYNNIG WRTH UNED ARALL NAD YW’N UNED
FANWERTHU;
iii)
BOD 80% O HYD Y BLAEN YN CAEL EI GYNNAL AT DDEFNYDD
MANWERTHU;
iv)
NAD YW’R CYNNIG YN CYNNWYS UNED AMLWG NEU GORNEL;
v)
BOD YR AGWEDDAU DYLUNIO’N DDERBYNIOL, YN ARBENNIG O
RAN GWAITH A FWRIEDIR I FLAEN Y SIOP;
vi)
MAE’R DEFNYDDIAU ARFAETHEDIG YN RHAI DOSBARTH A (FEL Y
DIFFINNIR DAN ORCHYMYN DOSBARTHIADAU DEFNYDD
CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1987 NEU FEL Y’I DIWYGIWYD)
NEU’N CYNNWYS DEFNYDD CYFFREDINOL SY’N BRIODOL I’R
BRIF ARDAL SIOPA;
vii)
BOD MODD RHEOLI UNRHYW AMHARU AMGYLCHEDDOL A
RAGWELIR YN EFFEITHIOL DRWY DDEFNYDDIO AMODAU
CYNLLUNIO NEU REOLAETHAU ARDAL ATAL SŴN.

89

Astudiaeth ac Asesiad Capasiti Manwerthu Casnewydd, Gorffennaf 2010, Colliers International.
Crynodeb yn http://www.newport.gov.uk/documents/Planning-Documents/LDP-2011-2026/Key-PointsFrom-Newport-Retail-Study-2010.pdf
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8.6

Diffinnir y prif ardaloedd blaen siopau ar inset Canol y Ddinas ar y Map Cynigion.
Mesurir blaen siopau o gornel i gornel bloc, gydag arcedau yn cyfrif fel corneli. O
fewn yr ardaloedd hyn mae angen presenoldeb manwerthu cryf er budd cynnal
hyfywedd a phrysurdeb Canol y Ddinas. Er y gall defnyddiau nad ydynt yn rhai
manwerthu e.e. banciau, cymdeithasau adeiladu, caffis a bwytai gyfrannu at hyn,
gall gormodedd ohonynt wasgaru gweithgareddau manwerthu a lleihau pa mor
ddeniadol yw gweithrediad manwerthu canol y ddinas. Mae’r gwaith o ddiogelu
unedau amlwg neu gornel rhag cael eu defnyddio at ddibenion nad ydynt yn rhai
manwerthu yn cydnabod eu bod yn aml yn tueddu i ddenu pobl i’r ardal, ac yn
achos unedau cornel eu harwain i flaen siopau eraill.

8.7

Gwnaeth y Cyngor Orchymyn Atal Sŵn sy’n gosod rheolaethau ar sŵn sy’n dod
o safleoedd trwyddedig mewn ardal ddynodedig yng Nghanol y Ddinas. Mae hyn
hefyd yn berthnasol i ddatblygiadau newydd sydd angen darparu asesiad sŵn i
fanylu ar sut y byddent yn bodloni gofynion yr Ardal Atal Sŵn.

8.8

Bydd Canllawiau Cynllunio Ategol ar Flaen Siopau a mesurau i’w diogelu.

R3
Defnyddiau nad ydynt yn rhai Manwerthu mewn Ardaloedd
Siopa Eilaidd yng Nghanol y Ddinas
CAIFF CYNIGION AT DDEFNYDDIAU NAD YDYNT YN RHAI MANWERTHU
YNG NGHANOL DINAS CASNEWYDD AR LEFEL Y LLAWR GWAELOD YN
Y BLAENAU SIOP EILAIDD A NODWYD EU CANIATÁU OS:
i)
NA FYDDAI’R CYNNIG, NAILL AI AR EI BEN EI HUN NEU GYDAG
UNEDAU CYFAGOS, YN ARWAIN AT DORRI'R BLAEN SIOPAU AM
FWY NA 20 METR;
ii)
NI FYDDAI’R CYNING YN ARWAIN AT GREU BWLCH YN Y BLAEN
SIOPAU SY’N FWY NA 2 UNED;
iii)
BOD 60% O HYD Y BLAEN YN CAEL EI GYNNAL AT DDEFNYDD
MANWERTHU;
iv)
NAD YW’R CYNNIG YN CYNNWYS UNED AMLWG NEU GORNEL;
v)
NA FYDDAI’R CYNNIG DATBLYGU’N CAEL EFFAITH ANDWYOL AR
AMWYNDER PRESWYL LLEOL, AR EI BEN EI HUN NEU YNGHYD Â
DEFNYDDIAU ERAILL;
vi)
BOD MODD RHEOLI UNRHYW AMHARU AMGYLCHEDDOL A
RAGWELIR YN EFFEITHIOL DRWY DDEFNYDDIO AMODAU
CYNLLUNIO NEU REOLAETHAU ARDAL ATAL SŴN;
vii)
MAE’R DATBLYGIAD YN HYGYRCH O RAN TRAFNIDIAETH
CYHOEDDUS AC NI CHYFEIRIR CERDDWYR DRWY ARDALOEDD
PRESWYL YN YSTOD ORIAU GWEITHREDU
8.9

Diffinnir yr ardaloedd blaen siopau eilaidd ar inset Canol y Ddinas ar y Map
Cynigion. Mesurir blaen siopau o gornel i gornel bloc, gydag arcedau yn cyfrif fel
corneli. Mae’r ardaloedd hyn yn cynnwys nifer fawr o fanwerthwyr gan gynnwys
nifer o fanwerthwyr annibynnol, sy’n nodweddiadol o Ganol Dinas Casnewydd.
Gall yr ardaloedd hyn hefyd gefnogi defnyddiau eraill ar yr amod nad ydynt yn
rhy niferus.

8.10

Rhaid osgoi gormod o fylchau rhwng blaen siopau gan ei fod yn gwasgaru
defnyddiau manwerthu a allai tanseilio’r swyddogaeth manwerthu hanfodol. Mae
unedau amlwg neu gornel tebyg, gan gynnwys y rhai ar yr arcedau, yn bwysig
wrth ddenu pobl i'r ardal, ac yn achos unedau cornel, arwain at siopau eraill.
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Bydd angen i’r holl safleoedd trwyddedig gydymffurfio â’r Gorchymyn Atal Sŵn a
amlinellir ym mharagraff 8.7 uchod.

R4
Defnyddiau nad ydynt yn rhai Manwerthu mewn Ardaloedd
Siopa Eraill yng Nghanol y Ddinas
CANIATEIR CYNIGION AR GYFER DEFNYDDIAU NAD YDYNT YN RHAI
MANWERTHU YNG NGHANOL DINAS CASNEWYDD Y TU ALLAN I’R PRIF
FLAEN SIOPAU A’R RHAI EILAIDD AR YR AMOD:
i)
NA FYDDAI’R CYNNIG DATBLYGU’N CAEL EFFAITH ANDWYOL AR
AMWYNDER PRESWYL LLEOL, AR EI BEN EI HUN NEU YNGHYD Â
DEFNYDDIAU ERAILL;
ii)
BOD MODD RHEOLI UNRHYW AMHARU AMGYLCHEDDOL A
RAGWELIR YN EFFEITHIOL DRWY DDEFNYDDIO AMODAU
CYNLLUNIO NEU REOLAETHAU ARDAL ATAL SŴN.
iii)
MAE’R DATBLYGIAD YN HYGYRCH O RAN TRAFNIDIAETH
GYHOEDDUS AC NI CHYFEIRIR CERDDWYR DRWY ARDALOEDD
PRESWYL YN YSTOD ORIAU GWEITHREDU
8.12

Gall defnyddiau Bwyd a Diod A3 a defnyddiau adloniant eraill gefnogi rôl siopa a
thwristiaeth Canol Dinas. Yn gyffredinol, maent ar agor yn hirach na’r rhan fwyaf
o siopau neu lefydd ariannol eraill gan felly gyfrannu at hyfywedd canol y ddinas
y tu allan i oriau siopa arferol. Mae’r Cyngor yn cefnogi economi nos brysur a
diogel gan annog datblygiadau a all gyfrannu at hyn a’i gefnogi. Fodd bynnag
rhaid taro cydbwysedd gan fod effeithiau cronnol defnyddiau fel tafarndai,
clybiau nos, siopau cludfwyd hwyrnos ac arcedau adloniant yn gallu achosi
problemau niwsans lleol, yn enwedig yn yr hwyrnos. Mae’r Cyngor yn pryderu
am anrhefn hwyrnos yng Nghanol y Ddinas a’r effaith y gall ei chael ar
amwynderau trigolion lleol. Anogir defnyddiau preswyl yn y lloriau uchaf gwag
mewn safleoedd yng Nghanol y Ddinas, ac mae rhan ddwyreiniol Baneswell wrth
Ganol y Ddinas. Rhoddir ystyriaeth ofalus yn benodol i gynigion ar gyfer
defnyddiau clwb nos mawr, fel nad yw’n effeithio’n andwyol ar amwynder
preswyl drwy achosi mwy o sŵn a nifer o gerddwyr yn teithio drwy ardaloedd
preswyl.

8.13

Bydd angen i’r holl safleoedd trwyddedig yn yr ardal ddynodedig yng Nghanol y
Ddinas gydymffurfio â darpariaethau’r Gorchymyn Atal Sŵn a amlinellir yn 8.7
uchod.

R5

Ardal y Caffis

ANOGIR ARDALOEDD EISTEDD TU ALLAN FEL ESTYNIADAU I
DDEFNYDDIAU BWYD A DIOD A3 (FEL Y DIFFINNIR GAN ORCHYMYN
DOSBARTHIADAU DEFNYDD CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1987 FEL Y’I
DIWYGIWYD) YN ARDAL DDIFFINIEDIG Y CAFFIS.
8.14

Mae cyfleoedd lle mae dwysedd o ddefnyddiau A3 a llawer o balmant i fwytai a
chaffis fasnachu yn yr awyr agored. Noda Map Inset Canol y Ddinas ddarn o
Ganol y Ddinas yn ardal ogleddol yr Heol Fawr i fod yn ardal i gaffis i ategu’r
defnyddiau yn y prif ardaloedd masnachu a’r rhai eilaidd sydd gyfagos. Mae
ardal y caffis yn Ardal y Farchnad yn Uwchgynllun Adnewyddu 2020 lle mae’r
farchnad dan do hanesyddol ac sydd â dwysedd uchaf y Ddinas o siopau, bariau
a chlybiau nos annibynnol.
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Byddai angen trwyddedau ar ardaloedd eistedd awyr agored ac ar gaffis, a
ddyfernir gan y Cyngor yn unol â darpariaethau Deddf Priffyrdd 1980 (Rhan VII
A Adrannau 115E-H) neu fel y’i diwygiwyd.

Canolfannau Ardal
8.16

Mae Canolfannau Ardal yn ffurfio rhan bwysig yn hierarchaeth manwerthu
Casnewydd. Maent yn cynnig ystod o siopau a gwasanaethau i’r ardal ac fel
arfer mae modd eu cyrraedd ar drafnidiaeth a/neu maent yn ddigon agos i bobl
leol gerdded yno.

R6

Cynigion Manwerthu mewn Canolfannau Ardal

YNG NGHANOLFAN ARDAL PARC MANWERTHU CASNEWYDD AC YN Y
CANOLFANNAU ARDAL CYFAGOS CANLYNOL:
CANOLFAN ARDAL BEECHWOOD
CANOLFAN ARDAL CAERLLION (Mapiau Inset DC8 a DC9)
CANOLFAN ARDAL CAERLEON ROAD
CANOLFAN ARDAL COMMERCIAL ROAD
CANOLFAN ARDAL CORPORATION ROAD
CANOLFAN ARDAL HANDPOST
CANOLFAN ARDAL MAENDY
CANOLFAN ARDAL MALPAS
FFEFRIR CYFLEUSTERAU SIOPA GWELL YN AMODOL AR Y CANLYNOL:
i)
MAE’R CYNNIG O FAINT SY’N BRIODOL I'R GANOLFAN ARDAL
BRIODOL;
ii)
NI FYDDAI’R CYNNIG YN CAEL EFFAITH ANDWYOL AR
HYFYWEDD A PHRYSURDEB CANOL Y DDINAS;
iii)
NI FYDDAI CYNIGION I AMRYWIO/DILEU AMODAU, NEWID YSTOD
Y NWYDDAU A WERTHIR A NEWID MAINT YR UNEDAU’N
EFFEITHIO’N ANDWYOL AR HYFYWEDD A PHRYSURDEB CANOL
Y DDINAS NAC YN NEWID RÔL Y DDINAS FEL CANOLFAN ARDAL;
iv)
MAE’R CYNNIG YN GWBL HYGYRCH AR DROED, BEIC NEU
DRAFNIDIAETH GYHOEDDUS;
v)
MAE TREFNIADAU BODDHAOL O RAN PARCIO, MYNEDIAD A
GWASANAETHU CEIR YN BODOLI, NEU GELLIR EU CYNNIG.
8.17

Mae Canolfannau Ardal Casnewydd yn amrywio mewn maint ond maent yn
bennaf mewn dwyseddau llinol â safleoedd masnachol a siopau ar hyd y prif
ffyrdd sy’n mynd i mewn ac allan o’r ddinas. Yr eithriad i hyn yw Canolfan Ardal
Parc Manwerthu Casnewydd, sy’n barc manwerthu pwrpasol. Nodir ffin fanwl ar
gyfer pob un o’r Canolfannau Ardal yn y Mapiau Inset i’r Mapiau Cynigion. Mae
gwybodaeth gefndirol fanylach am nodi’r Canolfannau Ardal a’u ffiniau diffiniedig
ym Mhapur Cefndir Canolfannau Ardal 201390.

8.18

Gallai fod cyfleoedd o ran cynlluniau ailddatblygu yn y Canolfannau Ardal a
restrir yn benodol, neu’n gysylltiedig â nhw, a allai atgyfnerthu swyddogaeth
manwerthu’r ardal honno. Ond dylai cynigion newydd neu amodau sy’n cael eu
hamrywio fod o faint digonol i’r Ganolfan Ardal dan sylw, ac ni ddylai ystod y
nwyddau a werthir gystadlu’n uniongyrchol â Chanol y Ddinas i’r graddau ei fod
yn andwyo ar ei hyfywedd a’i brysurdeb, gan gynnal sefyllfa ganolfan yn yr
hierarchaeth manwerthu, fel Canolfan Ardal. Mae hygyrchedd, parcio a dylunio
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Yn: http://www.newport.gov.uk/documents/Planning-Documents/LDP-2011-2026/District-CentresBackground-Paper---June-2013.pdf
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er goruchwyliaeth yn ystyriaethau a fydd yn cael eu hasesu yn erbyn Polisïau
Egwyddorion Datblygu Cyffredinol y Cynllun hwn. Mae gan Fframwaith Adfywio
Pillgwenlli ganllawiau ychwanegol ar gyfer y datblygiad yng Nghanolfan Ardal
Commercial Road.
8.19

Cynlluniwyd Canolfan Ardal Parc Manwerthu Casnewydd yn y Cynllun Datblygu
Unedol i ddarparu cyfleusterau siopa’n lleol yn yr Ardal Ehangu Ddwyreiniol a’r
ardaloedd preswyl cyfagos yn Nwyrain Casnewydd. Mae Canolfan Ardal Parc
Manwerthu Casnewydd yn cyflawni rôl fel Canolfan Ardal ond mae ganddi’r
potensial i ddatblygu i gyflawni rôl isranbarthol sy’n ei gwahaniaethu rhag y
Canolfannau Ardal eraill a restrir ym Mholisi R6. Diffinnir ffin ar gyfer Canolfan
Ardal Parc Manwerthu Casnewydd yn y Mapiau Inset Canolfannau Ardal. Yn y
ffin ddiffiniedig, asesir Canolfan Ardal Parc Manwerthu Casnewydd yn Ganolfan
Ardal o fewn yr hierarchaeth manwerthu wrth ddefnyddio’r prawf dilyniannol.
Asesir datblygiadau manwerthu mewn ardaloedd y tu allan i’r Ganolfan Ardal
ddiffiniedig fel safleoedd y tu allan i ganol y ddinas, yn amodol ar y prawf
dilyniannol, a bydd yn rhaid iddynt ddangos angen. Os llwyddo’r profion, bydd
amodau cynllunio sy’n cyfyngu ar ystod y nwyddau a werthir. Bydd defnyddio’r
profion hyn yn cynorthwyo hyfywedd a phrysurdeb Canol y Ddinas.

8.20

Mae angen creu a gwella cysylltiadau rhwng y Ganolfan Ardal a'r Ardal Ehangu
Ddwyreiniol i wella cysylltiad gweithredol y ddwy i gyfiawnhau ei dyrannu’n
Ganolfan Ardal. Lle daw datblygiadau newydd i’r fei, dylai dyluniad a chynllun y
cynigion geisio hwyluso a gwella symudiadau rhwng y Ganolfan Ardal a’r
datblygiad preswyl y bydd yn ei wasanaethu, yn bennaf ar droed ac ar feic.

8.21

Ac eithrio Parc Manwerthu Casnewydd, mae Canolfannau Ardal Casnewydd yn
rhai traddodiadol, gyda rhesi o safleoedd siopau mewn teras. Dylai cynigion
manwerthu yn y Canolfannau Ardal gael eu dylunio mewn ffordd sensitif a
phriodol, gan wella nodweddion traddodiadol yr adeilad. Ceisir dylunio o’r safon
uchaf mewn blaenau siopau newydd, yn unol â Pholisi GP6 – Ansawdd Dylunio.
Rhoddir canllawiau ychwanegol ar ddylunio shyters blaen siop derbyniol yn y
Canllawiau Cynllunio Ategol.

8.22

Bydd angen i gynigion ddangos y gall y rhwydwaith priffyrdd a thrafnidiaeth
ymdopi â datblygiad newydd, a gallu bodloni gofynion dosbarthu a gwasanaethu
Bydd hefyd angen llefydd parcio priodol. Yn yr un modd â datblygiadau eraill,
dylai’r datblygiad fod yn hygyrch ar lwybrau nad ydynt i geir h.y. llwybrau
cerdded, beiciau a bws. Dylai cysylltiadau i gerddwyr a beicio yn y Ganolfan
Ardal i’r ardal gyfagos fod yn rhan graidd o unrhyw gynigion.

8.23

Gall marchnadoedd awyr agored traddodiadol ychwanegu amrywiaeth i ardal
siopa a bod yn fodd i hwyluso mwy o fusnesau manwerthu annibynnol a gwella’r
economi leol. Cyfeirir ffurfiau o’r fath ar fanwerthu at Ganolfannau Ardal
sefydledig. Gall cydleoli marchnadoedd awyr agored traddodiadol â siopau fod
o fantais i’r ddau fath o fanwerthu, gan wella hyfywedd a phrysurdeb canolfan
ardal. Bydd angen caniatâd cynllunio ar farchnadoedd a gynhelir yn amlach na’r
trothwy a nodir yng Ngorchymyn Cynllunio (Datblygiad a Ganiateir Cyffredinol)
Gwlad a Thref 1995. Bydd angen i gynigion o’r fath ar farchnadoedd fodloni
Polisïau’r Cynllun, gan gynnwys y Polisïau Egwyddorion Datblygu Cyffredinol.
Bydd yr effaith ar ddiogelwch ar y ffyrdd, amwynder preswyl a llefydd parcio
angen cael ei hystyried yn ofalus.
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R7
Defnyddiau nad ydynt yn rhai manwerthu mewn Canolfannau
Ardal
MEWN CANOLFANNAU ARDAL CANIATEIR GWEITHGAREDDAU'N
CYNNWYS DOSBARTHIADAU A2 (GWASANAETHAU ARIANNOL A
PHROFFESIYNOL) A3 (BWYD A DIOD) AC AMRYW DDEFNYDDIAU
HAMDDEN A CHYMUNEDOL YN AMODOL AR Y CANLYNOL:
i)
NA FYDDAI DWYSEDD DEFNYDDIAU O’R FATH AR LEFEL Y
LLAWR GWAELOD YN EFFEITHIO AR HYFYWEDD RÔL
MANWERTHU’R GANOLFAN;
ii)
MAE TREFNIADAU BODDHAOL O RAN PARCIO A MYNEDIAD YN
BODOLI, NEU GELLIR EU CYNNIG.
iii)
NI FYDDAI EFFAITH ANNERBYNIOL AR YR AMWYNDERAU
PRESWYL LLEOL NA CHYMERIAD CYFFREDINOL YR ARDAL O
RAN SŴN AC AMHARU NA CHREU TRAFFIG YCHWANEGOL.
8.24

Mae Polisi Cynllunio Cymru yn cydnabod bod ystod o ddefnyddiau’n briodol yn y
Canolfannau Ardal, gan gynnwys gwasanaethau ariannol a phroffesiynol a bwyd
a diod. Mae cynnig cymysgedd briodol o ddefnyddiau’n bwysig i hyfywedd a
phrysurdeb y ganolfan a pha mor ddefnyddiol yw hi i’r boblogaeth y mae’n ei
gwasanaethu. Fodd bynnag, mae’n bwysig nad yw prif swyddogaeth Canolfan
Ardal yn cael ei thanseilio gan ormodedd o ddefnyddiau eraill. Wrth wneud
cynigion i gyflwyno defnyddiau Dosbarth A2 (gwasanaethau ariannol a
phroffesiynol) ac A3 (bwyd a diod) bydd angen dangos na fydd effaith andwyol
ar hyfywedd a phrysurdeb y Ganolfan Ardal.

8.25

Pan gynigir newid o uned manwerthu A1 i ddefnydd nad yw’n un siopa (dosbarth
defnydd heblaw am A1), dylai’r asesiad o ran effeithiau andwyol ystyried:
a)
lefel a natur bresennol defnyddiau nad ydynt yn rhai siopa yn y Ganolfan
Ardal gyfan;
b)
maint yr uned manwerthu o ran hyd y blaen a gofod llawr o ran maint
cyffredinol y ganolfan neu ardal ddi-dor o unedau mewn bloc;
c)
dosraniad ac agosrwydd defnyddiau nad ydynt yn rhai siopa ar flaen.
Dylid gwasgaru defnyddiau nad ydynt yn rhai siopa cymaint â phosibl er
mwyn cyfyngu ar y niwed i’r rôl siopa a chymeriad y ganolfan. Ystyrir
cynigion sy’n arwain at neu’n ychwanegu at ardal ddi-dor o 3 neu fwy
defnydd nad ydynt yn rhai siopa yn llai ffafriol gan y byddant yn gwasgaru
blaen siopa;
d)
natur ac oriau agor y defnydd a gynigir.

8.26

Caiff ceisiadau i newid defnydd sy’n cynnwys defnyddiau nad ydynt yn rhai siopa
mewn safleoedd gwag eu hystyried ynghyd â chyfradd safleoedd gwag y
Ganolfan Ardal gyfan. Mae hyd yr amser y bu uned yn wag a ph’un ai y’i
marchnatwyd yn gywir hefyd yn berthnasol. Pan fo unedau’n wag, ac y gellir
dangos nad oed fawr ddim galw am ofod llawr A1, gall defnydd nad yw’n un
siopa ychwanegu at hyfywedd a phrysurdeb blaen siopau.

8.27

Rhaid i gynigion ar gyfer defnyddiau bwyd a diod, gan gynnwys bwytai a siopau
cludfwyd poeth, gael eu hasesu’n ofalus o ran eu heffaith, yn enwedig pan fo
dwyseddau o weithgareddau nad ydynt yn rhai manwerthu. Gall dwyseddau o
ddefnyddiau o’r fath mewn canolfannau achosi niwed, naill ai i amwynder
preswyl neu yn y ganolfan neu yn agos ati, neu i rôl siopa a chymeriad y
ganolfan a’i hyfywedd, ei deniadoldeb a’i phrysurdeb. Mae defnyddiau A3 yn
ystod y dydd sy’n cyfrannu at hyfywedd a phrysurdeb ac yn helpu i gynyddu
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lefelau gweithgaredd Canolfan Ardal yn cael eu ffafrio dros ddefnyddiau A3
gyda'r nos. Mewn achosion o’r fath, defnyddir amodau cynllunio i reoli oriau
agor.

Lleoliadau Manwerthu eraill
R8

Cynigion Manwerthu ar raddfa fechan

CANIATEIR CYNIGION AR GYFLEUSTERAU MANWERTHU LLEOL
NEWYDD, ESTYN GOFOD LLAWR ALLFEYDD MANWERTHU NEU NEWID
DEFNYDD ADEILADAU I FANWERTHU Y TU ALLAN I GANOL Y DDINAS
A’R CANOLFANNAU ARDAL YN AMODOL AR Y CANLYNOL:
i)
CÂI DATBLYGIAD PRESWYL NEWYDD EI WASANAETHU NEU
BYDDAI’N LLENWI’R BWLCH DARPARIAETH YN YR ARDAL;
ii)
MAE’R CYNNIG O FAINT SY’N BRIODOL I’R ARDAL LEOL;
iii)
NI FYDDAI EFFEITHIAU ANDWYOL AR HYFYWEDD A
PHRYSURDEB UNRHYW GANOLFAN DDIFFINIEDIG;
iv)
NI FYDDAI EFFAITH ANNERBYNIOL AR YR AMWYNDERAU
PRESWYL LLEOL NA CHYMERIAD CYFFREDINOL YR ARDAL O
RAN SŴN AC AMHARU NEU ACHOSI RHAGOR O DRAFFIG.
8.28

Mae’r Polisi hwn yn berthnasol i gynigion manwerthu bach y tu allan i Ganol y
Ddinas a’r Canolfannau Ardal. Byddai’n rhaid cyfiawnhau’r cynllun ar lefel ardal
leol. Os yw’r cynnig am wasanaethu ardal ehangach byddai angen ei ystyried
dan Bolisïau eraill y Cynllun e.e. R10 – Safleoedd Manwerthu Newydd y Tu
Allan i Ganol y Ddinas. Drwy’r Fwrdeistref mae nifer o Ganolfannau Lleol sy’n
gwasanaethu’r ardal leol ynghyd â rhywfaint o fasnach dros dro. Nodir ffin fanwl
pob Canolfan Leol yn y Mapiau Inset ar y Map Cynigion. Dangosir Canolfannau
Lleol y cytunwyd arnynt ond nas gweithredwyd yng Nglan Llyn (H1(47)) a Hen
Safle Alcan (Parc Jiwbilî: H1(54)) yn ddangosol ar y Map Cynigion ac ar yr Inset i
Bentref Llanwern.

8.29

Mae angen ystyried cynigion sy’n cynnwys darpariaeth manwerthu neu estyniad
i ddarpariaeth manwerthu bresennol y tu allan i Ganol y Ddinas a Chanolfannau
Ardal yn ôl eu rhinweddau penodol. Rhoddir ystyriaeth i nodweddion y safleoedd
a’u lleoliad, rôl y ganolfan wrth fodloni anghenion siopa lleol, traffig, parcio a
goblygiadau amgylcheddol eraill, fel sŵn. Fel gydag unrhyw gynnig manwerthu,
mae’n bwysig eu bod yn briodol o ran maint, yn yr achos hwn i gyflawni eu diben
i ddarparu ar gyfer y gymuned leol. Ni chaiff y datblygiad beryglu hyfywedd a
phrysurdeb canolfannau manwerthu diffiniedig.

R9

Newid Defnyddiau nad ydynt yn rhai Manwerthu mewn
Canolfannau Lleol

CANIATEIR CYNIGION I NEWID DEFNYDD SAFLEOEDD SIOP YN RHAI I
WASANAETHAU ARIANNOL A PHROFFESIYNOL (DOSBARTH DEFNYDD
A2), DEFNYDDIAU BWYD A DIOD (DOSBARTH DEFNYDD A3) A
DEFNYDDIAU HAMDDEN A CHYMUNEDOL MEWN CANOLFANNAU LLEOL
YN AMODOL AR Y CANLYNOL:
i)
NID YW DWYSEDD DEFNYDDIAU O’R FATH AR LEFEL Y LLAWR
GWAELOD YN GWANYCHU HYFYWEDD RÔL MANWERTHU’R
GANOLFAN;
ii)
NI FYDD EFFEITHIAU ANDWYOL ANNERBYNIOL AR Y
RHWYDWAITH PRIFFYRDD LLEOL;
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NI FYDDAI EFFAITH ANNERBYNIOL AR YR AMWYNDERAU
PRESWYL LLEOL NA CHYMERIAD CYFFREDINOL YR ARDAL O
RAN SŴN AC AMHARU NEU ACHOSI RHAGOR O DRAFFIG.

8.30

Yn y Canolfannau Lleol, mae nifer o siopau neu grwpiau o siopau sy’n
gwasanaethu’r ardal leol yn bennaf. Wrth asesu colled bosibl cyfleuster o’r fath,
bydd angen yr effaith a geid ar y ddarpariaeth leol yn gyffredinol.

8.31

Gan fod darpariaeth manwerthu ar raddfa fechan fel arfer mewn ardaloedd
preswyl, wrth ystyried cynigion ar gyfer newid defnydd i un nad yw’n manwerthu,
rhoddir pwyslais ar amwynderau preswyl gan gynnwys materion fel sŵn,
arogleuon ac allyriadau.

Manwerthu ar Raddfa Fawr y Tu Allan i Ganolfannau
R10

Safleoedd Manwerthu Newydd y Tu Allan i Ganolfannau

NI CHANIATEIR CYNIGION AR GYFER DATBLYGIADAU MANWERTHU
MAWR AR SAFLEOEDD Y TU ALLAN I GANOL Y DDINAS NEU
GANOLFANNAU ARDAL ONI FODLONIR Y CANLYNOL:
i)
NODIR ANGEN;
ii)
NI FYDDAI’R DATBLYGIAD A GYNIGIR, AR EI BEN EI HUN NEU AR
Y CYD Â DATBLYGIADAU ERAILL Y TU ALLAN I GANOLFANNAU,
YN CAEL EFFAITH ANDWYOL AR GANOLFANNAU MANWERTHU
DIFFINIEDIG O GANLYNIAD I FATH NEU YSTOD Y NWYDDAU A
WERTHIR;
iii)
MAE’R LLEOLIAD YN DDERBYNIOL O SAFBWYNT DILYNIANNOL,
NEU MAE’R CYNNIG YN GOFYN AM ADLEOLI CANOLFAN
MANWERTHU Y TU ALLAN I GANOLFAN ARDAL I SAFLE SY’N
DDILYNIANNOL DDERBYNIOL, LLE GALL CYTUNDEBAU REOLI'R
DEFNYDDIAU MANWERTHU AR Y TIR A ADAWYD YN Y DYFODOL;
iv)
MAE’R
RHWYDWAITH
PRIFFYRDD
A
THRAFNIDIAETH
AMGYLCHYNOL YN GALLU GWASANAETHU’R DATBLYGIAD, A
GELLIR BODLONI TREFNIADAU MYNEDIAD A GWASANAETHU;
v)
MAE MODD CYRRAEDD UNRHYW DDATBLYGIAD A GYNIGIR
DRWY GERDDED, BEICIO NEU DDEFNYDDIO TRAFNIDIAETH
GYHOEDDUS.
8.32

Mae’n annhebygol iawn y bydd angen unrhyw gynlluniau manwerthu y tu allan i
ganol y ddinas neu ganolfannau ardal dros gyfnod y Cynllun. Mae’r Astudiaeth
Manwerthu a gynhaliwyd i’r Cyngor a Newport Unlimited yn 2010 gan Colliers
International yn dangos hyn yn glir, ac felly gosodir cyfyngiadau ar unrhyw
fanwerthu pellach. Mae hyn yn unol â Pholisi Cynllunio Cymru, sy’n cynnwys yr
amcan i “hyrwyddo canolfannau tref, ardal, lleol a phentref fel y lleoliadau mwyaf
priodol ar gyfer swyddogaethau manwerthu, hamdden ac ategol eraill”91. Bydd
angen i unrhyw gynlluniau a gyflwynir gael eu hategu gan asesiad o’r effaith
manwerthu a phrawf dilyniannol. Mae adnewyddu craidd manwerthu’r Ddinas yn
elfen hollbwysig o strategaeth y Cynllun hwn.

R11

Datblygu Safleoedd Manwerthu y Tu Allan i'r Canol

91

Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 7, Gorffennaf 2014). Yn :
http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/ppw/?lang=cy
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Y TU ALLAN I GANOL Y DDINAS A CHANOLFANNAU ARDAL, NI CHAIFF
CYNIGION I AILDDATBLYGU AC ESTYN ALLFEYDD MANWERTHU Y TU
ALLAN I’R DDINAS, NA CHANOLFANNAU GARDDIO, SY’N GOLYGU
CYNYDDU’R GOFOD LLAWR O'R HYN A NODIR MEWN CANIATÂD A
DDYFARNWYD YN FLAENOROL A/NEU NEWIDIADAU I YSTOD Y
NWYDDAU A WERTHIR EU CANIATÁU ONID YDYNT YN BODLONI’R
CANLYNOL;
i)
NODIR ANGEN;
ii)
NI FYDDAI’R DATBLYGIAD A GYNIGIR, AR EI BEN EI HUN NEU AR
Y CYD Â DATBLYGIADAU ERAILL Y TU ALLAN I GANOLFANNAU,
YN CAEL EFFAITH ANDWYOL AR GANOLFANNAU MANWERTHU
DIFFINIEDIG O GANLYNIAD I FATH NEU YSTOD Y NWYDDAU A
WERTHIR;
iii)
MAE MODD BODLONI’R PRAWF DILYNIANNOL O RAN
ARGAELEDD, ADDASRWYDD A HYFYWEDD SAFLEOEDD CANOL
Y DDINAS A CHANOLFANNAU ARDAL, NEU SAFLEOEDD AR YMYL
Y CANOL A ALLAI GYNNAL Y DEFNYDDIAU MANWERTHU A
GYNIGIR;
iv)
NI FYDDAI’R CYNNIG YN CYNYDDU ARDAL TIR Y SAFLE;
v)
MAE’R
RHWYDWAITH
PRIFFYRDD
A
THRAFNIDIAETH
AMGYLCHYNOL YN GALLU GWASANAETHU’R DATBLYGIAD, A
GELLIR BODLONI TREFNIADAU MYNEDIAD A GWASANAETHU;
vi)
MAE MODD CYRRAEDD UNRHYW DDATBLYGIAD A GYNIGIR
DRWY GERDDED, BEICIO NEU DDEFNYDDIO TRAFNIDIAETH
GYHOEDDUS.
8.33

Cydnabyddir awydd ar ran y manwerthwyr i wella gwedd a gweithrediad y
safleoedd, ond mae angen pwyllo i sicrhau nad oes cynnydd yn y gofod llawr o
ran nwyddau cymharol, gan gynnwys siopau cyfleuster, a allai effeithio’n
andwyol ar Ganol y Ddinas neu ganolfannau manwerthu diffiniedig eraill. Bydd y
Polisi hefyd yn berthnasol wrth osod lloriau mesanîn, lle mae angen caniatâd
cynllunio. Caiff amodau ar ystod y nwyddau i’w gwerthu eu gosod ar ganiatadau
newydd, o ran y datblygiad newydd ac wrth ddiweddaru unrhyw ganiatadau
cyfredol.
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9

Cyfleusterau Cymunedol a Seilwaith Eraill

9.1

Rhaid i’r Awdurdod Cynllunio Lleol hyrwyddo a gwella lles economaidd a
chymdeithasol yr ardal. Mae Casnewydd yn Ddinas unigryw ac er mwyn
cydnabod ei nodweddion cadarnhaol a’i gwerth i ranbarth De-ddwyrain Cymru,
bydd yn bwysig cofleidio amrywiaeth a diwylliannau ei dinasyddion, fel y nodir
yng Nghynllun Gofodol Cymru. Mae hefyd angen lleihau ymhellach yr
anghydraddoldeb rhwng cymunedau gan gadw a meithrin eu cymeriad a’u
hunigolrwydd. Her allweddol yw sicrhau bod pob rhan o’r gymuned, gan
gynnwys ardaloedd gwledig, yn gallu manteisio ar wasanaethau a chyfleusterau
cymunedol yn effeithiol.

9.2

Mae gweithgarwch corfforol yn fwyfwy cael ei ystyried yn un o’r dulliau hanfodol
o wella iechyd a lles. Felly gall cyfleusterau hamdden wneud cyfraniad pwysig at
iechyd y boblogaeth. Yn yr un modd â chwaraeon, mae gan gyfleusterau a
mannau hamdden ac amgylcheddol rôl bwysig wrth annog gweithgarwch
corfforol a gwella’r amgylchedd cyffredinol, a chydnabyddir gwerth cymunedol
mannau gwyrdd naturiol a mannau hamdden hygyrch drwy gadw a gwella’r
ddarpariaeth gyfredol. Gwneir darpariaeth ychwanegol pan brofir bod angen.
Dylai cynlluniau tai a chyflogaeth newydd gael eu dylunio i gynnig cyfleoedd
gweithgarwch corfforol a mynediad i fannau agored. Disgwylir i ddatblygiadau ar
lan yr afon gynnig neu barhau â’r ffordd gerdded a beicio sy’n ymestyn ar ddwy
lan yr afon.

9.3

Mae angen i ddatblygu cymunedol fod yn ddatblygiad cynaliadwy. Bydd cadw a
dathlu treftadaeth unigryw pob ardal yn bwysig a bydd yn allweddol i feithrin yn
llwyddiannus ymdeimlad o hunaniaeth mewn rhannau gwahanol o Gasnewydd.
Bydd rhywfaint o hyn yn cynnwys safleoedd penodol, gydag agweddau eraill yn
fwy canolog eu natur gan ddathlu diwylliant a threftadaeth hanesyddol a chyfoes.
Bydd cydnabod gwerth amrywiaeth tirweddau, amgylchedd adeiledig a
chymunedau unigryw Casnewydd yn hanfodol wrth feithrin hyder a helpu i
ddatblygu rôl Casnewydd yn y rhanbarth o ran mewnfuddsoddiad a thwristiaeth.

Cyfleusterau Hamdden / Chwaraeon Newydd
9.4

Polisi Strategol SP12 - Mae Cyfleusterau Cymunedol yn nodi'r dull strategol o
ffafrio darparu cyfleusterau cymunedol newydd mewn lleoliadau priodol.

9.5

Gall cyfleusterau chwaraeon a hamdden wneud cyfraniad sylweddol at iechyd a
lles, ac i adfywio trefol a nodau economaidd y Cynllun. Cefnogir datblygu
cyfleusterau chwaraeon a hamdden pan fo’r cynigion yn cydymffurfio â’r meini
prawf cymwys ym Mholisïau Datblygu Cyffredinol y Cynllun a Pholisïau
perthnasol eraill. Mae hygyrchedd y cyfleuster yn arbennig o berthnasol, a
sicrhau ei fod yn hygyrch drwy deithio mewn dulliau ar wahân i yrru, a’i fod
mewn lleoliad cynaliadwy. Bydd yr effaith ar ddynodiadau amgylcheddol hefyd
yn ystyriaeth. Gall seilwaith ategol, fel llifoleuadau gynyddu’n sylweddol y
manteision i nifer o chwaraeon ond gallai effeithio ar amwynder a’r amgylchedd.
Gall gweithgareddau sy’n cynhyrchu sŵn gael effaith andwyol ar yr ardal
ehangach, felly mae’n well lleoli cyfleusterau o’r fath wrth ffynonellau sŵn sydd
eisoes yn bodoli fel ffyrdd mawr.
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Diogelu Caeau Chwarae, Tir ac Adeiladau a ddefnyddir at
ddibenion Hamdden, Chwaraeon a Chwarae

CANIATEIR AILDDATBLYGU AT DDIBENION ERAILL CAEAU CHWARAE,
TIR AC ADEILADAU ERAILL A DDEFNYDDIR AT DDIBENION
CHWARAEON, HAMDDEN, ARDALOEDD CHWARAE A DEFNYDDIAU
CYMUNEDOL, YN AMODOL AR Y CANLYNOL:
i)
GWNEIR DARPARIAETH AMGEN SY’N CYNNIG YR UN BUDD YN Y
LLEOLIAD; NEU
ii)
FOD MWY O DIR NEU ADEILAD(AU) NAG SYDD EI ANGEN.
9.6

Mae’r Polisi hwn yn uniongyrchol gysylltiedig â chyflawni Amcan 7 ar
Gyfleusterau Cymunedol.

9.7

Mae cyfleusterau chwaraeon a hamdden lleol yn bwysig i iechyd a lles
cymdeithasol ac economaidd pobl. Mae’r holl gaeau ac ardaloedd chwarae ar
gyfer chwarae hamddenol fel caeau chwarae ag offer ynddynt i blant ac
ardaloedd gemau amlddefnydd yn bwysig o ran eu gwerth hamdden,
cymdeithasol ac amwynder.

9.8

Prin y bydd cynigion sy’n arwain at golli cyfleusterau hamdden yn dderbyniol.
Wrth ystyried cynigion datblygu, rhoddir ystyriaeth lawn i anghenion y gymuned i
gael gofod hamdden, gan ystyried lefel bresennol y ddarpariaeth a diffygion, a’r
effaith ar yr ardal leol. I fodloni maen prawf ii) bydd yn rhaid i ddatblygwyr brofi
bod mwy o dir neu adeilad(au) nag sydd gofyn amdanynt. Gellir gwneud hyn
drwy ddefnyddio Asesiad Man Chwarae Awyr Agored y Cyngor ac asesiad
angen sy’n benodol i’r safle.

9.9

Lle nodir caeau ac ardaloedd chwarae sydd eisoes yn bodoli ar y Map Cynigion
fel Mannau Amgylcheddol (Gweler Polisi CE3). Rhoddir dadansoddiad a
disgrifiad manylach o gaeau chwarae ac ardaloedd chwarae hamdden yn
Asesiad Man Chwarae Awyr Agored y Cyngor. Ymgynghorir ag adran hamdden
y Cyngor ar unrhyw gynigion sy’n ymwneud ag ailddatblygu ardaloedd chwarae
hamdden. Yn unol ag Atodlen 4 Gorchymyn Cynllun Gwlad a Thref (Gweithdrefn
Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012, ymgynghorir â Chyngor Chwaraeon Cymru
hefyd ar geisiadau cynllunio sy'n effeithio ar ardaloedd chwarae sydd o leiaf 0.2
hectar.

9.10

Mae cyfleusterau chwaraeon penodol yn gwasanaethu dalgylch isranbarthol.
Maent yn fuddsoddiad strategol ac yn cyfrannu at hunaniaeth a lles economaidd
Casnewydd. Mae cyfleusterau o’r fath yn cynnwys Felodrom Cenedlaethol
Cymru, Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd a Stadiwm Rodney
Parade. Bydd yn bwysig cadw cyfleusterau o’r fath ac ni chaniateir eu datblygu
at ddefnyddiau eraill ond yn unol â’r meini prawf a nodir yn y testun Polisi uchod.
Cefnogir datblygiad sy’n adeiladu ar hunaniaeth Casnewydd fel ardal o
ragoriaeth chwaraeon mewn egwyddor.

CF2

Gofynion Man Chwarae Awyr Agored

PAN FO DATBLYGIAD YN ARWAIN AT GOLLI MAN AGORED NEU
DANGOSIR BOD GOFYNIAD I GAEL MAN AGORED MEWN
CYDWEITHREDIAD Â PHOLISI SP13, CEISIR DARPARIAETH YN UNOL Â
SAFON MEYSYDD CHWARAE CYMRU (NEU FEL Y’I DIWYGIR). BYDD YN
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RHAID I’R DATBLYGWR DALU SWM PENODOL AR GYFER GWAITH
CYNNAL A CHADW YN Y DYFODOL.
9.11

Mae tai newydd yn rhoi pwysau ar fannau agored cyhoeddus lleol a
chyfleusterau hamdden eraill, felly bydd angen datblygu i wneud i'r ddarpariaeth
fodloni gofynion o'r fath.

9.12

Ar hyn o bryd, mae ‘Safonau Meincnod' Meysydd Chwarae Cymru yn argymell y
dylai fod ar y cyfan 1.2ha o dir ar gyfer caeau chwarae i bob 1,000 o bobl, gydag
amrywiadau rhwng yr argymhellion i ardaloedd trefol a rhai gwledig. Mae’r
Ymddiriedolaeth hefyd yn argymell y dylai fod 1.6ha o dir i’r holl chwaraeon awyr
agored i bob 1,000 o bobl (gan gynnwys yr 1.2ha i gaeau) hefyd gyda
gwahaniaethau i ardaloedd trefol a gwledig. Y ddarpariaeth a argymhellir ar
gyfer mannau chwarae awyr agored i blant yw 0.25ha i bob 1,000 o bobl ar gyfer
‘Man Chwarae Dynodedig ag Offer' a 0.55ha o ran ‘Mannau Chwarae Anffurfiol'
yn rhoi cyfanswm o 0.8ha i 'Fannau Chwarae i Blant' i bob 1,000 o bobl. Felly,
mae angen 2.4ha o amryw ffurfiau ar fannau agored i bob 1,000 o bobl.

9.13

Bydd Canllawiau Cynllunio Ategol yn nodi manylion manwl ar sut y bydd y
ddarpariaeth mannau chwarae awyr agored o ddatblygiadau preswyl newydd yn
cael ei hasesu a’i rheoli.

9.14

Cyfrifir darpariaeth mannau agored a chwarae fesul safle. Os oes diffyg mannau
agored neu fannau agored sy’n gwasanaethu datblygiadau, gofynnir i
ddatblygwyr gyfrannu safleoedd a/neu gyfraniadau drwy gytundeb adran 106, yn
unol â Pholisi SP13. Lle y bo’n bosibl, dylid gwneud darpariaeth ar y safle fel
rhan graidd o’r datblygiad ac mewn lleoliad sy’n gysylltiedig ag eiddo preswyl
arfaethedig. Pan fo’r safle’n rhy fach i sicrhau darpariaeth briodol, neu le cynigir
nifer o ddatblygiadau preswyl, rhoddir ystyriaeth i gyfuno'r ddarpariaeth mannau
agored i ffurfio ardal fwy, mwy defnyddiadwy a haws ei rheoli yn yr ardal leol a
fydd o fudd uniongyrchol i’r datblygiadau arfaethedig. Neu, pan fo angen
sicrhau'r ddarpariaeth oddi ar y safle, yn gyfan gwbl neu’n rhannol, gallai
cyfraniad ariannol fod yn briodol i allu gwella cyfleusterau mewn lleoliad addas
gerllaw. Hefyd, ceisir symiau penodol gan ddatblygwyr lle bo’r Cyngor yn gyfrifol
am gynnal a chadw’r man agored.

9.15

Ar ôl mabwysiadu’r CIL, bydd Rhestr Rheoleiddio CIL 123 yn nodi gofynion
seilwaith i gefnogi twf yn y Ddinas. Ni fydd unrhyw seilwaith man agored
penodol a nodir ar y Rhestr yn destun rhwymedigaeth gynllunio A106. Dylai
datblygwyr gysylltu â’r Awdurdod Cynllunio Lleol o ran yr union ofynion.

CF3

Hamdden Dŵr

BYDD DARPARU A GWELLA GWEITHGAREDDAU HAMDDEN DŴR A
CHYFLEUSTERAU ATEGOL HANFODOL YN CAEL EU HANNOG YN
ENWEDIG O RAN ADFER CAMLESI SIR FYNWY AC ABERHONDDU.
9.16

Gall gweithgareddau hamdden dŵr roi budd sylweddol o ran adfywio a’r economi
a chynnig ffynhonnell amgen werthfawr o hamdden i ffurfiau mwy trefnus ar
chwaraeon a hamdden fel pêl-droed a rygbi.

9.17

Mae cyfleusterau hamdden dŵr ar hyn o bryd yn cynnwys Afon Wysg, a
ddefnyddir ar gyfer cychod a hwylio, ond mae’r llanw’n cyfyngu defnydd
helaethach ohoni. Ymhlith y gweithgareddau eraill mae genweirio yn llynnoedd
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pysgota Betws, Camlesi Sir Fynwy ac Aberhonddu, sawl cronfa ddŵr ac ar hyd
y mur morol. Mae Afon Wysg ac Aber Afon Hafren yn safleoedd o bwysigrwydd
rhyngwladol o ran cadwraeth natur. O ganlyniad, rhaid i unrhyw gynigion sy’n
deillio o’r Polisi hwn gydymffurfio â Pholisïau eraill yn y Cynllun gan gynnwys
GP5.
9.18

Mae gan Gamlesi Sir Fynwy ac Aberhonddu botensial sylweddol o ran cyfleoedd
hamdden a thwristiaeth. Mae’r cyngor wedi ffurfio partneriaeth â Chyngor
Bwrdeistref Sirol Torfaen, Cyngor Sir Fynwy, Ymddiriedolaeth Camlesi
Aberhonddu a’r Fenni a Dyfrffyrdd Prydain, sydd â’r nod o agor y gamlas gyfan i
gychod rhwng Casnewydd ac Aberhonddu, gan gysylltu â datblygiad basn
camlas arfaethedig yn Crindau Pill. Hyd yma, gwnaed gwaith adfer helaeth ar
hyd Camlesi Sir Fynwy ac Aberhonddu. Ail-agorwyd y Gamlas yn sgîl gwaith
adfer dros y blynyddoedd diwethaf rhwng Pentre Lane a phrif linell y Gamlas
(yng Nghwmbrân Isaf yn Nhorfaen) i lawr i gyffordd y gamlas dan yr M4 i Barrack
Hill, ac i fyny at Loc y Waen a Braich Crymlyn. Mae gwaith adfer ar y Pedair Loc
ar Ddeg, sy’n heneb gofrestredig, yn parhau gyda’r nod o adfer y rhan gyfan hon
o’r gamlas. Felly ni chaniateir datblygiadau o unrhyw fath a fyddai’n andwyol o
ran ail-agor y gamlas.

CF4

Mynediad i Lan yr Afon

ANOGIR MYNEDIAD I LAN YR AFON AR FFURF LLWYBRAU CERDDED A
BEICIO A REOLIR LLE Y BO’N YMARFEROL.
9.19

Mae’r Cyngor am sefydlu mynediad cyhoeddus i ddwy lan Afon Wysg ar ffurf
naill ai promenadau neu lwybrau cerdded llai ffurfiol a all gynnig ffyrdd cerdded a
beicio braf, deniadol a difyr. Gwelwyd adfywio sylweddol ar lan yr afon dros y
degawd diwethaf, gyda nifer o ddatblygiadau mawr yn cael eu gwneud.
Llwyddwyd i gynnwys llwybr cerdded/beicio fel rhan o’r datblygiadau hyn, gan
arwain at wneud cynnydd sylweddol tuag at greu llwybr parhaus ar ochr yr afon.

9.20

Bydd y Cyngor yn ceisio sicrhau bod y llwybr yn cael ei adeiladu a’i barhau lle bo
bylchau. Ceisir hefyd gysylltiadau â llwybrau hen a newydd nad ydynt ar lannau’r
afon i annog pobl i symud rhwng yr ardaloedd trefol, gwledig a glan afon, a
chyfrannu at rwydwaith eang yng Nghasnewydd. Ni fydd rhai ardaloedd, fel
Dociau Casnewydd, yn briodol o ran cynnig mynediad cyhoeddus
anghyfyngedig. Mae’r rhan goll o’r llwybr cerdded ar lan yr afon wrth Lyswyry Pill
yn flaenoriaeth. Nodir manylion ychwanegol ar fylchau ac ystyriaethau dylunio yn
y Canllawiau Cynllunio Ategol.
Mae Afon Wysg ac Aber Afon Hafren yn safleoedd o bwysigrwydd rhyngwladol o
ran cadwraeth natur. O ganlyniad, rhaid i unrhyw gynigion sy’n deillio o’r Polisi
hwn gydymffurfio â Pholisïau eraill yn y Cynllun gan gynnwys GP5. Ni all
mynediad cyhoeddus i’r afon gyfaddawdu ar ei gwerth amgylcheddol.

9.21

CF5

Llwybrau Dyffryn Wysg a Chwm Sirhywi

NI CHANIATEIR CYNIGION DATBLYGU A FYDDAI’N EFFEITHIO AR
LWYBRAU DYFFRYN WYSG A CHWM SIRHYWI NEU A FYDDAI’N LLEIHAU
EU GWERTH HAMDDEN YN SYLWEDDOL.
9.22

Daw dau lwybr cerdded canolig, teithiau Dyffryn Wysg a Chwm Sirhywi, i ben yn
y Fwrdeistref Sirol, y gyntaf yng Nghaerllion a’r ail ym Mharc Tredegar. Mae’r
Cyngor am iddynt gael eu diogelu ar gyfer defnydd hamdden parhaus. Mae’r
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Cyngor wedi cyhoeddi amryw daflenni cefn gwlad ar deithiau cerdded yn ardal
Casnewydd fel rhan o raglen teithiau tywys.

CF6

9.23

9.24

Rhandiroedd

NI CHANIATEIR DATBLYGU RHANDIROEDD AT DDEFNYDDIAU ERAILL
ONI ELLIR GWNEUD DARPARIAETH GYFATEBOL AMGEN YN YR ARDAL,
NEU Y GELLIR DANGOS BOD MWY O RANDIROEDD NAG SYDD EU
HANGEN O RAN GOFYNION LLEOL HIRDYMOR
Mae rhandiroedd yn cyfrannu at gymunedau cynaliadwy, byw’n iach, a
bioamrywiaeth ac yn helpu i feithrin rhyngweithio gwell rhwng grwpiau
cymdeithasol gwahanol, fel y cydnabyddir gan Bolisi Cynllunio Cymru a TAN 16:
Chwaraeon, Hamdden a Mannau Agored (2009). Mae Cyngor y Ddinas a nifer o
Gynghorau Cymuned yn darparu gerddi rhandir drwy Gasnewydd i’r boblogaeth
leol eu defnyddio. Mae diddordeb cynyddol mewn garddio rhandiroedd yn
genedlaethol ac yn lleol, ac mae’n bwysig felly i’r ddarpariaeth gyfredol gael ei
diogelu fel y gellir parhau eu defnyddio fel rhandiroedd.
Os oes angen datblygu safleoedd presennol, mae’n hanfodol dod o hyd i
ddarpariaeth ychwanegol o safon gyfatebol yn yr un ardal, a bod telerau Adran
23 Deddf Rhandiroedd 1908 fel y’i diwygiwyd yn cael eu bodloni.

CF7

Datblygiadau sy’n ymwneud â Cheffylau

CANIATEIR DATBLYGIADAU SY’N YMWNEUD Â CHEFFYLAU, BOED YN
RHAI HAMDDEN NEU FASNACHOL, GAN GYNNWYS STABLAU, LLOCHESI
AC YSGOLION MARCHOGAETH, YN AMODOL AR Y CANLYNOL:
i)
NAD YW’R MAINT, DYLUNIAD, LLEOLIAD NA DEUNYDD YN
EFFEITHIO AR GYMERIAD A GWEDD YR ARDAL LEOL;
ii)
NID YW’R CYNNIG YN ARWAIN AT GODI GORMOD O ADEILADAU
NEU ADEILEDDAU ATEGOL AMHRIODOL;
iii)
NID YW’R DATBLYGIAD ARFAETHEDIG YN GOFYN AM GODI
ANHEDDAU NEWYDD ONID Y’I DOSBERTHIR YN ANNEDD MENTER
WLEDIG;
iv)
NID YW’R DATBLYGIAD ARFAETHEDIG YN GOFYN AM GODI
SEILWAITH ANNYMUNOL YR OLWG.
9.25

Mae marchogaeth a chadw ceffylau at ddibenion masnachol a domestig yn
fwyfwy poblogaidd. Hefyd, cydnabyddir gwerth economaidd y gweithgareddau
hyn i gefn gwlad ond mae'n hanfodol sicrhau nad yw datblygiad sy’n ymwneud â
cheffylau’n cael effaith andwyol ar y cefn gwlad amgylchynol. Caiff cynigion sy’n
ymwneud â cheffylau hefyd eu hystyried yn erbyn Polisïau perthnasol eraill y
Cynllun.

9.26

Dylai dyluniad stablau, llochesi ac adeileddau eraill adlewyrchu’r ardal gyfagos.
Anogir defnyddio deunyddiau naturiol fel pren, carreg naturiol a llechi. Dylid
ymwrthod â defnyddio deunyddiau mwy parhaol fel blociau concrid a theils gan y
gallent effeithio ar wedd ardal wledig ac arwain at ffurf fwy trefol ar ddatblygu.

9.27

Dylai’r effaith ar y dirwedd gael ei hystyried yn ofalus a lle y bo'n bosibl dylid
defnyddio adeiladau sydd eisoes yn bodoli, neu dylai datblygiad newydd fod yn
agos at grwpiau o adeiladau sydd eisoes yno. Gall llochesi, stablau ac
adeileddau eraill gael budd o dreigl naturiol y tir a choed amgylchynol, i leihau ar
yr effaith a gwella lefel y diogelwch a gynigir.
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9.28

Dylai nifer yr adeiladau a gynigir fod mor isel â phosibl a dylai’r nifer fod yn
briodol i’r safle dan sylw i osgoi datblygiadau eraill. Disgwylir i ddatblygwyr
ddangos bod adeiladau / adeileddau a gynigir yn ymwneud yn uniongyrchol â’r
gweithgareddau ceffylau a gynigir a’u bod yn angenrheidiol o ran hynny.

9.29

Mae polisi cenedlaethol a lleol yn rheoli’n gaeth ddatblygiadau preswyl newydd
yng nghefn gwlad y tu allan i ffin ddiffiniedig anheddau. Nodir y meini prawf ar
gyfer anheddau newydd a gynigir ar y cyd â mentrau gwledig yn Nodyn Cyngor
Technegol 6: Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy (Gorffennaf
2010).

9.30

Mae yn aml angen gwasanaethau fel dŵr a thrydan ar y safle a dylid sicrhau na
chodir gwifrau uchel annymunol yr olwg os oes dewis arall ar gael. Pryd ystyrir
ceblau tanddaearol, dylid ceisio cyngor gan swyddog coed y Cyngor ar yr effaith
a gaiff ar goed. Dylai goleuadau e.e. gyda manèges, gael eu rheoli’n gaeth i
osgoi llygredd golau.

9.31

Lle cynigir datblygiadau sy’n ymwneud â cheffylau, dylid ystyried yn llawn
gyfleoedd i greu ffyrdd ceffylau newydd. Dylai llwybrau yn ardal y cynigion, yn
ogystal â’r rhwydwaith ehangach o ffyrdd ceffylau, gael eu hystyried i wella
cysylltedd a chynyddu nifer y ffyrdd ceffylau a ddefnyddir.

CF8

Twristiaeth

CANIATEIR DATBLYGIADAU TWRISTIAETH NEWYDD A GWELLIANNAU,
GAN GYNNWYS GWESTAI A LLETY ARALL, CYFLEUSTERAU
CYNADLEDDA
AC
ARDDANGOS,
CYFLEUSTERAU
DEHONGLI
TREFTADAETH,
TWRISTIAETH
WLEDIG
A
THWRISTIAETH
GWEITHGAREDDAU YNG NGHEFN GWLAD, YN ARBENNIG RHAI SY’N
ATEGU AMCANION ADFYWIO.
9.32

Cydnabyddir twristiaeth fel gweithgaredd economaidd pwysig yn economi
Casnewydd, gan gynnig swyddi drwy wasanaethu twristiaeth busnes, hamdden
a rhai sectorau hamddena mwy lleol. Gall ardaloedd adfywio’n aml gynnig
cyfleoedd
i
gyfleusterau
twristiaeth,
ac
mae

103

Cynllun Datblygu Lleol Casnewydd 2011 – 2026

9.33
9.34

Ionawr 2015

Ardaloedd Cadwraeth hefyd yn aml yn cynnwys atyniadau gwerthfawr, fel yng
Nghaerllion.
Dylid sicrhau bod unrhyw ddatblygiad yn ategu nodweddion yr ardal dan sylw.
Yn unol â pholisi cynllunio cenedlaethol, anogir mentrau cefn gwlad pan nad yw’r
cynigion yn cael effaith annerbyniol ar amwynderau a’r amgylchedd lleol. Mewn
datblygiadau cefn gwlad, bydd yn bwysig sicrhau cynaliadwyedd, ac nad ydynt
yn effeithio fawr ddim ar yr amgylchedd a’r diwylliant lleol, tra’n helpu i greu
incwm, swyddi a chadwraeth.

CF9

Celtic Manor

DYNODIR ARDAL HAMDDEN YN NYFFRYN WYSG O AMGYLCH
GWESTY’R CELTIC MANOR. ODDI FEWN IDDI, CANIATEIR DEFNYDDIAU
HAMDDEN YN AMODOL AR Y CANLYNOL:
i)
SICRHAU CYSONDEB AG UWCHGYNLLUN CYFFREDINOL, I’W
GYTUNO ARNO Â’R CYNGOR.
ii)
RHAID I’R DATBLYGIAD ARFAETHEDIG BARCHU CYMERIAD
GWLEDIG DYFFRYN WYSG;
iii)
BOD UNRHYW DDATBLYGIAD ADEILEDIG YN HANFODOL I
WEITHREDIAD Y DEFNYDD A GYNIGIR;
iv)
BOD UNRHYW DDATBLYGIAD ADEILEDIG YN CAEL EI LEOLI’N
OFALUS FEL NAD YW’N WELEDOL YN ARBENNIG O BRIF
FFYRDD.
9.35

Mae’r Celtic Manor wedi datblygu i fod yn un o gyrchfannau golffio, hamdden,
cynadledda a thwristiaeth gorau’r Deyrnas Unedig, gan gynnig nifer o swyddi
lleol a lle ar y llwyfan rhyngwladol. Amlygwyd hyn pan lwyddwyd i gynnal Cwpan
Ryder 2010. Gallai datblygu’r ardal ar gyfer gweithgareddau hamdden awyr
agored yn bennaf fod yn dderbyniol, ar yr amod eu bod yn ategu’r cyfleusterau
sydd eisoes ar gael, ac nad yw’n tanseilio’r atyniadau a greodd lwyddiant y
datblygiad.

9.36

Felly ceisir dull uwchgynllunio o weithredu, gydag unrhyw gynnig yn gorfod
dangos ei fod yn cydymffurfio â chysyniad cyffredinol. Mae angen i unrhyw
ddefnyddiau eraill fod yn briodol i ardal wledig yn gyffredinol, a Dyffryn Wysg yn
benodol. Felly ni fydd datblygiadau preswyl yn briodol, nac unrhyw ddatblygiad
adeiledig nad yw’n ymwneud yn uniongyrchol â’r defnydd dan sylw.

9.37

Mae ehangder yr ardal, ei leoliad a’r newid sylweddol yng ngwastadedd y tir yn
cynnig cyfleoedd i guddio datblygiadau. Felly mae angen i unrhyw ddatblygiad
weithio gyda’r dirwedd, a dylid sicrhau bod golygfeydd yn diogelu’r ardal. Mae
rhannau o’r ardal yn benodol yn weladwy o gefnffordd yr A449 a ffordd Caerllion
– Brynbuga. Mae’r ddau’n llwybrau pwysig i Gasnewydd, felly mae’n bwysig y
dylent gyfleu gwedd ddeniadol yn y Ddinas yn unol â Pholisi CE1 uchod.

9.38

Rhoddir hefyd sylw i fuddiannau cadwraeth natur yn yr ardal ac yn benodol Afon
Wysg, sydd o bwysigrwydd Ewropeaidd ac sy’n Ardal Cadwraeth Arbennig dan y
Gyfarwyddeb Cynefinoedd, a gwmpesir ym Mholisi GP5 y Cynllun. Mae’r ardal
hefyd yn cynnwys Ardal Llifogydd ac Ardal o Sensitifrwydd Archeolegol; bydd y
rhain a Pholisïau perthnasol eraill y Cynllun yn cael eu hystyried.

CF10 Datblygiadau Hamdden Masnachol
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CAIFF CYNIGION AR GYFER DATBLYGIADAU HAMDDEN MASNACHOL Y
TU ALLAN I GANOL Y DDINAS A CHANOLFANNAU ARDAL EU
HYSTYRIED YN ERBYN Y MEINI PRAWF CANLYNOL:
i)
ASESIAD O ANGEN OS NAD YW MEWN CANOLFAN DDIFFINIEDIG;
ii)
NID OES SAFLEOEDD ADDAS YN Y DDINAS, ARDAL NEU AR YMYL
CANOLFANNAU (Y PRAWF DILYNIANNOL);
iii)
NID YW’R CYNIGION, NAILL AI AR EU PEN EU HUNAIN NEU GYDA
DATBLYGIADAU ERAILL, HEN A CHYMERADWY, YN TANSEILIO
HYFYWEDD, PRYSURDEB A DENIADOLDEB Y DDINAS A’R
CANOLFANNAU ARDAL;
iv)
NI CHAIFF Y CYNNIG EFFAITH ANNERBYNIOL AR Y CYFLENWAD
TIR CYFLOGAETH.
9.39

Mae’r Polisi hwn yn ymwneud yn bennaf â defnyddiau hamdden masnachol dan
do sydd wedi dod yn fwyfwy poblogaidd dros y blynyddoedd diwethaf, e.e.
llefydd bowlio, sinemâu, neuaddau bingo ac ati. Yn ogystal â'r Polisi hwn, ystyrir
cynigion yn erbyn Polisïau perthnasol eraill y Cynllun, gan gynnwys y Polisïau
Egwyddorion Datblygu Cyffredinol.

9.40

Wrth ystyried safleoedd, dylid defnyddio’r dull dilyniannol, gyda blaenoriaeth yng
Nghanol y Ddinas, ac yna Canolfannau Ardal, neu safleoedd ar ymyl
canolfannau. Bydd angen ystyried yr effaith ar hyfywedd, prysurdeb a
deniadoldeb yr ardal a’r effaith ar yr economi gyda’r nos. Bydd angen i faint,
fformat, dyluniad a gofynion parcio y datblygiad fod yn briodol i’r ardal. Mae’n
bwysig i amryw ddulliau trafnidiaeth allu gyrraedd cynigion o’r fath, a bod y
buddion economaidd ac eraill tebygol yn cael eu hystyried yn ofalus o ran
mynediad, amwynderau a’r effaith ar yr amgylchedd.

9.41

Mae nifer o ddatblygiadau hamdden newydd am gael lleoliad ar ystâd
ddiwydiannol ac ar dir cyflogaeth. Rhaid i effaith y datblygiad a gynigir, ynghyd
â’r ddarpariaeth bresennol a’r ddarpariaeth yn y dyfodol, gael eu hasesu o ran i
ba raddau y byddai colled y safle ynddi’i hun, ynteu ar y cyd â cholledion eraill,
yn effeithio’n andwyol ar ystod a dewis y cyfleoedd cyflogaeth. Byddai angen i
gynigion hefyd fodloni gofynion Polisi EM3 – Defnyddiau Amgen i Dir Cyflogaeth.

CF11 Datblygiadau Hamdden Awyr Agored
CANIATEIR CYNIGION SYDD AG ELFEN HAMDDEN AWYR AGORED
SYLWEDDOL YN UNOL Â’R AMODAU CANLYNOL:
i)
AILDDEFNYDDIR ADEILADAU SYDD EISOES YN BODOLI LLE
BYNNAG Y BO’N BOSIBL;
ii)
PAN FYDD ANGEN LLEOLIAD CEFN GWLAD, MAE ADEILADAU
ATEGOL YN GWBL GYSYLLTIEDIG Â’R PRIF DDEFNYDD
HAMDDEN.
9.42

Wrth benderfynu ar gynigion i ddatblygiadau hamdden, bydd angen rhoi
ystyriaeth ofalus i’r berthynas rhwng defnydd a gynigir y tir a buddiannau
cadwraeth.

9.43

Bydd yn rhaid i gynigion datblygi i ddatblygiadau hamdden awyr agored hefyd
fodloni gofynion Polisïau perthnasol eraill y Cynllun.

9.44

Lle gellir dangos bod yn rhaid cael lleoliad cefn gwlad i’r datblygiad, mae’n
bwysig i nifer yr adeiladau gael eu cadw i leiafswm, a lle y bo’n bosibl defnyddio
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adeiladau sydd eisoes yn bodoli cyn codi rhai newydd. Dylai unrhyw adeiladau
a gynigir hefyd ymwneud â phrif ddefnydd y cynllun ac osgoi gorddatblygu ar y
safle.

Cyrsiau Golff
9.45

Mae cyrsiau golff yn arbennig o boblogaidd yng Nghasnewydd. Mae’r Cyngor yn
gyffredinol gefnogol o gynigion hamdden, fel cyrsiau golff, ac mae’n cydnabod y
buddion a gynigiant o ran yr economi a thwristiaeth. Fodd bynnag, mae angen i
gynigion o’r fath barchu eu hamgylchiadau a chael eu dylunio mewn ffordd sy’n
sicrhau eu bod yn cael yr effaith leiaf posibl ar yr amgylchedd. Caiff cynigion
cyrsiau golff eu hystyried yn erbyn Polisi CF11 – Datblygiadau Hamdden Awyr
Agored a Pholisïau eraill perthnasol y Cynllun.

9.46

Bydd angen ar y Cyngor i fanylion gael eu cyflwyno â phob cais, gan gynnwys yr
eitemau canlynol: cynllun cyrsiau golff a dadansoddiadau topograffeg a
thirwedd; lleoliadau, maint a defnydd arfaethedig adeiladau; yr effaith ar y
briffordd a llefydd parcio; datganiad o’r effaith ecolegol; effaith ar y dirwedd; a
gwasanaethau gan gynnwys y cyflenwad dŵr.

9.47

Caiff dŵr dyfrhau ei echdynnu’n uniongyrchol o ddŵr daear lleol neu ddŵr wyneb
a drwyddedir gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Bydd gan drwyddedau ar gyfer
dyfrhau chwistrell amodau penodol i sicrhau cyfraddau defnydd cywir, a hefyd
sicrhau bod yr amgylchedd dŵr yn cael ei ddiogelu rhag amsugno gormodol pan
fydd cyfnodau sych. Gall defnyddio gormod o gyflenwadau dŵr i ddyfrhau
cyrsiau golff effeithio ar ardaloedd cadwraeth sydd eisoes yn bodoli, gan
ddibynnu ar naill ai dŵr wyneb neu adnoddau dŵr daear. Bydd yn rhaid ystyried
rhyng-gysylltiadau hanfodol eraill ffosydd draenio sydd eisoes yn bodoli, a’r
angen i gynnal hygrededd y system ddraenio yn erbyn y perygl o lifogydd.

9.48

Gallai cynigion i gyrsiau golff gael eu hategu neu eu dilyn gan geisiadau ar gyfer
datblygiadau cysylltiedig fel gwestai, cyfleusterau chwaraeon pellach a
chanolfannau cynadledda. Caiff y cynigion eu hystyried yn ôl eu rhinweddau dan
Bolisïau priodol y Cynllun. Gallai effaith datblygiad cysylltiedig fod yn fwy na’r
cwrs golff ei hun, a gallai fod yn annerbyniol. Er enghraifft, gall llifoleuadau
achosi llygredd goleuadau sylweddol, gan drefoli cefn gwlad ymhellach. Bydd
amodau priodol ynghlwm wrth unrhyw ganiatâd cynllunio neu drwy gytundeb
cyfreithiol.

Cyfleusterau Cymunedol
CF12 Diogelu Cyfleusterau Cymunedol
NI CHANIATEIR CYNIGION A FYDDAI’N GWAREDU NEU’N NEWID
DEFNYDD
ADEILADAU
A
DDEFNYDDIR
FEL
CYFLEUSTERAU
CYMUNEDOL AR HYN O BRYD ONI FODLONIR YR AMODAU CANLYNOL:
i)
GELLIR GWNEUD DARPARIAETH AMGEN A FYDD YN CYNNIG
BUDD CYFWERTH I’R BOBLOGAETH LEOL; NEU
ii)
GELLIR DANGOS BOD Y DDARPARIAETH BRESENNOL YN FWY
NAG SYDD EI HANGEN AR Y GYMUNED.
9.49

Mae Cyfleusterau Cymunedol ar gael drwy gydol y Fwrdeistref Sirol ac maent yn
agwedd bwysig ar ryngweithio cymdeithasol, iechyd a lles ac ysbryd cymunedol.

106

Cynllun Datblygu Lleol Casnewydd 2011 – 2026

Ionawr 2015

Anogir cynnig cyfleusterau newydd yn unol â Pholisi Strategol SP12 –
Cyfleusterau Cymunedol. Byddai’n rhaid i gynigion fodloni ystyriaethau
perthnasol y Polisi yn y Cynllun.
9.50

Mae darparu cyfleusterau cymunedol digonol yn bwysig i annog rhyngweithio
cymdeithasol, gwella iechyd a lles a lleihau anghydraddoldeb rhwng cymunedau
gwahanol. Felly cedwir cyfleusterau oni ellir dangos bod modd bodloni’r meini
prawf Polisi uchod.

9.51

Mae ailddefnyddio adeiladau hefyd yn ffordd bosibl o gynyddu nifer y
cyfleusterau cymunedol sydd ar gael a bydd rhagdybiaeth o blaid ailddefnyddio
adeiladau cymunedol segur yn hytrach na'u dymchwel a'u hailddatblygu.

9.52

Mewn ardaloedd lle codir tai newydd gallai fod yn briodol sicrhau cyfleusterau
cymunedol drwy gytundeb cynllunio.

CF13 Safleoedd ysgol
MAE ANGEN YSGOLION NEWYDD NEU FWY AR Y SAFLEOEDD
CANLYNOL:
i)
HEN WAITH WHITEHEADS, FFORDD CAERDYDD
ii)
PARC JIWBILÎ (HEN SAFLE ALCAN/NOVELIUS), TŶ-DU
iii)
GLAN LLYN, LLANWERN (2 YSGOL GYNRADD)
iv)
PENTREF LLANWERN
9.53

Mae angen cyfleusterau ysgol gwell ac ychwanegol i fodloni anghenion
addysgol yn y dyfodol. Lle nodwyd anghenion penodol gan y Gwasanaethau
Addysg, dyrannwyd tir ac fe’i dangosir ar y Map Cynigion. Bydd y Cyngor yn
ceisio rhwymedigaethau A106 a grëir o ganlyniad i’r datblygiad preswyl
cysylltiedig, tuag at ddarparu cyfleusterau addysgol ychwanegol ar y safleoedd
a nodwyd. Bydd cyfraniadau a negodir tua’r un maint a math â’r datblygiad
arfaethedig, a hynny mewn ffordd deg a rhesymol. Lle y bo’n briodol, bydd
angen cynnig darpariaeth ar y safle. Rhoddir manylion ar gyfraniadau cynllunio
ym Mholisi SP13 a bydd rhagor o fanylion yn y Canllawiau Cynllunio Ategol.

9.54

Cytunwyd i ddarparu dwy ysgol gynradd fel rhan o ddatblygiad Glan Llyn (hen
Waith Dur Llanwern). Cytunwyd ar ysgol gynradd bellach i elfen Pentref
Llanwern yr Ardal Ehangu Ddwyreiniol.

9.55

Nodir Parc Jiwbilî (hen safle Novelis / Alcan) yn Nhŷ-Du fel safle ar gyfer
datblygiad preswyl yn bennaf. Gosodir ysgol gynradd ar y safle fel rhan o’r
datblygiad hwn.

9.56

Bydd angen ysgol gynradd ar y safle fel rhan o safle adfywio Whiteheads.
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Mwynau
M1

Diogelu Adnodd Mwynol

NI CHANIATEIR DATBLYGIADAU A FYDDAI’N ANGHYDNAWS Â DIOGELU
ADNODDAU CRAIG GALED NEU DYWOD A GRAEN YN YR ARDALOEDD
ADNODD MWYNOL FEL Y DANGOSIR AR Y MAP CYNIGION ONI
FODLONIR Y CANLYNOL:
i)
ii)
iii)

iv)
v)

GALL Y DATBLYGIAD DDANGOS BOD GWEITHIO’R ADNODD YN
ECONOMAIDD NEU’N FFISEGOL ANYMARFEROL NEU Y BYDDAI’N
ANNERBYNIOL O RAN YR EFFAITH AR YR AMGYLCHEDD; NEU
CAIFF YR ADNODD MWYNOL EI ECHDYNNU’N FODDHAUS CYN
DECHRAU AR Y DATBLYGIAD; NEU
DATBLYGIAD DROS DRO YDYW A GELLIR EI GWBLHAU A
DYCHWELYD Y SAFLE I GYFLWR NAD YW’N ATAL ECHDYNNU O
FEWN Y CYFNOD Y MAE’N DEBYGOL Y BYDD ANGEN Y MWYN;
NEU
MAE ANGEN DIRFAWR AM Y DATBLYGIAD ARFAETHEDIG; NEU
MAE’R DATBLYGIAD YN UN GAN GARTREF NEU BYDDAI’N
CYNNWYS MEWNLENWI CYFYNGEDIG MEWN ARDAL ADEILEDIG.

10.1

Mae adnoddau mwynol yn adnodd cyfyngedig a dylai’r rhai sy’n economaidd
bwysig gael eu diogelu yn erbyn ffurfiau eraill ar ddatblygu a fyddai’n eu
sterileiddio. Mae’r dynodiad ardal adnoddau mwynol yn ddangosiad o adnodd
mwynol posibl. Mae angen gwneud rhagor o waith i asesu p’un a yw ardal yn
addas i gyflawni gwaith mwynol. Felly bydd angen i gynigion datblygu sy’n
effeithio ar adnodd mwynol ddangos, drwy ymchwil briodol, na chaiff yr adnodd
ei sterileiddio, neu ddangos nad yw ei echdynnu’n y dyfodol yn mynd i fod yn
anos yn sgîl y datblygiad arfaethedig. Pan fo angen dirfawr am ddatblygiad, cyn
dechrau ar y datblygiad a fyddai fel arall yn sterileiddio’r adnodd, caiff y broses
echdynnu adnodd mwynol ei chyflyru oni all y datblygwr ddangos yn foddhaol ei
fod yn anymarferol neu’n amgylcheddol annerbyniol.

10.2

Nodir yr ardaloedd adnoddau mwynol ar y Map Cynigion. Gellir eu rhannu’n
ddau grŵp – yr adnodd Craig Galed a’r adnodd Tywod a Graen ar y tir. Cymerir
yr haenau adnoddau o Fap Diogelu Agregau Arolwg Daearegol Prydain ar gyfer
Cymru (2012).

10.3

Ar hyn o bryd caiff Casnewydd agregau tir o ffynonellau o’r tu hwnt i ffin yr
awdurdod, sydd yn rhannol oherwydd diffyg y gwaith agregau ac adnoddau
mwynol gweithredol yn ardal yr Awdurdod. Yn ôl polisïau cynllunio cenedlaethol
MPPW (2000) a MTAN1 (2004) rhaid diogelu adnoddau craig galed. Nodwyd y
blociau adnoddau craig galed ar y Map Cynigion. Rhaid i ddatblygwyr roi
gwybodaeth am yr adnodd a bodloni polisi cynllunio cenedlaethol a'r polisïau
perthnasol yn y Cynllun. Yn benodol bwysig mae’r rhai sy’n cynnwys yr
amgylchedd naturiol a'r diwedd oherwydd lleoliad nifer o'r blociau adnoddau.
Byddai angen i unrhyw gronfeydd a nodwyd ac y gellir eu gweithio gael eu
diogelu, neu pan fod angen dirfawr, cânt eu hechdynnu cyn dechrau ar y
datblygiad.
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10.4

Yn hanesyddol, mae De-ddwyrain Cymru wedi dibynnu ar ffynonellau tywod a
graen morol. Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi datganiad sefyllfa ynghylch
cyflenwadau tywod a graen92 gan nodi nad oes safleoedd echdynnu ar y tir yn
Ne-ddwyrain Cymru. Mae’r Cynllun yn adlewyrchu’r gofyniad i ddiogelu
cronfeydd posibl o ran cyflenwadau adnoddau tir yn y dyfodol, tra’n diogelu
glanfeydd i hwyluso cludiant parhau tywod a graen o’r môr yng Nghasnewydd a
thu hwnt.

10.5

Hefyd, yn ôl polisïau cynllunio cenedlaethol MPPW (2000) a MTAN1 (2004)
rhaid diogelu adnoddau tywod a graen ar y tir. Nodwyd y blociau adnoddau
tywod a graen ar y Map Cynigion. Rhaid i ddatblygwyr roi gwybodaeth am yr
adnodd gan gynnwys gwybodaeth fanwl am ddyfrdyllau a bodloni polisi cynllunio
cenedlaethol a'r polisïau perthnasol yn y Cynllun. Yn benodol bwysig mae’r rhai
sy’n cynnwys yr amgylchedd naturiol a'r diwedd oherwydd lleoliad nifer o'r
blociau adnoddau. Byddai angen i unrhyw gronfeydd a nodwyd ac y gellir eu
gweithio gael eu diogelu, neu pan fod angen dirfawr, cânt eu hechdynnu cyn
dechrau ar y datblygiad.

M2

Datblygiadau Mwynol

CANIATEIR CYNIGION I ECHDYNNU MWYNAU NEU DDATBLYGIADAU
TEBYG AR YR AMOD EU BOD YN BODLONI’R MEINI PRAWF CANLYNOL;
i)
TYSTIOLAETH
O
ANGEN
LLEOL,
RHANBARTHOL
NEU
GENEDLAETHOL;
ii)
BOD UNRHYW EFFAITH ANDWYOL O RAN LLYGREDD, DRAENIO,
TIRLUNIO, YR AMGYLCHEDD NATURIOL A HANESYDDOL,
ANSAWDD TIR AMAETH A SEFYDLOGRWYDD TIR YN CAEL EI
RHEOLI’N DDIGONOL;
iii)
NID YW ARDALOEDD CYFAGOS YN CAEL EU HEFFEITHIO
ARNYNT YN ANDWYOL O RAN SŴN, LLWCH, DIRGRYNDOD A
LEFELAU TRAFFIG.
10.6

Mae ystod o fwynau yn Ne Cymru ond mae’r ffordd y cânt eu dosbarthu’n
amrywio ar draws y rhanbarth. Mae felly’n bwysig ystyried y cyflenwad a’r galw
mewn cyd-destun rhanbarthol. Ni fydd cronfeydd y gellir eu gweithio'n para'n ddiben-draw ac anogir defnyddio deunyddiau eraill lle y bo'n bosibl.

10.7

Gall echdynnu mwynau gael canlyniadau sylweddol i amgylchedd ac
amwynderau cymunedau lleol a rhaid i ddatblygwyr ystyried effaith cynnig ar
dirwedd, bioamrywiaeth, llygredd, y risg o lifogydd, iechyd, y defnydd o ddŵr a
lefelau ansawdd ac adfer. Rhaid felly gwrthbwyso’r angen am fwyn penodol yn
erbyn effaith yr echdynnu a’r gweithrediadau cysylltiedig. Rhoddir canllawiau ym
Mholisi Cynllunio Cymru ar Fwynau a Nodyn Cyngor Technegol 1: Agregau
(2006).

10.8

Yn achos datblygiadau mwynol mawr a gynigir bydd yn briodol pwyso a mesur y
ffactorau hyn fel modd i gynnal Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol, a baratoir dan
ddarpariaethau’r Rheoliadau perthnasol. Caiff cynigion o ran estyniadau i waith
mwynol, gan gynnwys dyfnhau, eu trafod yn erbyn y Polisi hwn. Dylid nodi mai
gweithrediad mwynol yw stripio pridd a chaiff ei gwmpasu gan y Polisi hwn.

92

Yn: http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/minerals/sandandgravel/?lang=cy
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Gall gweithgareddau mwynau gael effaith sylweddol ar eiddo cyfagos a’u
hamwynderau, ac felly mae gan bresenoldeb defnyddiau eraill oblygiadau o ran
cyflawni gweithrediadau mwynol. Felly dylai ardal fyffro o faint priodol gael ei
chynnal o amgylch gwaith mwynol; mae gan MPPW (2000) ac MTAN1 (2004)
fanylion ar ardaloedd byffro mwynol. Mae gweithrediadau mwynol yn amharu ar
yr amgylchedd ac yn ei ddifrodi drwy ddefnyddio tir. Felly mae’n briodol i’r fath
amharu gael ei liniaru cymaint â phosibl drwy ei adfer fesul cam ar y cyfle cyntaf
posibl. Bydd adfywio a rheoli priodol yn ofynnol gan nad yw creu diffeithdra’n
dderbyniol mwyach.

10.10 Mae dau safle mwynol cydnabyddedig yng Nghasnewydd. Mae Pyllau Clai
Ponthir ym Mhenrhos yn safle segur. Ni ellid ailddechrau gweithio’r safle oni
chyflwynir amodau modern yn unol â Deddf yr Amgylchedd 1995 neu fel y’i
diwygiwyd. Mae Chwarel Penhow’n safle segur. Ni ellid ailddechrau gweithio’r
safle oni chyflwynid cais i’r Cyngor. Penderfynid ar unrhyw gais o’r fath yng
nghyd-destun Polisïau’r Cynllun.

M3

Olew a Nwy

YSTYRIR CYNIGION O RAN ARCHWILIO, ARFARNU A CHYNHYRCHU
OLEW A NWY YN ERBYN Y MEINI PRAWF CANLYNOL:
i)
BOD UNRHYW EFFAITH ANDWYOL O RAN LLYGREDD, DRAENIO,
TIRLUNIO, YR AMGYLCHEDD NATURIOL A HANESYDDOL,
ANSAWDD TIR AMAETH A SEFYDLOGRWYDD TIR YN CAEL EI
RHEOLI’N DDIGONOL A BOD MESURAU AR WAITH I ADFER Y
SAFLE;
ii)
NID YW ARDALOEDD CYFAGOS YN CAEL EU HEFFEITHIO
ARNYNT YN ANDWYOL O RAN SŴN, LLWCH, DIRGRYNDOD A
LEFELAU TRAFFIG;
iii)
MAE AMSERLEN BENODOL O RAN ARCHWILIO AM FWYNAU.
10.11 Mae’r mwynau a gynhyrchir yn ardal Casnewydd yn bennaf at ddibenion
adeiladu sy’n cynnwys carreg galed a thywod a graen o’r môr. Nid oes
ffynonellau ynni mwynol (olew, nwy neu lo) yng Nghasnewydd.
10.12 Gall y camau archwilio ac arfarnu ar wahân ar gyfer olew a nwy effeithio ar yr
amgylchedd yn fawr felly mae angen dewis lleoliadau'n ofalus a rheoli'r gwaith
yn llym. Ystyrir blwyddyn yn ddigon o amser i archwilio ac arfarnu, a bydd angen
cyfiawnhad arbennig ar gyfer unrhyw ganiatâd am amser hwy. Mae safleoedd
cynhyrchu’n llai ymwthiol, ond mae’r datblygiadau cysylltiedig, gan gynnwys
gorsafoedd ymgasglu a therfynellau allforio, hefyd angen cael eu hystyried yn
ofalus o ran eu lleoliad a’u rheoli er mwyn rheoli’r effeithiau posibl i’r amgylchedd
a defnyddiau cysylltiedig e.e. traffig, llygredd, sŵn a dirgryndod.

M4

Glanfeydd a Rheilffyrdd

FFEFRIR CLUDO AGREGAU MEWN MODD CYNALIADWY. DIOGELIR
GLANFEYDD A SEILWAITH RHEILFFORDD SYDD EISOES YN BODOLI.
10.13 Caiff glanfeydd hen a newydd eu diogelu fel bod modd parhau â mewnforio
tywod a graen o’r môr, ac o bosibl fewnforio mwynau eraill i’r ardal. Nodwyd y
glanfeydd sydd eisoes yn bodoli ar y Map Cynigion.
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10.14 Mae’r ymylon rheilffordd yn Nociau Casnewydd hefyd angen cael eu diogelu i
gynnal y defnydd presennol a’r defnydd posibl ohonynt o ran cludo agregau ar
drenau. Mae gan seilwaith rheilffordd ehangach hefyd y capasiti i gynorthwyo â
symud agregau mewn modd cynaliadwy ar raddfa ranbarthol.
10.15 Lle gallai cynigion effeithio ar y safleoedd hyn, bydd yn rhaid i ddatblygwyr
ddangos nad yw eu cynigion yn cael effaith ar hyfywedd cludo agregau drwy
ddulliau trafnidiaeth mwy cynaliadwy.
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11

Gwastraff

11.1

Mae gan Gasnewydd reoliadau gwastraff yr UE llym y mae’n rhaid eu bwrw.
Nod Casnewydd yw bwrw’r targedau hyn drwy gyfuniad o ddulliau sydd am
ddarparu rhwydwaith integredig o gyfleusterau, delio â gwastraff mor agos at le y
caiff ei gynhyrchu, ac i arbed, ailddefnyddio, adfer a gwaredu yn y drefn honno.
Ar hyn o bryd delir â gwastraff dinesig Casnewydd drwy’r dulliau canlynol:
• Mentrau a chasgliadau ailgylchu a gynhelir mewn partneriaeth â
Wastesavers (grŵp ailgylchu cymunedol dielw);
• Casgliadau bwyd – mae Casnewydd wrthi’n gweithio gyda Rhondda
Cynon Taf a Merthyr Tudful i gaffael cyfleuster treulio anaerobig i drin
casgliadau gwastraff bwyd. Cyhoeddwyd Biogen fel y cynigydd a ffefrir ar
gyfer yr hyb treulio anaerobig ym Mryn Pica, Aberdâr. Disgwylir i’r broses
adeiladu a chomisiynu gael ei chwblhau erbyn 2014;
• Dyfarnwyd tendr contract i gasglu gwastraff gwyrdd/cerdyn i New Earth
Solutions am 3 blynedd gydag opsiwn i’w ymestyn ddwy flynedd heb fod
angen ail-dendro. Mae Safle Gwaredu Gwastraff Docks Way y Cyngor
hefyd yn derbyn gwastraff gardd.
• Tirlenwi gwastraff gweddilliol yng Nghyfleuster Gwastraff Docks Way,
Casnewydd. Mae nifer o gyfleusterau rheoli gwastraff ar y safle gwaredu
gwastraff yn ychwanegol at yr elfen tirlenwi. Ymhlith y cyfleusterau mae
canolfan ailgylchu gwastraff y cartref, cyfleuster rhesgompostio agored,
peiriannau nwy tirlenwi a gorsaf trosglwyddo gwastraff. Mae safle
Gwaredu Gwastraff Docks Way yn gyfleuster rheoli gwastraff allweddol
yng Nghasnewydd a bydd yn parhau i fod yn hynny dros oes y cynllun.
Ar hyn o bryd gall yr elfen tirlenwi o’r safle redeg am 16 mlynedd yn
rhagor.

11.2

I barhau i leihau faint o wastraff sy’n cael ei ddanfon i safleoedd tirlenwi ac i fwrw
targedau’r UE a Llywodraeth Cymru, mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gweithio
mewn partneriaeth o bum Awdurdod Lleol yn Ne-ddwyrain Cymru sef
Casnewydd, Caerdydd, Sir Fynwy, Caerffili a Bro Morgannwg, a elwir yn
Brosiect Gwyrdd. Mae’r project yn ceisio creu cyfleuster i waredu gwastraff
dinesig gweddilliol y pum Cyngor. Ar ôl cyfnod o werthuso tendrau’n fanwl,
dewiswyd cynnig Viridor ym Mharc Trident, Caerdydd, fel y cyfleuster a ffefrir i
ddarparu datrysiad rheoli gwastraff i’r Aelod-Awdurdodau. Bydd y cyfleuster yn
delio â gwastraff dinesig gweddilliol o’r pum Awdurdod, na ellir ei ailgylchu na’i
gompostio.

11.3

Yn ogystal â threfniadau a chyfleusterau gwastraff dinesig, mae nifer o
gyfleusterau trin gwastraff preifat yng Nghasnewydd. Maent y delio ag
amrywiaeth o ffrydiau gwastraff gan gynnwys gwastraff masnachol a
diwydiannol, gwastraff amaethyddol, a gwastraff o waith adeiladu a dymchwel.
Delir â ffrydiau gwastraff o’r fath drwy’r diwydiant rheoli gwastraff a chânt eu
monitro a’u trwyddedu drwy Cyfoeth Naturiol Cymru.

W1

Safleoedd i Gyfleusterau Rheoli Gwastraff

NODIR YR HOLL SAFLEOEDD DIWYDIANNOL B2 SY’N BODOLI AC A
DDOSBERTHIR AC A GANIATEIR FEL LLEOLIADAU A ALLAI FOD YN
ADDAS I OSOD CYFLEUSTERAU RHEOLI GWASTRAFF NEWYDD YN
AMODOL AR ASESIADAU MANWL.

112

Cynllun Datblygu Lleol Casnewydd 2011 – 2026

W2

Ionawr 2015

Cynigion Rheoli Gwastraff

CANIATEIR CYNIGION DATBLYGU O RAN RHEOLI GWASTRAFF
CYNALIADWY YN AMODOL AR Y CANLYNOL:
i)
NA FYDDAI’R CYNNIG YN NIWEIDIO BUDDIANNAU CADWRAETH
NATUR I RADDAU ANNERBYNIOL NAC O RAN PWYSIGRWYDD
ARCHEOLEGOL NEU DDAEAREGOL;
ii)
GELLIR RHEOLI RISGIAU A CHANLYNIADAU LLIFOGYDD MEWN
MODD DERBYNIOL;
iii)
MAE’R CYNNIG YN UN A DDYLUNIWYD I SAFON UCHEL AC NI
FYDDAI’N CAEL EFFAITH ANNERBYNIOL AR ANSAWDD Y
DIRWEDD;
iv)
NID OES EFFAITH AR AMWYNDERAU DRWY SŴN, LLYGREDD
AER, AROGLEUON, LLWCH AC ALLYRIADAU NA ELLIR EU
RHEOLI’N BRIODOL GAN FESURAU LLINIARU.
v)
NI FYDDAI’R DATBLYGIAD YN NIWEIDIO IECHYD I RADDAU
ANNERBYNIOL;
vi)
GELLIR YMDOPI Â’R TRAFFIG A GYNHYRCHIR YN DDIOGEL AR Y
RHWYDWAITH
PRIFFYRDD
PRESENNOL
NEU
GWNEIR
TREFNIADAU ADDAS I GLUDO GWASTRAFF AR Y RHEILFFYRDD;
vii)
ASESIR YR ANGEN AM GYNIGION I WAREDU’R MATH, MAINT A
FFYNHONNELL Y GWASTRAFF YN ERBYN Y GOFYNION.
11.4

Mae Polisïau W1 ac W2 yn unol â Nodyn Cyngor Technegol (Cymru) 21:
Gwastraff (2014), Strategaeth Wastraff Genedlaethol Cymru, Yn Gall gyda
Gwastraff (2002), Tuag at Ddyfodol Diwastraff Cymru'n Un: Un Blaned (Mehefin
2010) a’r Cynlluniau Sector Casglu, Seilwaith a Marchnadoedd (Cynllun CIMs)
(Gorffennaf 2012).

11.5

Yr angen i gyfleusterau gwastraff gael eu hasesu yn erbyn gofynion capasiti
drwy weithdrefnau monitro rhanbarthol, neu astudiaethau dilynol y cytunir arnynt
gan y Cyngor i roi asesiad cywir o ofynion capasiti gwastraff.

11.6

Yn unol â chanllawiau cenedlaethol, ar y cyfan anogir cyfleusterau gwastraff sy’n
rhan graidd o safleoedd diwydiannol cyffredinol (Defnydd Dosbarth B2) oni ellir
dangos y gallent gael eu lleoli mewn modd derbyniol yn rhywle arall, neu os yw
asesiad yn dynodi y dylai fod safonau llymach o ran lleoliad. Mae technoleg well
a chyflwyno deddfwriaeth, polisïau ac arferion newydd yn golygu nad yw nifer o
gyfleusterau rheoli gwastraff/adfer adnoddau modern yn edrych yn gweithredu’n
wahanol i brosesau diwydiannol modern eraill o ran eu gweithrediad a’u heffaith.
Mae dewis sylweddol o safleoedd diwydiannol B2, dynodedig a phresennol, fel
rhai addas o ran gosod cyfleusterau rheoli gwastraff ynddynt.

11.7

Mae Ardaloedd Rhanbarthol Mapiau Chwilio’n nodi safleoedd newydd posibl ar
gyfer cyfleusterau rheoli gwastraff/adfer adnoddau awyr agored. Anogir
datblygwyr i ddefnyddio’r argymhellion i gynorthwyo yn y broses o nodi
safleoedd addas posibl. Bernir unrhyw safleoedd a nodir yn y ffordd hon ar gyfer
cynigion datblygu i gyfleusterau rheoli gwastraff yn ôl eu rhinweddau ac yn unol
â holl ddarpariaethau’r Cynllun hwn.

11.8

Ystyrir ceisiadau cynllunio ar gyfer cyfleusterau rheoli gwastraff yn erbyn polisi a
chanllawiau cynllunio cenedlaethol a Pholisïau perthnasol eraill y CDLl. Mae
Nodyn Cyngor Technegol 21: Gwastraff (2014) yn nodi canllawiau manwl ar
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ystyriaethau cynllunio penodol ar wastraff y bydd yn rhaid i ddatblygwyr
gydymffurfio â nhw i fodloni’r Polisi. Nodir gwybodaeth ychwanegol am ofynion
defnydd tir gwastraff Casnewydd yn y Papur Cefndir ar Wastraff93.
11.9

Yn unol â TAN 21: Gwastraff (2014) a’r Polisïau a nodir yn y Cynllun, ni
chaniateir cyfleusterau rheoli gwastraff oni roddir ystyriaeth ddyledus i effaith
weledol debygol y datblygiad arfaethedig a’r effaith a gaiff ar gymeriad y
dirwedd, a’r angen i’w diogelu a’i gwella. Yn ôl yr angen dylid cynnig mesurau
dylunio, tirweddu, plannu a chuddio ychwanegol. Bydd yn rhaid i ddatblygwyr
ddangos yr effaith bosibl ar fioamrywiaeth, gan gynnwys safleoedd cadwraeth
natur dynodedig. Ni chaniateir cynigion sy’n debygol o effeithio ar fuddiannau
cadwraeth natur onid yw’r rhesymau dros y datblygiad yn fwy nag unrhyw effaith
andwyol debygol. Hefyd, anogir adfer safleoedd gwastraff i’w hôl-ddefnyddiau a
fydd yn gwella neu’n ychwanegu at fuddiannau bioamrywiaeth.

11.10 Ni chaniateir cyfleusterau rheoli gwastraff oni ellir dangos na chânt effaith
annerbyniol o ran llygredd aer a sŵn, yn enwedig ar drigolion a defnyddwyr
anheddau agos ac eiddo sensitif arall.
11.11 Mae rheoli llifogydd yn ystyriaeth bwysig wrth asesu cynigion rheoli gwastraff. Ni
chaniateir datblygiadau onid yw’r perygl o lifogydd, materion gwydnwch llifogydd
a mesurau draenio cynaliadwy’n cael eu delio â nhw'n unol â TAN 15: Datblygu
a’r Perygl o Lifogydd (2004). Lle y bo’n briodol, bydd yn rhaid i ddatblygwyr
gyflawni Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd. Bydd angen ystyried yr effaith ar
ddŵr arwyneb a dŵr daear yn drylwyr. Ni chaniateir cynigion y credir eu bod yn
cael effaith annerbyniol. At hynny, dylid rheoli adnoddau dŵr drwy fesurau
cadwraeth ac effeithlonrwydd priodol mewn ffordd gynaliadwy heb effeithio’n
andwyol ar ecoleg. Cyfoeth Naturiol Cymru sydd â chyfrifoldeb statudol dros
reoli adnoddau dŵr a gwna hyn drwy ei weithdrefnau trwyddedu echdynnu dŵr.
11.12 Dylai cynigion gael eu dylunio i safon uchel, yn benodol pan y’u cynigir mewn
lleoliadau gweledol iawn. Dylai datblygu cyfleuster gydymffurfio ag egwyddorion
adeiladu cynaliadwy. Hefyd, bydd angen nodi'r safonau uchaf o ran arferion
gweithredol ar gyfer rheoli, gweithio a lle y bo’n briodol adfer ac ôl-ofalu am
safle.
11.13 Mae’n bwysig na chaiff cynlluniau gwastraff effaith andwyol sylweddol ar werth tir
a daeareg.
11.14 Bydd angen dysgu beth fydd yr effaith ar y briffordd a lle y bo’n briodol gallai fod
yn rhaid i ddatblygwyr gyflawni Asesiad Trafnidiaeth. Ni chaniateir cynigion y
credir eu bod yn cael effaith annerbyniol ar lefel y traffig neu’r rhwydwaith ffyrdd.
11.15 Gallai fod yn rhaid i gynigion sy’n destun Atodiad perthnasol Rheoliadau
Cynllunio Gwlad a Thref (Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol) (Cymru a Lloegr)
1999 gynnal Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol. Gallai hefyd fod angen cynnal
Asesiad o’r Effaith ar Iechyd i ddysgu effeithiau posibl ar iechyd neu ansawdd
bywyd.
11.16 Dylai gwybodaeth ddigonol ategu ceisiadau cynllunio ar gyfer cyfleusterau rheoli
gwastraff fel y gellir asesu effaith amgylcheddol y cynnig yn ddigonol. Dylai
gwybodaeth o’r fath gynnwys natur y gwastraff, gofynion technegol eang sy’n
93

Yn: http://www.newport.gov.uk/documents/Planning-Documents/LDP-2011-2026/Waste-BackgroundPaper---June-2013.pdf
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deillio o’r math o wastraff, faint o wastraff y cynigir ei drin neu ei waredu,
mynediad, yr amserlen i’r gweithrediadau a lle y bo’n briodol cynigion ar adfer ac
ôl-ddefnydd. Wrth asesu cynigion o’r fath, ymgynghorir yn agos â Cyfoeth
Naturiol Cymru a chaiff amodau eu gosod ynghlwm wrth unrhyw ganiatâd a/neu
gytundebau cyfreithiol a geisir i sicrhau mesurau diogelwch a rheolaethau
amgylcheddol digonol.

W3
Darparu ar gyfer Cyfleusterau Rheoli Gwastraff mewn
Datblygiadau
LLE Y BO’N BRIODOL, GWNEIR DARPARIAETH YM MHOB DATBLYGIAD
NEWYDD AR GYFER CYFLEUSTERAU AT DDIBENION STORIO,
AILGYLCHU A RHEOLI GWASTRAFF FEL ARALL.
11.17 Er mwyn i’r Cyngor barhau i fwrw’r targedau ailgylchu gwastraff heriol a bennwyd
gan Lywodraeth Cymru, mae’n bwysig i ddatblygiadau newydd hwyluso
opsiynau rheoli gwastraff yn gynaliadwy. Nod y Polisi hwn yw annog ailgylchu
deunyddiau gwastraff drwy ddarparu cyfleusterau digonol i storio a chasglu
gwastraff a’i ddidoli ar y safle. Rhaid cadw mewn cof ystyriaethau am wastraff
wrth ddylunio’r datblygiad fel eu bod yn cael eu hintegreiddio’n rhan ohono, a’u
bod yn gwbl hygyrch i gerbydau casglu.
11.18 Nodir rhagor o ganllawiau manwl ar faterion fel mathau y cyfleusterau sydd eu
hangen a'u dyluniad yn y Canllawiau Cynllunio Ategol.

115

Cynllun Datblygu Lleol Casnewydd 2011 – 2026

Ionawr 2015

12

Fframwaith Monitro

12.1

Er mwyn asesu effeithiolrwydd y polisïau hyn yn y Cynllun, mae’n rhaid i’r
Cyngor lunio Adroddiad Monitro Blynyddol i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru
erbyn 31 Hydref bob blwyddyn ar ôl ei fabwysiadu.

12.2

Mae’r Adroddiad Monitro Blynyddol yn ddogfen bwysig a fydd yn helpu’r Cyngor
i ddeall a yw polisïau’r CDLl yn gweithredu fel y bwriadwyd ac yn sgîl hynny a yw
Strategaeth y CDLl yn cael ei gweithredu. Lluniwyd cyfres o ddangosyddion a
fydd yn feincnod wrth fesur perfformiad. Nodir dangosyddion fel rhai ‘Cyddestunol’, ‘Craidd’ neu ‘Lleol’:
• Dangosyddion Cyd-destunol
Mae’r rhain yn ddangosyddion eang a fydd yn helpu i fonitro effeithiolrwydd y
CDLl ar lefel strategol, ac a ddylunnir i roi darlun cyffredinol o sut mae
Casnewydd yn perfformio ar y cyfan.
• Dangosyddion Craidd
Mae Llawlyfr y Cynllun Datblygu Lleol (2006) yn nodi nifer o ddangosyddion
allbwn craidd a ystyrir yn hanfodol ar gyfer asesu gweithrediad polisïau
cenedlaethol.
• Dangosyddion Lleol
Mae’r Cyngor wedi nodi dangosyddion lleol sy’n fwy penodol i Gasnewydd ac a
ystyrir yn bwysig wrth fonitro effeithiolrwydd y CDLl.

12.3

Mae’r holl ddangosyddion yn gysylltiedig â thargedau monitro sy’n dangos y
sefyllfa sydd angen ei chyflawni er mwyn helpu i gyflawni Strategaeth y CDLl.
Os nad yw targedau monitro’n cael eu cyflawni, nodir pwyntiau ‘ysbarduno’ i
asesu i ba raddau y mae’r amgylchiadau wedi gwyro rhag y targed. Bydd y
pwyntiau hyn yn dynodi os nad yw rhannau penodol o’r Cynllun yn cyflawni’r
canlyniadau a ddymunir. Os caiff y pwyntiau hyn eu hactifadu, bydd yr
Adroddiad Monitro Blynyddol yn ystyried y camau sy’n rhaid eu cymryd.

12.4

Mae opsiynau ar gael i’r Cyngor o ran pob dangosydd, targed monitro a phwynt
ysbarduno. Bydd yr Adroddiad Monitro Blynyddol yn asesu difrifoldeb y sefyllfa
sy’n gysylltiedig â phob dangosydd ac yn argymell ymateb priodol yn unol â’r
tabl isod:
Parhau i Fonitro (Gwyrdd)
Pan fo dangosyddion yn awgrymu bod Polisïau’r CDLl yn cael eu rhoi ar waith
yn effeithiol nid oes achos adolygu.
Angen Hyfforddiant (Glas)
Pan fo dangosyddion yn awgrymu nad yw Polisïau’r CDLl yn cael eu rhoi ar
waith fel y bwriadwyd a bod angen rhagor o hyfforddiant ar swyddogion neu
Aelodau.
Angen Canllawiau Cynllunio Atodol (Porffor)
Gallai dangosyddion awgrymu angen i gael rhagor o ganllawiau yn ogystal â’r
rhai a nodwyd yn y Cynllun eisoes.
Ymchwil Bellach (Melyn)
Pan fo dangosyddion yn awgrymu nad yw Polisïau’r CDLl mor effeithiol ag y
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dylent fod, bydd angen cynnal ymchwiliadau ac archwiliadau pellach i hyn.
Adolygu Polisi (Oren)
Pan fo dangosyddion yn awgrymu bod Polisïau’r CDLl yn methu wrth roi’r
Strategaeth ar waith bydd angen cynnal adolygiad ffurfiol o’r Polisi. Gallai fod
angen cynnal ymchwiliadau ac archwiliadau pellach cyn cadarnhau
penderfyniad i gynnal adolygiad ffurfiol.
Adolygu’r Cynllun (Coch)
Pan fo dangosyddion yn awgrymu bod strategaeth y CDLl yn methu a bod
angen adolygu’r Cynllun yn ffurfiol. Bydd angen ystyried yr opsiwn hwn i
adolygu’r Cynllun yn llawn ar ôl ystyriaeth ddifrifol.
12.5

Yn ogystal â’r dangosyddion uchod, mae’r Adroddiad Arfarniad Cynaliadwyedd
hefyd yn nodi cyfres o ddangosyddion a thargedau ar wahân a fydd yn cael eu
monitro dros gyfnod y CDLl.

Dangosyddion Cyd-destunol
12.6

Cred Llywodraeth Cymru ei fod yn briodol i’r Awdurdod gynnwys rhai
dangosyddion cyd-destunol yn y fframwaith monitro er mwyn disgrifio’r cefndir i
weithrediad y polisi CDLl. Bydd y dangosyddion cyd-destunol canlynol yn cynnig
darlun amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd ehangach o’r maes CDLl:

DANGOSYDDION CYDDESTUNOL

FFYNHONNELL
GWYBODAETH

TARGED MONITRO

% y boblogaeth yng 100
ward fwyaf difreintiedig
Cymru.

Mynegai
Amddifadedd
Lluosog Cymru.

Canran y boblogaeth yng
100 ward fwyaf
difreintiedig Cymru yn
gostwng.

Nifer yr achosion o
drosedd a adroddwyd yn ôl
math fel cyfanswm.

Ystadegau
Troseddu Lleol, y
Swyddfa Gartref.

Nifer yr achosion o
drosedd a adroddwyd yn
gostwng.

Cyfraddau gweithgarwch
economaidd trigolion
Casnewydd.

Ystadegau’r
Farchnad Lafur
Ranbarthol
(SYG) a Stats
Cymru.
Llywodraeth
Cymru:
Ystadegau ar
gymudo yng
Nghymru –
Cyfarwyddiaeth
Ystadegol.

Canran y boblogaeth
sy’n economaidd actif yn
cynyddu.

Nifer y trigolion yng
Nghasnewydd sy’n
cymudo allan o'r ddinas i
weithio mewn lleoliadau y
tu hwnt i ffiniau’r Ddinas.

Nifer y trigolion sy’n
cymudo allan o’r ddinas i
weithio yn gostwng.

PWYNT YSBARDUNO
Canran y boblogaeth
yng 100 ward fwyaf
difreintiedig Cymru yn
cynyddu am 2 flynedd
yn olynol neu fwy.
Nifer yr achosion o
drosedd a adroddwyd
yn cynyddu am 2
flynedd yn olynol neu
fwy.
Canran y boblogaeth
sy’n economaidd actif
yn gostwng am 2
flynedd yn olynol.
Canran y trigolion sy’n
cymudo allan o’r ddinas
yn cynyddu am 2
flynedd yn olynol neu
fwy.

Dangosyddion Craidd a Lleol
12.7

Mae’r holl Ddangosyddion Craidd a Lleol yn gysylltiedig ag amcanion y Cynllun
ac mae pob dangosydd yn nodi pa rai o Bolisïau penodol y CDLl sy’n
berthnasol.
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Amcan 1 – Defnydd Cynaliadwy o Dir
12.8

OB1
MT1

OB1
MT2

OB1
MT3

OB1
MT4

Sicrhau bod pob datblygiad yn gwneud y defnydd mwyaf effeithlon o adnoddau
naturiol drwy geisio lleoli datblygiadau yn y mannau mwyaf cynaliadwy, lleihau’r
effaith ar yr amgylchedd a gwneud cyfraniad cadarnhaol i gymunedau lleol.

POLISÏAU
PERTHNAS
OL Y CDLL
SP1
SP5
SP6
SP7
H6
H12

SP1
CE3

SP1
SP3
GP1

SP1
SP21
M1
M2

DANGOSYDDION
CRAIDD A LLEOL

FFYNHONNELL
GWYBODAETH

CRAIDD
Faint o faes glas a gollir i
ddatblygiadau (hectar)
nas dyrennir yn y Cynllun
Datblygu neu nad yw’n
bodloni gofynion Polisïau
perthnasol y Cynllun
Datblygu Lleol.

Proses Rheoli
Datblygu CDC

CRAIDD
Faint o Ofod
Amgylcheddol a gollir i
ddatblygu (hectar)

Proses Rheoli
Datblygu CDC

CRAIDD
Faint o ddatblygiadau
(gan TAN 15 paragraff
5.1 categori datblygiadau)
a ganiateir mewn
ardaloedd maes llifogydd
C1 a C2 nad ydynt yn
bodloni holl brofion TAN
15 (2004) (paragraff 6.2 iv)
LLEOL
Faint o ddatblygiadau
sydd mewn ardal diogelu
mwynol

TARGED
MONITRO
Ni chollir maes
glas i
ddatblygiadau
(onid yw’n unol â
pholisïau’r
Cynllun)

Cyfoeth Naturiol
Cymru

Polisi Cynllunio
CDC

Ni chollir Gofod
Amgylcheddol i
ddatblygiadau
(onid yw’n unol â
pholisïau’r
Cynllun neu’r
eithriadau a nodir
yn TAN16
(2009))
Ni roddir unrhyw
ganiatâd ar gyfer
datblygiadau sy’n
agored iawn i
niwed yn ardal
llifogydd C1 a C2
nad yw’n bodloni
holl brofion TAN
15
(onid yw’n unol â
TAN 15)
Ni chaniateir
datblygiadau
sterileiddio
parhaol mewn
ardal diogelu
mwynol
(onid yw’n unol â
pholisïau’r
Cynllun)
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PWYNT
YSBARDUN
O
1 (neu fwy)
cais yn cael
ei ganiatáu
ar gyfer
datblygu
mewn
unrhyw
flwyddyn
1 (neu fwy)
cais yn cael
ei ganiatáu
ar gyfer
datblygu
mewn
unrhyw
flwyddyn
1 (neu fwy)
caniatâd yn
cael ei
ddyfarnu nad
yw’n bodloni
gofynion
TAN 15
mewn
unrhyw
flwyddyn
1 (neu fwy)
cais yn cael
ei ganiatáu
ar gyfer
datblygu
mewn
unrhyw
flwyddyn
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Amcan 2 – Newid yn yr Hinsawdd
12.9

Sicrhau bod datblygiadau a defnydd tir yng Nghasnewydd yn gwneud cyfraniad
cadarnhaol i leihau’r ffactorau sy’n achosi newid yn yr hinsawdd a’i effeithiau, ac
addasu neu liniaru’r ffactorau hynny drwy ymgorffori egwyddorion dylunio
cynaliadwy, newidiadau i’r dulliau teithio a ddefnyddir, rheoli risgiau a
chanlyniadau llifogydd, a gwella effeithlonrwydd o ran y defnydd o ynni,
gwastraff a dŵr.

POLISÏAU
PERTHNAS
OL Y CDLL
OB2
MT1

GP1
CE10

OB2
MT2

SP1
SP2
SP9
GP1
GP5

OB2
MT3

SP4

DANGOSYDDION
CRAIDD A LLEOL
LLEOL
Nifer a chapasiti’r
datblygiadau ynni
adnewyddadwy a
ganiateir
LLEOL
Nifer yr achosion o
ganiatâd cynllunio a
ddyfarnwyd yn groes i
gyngor Cyfoeth Naturiol
Cymru ar sail
amgylcheddol
LLEOL
Nifer yr achosion o
ganiatâd cynllunio a
ddyfarnwyd yn groes i
gyngor y cyflenwr dŵr o
ran ansawdd a chyfaint
digonol y dŵr a
darpariaeth gwastraff
dŵr

FFYNHONN
ELL
GWYBODAE
TH
Proses
Rheoli
Datblygu
CDC

TARGED MONITRO

Cynnydd yn nifer y
cynlluniau ynni
adnewyddadwy a
ganiateir

Proses
Rheoli
Datblygu
CDC

Ni ddyfarnwyd unrhyw
ganiatâd cynllunio pan fo
gwrthwynebiad cyfredol
gan Cyfoeth Naturiol
Cymru

Dŵr Cymru /
Cyfoeth
Naturiol
Cymru

Ni ddyfarnwyd caniatâd
cynllunio pan fo
gwrthwynebiad cyfredol o
ran darpariaethau
ansawdd a chyfaint y dŵr
a dŵr gwastraff gan
gyflenwyr dŵr.

PWYNT
YSBARDU
NO
Ni nodwyd
pwynt
ysbarduno

94

1 (neu fwy)
caniatâd
yn cael ei
gofnodi
mewn
unrhyw
flwyddyn
1 (neu fwy)
caniatâd
yn cael ei
gofnodi
mewn
unrhyw
flwyddyn

Amcan 3 – Twf Economaidd
12.10 Galluogi economi amrywiol sy’n diwallu anghenion pobl Casnewydd a rhanbarth
economaidd ehangach De-ddwyrain Cymru.
POLISÏAU
PERTHNASO
L Y CDLL
OB3
MT1

SP17
EM1

OB3

SP17

DANGOSYDDION
CRAIDD A LLEOL
CRAIDD
Datblygiadau tir
cyflogaeth net (hectar)
h.y. faint o dir mewn
hectarau a ddefnyddir
bob blwyddyn at
ddibenion cyflogaeth
yng Nghasnewydd
CRAIDD

FFYNHONN
ELL
GWYBODAE
TH
Gwasanaeth
au Busnes
CDC
Proses
Rheoli
Datblygu
CDC
Gwasanaeth

94

TARGED MONITRO

Faint a gymerir o
ddyraniadau tir sydd o
leiaf 2.3 hectar ar
ddyraniadau EM1

Cynhelir cyflenwad o dir

PWYNT
YSBARDU
NO
Datblygir llai
na 1.4
hectar o dir
ar
ddyraniadau
EM1 mewn
unrhyw
flwyddyn.
Cyfanswm

Ni nodwyd pwynt ysbarduno. Mae nifer a chapasiti’r datblygiadau ynni adnewyddadwy a
ganiateir yn ddangosydd defnyddiol at ddibenion casglu gwybodaeth yn unig. Nid oes gan y
Cyngor unrhyw dargedau i sydd angen iddo’u bwrw o ran y dangosydd hwn.
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MT2

EM1
EM2
EM3

Cyflenwad tir
cyflogaeth net (hectar)
h.y. faint o dir mewn
hectarau sydd ar gael
at ddibenion
cyflogaeth yng
Nghasnewydd.

au Busnes
CDC
Proses
Rheoli
Datblygu
CDC

am 5 mlynedd at
ddibenion cyflogaeth dros
gyfnod y cynllun.

OB3
MT3

SP17
EM1
EM3

LLEOL
Creu swyddi dros
gyfnod y Cynllun.

Ystadegau’r
Farchnad
Lafur
Ranbarthol
(SYG) a
Stats Cymru

Crëwyd 7,400 o swyddi
yng Nghasnewydd dros
gyfnod y Cynllun

OB3
MT4

EM1
EM3

LLEOL
Swm y tir cyflogaeth
dosbarth B presennol
neu dir dyraniadau
EM1 a gollir i
ddefnyddiau eraill

Proses
Rheoli
Datblygu
CDC

OB3
MT5

R1
R2
R3

LLEOL
Cyfanswm yr unedau
masnachol gwag yng
Nghanol y Ddinas
(cofnodwyd ym mis
Ebrill bob blwyddyn)

Gwasanaeth
au Busnes /
Datblygu
Economaidd

LLEOL
Nifer y ceisiadau a

Proses
Rheoli

OB3
MT6

R1
R2
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Sylfaen o 72,500 o swyddi
(Stats Cymru 2011)
2012 +272 swydd
(72,772)
2013 - 470 swydd
(72,302)
2014 +460 swydd
(72,762)
2015 +621 swydd
(73,383)
2016 +670 swydd
(74,053)
2017 +650 swydd
(74,703)
2018 +580 swydd
(75,283)
2019 +710 swydd
(75,993)
2020 +661 swydd
(76,654)
2021 +501 swydd
(77,155)
2022 +501 swydd
(77,656)
2023 +501 swydd
(78,157)
2024 +511 swydd
(78,668)
2025 +591 swydd
(79,259)
2026 +641 swydd
(79,990)
Ni chollir unrhyw
Safleoedd Cyflogaeth
dosbarth B neu
ddyraniadau EM1 i
ddefnyddiau nad ydynt yn
rhai cyflogaeth onid yw’n
unol â Pholisi EM3
Cyfraddau swyddi gwag
yng Nghanol y Ddinas yn
gostwng
(Sylfaen Ebrill 2014: 25%
o unedau masnachol yng
Nghanol y Ddinas yn wag)
80% neu fwy o brif
flaenau siopau mewn

cyflenwad y
tir
cyflogaeth
sydd ar gael
yn is na 5
mlynedd
gwerth o dir
(53 hectar).
Cyfraddau
creu
swyddi’n
gostwng
dan y
lefelau
disgwyliedig
cronnol am
2 flynedd yn
olynol.

1 (neu fwy)
caniatâd yn
cael ei
gofnodi
mewn
unrhyw
flwyddyn
Cynnydd yn
y cyfraddau
swyddi
gwag a
gofnodir am
2 flynedd yn
olynol.
Llai nag
80% o Brif
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R3
R4

gymeradwyir at
ddefnyddiau nad ydynt
yn rhai manwerthu
mewn prif flaen siopau
a rhai eilaidd heb
fodloni’r gofynion a
nodir yn y Polisïau
CDLl perthnasol.

Datblygu
CDC

defnydd A1. 60% neu fwy
o flaenau siopau eilaidd
mewn defnydd A1.

R1
R6
R10
R11

LLEOL
Nifer y datblygiadau
manwerthu y tu allan i
Ganol y Ddinas nad
ydynt yn unol ag
asesiad o angen a
defnyddio’r prawf
dilyniannol yn gaeth.

Proses
Rheoli
Datblygu
CDC

Ni chaniateir unrhyw
ddatblygiadau manwerthu
y tu allan i Ganol y Ddinas
dros gyfnod y Cynllun
(onid yw’n unol ag
asesiad o angen a
defnyddio’r prawf
dilyniannol yn gaeth)

Flaen
Siopau â
defnydd A1.
Llai nag
60% o
Flaen
Siopau
Eilaidd â
defnydd A1.
Caniateir 1
datblygiad
manwerthu
y tu allan i
Ganol y
Ddinas nad
yw’n unol
ag asesiad
o angen a
defnyddio’r
prawf
dilyniannol
yn gaeth.

Amcan 4 – Darparu Tai
12.11 Sicrhau bod digon o dir ar gael ar gyfer tai yn y lleoliadau mwyaf cynaliadwy, a
sicrhau bod nifer, ansawdd, ac amrywiaeth y ddarpariaeth dai yn diwallu
anghenion y boblogaeth. Yn ogystal, hybu creu lleoedd sy’n cyfrannu at
nodweddion unigryw lleol a chymunedau llewyrchus.

OB4
MT1

POLISÏAU
PERTHNASO
L Y CDLL
H1
SP1

OB4
MT2

H1
SP1

OB4
MT3

H1
SP1

DANGOSYDDION
CRAIDD A LLEOL
CRAIDD
Faint o ddatblygiadau
tai newydd (hectar) a
ddatblygwyd ar hen
dir datblygu
(ailddatblygiadau ac
addasiadau tir llwyd)
fel % o'r holl
ddatblygiadau tai a
ddatblygwyd y
flwyddyn.
CRAIDD
Y cyflenwad tir tai a
gymerwyd o’r
Astudiaeth Argaeledd
Tir Tai (TAN 1)
(2006)
LLEOL
Nifer yr Anheddau a
gwblhawyd –
Strategaeth CDLl

FFYNHONNEL
L
GWYBODAETH
Proses Rheoli
Datblygu CDC

TARGED MONITRO
Caiff o leiaf 80% o’r
holl dai a godir eu codi
ar dir a ddatblygwyd
yn flaenorol

Polisi Cynllunio
CDC

Cynhelir cyflenwad o
dir am 5 mlynedd i
ddatblygu tai dros
gyfnod y Cynllun.

Polisi Cynllunio
CDC

Cyflawni 10,350 uned
dros Gyfnod y Cynllun.
Caiff anheddau eu
codi’n unol â’r
dadansoddiad a nodir
isod. Mae’r cyfraddau
codi’n seiliedig ar y
rhagolygon
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PWYNT
YSBARDUN
O
Caiff llai na
80% o’r holl
dai a godir eu
codi ar dir a
ddatblygwyd
yn flaenorol
mewn unrhyw
flwyddyn

Llai na 5
mlynedd o
gyflenwad o
dir preswyl
wedi’i gofnodi
mewn unrhyw
flwyddyn
Cyfanswm yr
anheddau a
godir yn is
na’r nifer
gronnol a
nodwyd am 2
flynedd yn
olynol.
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economaidd/twf sy’n
tanategu strategaeth y
Cynllun, ond fe’u hialaliniwyd i ystyried y
cyfraddau codi
cyflawni disgwyliedig.
Mae cyfraddau
cyflawni disgwyliedig
yn seiliedig ar JHLAS
2013 a bwriadau
datblygwyr.
2011 –
358
2012 –
717 (+359)
2013 – 1,290 (+573)
2014 – 1,955 (+665)
2015 – 2,832 (+882)
2016 – 3,773 (+936)
2017 – 4,678 (+905)
2018 – 5,641 (+963)
2019 – 6,553 (+912)
2020 – 7,325 (+772)
2021 – 8,008 (+683)
2022 – 8,687 (+679)
2023 – 9,307 (+620)
2024 – 9,881 (+574)
2025 – 10,350 (+469)
OB4
MT4

H1 (H3)

LLEOL
Nifer Flynyddol yr
Anheddau a Godir
mewn Safle Tai
Strategol – Pentref
Llanwern

Polisi Cynllunio
CDC

Cyflawni 1,100 uned
dros Gyfnod y Cynllun.
Caiff anheddau eu
codi’n unol â’r
dadansoddiad a nodir
isod.
2011 –
0
2012 –
0
2013 –
0
2014 –
0
2015 –
40 (+40)
2016 –
120 (+80)
2017 –
240 (+120)
2018 –
360 (+120)
2019 –
480 (+120)
2020 –
600 (+120)
2021 –
720 (+120)
2022 –
840 (+120)
2023 –
960 (+120)
2024 – 1,080 (+120)
2025 – 1,100 (+20)

OB4
MT5

H1 (H47)

LLEOL
Nifer Flynyddol yr
Anheddau a Godir
mewn Safle Tai
Strategol – Glan Llyn
(Hen Waith Dur
Llanwern)

Polisi Cynllunio
CDC

Cyflawni 2,262 uned
dros Gyfnod y Cynllun.
Caiff anheddau eu
codi’n unol â’r
dadansoddiad a nodir
isod:
2011 –
2012 –

122

10
45 (+35)

Cyfanswm yr
anheddau a
godir yn is
na’r nifer
gronnol a
nodwyd am 2
flynedd yn
olynol. Os
methir y
pwynt
ysbarduno
hwn, bydd
difrifoldeb yr
hyn a wneir
yn dibynnu ar
y perfformiad
yn erbyn
dangosydd
codi tai
cyffredinol
OB4 MT3.
Cyfanswm yr
anheddau a
godir yn is
na’r nifer
gronnol a
nodwyd am 2
flynedd yn
olynol. Os
methir y
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MT6

OB4
MT7

H1
H4
H5
SP10

H4
SP10
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CRAIDD
Nifer yr anheddau
fforddiadwy
ychwanegol net a
adeiladwyd yn ardal
yr ACLl (TAN 2)
(2006)

Polisi Cynllunio
CDC

LLEOL
Newidiadau mewn
gwerthoedd
gweddilliol yn yr
isfarchnad dai yn
ardaloedd:

Mynegai Pris
Tai Cofrestrfa
Tir EM.

•

•
•
•

Caerllion a
Chasnewydd
Wledig
Tŷ-du a Gorllewin
Casnewydd
Dwyrain
Casnewydd
Malpas a Betws

2013 –
115 (+70)
2014 –
225 (+110)
2015 –
410 (+185)
2016 –
598 (+188)
2017 –
782 (+184)
2018 –
967 (+185)
2019 – 1,152 (+185)
2020 – 1,337 (+185)
2021 – 1,522 (+185)
2022 – 1,707 (+185)
2023 – 1,892 (+185)
2024 – 2,077 (+185)
2025 – 2,262 (+185)
Darparu 2,061 o
unedau fforddiadwy
dros gyfnod y Cynllun,
yn seiliedig ar:
2011-2016 = 531
2016-2021 = 963
2021-2026 = 567

Cyflawni'r lefel uchaf
posibl o Dai
Fforddiadwy a ystyrir
yn ymarferol.

Prisiau Tendr y
Gwasanaeth
Gwybodaeth am
Gostau Adeiladu
(BCIS) Sefydliad
Brenhinol y
Syrfewyr
Siartredig
(RICS).

H1

CRAIDD
Canran y
datblygiadau tai a
gwblhawyd ar
safleoedd tai H1.

Polisi Cynllunio
CDC

Safleoedd tai H1 yn
cyfrif am 85% o’r
ddarpariaeth.
Hapsafleoedd a
safleoedd bach yn
15%.

OB4
MT9

H3

CRAIDD
Dwysedd cyfartalog o
ddatblygiadau tai a
ganiateir â 10 annedd
neu fwy.

Proses Rheoli
Datblygu CDC

Datblygiadau o 10
annedd neu fwy ag
isafswm dwysedd o 30
yr hectar
(onid yw’n unol â’r
meini prawf a nodir ym
Mholisi H3)

H5
SP10

LLEOL
Nid yw nifer yr
anheddau a ganiateir

Cyflawni llai o
dai
fforddiadwy
na:
531 erbyn
2016
963 erbyn
2021
567 erbyn
2026
Cynnydd neu
ostyngiad o
5% yng
ngwerth
gweddilliol
unrhyw ardal
isfarchnad
mewn un
flwyddyn.

Datblygu Pecyn
Cymorth Arfarnu

OB4
MT8

OB4
MT10

pwynt
ysbarduno
hwn, bydd
difrifoldeb yr
hyn a wneir
yn dibynnu ar
y perfformiad
yn erbyn
dangosydd
codi tai
cyffredinol
OB4 MT3.

Proses Rheoli
Datblygu CDC
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Nid yw anheddau a
ganiateir y tu allan i
ffiniau aneddiadau

Llai nag 85%
o dai’n cael
eu datblygu
ar safleoedd
tai H1 dros 2
flynedd yn
olynol.
1 (neu fwy)
caniatâd yn
cael ei
ddyfarnu
gyda
dwysedd o
<30 o
anheddau yr
hectar ar
gyfartaledd
1 (neu fwy)
caniatâd y tu
allan i ffin
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bob blwyddyn y tu
allan i ffiniau
aneddiadau diffiniedig
yn bodloni gofynion y
Polisïau CDLl.

diffiniedig yn bodloni
gofynion y Cynllun

Mae hyn yn eithrio
codi anheddau ac
addasiadau newydd
OB4
MT11

H16

LLEOL
Cyflawni Hartridge
Farm Road (H16) fel
safle preswyl parhaol
i Sipsiwn a Theithwyr.

Polisi Cynllunio
CDC
Gwasanaethau
Tai CDC

Cyflawni 23 o leiniau
erbyn 2016 i fodloni’r
galw uniongyrchol.
Yna tua:
10 erbyn 2021 a
10 erbyn 2026.
Gwneir darpariaeth
briodol i
Sipsiwn/Teithwyr yn
unol â dyletswyddau
statudol y Cyngor

OB4
MT12

H16
H17

LLEOL
Nifer y Llety Preswyl
Sipsiwn a Theithwyr

Polisi Cynllunio
CDC
Gwasanaethau
Tai CDC

OB4
MT13

H15

LLEOL
Angen am safle dros
dro i Sipsiwn Teithwyr

Polisi Cynllunio
CDC

Darparu safle a all
fodloni‘r angen yng
Nghasnewydd i gael 7
llain erbyn diwedd
2019.

OB4
MT14

H15
H17

LLEOL
Nifer y Llety Preswyl
dros dro Sipsiwn a
Theithwyr

Polisi Cynllunio
CDC
Gwasanaethau
Tai CDC

Gwneir darpariaeth
dros dro briodol i
Sipsiwn/Teithwyr

Amcan 5 – Cadwraeth yr Amgylchedd Adeiledig

124

anheddiad
ddiffiniedig
nad yw’n
bodloni
gofynion y
Cynllun yn
cael ei
gofnodi mewn
unrhyw
flwyddyn
Datblygwyd
llai na 23 o
leiniau yn
Hartridge
Farm Road
erbyn 2016.
Caiff
Sipsiwn/Teith
wyr a asesir
yn ddigartref
eu
hychwanegu
at Restr Aros
am Dai’r
Cyngor
Methu â nodi
safle erbyn
dechrau
2018. Methu
â chael
caniatâd
cynllunio
erbyn
dechrau
2019.
Cofnodir
cynnydd yn
nifer y
safleoedd
anawdurdode
dig (nad oes
modd eu
cynnal ar y
safle dros
dro) gan y
Cyfrif
Sipsiwn/Teith
wyr a gynhelir
ddwywaith y
flwyddyn dros
gyfnod o 2
flynedd.
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12.12 Sicrhau nad yw’r holl ddatblygiadau neu’r defnydd o dir yn effeithio’n andwyol ar
ansawdd yr amgylchedd hanesyddol ac adeiledig ac yn ceisio cadw neu wella’r
amgylchedd hwnnw.

OB5
MT1

POLISÏAU
PERTHNASOL
Y CDLL
SP9

DANGOSYDDION
CRAIDD A LLEOL
LLEOL
Nifer y ceisiadau a
ganiateir a fydd yn
effeithio’n andwyol ar
Henebion Cofrestredig,
parciau a gerddi
hanesyddol cofrestredig,
Adeiladau Rhestredig neu
ardaloedd cadwraeth

FFYNHONNELL
GWYBODAETH
Proses Rheoli
Datblygu CDC
CADW
Swyddog
Cadwraeth CDC
GGAT

TARGED
MONITRO

PWYNT
YSBARDUNO

Ni chaniatawyd
datblygiadau dros
gyfnod y Cynllun
lle bo
gwrthwynebiad
gan
ymgynghorwyr
treftadaeth
statudol

Ymchwiliad
pellach os
rhoddir 1 (neu
fwy) caniatâd
cynllunio pan
fo
gwrthwynebiad
gan
ymgynghorwyr
treftadaeth
statudol mewn
unrhyw
flwyddyn95

Amcan 6 – Diogelu’r Amgylchedd Naturiol
12.13 Diogelu a gwella ansawdd yr amgylchedd naturiol, gan gynnwys y dirwedd,
cynefinoedd gwarchodedig a rhywogaethau pwysig iawn o ran bioamrywiaeth
yng Nghymru (ni waeth p’un ai’n safle maes glas neu safleoedd tir llwyd) a
gwarchod dyfroedd a reolir.

OB6
MT1

OB6
MT2

OB6
MT3

POLISÏAU
PERTHNASOL
Y CDLL
SP9
GP5

SP9
GP5

SP5
SP6

DANGOSYDDION
CRAIDD A LLEOL
LLEOL
Rhoddir caniatâd i
ddatblygiad sy’n arwain at
golli SoDdGA neu
SoBCN nad yw’n bodloni
gofynion Polisïau’r CDLl.

FFYNHONNELL
GWYBODAETH
Gwasanaethau
Gwyrdd CDC /
Rheoli Datblygu
CDC

TARGED
MONITRO
Dim colled ardal
net o ran
SoBCNau i
ddatblygu
(onid yw’n unol â
pholisïau’r
Cynllun)

LLEOL
Faint o goetir a choed a
ddiogelir a gaiff eu colli i
ddatblygu bob blwyddyn
(hectar).

Gwasanaethau
Gwyrdd CDC

LLEOL
Nifer y datblygiadau a

Proses Rheoli
Datblygu CDC

Dim colled net o
ran coetir a
choed a ddiogelir
(onid yw’n unol â
pholisïau’r
Cynllun)

95

Ni chaniatawyd
datblygiadau

PWYNT
YSBARDUNO
Unrhyw golled
net o SoDdGA
neu SoBCN i
ddatblygiadau
nad yw’n
bodloni
gofynion y
Cynllun a
gofnodwyd
dros unrhyw
flwyddyn
Colli unrhyw
goetir a
ddiogelir a
Gorchmynion
Cadw Coed a
gofnodir mewn
unrhyw
flwyddyn
1 (neu fwy)
datblygiad yn

Mae pa un a fyddai datblygiad yn effeithio’n negyddol ar Heneb Gofrestredig, parc a gardd
hanesyddol cofrestredig, Adeilad Rhestredig neu ardal gadwraeth yn fater o farn. Os bwrir y
pwynt ysbarduno, gwneird ymchwiliad pellach i ddysgu pam yr aeth yr ACLl yn erbyn cyngor yr
ymgynghorydd treftadaeth statudol. Os oes rheswm dilys dros hyn, nid ystyrir bod angen
gweithredu ymhellach.
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ganiateir yn y Llain Las
neu ar Ffiniau Gwyrdd
nad ydynt yn unol â
Pholisïau perthnasol y
Cynllun Datblygu Lleol.

(onid yw’n unol â
pholisïau’r
Cynllun)

cael ei ganiatáu
mewn unrhyw
flwyddyn

Amcanion 7, 8 a 9
Cyfleusterau a Seilwaith Cymunedol (7)
Diwylliant a Hygyrchedd (8)
Iechyd a lles (9)
12.14 Mae Amcanion 7, 8 a 9 yn helpu i sicrhau y caiff cyfleusterau cymunedol priodol
newydd a/neu well eu gosod i fod o fudd diwylliannol. Bydd yr amcanion cyfunol
hefyd yn ceisio gwella gallu pobl i fanteisio ar wasanaethau allweddol yn
arbennig drwy gerdded a beicio, sydd yna’n fuddiol i iechyd a lles.

OB7
MT1

OB7
MT2

POLISÏAU
PERTHNASOL Y
CDLL
SP12
SP13

SP1
SP13
SP14
SP15
T5
T6
T7
T8

DANGOSYDDION
CRAIDD A LLEOL
LLEOL
Nifer o gyfleusterau
cymunedol yn cael eu
colli i ffurfiau amgen ar
ddatblygu nad ydynt yn
bodloni gofynion
Polisïau perthnasol y
CDLl
LLEOL
Cynyddu nifer y ffurfiau
cynaliadwy ar
drafnidiaeth drwy
annog cerdded a beicio

FFYNHONNELL
GWYBODAETH
Polisi Cynllunio
CDC

Polisi Cynllunio
Priffyrdd
CDC

TARGED
MONITRO
Ni chollir
unrhyw
gyfleusterau
cymunedol
dros gyfnod y
Cynllun oni
chyfiawnheir
hynny gan
fframwaith y
polisi
Ni chaniateir
datblygiad lle
mae
gwrthwynebiad
gan Briffyrdd o
ran
gorddibyniaeth
ar geir preifat
a/neu ddiffyg
mentrau
trafnidiaeth
gynaliadwy.

PWYNT
YSBARDUNO
Cofnodi colli 1
cyfleuster
cymunedol yn
ystod unrhyw
flwyddyn

Dyfernir 1 (neu
fwy) caniatâd
cynllunio lle bo
gwrthwynebiad
gan Briffyrdd ar
sail y ffaith bod
datblygiad yn
anghynaliadwy.

Amcan 10 - Gwastraff
12.15 Sicrhau bod dewisiadau o ran rheoli gwastraff yn seiliedig ar yr egwyddor
agosatrwydd lle y bo’n briodol a bod hierarchaeth o leihau, ailddefnyddio, adfer a
gwaredu gwastraff yn ddiogel ar waith, a bod cyfleusterau digonol ar gael i
alluogi hyn.
POLISÏAU
PERTHNASOL
Y CDLL

DANGOSYDDION
CRAIDD A LLEOL

FFYNHONNELL
GWYBODAETH
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OB10
MT1

SP20
W1

Cynnal digon o dir a
chyfleusterau i arlwyo ar
gyfer capasiti gwastraff
Casnewydd

Ionawr 2015

Adran Gwastraff
CDC

96

Cynnal capasiti
digonol i drin
gwastraff
Casnewydd (i’w
gadarnhau ar lefel
ranbarthol yn unol â
TAN 21)

Ni nodwyd pwynt ysbarduno gan fod TAN 21 (2014) yn nodi y caiff capasiti a thargedau
gwastraff eu pennu ar lefel ranbarthol. Ni phennwyd mohonynt eto.
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13

Gofyniadau Seilwaith

13.1

Mae’r Pennod hwn yn canolbwyntio ar gyflawni a gweithredu dyraniadau
defnydd tir sydd yn y Polisïau perthnasol a nodir yn y penodau blaenorol. Mae’r
wybodaeth a roddwyd yn grynodeb, i’w defnyddio'n ddangosol yn unig, ac fe’i
rhoddwyd i fodloni gofynion Cynllun Datblygu Lleol Cymru (2005) paragraff 1.21
sy’n pwysleisio pwysigrwydd sicrhau bod yr holl gynigion yn y Cynllun Datblygu
Lleol (CDLl) yn realistig ac yn debygol o gael eu gweithredu yn y cynllun.

13.2

Mae’r tabl Cyflawni a Gweithredu yn nodi’r defnydd arfaethedig o dir;
•
•
•
•
•

y cyfeirnod CDLl;
nifer yr unedau neu’r math o ddatblygiad;
syniad o'r amserlen raddol debygol;
pwy fydd yn gyfrifol am ei weithredu;
ffynonellau ariannol tebygol a statws cynllunio.

Mae hwn yn grynodeb o’r wybodaeth fanwl a nodir yn y Papur Cefndir ar
Gyflawni a Gweithredu (Mehefin 2013) 97
Y mae tair amserlen raddol am gyfnodau 5 mlynedd (2011-2016, 2016-2021 a 20212026). Mae’r wybodaeth hon yn dangos pryd y rhagwelir i ddatblygiad
arfaethedig ddigwydd dros gyfnod y Cynllun. Mae’r wybodaeth am amserlenni
graddol yn seiliedig ar y wybodaeth orau sydd ar gael ac mae’n un hirdymor,
naill ai drwy gyfathrebu â’r datblygwr/asiant neu ar y JHLAS diweddaraf a
gyhoeddwyd. Cydnabyddir y gallai hyn newid dros gyfnod y Cynllun.
Mae mwyafrif y safleoedd datblygu’n dibynnu ar fuddsoddiad a gweithrediad gan y
sector preifat. Os taw dyna’r achos, disgwylir i ddatblygwyr sector preifat ariannu
seilwaith hanfodol, fel yr amlinellir ym mholisïau perthnasol y CDLl. Mae
ffynonellau ariannu a gweithredu eraill yn y sector cyhoeddus, gan gynnwys
Llywodraeth Cymru ac Ymgymerwyr Statudol.
Bydd y wybodaeth, a nodir yn y Papur Cefndir ar Gyflawni a Gweithredu, yn cael ei
diweddaru bob blwyddyn i fonitro hynt y dyraniadau.
TABL CYFLAWNI A GWEITHREDU
Gwybodaeth Gryno am Ddyrannu Tai
Cyfeirnod CDLl

Cyfans
wm yr
Uneda
u i’w
codi
yn y
CDLl

Amserlen datblygu

201116

2016-21

Ffynhonnell
Gweithredu ac
Ariannu

Statws
Cynllunio

Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat (gan

Caniatâd
Cynllunio
Llawn

202126

DYRANIADAU TAI (H1)

H1(1) McReadys,
Ponthir Rd

54

54

97

Yn: http://www.newport.gov.uk/documents/Planning-Documents/LDP-2011-2026/Delivery-andImplementation-Paper-Dec-2013.pdf
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H1(3) Pentref Llanwern

1100

120

600

H1(4) Pirelli

250

75

175

H1(5) Glebelands

153

51

102

H1(7) Bethesda Close

22

22

H1(8) The Severn
Stiles

23

H1(9) Frobisher Road

10

H1(10) Castell
Pencoed

12

6

H1(11) Laburnum Drive

20

20

H1(12) Hen Gwrs Golff
Parc Tredegar

150

60

90

H1(13) Campws Allt-YrYnn

125

97

28

H1(14) Monmouthshire
Bank Sidings

390

90

150

H1(15) Glanfa Fictoria,
Hen Ddoc y Dref

130

H1(16) Glanfa

160

380

23

10

6

150

130

160

129

gynnwys Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat (gan
gynnwys Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat (yn
amodol ar Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat (gan
gynnwys Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat (gan
gynnwys Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat (gan
gynnwys Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat (gan
gynnwys Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat (gan
gynnwys Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat (gan
gynnwys Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat (gan
gynnwys Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat (gan
gynnwys Adran
106)
Gweithredwyd ac

Caniatâd
Cynllunio
Amlinellol
Caniatâd
Cynllunio
Amlinellol
Caniatâd
Cynllunio
Llawn
Caniatâd
Cynllunio
Amlinellol
Caniatâd
Cynllunio
Llawn
Caniatâd
Cynllunio
Amlinellol
Caniatâd
Cynllunio
Llawn
Caniatâd
Cynllunio
Llawn
Caniatâd
Cynllunio
Amlinellol
Caniatâd
Cynllunio
Llawn
Caniatâd
Cynllunio
Llawn
Caniatâd
Cynllunio
Llawn
Caniatâd
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Penmaen

H1(17) Hen Ganolfan
Arddio Hurrans

60

60

H1(19) Tir yn Ysgol
Uwchradd Hartridge

65

65

H1(21) Hen safle
Floors 2 Go

10

10

H1(23) Traston Lane

21

H1 (24) 30-33 Heol
Fawr

24

H1(25) Garej Taylors

71

71

H1(26) Gwaith Tŷ Du

26

26

H1(30) Cefn safle
South Wales Argus

82

70

H1(31) Gwesty Roman
Lodge

10

10

H1(32) Hen siop
Sainsbury’s

140

135

H1(34) Bankside
Coverack Road

38

38

H1(36) Farmwood
Close

10

21

24

12

5

10

130

ariannwyd drwy’r
sector preifat (gan
gynnwys Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat (gan
gynnwys Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat (gan
gynnwys Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat (gan
gynnwys Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat (yn
amodol ar Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat (gan
gynnwys Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat (yn
amodol ar Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat (gan
gynnwys Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat (yn
amodol ar Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat (yn
amodol ar Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat (yn
amodol ar Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r

Cynllunio
Llawn
Caniatâd
Cynllunio
Llawn
Caniatâd
Cynllunio
Amlinellol
Yn amodol ar
ganiatâd
A106
Caniatâd
Cynllunio
Llawn
Caniatâd
Cynllunio
Llawn
Caniatâd
Cynllunio
Llawn
Caniatâd
Cynllunio
Llawn
Caniatâd
Cynllunio
Llawn
Caniatâd
cynllunio’n
amodol ar
A106
Caniatâd
cynllunio
amlinellol yn
amodol ar
A106
Caniatâd
cynllunio’n
amodol ar
A106
Caniatâd
Cynllunio
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H1(37) City Vizion

414

189

150

75

H1(38) Lysaghts
Village (Orbwaith)

462

214

150

98

H1(39) Hen Ysgol
Uwchradd Betws

215

180

35

H1(4) Westmark, Hen
Ddoc y Dref

154

64

90

H1(41) Trinity View

16

16

H1(42) Black Clawson
(Alexandra Gate)

63

63

H1(43) Portskewett
Street

25

25

H1(44) Turner Street

32

32

H1(45) Lysaghts Parc

100

H1(47) Glan Llyn

2262

410

927

925

H1(51) Gwaith
Whitehead

330

30

150

150

H1(52) Gweddill Hen
Ddoc y Dref

350

60

150

140

H1(53) Bideford Road

35

100

35
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sector preifat (gan
gynnwys Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat (gan
gynnwys Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat (gan
gynnwys Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat (gan
gynnwys Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat (gan
gynnwys Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat (gan
gynnwys Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat (gan
gynnwys Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat (gan
gynnwys Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy
RSL (gan gynnwys
Adran 106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy
RSL (gan gynnwys
Adran 106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat (gan
gynnwys Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r

Llawn
Caniatâd
Cynllunio
Llawn
Caniatâd
Cynllunio
Llawn
Caniatâd
Cynllunio
Llawn
Caniatâd
Cynllunio
Llawn
Caniatâd
Cynllunio
Llawn
Caniatâd
Cynllunio
Llawn
Caniatâd
Cynllunio
Llawn
Caniatâd
Cynllunio
Llawn
Caniatâd
Cynllunio
Caniatâd
Cynllunio
Amlinellol
Cynnig tai
Cynnig tai
Cynnig tai
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H1(54) Parc Jiwbilî,
Hen Safle Alcan

930

H1(55) Safle Jigsaw,
Ringland

200

H1(56) Gyferbyn â
Belmont Lodge

122

H1(57) Treberth
Crescent

58

H1(58) Panasonic

250

80

H1 (59) 24 Crawford
Road

10

10

H1 (60) Parry Drive

15

15

H1(61) Yr Hen
Gyfnewidfa Bost, Stryd
y Felin
H1(62) Hen Ysgol
Queens Hill

70

35

35

92

30

62

H1(63) Depo Telford

60

20

H1 (64) Melinau Paent
Uskside

53

53

CYFANSWM

9474

40

400

400

125

75

82

58

2476

170

40

4420

sector preifat
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat (yn
amodol ar Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat (yn
amodol ar Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat (yn
amodol ar Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat (yn
amodol ar Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat (yn
amodol ar Adran
106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat

Caniatâd
cynllunio
llawn yn
amodol ar
A106
Cynnig tai
Caniatâd
cynllunio
llawn yn
amodol ar
A106
Caniatâd
cynllunio
llawn yn
amodol ar
A106
Caniatâd
cynllunio
amlinellol yn
amodol ar
A106
Caniatâd
cynllunio
amlinellol yn
amodol ar
A106
Caniatâd
Cynllunio
Llawn
Nodwyd yn y
CDLl
Nodwyd yn y
CDLl
Nodwyd yn y
CDLl
Nodwyd yn y
CDLl

2578

Gwybodaeth Gryno am Lety i Sipsiwn a Theithwyr
Cyfeirnod CDLl

H16 Hartridge Farm
Road

Cyfans
wm
Lleiniau
43

Amserlen datblygu
20112016
23

20162021
10

20212026
10

Ffynhonnell
Gweithredu ac
Ariannu

Statws
Cynllunio

Llywodraeth Cymru
a’r Awdurdod Lleol

Nodwyd yn y
CDLl

Ffynhonnell

Statws

Gwybodaeth Gryno am Ddyraniadau Tir Cyflogaeth
Cyfeirnod CDLl

Defnyd

Amserlen datblygu
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dio
20112016
EM1 (i) Dyffryn

B1, B2 a
B8

EM1 (ii) I’r Dwyrain o
Ddolydd Queensway,
i’r De o Lan Llyn
EM1 (iii) Celtic Springs

B1, B2 a
B8

EM1 (iv) Solutia

EM1(v) Europark
Gwent
EM1 (vi) Tir oddi ar
Chartist Drive
EM1 (vii) Hen waith
dur Llanwern, pen
dwyreiniol
EM1 (viii) Parc
Phoenix (hen waith
Pirelli) Corporation
Road
EM1 (ix) Godfrey Road
(Cefn yr Orsaf)

20162021

Gweithredu ac
Ariannu

Cynllunio

Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat

Nodwyd yn y
CDLl

Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat

Nodwyd yn y
CDLl

Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat

Nodwyd yn y
CDLl

Ffynhonnell
Gweithredu ac
Ariannu

Statws
Cynllunio

Cyfraniad Adran
106 o
Monmouthshire
Bank Sidings
caniatâd i gynnig
darpariaeth addysg.
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat a’r
sector cyhoeddus
(gan gynnwys
Adran 106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat a’r

Nodwyd yn y
CDLl

20212026

B1
B1, B2,
B8 a
hamdde
n
B8
dosbart
hu
B1, B2 a
B8
B1, B2 a
B8
B1, B2 a
defnydd
ategol
Defnydd
iau
busnes
a
masnac
hol

Nodwyd yn y
CDLl
Nodwyd yn y
CDLl
Nodwyd yn y
CDLl

Nodwyd yn y
CDLl
Nodwyd yn y
CDLl
Nodwyd yn y
CDLl

Gwybodaeth Gryno am Ddyraniadau Addysg
Cyfeirnod CDLl

Amserlen datblygu
20112016

CF13 i) Hen Waith
Whitehead, Ffordd
Caerdydd

Ysgol
Gynradd

CF13 ii) Parc Jiwbilî
(Hen safle
Alcan/Novelis)

Ysgol
Gynradd

20162021

20212026
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Mae gan y
safle ganiatâd
cynllunio
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CF13 iii) Glan Llyn

2 Ysgol
Gynradd

CF13 iv) Pentref
Llanwern

Ysgol
Gynradd
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sector cyhoeddus
(gan gynnwys
Adran 106)
Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat a’r
sector cyhoeddus
(gan gynnwys
Adran 106)

Gweithredwyd ac
ariannwyd drwy’r
sector preifat a’r
sector cyhoeddus
(gan gynnwys
Adran 106)

134

amlinellol
Mae gan y
safle ganiatâd
cynllunio
amlinellol. Mae
gan Gam 1
gais materion
a gadwyd yn ôl
y cytunwyd
arno
Mae gan y
safle ganiatâd
cynllunio
amlinellol
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Gweithdrefnau
Canllawiau Cynllunio Ategol (CCA)

Ategir y CDLl gan Ganllawiau Cynllunio Ategol sy’n cwmpasu meysydd y mae angen
canllawiau manylach yn eu cylch. Fe’u defnyddir i ymhelaethu ar y Polisïau a’r
cynigion sydd yn y Cynllun. Bydd priodoldeb CCA presennol yn cael ei adolygu
a, lle y bo'n briodol, gellir ei ddwyn ymlaen i ategu'r CDLl.
Mae rhestr arfaethedig y CCA, sydd angen ei hadolygu a’i hasesu a’i hymgynghori’n
berthnasol, i ategu’r CDLl wedi’i hamlinellu isod:
CCA
Statws
Cam gweithredu a gynigir Blaenoriaeth
Presennol
i gysylltu’r CCA â’r CDLl
Canllawiau Datblygu Cyffredinol
Canllaw Dylunio
Mabwysiadwyd Ail-fabwysiadu heb fawr
Isel 2020Hygyrchedd
ddim newidiadau
2022
Canllawiau Dylunio ar
Mabwysiadwyd Ail-fabwysiadu heb fawr
Uchel 2014Ddatblygiadau Mewnlenwi Medi 2009
ddim newidiadau
2016
a Thir Cefn
Perygl o Lifogydd a
Mabwysiadwyd Adolygu ac ail-fabwysiadu i
Canolig
Systemau Draenio
Rhag 2005
adlewyrchu safonau
2016-2020
Cynaliadwy
newydd
Uchel 2014Addasu Fflatiau a Thai
Mabwysiadwyd Adolygu i adlewyrchu
2016
Amlfeddiannaeth
Mehefin 2006
materion polisi sydd wedi
dod i’r amlwg ers ei
fabwysiadu’n wreiddiol a’i
ail-fabwysiadu. Cynnig creu
dwy gyfres o CCAau ar
wahân
Estyniadau Tai
Mabwysiadwyd Adolygu ac ail-fabwysiadu
Uchel 2014Ionawr 2005
2016
Strategaeth Tir
Mabwysiadwyd Ail-fabwysiadu heb fawr
Isel 2020Cyhoeddus Casnewydd
Gorffennaf
ddim newidiadau
2022
2006
Canolig
Darpariaeth Chwarae
Mabwysiadwyd Adolygu ac ail-fabwysiadu.
2016-2020
Awyr Agored
Chwefror 2007
Adolygiadau i ddiweddaru
dull gweithredu’r Cyngor
wrth ymdrin â chytundebau
A106 a'r Ardoll Seilwaith
Cymunedol
Uchel 2014Canllawiau Parcio
Mabwysiadwyd Lluniwyd fersiwn ddrafft o
2016
CCA parcio diwygiedig i
ymgynghori arnynt yn
seiliedig ar safonau
rhanbarthol a Pholisïau’r
CDU. Cynnig ail-fabwysiadu
heb fawr ddim newidiadau
ar ôl mabwysiadu’r CDLl.
Uchel 2014Rhwymedigaethau
Mabwysiadwyd Adolygu CCA a luniwyd yn
2016
Cynllunio
Rhag 2007
seiliedig ar Bolisïau’r CDU
ac sy’n barod i’w
ymgynghori arno. Cynnig
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Atgyweiriadau ac
Addasiadau i Adeiladau
Rhestredig
Mesurau Diogelwch i
Flaenau Siopau a
Safleoedd Masnachol

Mabwysiadwyd

Polisi Blaen Siopau Canol
Tref - Canllaw Dylunio
Canllaw Dylunio Preswyl
a luniwyd gan Lywodraeth
Cymru

Mabwysiadwyd

Uchel 20142016

Ail-fabwysiadu heb fawr
ddim newidiadau
Adolygu â’r sefyllfa
ddiweddaraf ac ailfabwysiadu
Mabwysiadwyd Ail-fabwysiadu heb fawr
Tachwedd 2003 ddim newidiadau
Mabwysiadwyd Adolygu ac ail-fabwysiadu i
Ionawr 2010
adlewyrchu’r caniatâd
cynllunio ar safle
Monmouthshire Banks
Sidings.
Cyhoeddwyd
Disodlwyd gan Uwchgynllun
adnewyddu Casnewydd
2020 yn 2010/11
Mabwysiadwyd Paratowyd Adendwm Hen
Ddoc y Dref i ymgynghori
Rhag 2005
arno yn unol â Pholisïau’r
Paratowyd yr
CDU. Bydd angen i’r
adendwm ar
adendwm gael ei ailffurf ddrafft i
fabwysiadu heb fawr ddim
ymgynghori
newidiadau ar ôl
arno
mabwysiadu’r CDLl
Mabwysiadwyd Ail-fabwysiadu heb fawr
Mai 2009
ddim newidiadau
Mabwysiadwyd Ail-fabwysiadu heb fawr
Gorffennaf
ddim newidiadau
2006
Mabwysiadwyd Ail-fabwysiadu heb fawr
2009
ddim newidiadau
Mabwysiadwyd Ail-fabwysiadu heb fawr
Gorffennaf
ddim newidiadau
2009

Canolig
2016-2020
Uchel 20142016

Mabwysiadwyd
2005

Mabwysiadwyd
Mawrth 2010
Briffiau Datblygu Penodol i Safleoedd
Briff Datblygu Crindau
Mabwysiadwyd
Medi 2008
Yr Ardal Ehangu
Mabwysiadwyd
Ddwyreiniol
Mai 2007

Gweledigaeth Newport
Unlimited 2020
Briff Datblygu Hen Ddoc y
Dref ac Adendwm Hen
Ddoc y Dref

Fframwaith Adfywio
Pillgwenlli
Briff Datblygu Rodney
Parade
Fframwaith Dylunio Trefol
Station Yard
Strategaeth Afon Wysg

Canolig
2016-2020

Paratowyd adolygiad drafft i
ymgynghori arno yn unol â
Pholisïau’r CDU. Cynnig
ail-fabwysiadu heb fawr
ddim newidiadau ar ôl
mabwysiadu’r CDLl.
Ail-fabwysiadu heb fawr
ddim newidiadau
Adolygu ac ystyried ei
gynnwys mewn CCA
newydd ar faterion
amwynderau preswyl.
Ail-fabwysiadu heb fawr
ddim newidiadau

Mabwysiadwyd
Mawrth 2006

Bywyd Gwyllt a Datblygu

Briff Datblygu George
Street
Fframwaith Cynllunio
Gwaith Whiteheads

ail-fabwysiadu ar ôl
mabwysiadu’r CDLl.
Ail-fabwysiadu heb fawr
ddim newidiadau

CCA Drafft
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Canolig
2016-2020
Isel 20202022
Canolig
2016-2020

Isel 20202022
Canolig
2016-2020

Dd/B
Canolig
2016-2020

Canolig
2016-2020
Canolig
2016-2020
Canolig
2016-2020
Isel 20202022
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Adolygu â’r ffigurau
ddiweddaraf ac ailfabwysiadu
Disodlwyd gan y CCA
Bywyd Gwyllt a Datblygu a
gweithdrefnau monitro’r
Cynllun Gweithredu
Bioamrywiaeth Lleol
Ni chynigir gweithredu.
Cynllun Adnewyddu
Casnewydd 2020 a briffiau
datblygu safle-benodol yn
cwmpasu’r ardal a drafodir
yn Uwchgynllun Canol y
Ddinas.

Uchel 20142016

Canolig
2016-2020
Canolig
2016-2020

Llunio CCA
newydd.
Llunio CCA
newydd.
Llunio CCA
newydd.

Llunio CCA, ymgynghori
arnynt a’u mabwysiadu.
Paratowyd fersiwn ddrafft i
ymgynghori arni yn unol â
Pholisïau’r CDU. Cynnig
ail-fabwysiadu heb fawr
ddim newidiadau ar ôl
mabwysiadu’r CDLl.
Llunio CCA, ymgynghori
arnynt a’u mabwysiadu.
Llunio CCA, ymgynghori
arnynt a’u mabwysiadu.
Llunio CCA, ymgynghori
arnynt a’u mabwysiadu.

Llunio CCA
newydd.
Llunio CCA
newydd.
Llunio CCA
newydd.
Llunio CCA
newydd.
Llunio CCA
newydd.
Llunio CCA
newydd.
Llunio CCA
newydd.
Llunio CCA
newydd.

Llunio CCA, ymgynghori
arnynt a’u mabwysiadu.
Llunio CCA, ymgynghori
arnynt a’u mabwysiadu.
Llunio CCA, ymgynghori
arnynt a’u mabwysiadu.
Llunio CCA, ymgynghori
arnynt a’u mabwysiadu.
Llunio CCA, ymgynghori
arnynt a’u mabwysiadu.
Llunio CCA, ymgynghori
arnynt a’u mabwysiadu.
Llunio CCA, ymgynghori
arnynt a’u mabwysiadu.
Llunio CCA, ymgynghori
arnynt a’u mabwysiadu.

Isel 20202022
Canolig
2016-2020
Isel 20202022
Uchel 20142016
Canolig
2016-2020
Uchel 20142016
Canolig
2016-2022
Canolig
2016-2022

Tai Fforddiadwy

Drafft 2004

Strategaeth Cadwraeth
Natur

Drafft Awst
2004

Uwchgynllun Canol Dinas
Casnewydd

Drafft
Gorffennaf
2004

CCA Newydd
Safonau Amwynder
Archeoleg a Datblygu

Adeiladau yng Nghefn
Gwlad
Gwastatir Gwent
Strategaeth Adfywio
Caeau Chwarae
Pillgwenlli
Canllawiau Preswyl
Ardaloedd Tirwedd
Arbennig
Coed a Datblygu
Uwchgynllun Celtic Manor
Hysbysebu
Tir Cyflogaeth
Addasu Beudai
Cyfleusterau Rheoli
Gwastraff

Ionawr 2015

Llunio CCA
newydd.
Paratowyd
fersiwn ddrafft i
ymgynghori arni

Dd/B

Dd/B

Isel 20202022
Canolig
2016-2020
Canolig
2016-2020

Arfarniad Cynaliadwyedd (AC), Asesiad Amgylcheddol Strategol
(AAS) ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (ARhC)
Mae'n ofynnol dan Adran 62 (6a) Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, neu fel y’i
diwygiwyd, i'r Cynllun Datblygu Lleol gael ei arfarnu o ran pa mor gynaliadwy
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ydyw. Mae hefyd yn ofynnol cynnal Asesiad Amgylcheddol o’r Cynllun yn unol â
Chyfarwyddeb yr Undeb Ewropeaidd (2001/42/EC) a Rheoliadau Asesiadau
Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni (Cymru) 2004. Felly cynhaliwyd
Arfarniad Cynaliadwyedd (AC) ac Asesiad Amgylcheddol Strategol (AAS) fel
rhan o'r broses CDLl hon. Mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu y byddai’n
well cynnwys gofynion cyfarwyddeb yr AAS yn yr AC. Mae’r broses AC/AAS yn
sicrhau bod cynaliadwyedd wrth wraidd penderfyniadau ym mhob cam o’r
broses o lunio Cynllun. Diben AC/AAS yw arfarnu effeithiau cymdeithasol,
amgylcheddol ac economaidd cynigion a Pholisïau’r CDLl i sicrhau eu bod yn
unol ag egwyddorion datblygu cynaliadwy.
Yn unol â Chyfarwyddeb Cynefinoedd Ewrop (92/43/EEC) rhaid cynnal Asesiad
Rheoleiddio Cynefinoedd (ARhC) pan fo cynlluniau'n cael eu cuddio er mwyn
penderfynu p’un ai a yw Cynllun ‘ar y cyd â’ chynlluniau a phrojectau eraill, yn
debygol o gael effaith andwyol sylweddol ar safle Natura 2000 Ewropeaidd.
Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig ac Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Natura
2000. Rhoddir yr un lefel o warchodaeth i safleoedd Ramsar (gwlyptiroedd o
bwysigrwydd rhyngwladol). Mae gan Gasnewydd ystod o safleoedd a ddynodir
felly ac sydd gyfagos ag ardal yr Awdurdod ac fe’u hystyriwyd wrth asesu’r
Cynllun.
Cafodd yr adroddiadau canlynol eu llunio, eu hymgynghori arnynt a’u cyhoeddi ynghyd
a’r CDLl:
Adroddiad Cwmpasu o’r Arfarniad Cynaliadwyedd98
• Adroddiad Gwerthuso Cynaliadwyedd Cychwynnol99
• Adroddiad Sgrinio Cychwynnol o ran Asesu Rheoliadau Cynefinoedd100
• Adroddiad Terfynol Arfarniad Cynaliadwyedd 101
• Adroddiad Terfynol ar Asesu Rheoliadau Cynefinoedd102

98

Yn: http://www.newport.gov.uk/en/Planning-Housing/Planning/Local-Development-Plan/Sustainabilityappraisal.aspx
99
Yn: http://www.newport.gov.uk/en/Planning-Housing/Planning/Local-Development-Plan/Sustainabilityappraisal.aspx
100
Yn: http://www.newport.gov.uk/en/Planning-Housing/Planning/Local-Development-Plan/Habitatregulations-assessment.aspx
101
Yn: http://www.newport.gov.uk/en/Planning-Housing/Planning/Local-Development-Plan/Sustainabilityappraisal.aspx
102
Yn: http://www.newport.gov.uk/en/Planning-Housing/Planning/Local-Development-Plan/Habitatregulations-assessment.aspx
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MAPIAU CYNIGION A CHYFYNGIADAU - MYNEGAI
MAP CYNIGION

Cynnig/Dynodiad a Chyfyngiad

Polisi Perthnasol

Mannau a Choridorau Amgylcheddol
Ardal Archeolegol Sensitif
Ardal Gadwraeth
Gwarchodfa Natur Leol
Ardal Arfordir
Cyfleusterau hamdden a chwaraeon
Rhandir
Gwesty Celtic Manor
Safleoedd Addysg
Cyflogaeth
Dociau Casnewydd
Polisïau Tai
Llety Preswyl Sipsiwn a Theithwyr
Diogelu Adnodd Mwynol
Glanfeydd a Rheilffyrdd
Canolfannau Ardal
Canolfannau Lleol
Ffin Drefol
Cefn Gwlad
Y Llain Las
Ffiniau Gwyrdd
Ardal Tirwedd Arbennig
Yr Ardal Ehangu Ddwyreiniol
Cynlluniau Ffyrdd Mawr
Llwybr Cerdded/Beicio Pellter Hir
Llwybr Arfordir Cymru Gyfan

CE3
CE6
CE7
CE8
CE9
CF1
CF6
CF9
CF13
EM1
EM2
H1
H16
M1, SP21
M4
R6, R7
R8, R9
SP5
SP5
SP6
SP7
SP8
SP11
SP16
T5
T8

MAP CYFYNGIADAU103

Cynnig/Dynodiad a Chyfyngiad
Ffordd Liniaru’r M4 (Gorffennaf 2014)
Coridor a Ddiogelir yr M4 (Gorffennaf
2014)
Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig
(SDdGA)
Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA)
RAMSAR ac Ardal Gwarchodaeth
Arbennig
TAN 15 Parth B
TAN 15 Parth C2
TAN 15 Parth C1
Gwarchodfa Natur Genedlaethol
Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol
Eithriadol

Polisi Perthnasol

GP5
GP5
GP5
GP1
GP1
GP1
GP5
CE4

103

Caiff cyfyngiadau eu diweddaru’n rheolaidd. Am y Map Cyfyngiadau diweddaraf, defnyddiwch
cyfleuster ‘Fy Mapiau’ ar-lein y Cyngor yn http://my.newport.gov.uk/iShare/myNewport.aspx
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Parc neu Ardd Hanesyddol
Ffin Weinyddol Cyngor Casnewydd
Henebion rhestredig
Gwarchodfa Natur Leol
Safleoedd O Bwysigrwydd Geomorffolegol
Rhanbarthol (EIGS)
Safleoedd o Bwysigrwydd Cadwraeth
Natur (SoBCN)
Risg Datblygu’r Awdurdod Glo

Ionawr 2015

CE4
CE6
GP5, CE8
CE8
GP5
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MEWNOSODIADAU O FAPIAU CYNIGION
MAPIAU INSET
Map 1 – Ffin Bentref Cas-bach a Maerun
Map 2 – Ffin Bentref Llansanffraid Gwynllŵg
Map 3 – Ffin Bentref Llangadwaladr Trefesgob
Map 4 – Ffin Bentref Llanwern
Map 5 – Ffin Bentref Underwood
Map 6 – Ffin Bentref Llanfaches
Map 7 – Ffin Bentref Parc Seymour
Map 8 – Ffin Esgob Christchurch
Map 9 – Map Inset Caerllion
Map 10 – Map Inset Canol y Ddinas
CANOLFANNAU ARDAL
DC1 – Canolfan Ardal Beechwood
DC2 – Canolfan Ardal Corporation Road
DC3 – Canolfan Ardal Maendy
DC4 – Canolfan Ardal Caerleon Road
DC5 – Canolfan Ardal Malpas Road
DC6 - Canolfan Ardal Commercial Road
DC7 – Canolfan Ardal Handpost
DC8 – Canolfan Ardal Goldcroft Common
DC9 - Heol Fawr, Canolfan Ardal Caerllion
DC10 - Canolfan Ardal Parc Manwerthu Casnewydd
CANOLFANNAU LLEOL
LC1 – Laurel Drive, Canolfan Leol Basaleg
LC2 – Parc Thornbury, Canolfan Leol Highcross
LC3 – Siopau Greenfield, Canolfan Leol Tŷ-du
LC4 – Canolfan Leol Betws
LC5 – Canolfan Leol Malpas Road
LC6 – Russell Drive, Canolfan Leol Malpas
LC7 – Almond Drive, Canolfan Leol Malpas
LC8 – Canolfan Leol Clytha Park Road
LC9 – Canolfan Leol Sant Gwynllyw
LC10 – Canolfan Leol Bassaleg Road
LC11 – Canolfan Leol Gaer Road
LC12 – Canolfan Leol Ffordd Caerdydd
LC13 – Canolfan Leol Clarence Place
LC14 – Y Ffordd Rufeinig, Canolfan Leol Caerllion
LC15 – Canolfan Leol Alway
LC16 – Canolfan Leol Ringland
LC17 – Canolfan Leol Parc Moorland
LC18 – Canolfan Leol Underwood
LC19 - Parc Jiwbilî (Hen Safle Alcan)*
LC20 – Glan Llyn*
LC21 – Pentref Llanwern*
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*Dangosir Canolfannau Lleol y cytunwyd arnynt ond nas gweithredwyd yng Nglan Llyn
(H1(47)) a Hen Safle Alcan (Parc Jiwbilî: H1(54)) yn ddangosol ar y Map Cynigion ac ar
Fap Inset 4 i Bentref Llanwern (H1(3)).
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