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1. CYFLWYNIAD A CHEFNDIR POLISI  

1.1 Mae’r Canllawiau Cynllunio Atodol hyn yn darparu gwybodaeth i helpu wrth ystyried ceisiadau 

cynllunio mewn ardaloedd diogelu mwynau ar gyfer craig galed, tywod a graean yng Nghyngor 

Casnewydd.  

1.2 Dynodwyd yr ardaloedd diogelu craig galed, tywod a graean gan Awdurdodau Lleol yng 

Nghymru ar sail Map Diogelu Agregau Cymru Arolwg Daearegol Prydain (BGS), a ariannwyd 

gan Lywodraeth Cymru.  Cymerwyd y wybodaeth o’r mapiau i ffurfio’r ardaloedd diogelu a 

amlinellir ar fapiau cynigion y CDLl.  

1.3 Datblygwyd y mapiau diogelu hyn ar lefel genedlaethol ac, yn hynny o beth, maent wedi eu 

casglu’n bennaf o’r wybodaeth ddaearegol sydd ar gael.  

1.4 Mae’r map diogelu ar gyfer Cymru yn darparu sylfaen gadarn ar gyfer yr ardaloedd diogelu; 

fodd bynnag, dylid cydnabod y gallai’r mwynau penodol fod yn absennol, wedi eu gorchuddio 

gan lefelau sylweddol o orlwytho, neu nad ydynt o ansawdd digonol.  Felly, gallai’r ymgeisydd 

ddangos tystiolaeth nad yw’r mwynau’n haeddu cael eu diogelu, mewn gwirionedd. 

1.5 Ar lefel genedlaethol, mae Polisi Cynllunio Mwynau Cymru (PCMC) yn cyflwyno’r egwyddor o 
ddiogelu mynediad at adnoddau mwynau y gallai fod eu hangen gan genedlaethau’r dyfodol, ac 
mae’n ei gwneud yn ofynnol diogelu neu echdynnu adnoddau mwynau cyn i ddatblygiad fynd 
rhagddo, oni bai y gellir dangos na ellir echdynnu’r adnodd mwynau yn ymarferol neu’n hyfyw 
o’r ardal, neu fod yr angen am ddatblygu yn gorbwyso ystyriaethau eraill, gan gynnwys yr 
ystyriaeth mwynau.   
 

1.6 Lleoli datblygiadau oddi wrth ardaloedd diogelu mwynau a thu allan i glustogfeydd perthnasol 
yw’r modd allweddol o warchod dyfodol hirdymor yr adnoddau mwynau.  Gallai rhai cynigion 
datblygu gynnwys elfennau nad ydynt yn sensitif1.  Dylai cynlluniau gael eu llunio i roi’r elfennau 
hyn nad ydynt yn sensitif mewn clustogfeydd, gan ddiogelu’r adnodd mwynau rhag cael ei 
sterileiddio.  Dylai agweddau sensitif ar ddatblygiadau gael eu lleoli y tu allan i glustogfeydd a 
nodwyd.  
 

1.7 Mewn rhai achosion, dylid chwilio am safle gwahanol ar gyfer y datblygiad.  Caiff y dull hwn ei 
gyfiawnhau ar y sail y gellir ymgymryd â datblygiadau nad ydynt yn ymwneud â mwynau mewn 
ardaloedd eraill, ond gellir ond gweithio mwynau lle y cânt eu canfod.  Mewn achosion 
eithriadol, gellir gwrthod y cais.  Mae’r polisi’n ceisio sicrhau bod echdynnu ymlaen llaw yn cael 
ei ystyried a’i gyflawni, yn ôl yr angen.  Dyma’r sail ar gyfer polisi M1 y CDLl a’r wybodaeth am 
ddiogelu mwynau a gynhwyswyd ar Fap Cynigion cysylltiedig y CDLl.  
 

1.8 Mae polisi M1, ei gyfiawnhad rhesymegol a haenau’r mapiau cysylltiedig yn pennu’r cyd-destun 
ar gyfer gwneud penderfyniadau mewn ardaloedd diogelu mwynau.  Mae Map Cynigion y 
Cynllun Datblygu Lleol yn dangos maint gofodol yr adnodd mwynau sy’n cael ei ddiogelu.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Ceir diffiniad o ddatblygiad sensitif yn MTAN 1, sydd ar gael yn www.cymru.llyw.uk 
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1.9 Polisi’r Cynllun Datblygu Lleol  
 

M1   Diogelu Adnodd Mwynau 

NI CHAIFF DATBLYGU A FYDDAI’N ANGHYDNAWS Â DIOGELU ADNODDAU CRAIG GALED NEU DYWOD 

A GRAEAN YN YR ARDALOEDD ADNODDAU MWYNAU SYDD I’W GWELD AR Y MAP CYNIGION EI 

GANIATÁU ONI BAI: 

i) Y GALL Y DATBLYGWR DDANGOS BOD GWEITHIO’R ADNODDAU YN ANYMARFEROL YN 
ECONOMAIDD NEU’N FFISEGOL, NEU Y BYDDAI’N ANNERBYNIOL YN AMGYLCHEDDOL; NEU 
ii) Y BYDDAI’R ADNODD MWYNAU YN CAEL EI ECHDYNNU’N FODDHAOL CYN YMGYMRYD Â’R 
DATBLYGU; NEU 
iii) FOD Y DATBLYGIAD YN UN DROS DRO AC Y GELLIR EI GWBLHAU AC ADFER Y SAFLE I GYFLWR NAD 

YW’N ATAL ECHDYNNU O FEWN YR AMSER Y MAE’N DEBYGOL O FOD ANGEN Y MWYNAU; NEU 

iv) FOD ANGEN DIRFAWR AM Y DATBLYGIAD ARFAETHEDIG; NEU 

v) FOD Y DATBLYGIAD YN GYFYSTYR Â DATBLYGIAD DEILIAD TŶ NEU Y BYDDAI’N GYFYSTYR Â 

MEWNLENWI CYFYNGEDIG MEWN ARDAL ADEILEDIG BRESENNOL. 

 

1.10 Mae’r canllawiau hyn yn amlinellu’r materion y mae angen mynd i’r afael â nhw pan gaiff 
ceisiadau eu cyflwyno mewn parthau diogelu mwynau, neu sy’n effeithio ar barthau diogelu 
mwynau.  Mae’r siart llif ym mhennod 2 yn amlinellu’r broses hon.  
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2. YSTYRIAETHAU MANWL 

 

2.1  Bydd angen cydymffurfio â chyfres o gamau er mwyn penderfynu p’un a ellir ymgymryd â 

datblygiad mewn ardal diogelu mwynau ai peidio.  Mae rhagdybiaeth yn erbyn datblygu mewn 

ardaloedd diogelu mwynau er mwyn sicrhau y caiff yr adnodd cyfyngedig ei ddiogelu at y 

dyfodol.  Mae’r polisi’n ceisio sicrhau, lle caiff datblygiad ei gynnig mewn ardal diogelu mwynau, 

y rhoddir ystyriaeth ddigonol i ddiogelu’r mwynau. 

 

2.2 Caiff proses fesul cam ei chofnodi isod, ac mae’n rhoi syniad o’r broses a’r cwestiynau a ddylai 

helpu’r sawl sy’n gwneud y penderfyniad a’r ymgeisydd.  Defnyddir dull cymesur wrth ystyried y 

cwestiynau canlynol, a fydd yn arwain at lefel y wybodaeth ofynnol yn dibynnu ar fanylion y 

datblygiad arfaethedig.  Er enghraifft, efallai y bydd angen ymchwilio ymhellach ar gyfer un 

math o fwyn e.e. mwyn prin neu adnodd o ansawdd uchel.  Mae lleoliad a maint y cynnig mewn 

perthynas â’r ardal ddiogelu yn ystyriaeth bwysig hefyd.  Er enghraifft, gallai datblygiad ar 

raddfa fach yng nghanol ardal diogelu mwynau gael mwy o effaith ar yr adnodd mwynau 

oherwydd clustogfeydd helaeth.  Lle na roddir digon o wybodaeth, bydd yr Awdurdod yn ceisio’r 

wybodaeth angenrheidiol; os na chaiff y wybodaeth hon ei darparu, mae’r cais yn debygol o 

gael ei wrthod ar sail diffyg cyfiawnhad priodol.  

 

2.3 Y cam cyntaf yw ystyried sterileiddio mwynau.  Bydd y broses yn caniatáu ymchwiliad trylwyr i 

effaith y datblygiad arfaethedig ar yr adnodd mwynau sy’n cael ei ddiogelu.  Bydd y broses hon 

naill ai’n dangos nad yw sterileiddio mwynau yn broblem neu’n awgrymu y gallai fod angen 

echdynnu mwynau ymlaen llaw.  Caiff ei derbyn y bydd y broses echdynnu ymlaen llaw yn 

arwain at golli rhai mwynau, felly mae ffactorau eraill, fel angen, yn ystyriaeth amlwg yn y 

broses hon hefyd.  Yn achos echdynnu ymlaen llaw, amlinellwyd ail gam ar dudalen 9 sy’n 

dangos yr ystyriaethau perthnasol.  
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CAM A: STERILEIDDIO MWYNAU 

Mae esboniad llawn o bob cam yn dilyn y siart llif 
 

 
* Ceir diffiniad o ddatblygiad sensitif yn MTAN 1, sydd ar gael yn www.cymru.llyw.uk   

A1 
• A yw'r cais hwn yn gais deiliad tŷ, neu a yw o fewn 

cwrtil presennol? 

A2 
• A yw'n ddatblygiad dros dro? 

A3 
• A yw'r datblygiad hwn yn ddatblygiad amaethyddol 

neu goedwigaeth nad yw'n sensitif*? 

A4 
• A yw'r safle wedi'i ddyrannu yn y Cynllun Datblygu 

Lleol? 

A5 
• A oes lleoliad addas arall ar gael y tu allan i'r ardal 

diogelu mwynau? 

A6 • A oes angen dirfawr am y datblygiad? 

Ydy 
Nid yw sterileiddio 

mwynau yn ystyriaeth 

Nac ydy 

Ewch i gam A4 

Ydy 
Bydd angen ymchwilio i echdynnu 

ymlaen llaw 

Nac ydy 

Ewch i gam A5 

Oes 
Adleolwch y datblygiad y tu allan 

i’r ardal ddiogelu 

Nac oes Ewch i gam A6 

Oes 
Bydd angen ymchwilio i 

echdynnu ymlaen llaw (gweler 

cam B) 

Nac oes 

Mae caniatâd cynllunio yn 

debygol o gael ei ystyried yn 

annerbyniol ar dir diogelu 

mwynau 
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2
 Ceir diffiniad o ddatblygiad sensitif yn MTAN 1, sydd ar gael yn www.cymru.llyw.uk 

 
A1 
 

 
Mae unrhyw adnodd mwynau islaw’r safleoedd hyn neu o fewn cwrtil preswyl yn debygol o fod wedi 
ei sterileiddio eisoes gan ddatblygiad parhaol, ac felly nid yw sterileiddio mwynau yn broblem. 
 

 
A2 
 

 
Ni fydd cynigion datblygu dros dro yn sterileiddio adnodd mwynau’n barhaol; fodd bynnag, gallai fod 
yn ddoeth defnyddio amodau neu rwymedigaethau cynllunio i sicrhau y caiff y datblygiad dros dro ei 
dynnu ar ddiwedd y cyfnod caniatáu, a sicrhau y caiff y tir ei adfer i’w gyflwr blaenorol.  Os caiff hyn 
ei gyflawni, yna nid yw sterileiddio mwynau yn ystyriaeth.  Er mwyn dadansoddi’r effaith hon, mae’n 
briodol asesu gallu’r ddarpariaeth banc tir leol i fodloni anghenion yn ystod oes y datblygiad.     
 

 
A3 
 

 
Mae nifer sylweddol o ddatblygiadau amaethyddol a choedwigaeth yn ‘ddatblygu a ganiateir’ dan 
ddarpariaethau Rhan 6 a Rhan 7 Atodlen 2 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu 
Cyffredinol a Ganiateir) 1995.  Gallai datblygiadau yn gysylltiedig ag amaethyddiaeth a 
choedwigaeth y mae angen caniatâd cynllunio ar eu cyfer e.e. siediau a lagwnau, nad ydynt yn cael 
eu hystyried yn ddatblygiadau dros dro, arwain at sterileiddio adnoddau mwynau economaidd, ond 
efallai y byddant yn gallu dangos tystiolaeth o angen dirfawr, neu gallai arwain at gynllun 
anymarferol sydd, at ei gilydd, yn gorbwyso’r effaith ar yr adnodd.   
 
Mae’n werth nodi y byddai anheddau amaethyddol neu goedwigaeth yn gyfystyr â datblygiad 
sensitif

2
 a fyddai’n sterileiddio nid yn unig yr adnodd ar y safle ei hun, ond hefyd yn sterileiddio 

adnodd mewn clustogfa bosibl o gwmpas yr annedd.  Bydd angen ystyried sterileiddio cronnus a 
chynyddol trwy ddifa’r glustogfa.  Gall adeiladau amnewid gael eu cysgodi. 
 

 
A4 

 
Sefydlwyd yr angen am ddyraniadau yn y Cynllun Datblygu Lleol eisoes ac ystyriwyd y materion 
diogelu eisoes.  Mae angen ystyried echdynnu ymlaen llaw o hyd, gweler Cam B am fanylion llawn.  
  

 
A5 

 
Cyn belled ag y bo’n bosibl, dylai cynigion osgoi datblygu mewn ardaloedd diogelu mwynau.  Bydd 
angen i geisiadau ddangos pam mai’r lleoliad hwn yw’r unig leoliad addas ar gyfer y cynnig, a rhaid 
iddynt lunio achos i leoli’r datblygiad mewn ardal diogelu mwynau.  Gallai’r ystyriaeth hon fod yn 
gysylltiedig ag angen, ond os oes lleoliad arall ar gael y tu allan i’r ardal diogelu mwynau, yna dylid 
adleoli’r datblygiad.  
 

 
A6 

 
Bydd yn ofynnol i’r datblygwr sefydlu’r angen dirfawr am ddatblygiad newydd mewn ardal diogelu 
mwynau.  Bydd y datblygiad hwn yn sterileiddio’r adnodd islaw’r safle neu, yn achos datblygiad 
sensitif newydd, yr effaith fyddai ymestyn y glustogfa i’r ardal diogelu mwynau.  Fodd bynnag, gellir 
rhoi caniatâd os caiff angen dirfawr ei sefydlu, yn amodol ar y cais yn bodloni ystyriaethau cynllunio 
eraill.  Gall angen gynnwys anghenion y gymuned, tai fforddiadwy a’r angen swyddogaethol i 
ymestyn busnes neu fenter bresennol. 
 
Os na chaiff unrhyw angen ei sefydlu, yna mae caniatâd yn debygol o fod yn annerbyniol ar sail 
diogelu mwynau.  
 
Rhaid i geisiadau sy’n cael eu hystyried yn dderbyniol dan y rhan hon o’r polisi fynd ati i ystyried 
p’un a yw’n bosibl echdynnu’r adnodd ymlaen llaw, gweler Cam B am ragor o fanylion.  Os bydd yr 
ymgeisydd yn fodlon nad yw’r adnodd mwynau yn haeddu cael ei ddiogelu, yna nid oes angen 
echdynnu ymlaen llaw. 
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2.4 Os bydd Cam A yn argymell ymchwilio i echdynnu ymlaen llai, yna bydd y siart llif a’r 

cwestiynau ategol canlynol yn helpu’r ymchwiliad a’r dadansoddiad  Nid ydynt mewn unrhyw 

drefn benodol, ond byddant yn helpu dadansoddi.  Mae echdynnu ymlaen llaw yn cyfeirio at 

dynnu adnoddau mwynau economaidd sy’n cael eu canfod ar wyneb y ddaear neu’n agos ato 

(adnoddau bas) mewn safleoedd datblygu, cyn dechrau gwaith adeiladu.  Yn unol â Pholisi 

Cynllunio Cenedlaethol, mae echdynnu ymlaen llaw yn ystyriaeth o ganlyniad i statws 

cyfyngedig adnoddau mwynau er mwyn sicrhau y cânt eu rheoli’n gynaliadwy at y dyfodol.  

2.5 Gallai echdynnu ymlaen llaw olygu bod angen defnyddio arbenigedd ychwanegol er mwyn 

ymgymryd â’r gwaith.  Felly, cynghorir ymgysylltu â’r diwydiant mwynau a’r Awdurdod Glo.  

Efallai y bydd y gwaith yn gwneud asesiadau pellach yn ofynnol hefyd, fel asesiad o’r effaith 

amgylcheddol.  Mae rhagor o wybodaeth am asesiadau o’r effaith amgylcheddol i’w gweld ar 

wefan y Cyngor.  Gallai ymgymryd â’r gwaith hwn fod o fudd i’r ymgeisydd e.e. refeniw o 

werthu mwynau. 

2.6 Wrth echdynnu ymlaen llaw, caiff ei derbyn y bydd rhai mwynau eu cael eu colli oherwydd y 

mae’n annhebygol y caiff y dyddodyn ei dynnu’n llwyr.  Felly, os yw’r angen am y mwyn yn 

gorbwyso’r angen am y datblygiad arfaethedig, yna gallai fod yn briodol gwrthod caniatâd ar y 

sail hon o hyd.  

2.7 Ceir rhesymau ymarferol pam na allai echdynnu ymlaen llaw fod yn ddichonol, a gellir dangos 

tystiolaeth o hyn cyn ei bod yn ofynnol rhoi ystyriaeth fanwl i’r meini prawf canlynol.  
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CAM B: ECHDYNNU YMLAEN LLAW 

Mae esboniad llawn o bob cam yn dilyn y siart llif 
 

 
 

 
  

B1 
• A fyddai echdynnu ymlaen llaw yn cael effaith 

niweidiol ar y dirwedd? 

B2 
• A oes nodweddion hanesyddol cydnabyddedig y mae'n 

rhaid eu cadw? 

B3 
• A oes unrhyw gynefinoedd, coed a gwrychoedd 

ecolegol bwysig y mae'n rhaid eu cadw? 

B4 
• A fyddai echdynnu yn cael effaith sylweddol ar 

adnoddau dŵr e.e. dŵr daear, perygl llifogydd ac ati? 

B5 
• A yw'r adnodd mewn clustogfa datblygiad sensitif ac 

nid yw'n cael effaith niweidiol gronnus neu gynyddol? 

B6 
• A oes rhesymau pam na ellir echdynnu ymlaen llaw? 

Byddai/Oes 

Cyflwynwyd 

tystiolaeth sy’n 

dangos bod 

ystyriaethau 

amgylcheddol yn 

gorbwyso’r angen am 

echdynnu ymlaen 

llaw.  

 

Nid oes angen 

cyfiawnhad pellach. 

 

Na fyddai/Nac oes 

Ewch i gam B5 

Ydy 
Nid oes angen cyfiawnhad pellach 

Nac ydy 

Ewchi  gam B6 

Oes 
Nid oes angen cyfiawnhad pellach 

Nac oes 

Mae angen cais cynllunio mwynau 

er mwyn sicrhau y gellir echdynnu’r 

adnodd mwynau 
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B1 

 
Bydd cymeriad tirwedd y safle a chyd-destun y dirwedd yn ystyriaeth berthnasol.  
Rhaid i’r ymgeisydd ddarparu gwybodaeth berthnasol i’r Awdurdod yn ymwneud 
ag effaith echdynnu ymlaen llaw ar y dirwedd, gan gynnwys yr effaith ar newid 
topograffeg.  Ar sail y wybodaeth sydd ar gael iddo, bydd yr Awdurdod yn ystyried 
p’un a yw ystyriaethau’r dirwedd yn gorbwyso’r angen i echdynnu ymlaen llaw.  Os 
nad yw’r dystiolaeth yn gorbwyso’r effaith, ewch i gam B5. 
 

 
B2 

 
Bydd asedau hanesyddol a’u gosodiadau yn ystyriaeth berthnasol wrth ystyried 
echdynnu ymlaen llaw.  Gall echdynnu ymlaen llaw ddinistrio’r nodweddion hyn a’u 
gosodiadau hyd yn oed dros dro, felly rhaid i’r ymgeisydd ddarparu gwybodaeth 
berthnasol yn ymwneud a’r effaith, gan ddangos na fydd unrhyw effaith niweidiol.  
Bydd yr Awdurdod yn ystyried p’un a yw ystyriaethau’r amgylchedd hanesyddol yn 
gorbwyso’r angen i echdynnu ymlaen llaw ai peidio.  Os nad yw’r dystiolaeth yn 
gorbwyso’r effaith, ewch i gam B5. 
 

 
B3 

 
Bydd nodweddion ecolegol a bioamrywiaeth y safle yn ystyriaeth bwysig hefyd.  
Gall echdynnu ymlaen llaw ddinistrio’r nodweddion hyn, felly rhaid i’r ymgeisydd 
ddarparu gwybodaeth berthnasol yn ymwneud a’r effaith, gan ddangos na fydd 
unrhyw effaith niweidiol, osgoi neu ddarparu mesurau lliniaru a/neu gydadfer lle bo 
hynny’n briodol, yn unol â TAN5: Cynllunio a Chadwraeth Natur.  Bydd yr 
Awdurdod yn ystyried p’un a yw ystyriaethau’r ecolegol yn gorbwyso’r angen i 
echdynnu ymlaen llaw ai peidio, ynghyd â’r effaith ar y datblygiad arfaethedig nad 
yw’n ddatblygiad mwynau.  Os nad yw’r dystiolaeth yn gorbwyso’r effaith, ewch i 
gam B5. 
 

 
B4 

 
Gallai echdynnu ymlaen llaw gael effaith niweidiol ar ffynonellau dŵr, gan gynnwys 
y lefel trwythiad lleol neu ddyfrhaen dŵr daear gwarchodedig.  Rhaid i’r cais 
ddarparu gwybodaeth berthnasol i’r Awdurdod yn ymwneud a’r effaith, gan 
ddangos na fydd unrhyw effaith niweidiol.  Mae hwn yn fater technegol a chaiff yr 
ymgeisydd ei gynghori i gysylltu â Cyfoeth Naturiol Cymru, Dŵr Cymru neu adran 
Draeniad yr Awdurdod Lleol i gael cyngor.  Bydd yr Awdurdod yn ystyried p’un a 
yw ystyriaethau ansawdd/swm y dŵr yn gorbwyso’r angen i echdynnu ymlaen llaw 
ai peidio.  Os nad yw’r dystiolaeth yn gorbwyso’r effaith, ewch i gam B5.    
 

 
B5 

Mae’r ardaloedd diogelu sydd wedi eu dynodi ar gynigion y CDLl wedi eu rhannu’n 
ardaloedd Craig Galed ac ardaloedd Tywod a Graean, ac mae ganddynt 
glustogfeydd gwahanol fel y manylir arnynt isod.  
 
CRAIG GALED: 
Fel arfer, mae angen ffrwydro craig galed i’w hechdynnu ac mae cyfarwyddyd 
cynllunio cenedlaethol yn datgan na ddylai ffrwydro ddigwydd oddi mewn i 
glustogfa o 200m o gwmpas datblygiad sensitif presennol.  Bydd yn ofynnol i’r 
ymgeisydd ddangos na ellir echdynnu’r adnoddau oherwydd y defnydd sensitif 
presennol ac y bydd gwaith mwynau yn cael effaith niweidiol sylweddol ar bobl yn 
y datblygiad sensitif hwnnw.  Os gellir dangos tystiolaeth o hynny, nid oes angen 
unrhyw gyfiawnhad pellach.  Os na ellir dangos tystiolaeth ohono, ewch i Gam B6. 
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TYWOD A GRAEAN: 
Y glustogfa ar gyfer gweithio adnoddau tywod a graean yw 100m o ddatblygiad 
sensitif, lle nad oes angen ffrwydro.  Bydd angen i’r cais ddangos na ellir 
echdynnu’r adnoddau oherwydd datblygiadau sensitif presennol yn y glustogfa ac 
oherwydd bod yr adnoddau eisoes wedi eu sterileiddio.  Os gellir dangos 
tystiolaeth o hynny, nid oes angen unrhyw gyfiawnhad pellach.  Os na ellir dangos 
tystiolaeth ohono, ewch i Gam B6. 
 

 
B6 

 
Efallai na fydd echdynnu ymlaen llaw yn briodol am nifer o resymau.  Efallai na 
fyddai’n dechnegol ymarferol, efallai y byddai’n gohirio’r datblygiad y tu hwnt i 
amserlen resymol, efallai bod ansawdd a swm y mwynau’n wael, neu efallai nad 
oes unrhyw farchnad ar gyfer y deunydd, o ystyried amserlen y datblygiad.  Os, ar 
ôl cynnal yr arfarniad cychwynnol hwnnw, na all y swyddog achos nodi rheswm 
pam na ddylid echdynnu ymlaen llaw mewn perthynas â’r datblygiad, rhaid 
ystyried agwedd bellach.  Yr agwedd honno yw p’un a oes unrhyw alw yn y 
farchnad ar gyfer yr adnodd mwynau sydd yn uniongyrchol islaw’r safle ar adeg y 
cais.  Yn yr achosion hyn, mae’n rhesymol gofyn i’r ymgeisydd ganfod a oes galw 
yn y farchnad ar gyfer y deunydd dan sylw a rhoi gwybod i’r Cyngor am ganlyniad 
yr ymchwiliadau hynny, ac mae’n rhesymol ystyried effaith datblygu cam-wrth-gam 
lle y gellid storio deunyddiau cyn eu hallforio o’r safle.  Fel arfer, disgwylir i’r 
ymgeisydd ddarparu ymatebion gan dair ffynhonnell gredadwy fel tystiolaeth yr 
ymchwiliwyd i’r mater. 
  
Wrth i alw’r farchnad am adnoddau mwynau newid dros amser, mae hwn yn fater 
y byddai angen ei ailbrofi pe byddai ailgyflwyniad yn cael ei wneud yn 
ddiweddarach.   
 
Bydd yn ofynnol i’r datblygwyr ddangos pam nad yw echdynnu’r deunydd yn 
ymarferol neu’n ddymunol.  Hefyd, bydd yn ofynnol iddynt ddangos pam na 
fyddai’n bosibl addasu’r cynnig i osgoi sterileiddio ac nad oes unrhyw sterileiddio 
cynyddol o adnoddau ar y cyd â datblygiadau eraill yn agos at safle’r cais. 
 
Lle nad oes unrhyw resymau cyfiawnadwy pam na ellir echdynnu ymlaen llaw, 
mae angen addasiad i’r cais neu gyflwyno cais cynllunio ar wahân i asesu 
gweithio’r adnodd mwynau.  Bydd yr Awdurdod yn penderfynu ar gais cynllunio ar 
gyfer echdynnu’r mwyn ymlaen llaw cyn y gellir adeiladu datblygiad parhaol.  
 

 

2.8 Os bydd y broses yn arwain at yr angen i echdynnu ymlaen llaw ar y safle, dylid ystyried y 

ffactorau canlynol: 

 Nid oes unrhyw ofyniad dan echdynnu ymlaen llaw i ystyried tynnu adnoddau mwynau 

economaidd sy’n gorwedd yn ddyfnach islaw safle datblygu, naill ai drwy waith dan y ddaear 

neu fwyngloddio arwyneb dyfnach. 

 Mae echdynnu adnoddau arwyneb ymlaen llaw yn atal adnoddau mwynau a all fod yn 

werthfawr rhag cael eu sterileiddio’n ddiangen, a gall leihau neu gael gwared â phroblemau 

ansadrwydd tir mewn ardaloedd lle bu gwaith mwynau’n flaenorol.  Hefyd, gall helpu i ddatrys 
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unrhyw broblemau halogiad tir yn gysylltiedig â defnydd blaenorol y tir.  Fodd bynnag, ni fydd 

echdynnu ymlaen llaw yn briodol bob tro. 

 Wrth ystyried gofynion echdynnu ymlaen llaw posibl dan bolisi M1, bydd angen ystyried 
gofynion polisïau perthnasol eraill y CDLl hefyd.  Bydd arfarnu cynnig datblygu yn y cyd-
destun hwn yn bwysig wrth lunio barn ar b’un a yw cynnig yn dderbyniol ai peidio, a ph’un a 
yw echdynnu’n briodol ai peidio. 
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