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Agenda Materion a Phethau sy’n Codi

1.

Cyflwyniad

2.

Materion Gweithdrefnol

Yr Amgylchedd Naturiol
3. Polisi Strategol D ‘Amgylchedd Naturiol’:
a) Er na chynigir unrhyw newidiadau i’r polisi hwn, a yw’n parhau i
gyflawni ei bwrpas o ran diogelu adnoddau naturiol,
bioamrywiaeth, geoamrywiaeth a rhinweddau arbennig y Parc
Cenedlaethol?
4. Gwarchodfa Awyr Dywyll a Gwarchodfa Biosffer Dyfi (Polisi
Datblygu 2):
a. Mae'r testun
bwysigrwydd
gydnabod y
Cenedlaethol

ychwanegol o fewn y Cynllun yn cydnabod yn glir
y dynodiadau hyn. Fodd bynnag, a ddylai'r Cynllun
bydd datblygu mewn rhannau penodol o'r Parc
yn anochel yn cael effaith ar y dynodiadau hyn?

b. A fydd dynodi Gwarchodfa Awyr Dywyll yn arwain at 'ddull
blanced/cyffredinol' o asesu datblygiadau? Ac a ddylid
gwahaniaethu rhwng gwahanol ardaloedd y Parc Cenedlaethol?
c. A yw'r polisïau'n rhoi digon o eglurder ynglŷn â’r ffordd yr ystyrir
cynigion datblygu sy'n debygol o effeithio ar y dynodiadau hyn,
a lle bydd angen mesurau lliniaru a iawndal? A ddylid cynnwys
hyn o fewn y polisi?
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Office,

d. A yw'r Cynllun yn darparu digon o arweiniad i ddatblygwyr/
ymgeiswyr ynghylch pa wybodaeth y mae angen iddynt ei
darparu i gefnogi unrhyw gais cynllunio? A ddylid egluro hyn o
fewn Polisi Datblygu 2?
5.

Polisi Datblygu 3 ‘Ynni’:
a. Mae’r Cynllun yn cydnabod bod tirwedd y Parc Cenedlaethol yn
sensitif i ddatblygiadau tyrbinau gwynt. A yw’r Cynllun yn
cydymffurfio â’r Polisi Cenedlaethol ynghylch y trothwyon ar
gyfer gwahanol dechnolegau, ac a ddylai’r Cynllun ddarparu
canllawiau ychwanegol i ddatblygwyr ar natur a graddfa’r
cynlluniau ynni adnewyddadwy arfaethedig yn y Parc?
b. Sut fydd cynigion ar ffin y Parc Cenedlaethol o fewn ACLlau
cyfagos yn cael eu hasesu?

6.

Mwynau:
a. A yw’r newidiadau a gynigir i Bolisïau Strategol E1, E2 ac E3 yn
cydymffurfio â pholisi cenedlaethol ac yn darparu sail glir ar
gyfer delio â datblygiadau ar ddyddodion agregau neu fwynau a
ddiogelir, yn ogystal ag asesu cynigion newydd ar gyfer
echdynnu mwynau yn y Parc Cenedlaethol?
b. A yw’r Cynllun yn darparu digon o arweiniad i ddatblygwyr/
ymgeiswyr ynghylch pa wybodaeth y mae angen iddynt ei
darparu i gefnogi unrhyw gais cynllunio? A ddylid egluro hyn o
fewn y Cynllun?

7.

Gwastraff:
a. A yw Polisi Datblygu 4 yn darparu fframwaith clir ar gyfer asesu
ceisiadau am gyfleusterau rheoli gwastraff newydd?
b. A yw’r Cynllun yn darparu digon o arweiniad i ddatblygwyr/
ymgeiswyr ynghylch pa wybodaeth y mae angen iddynt ei
darparu i gefnogi unrhyw gais cynllunio? A ddylid egluro hyn o
fewn Polisi Datblygu 4?

Amgylchedd Diwylliannol a Hanesyddol
8.

Polisi Strategol Ff 'Amgylchedd Hanesyddol':
a) A yw'r cyfeiriad at Safleoedd Treftadaeth y Byd Ymgeisiol o fewn
y polisi ac ar y map cyfyngiadau yn gynamserol o gofio mai dim
ond ar restr brawf a gyflwynir i UNESCO y cafodd ei gynnwys?
b) Sut fydd ceisiadau cynllunio yn yr ardaloedd hyn yn cael eu
hasesu yn ystod y cyfnod interim hwn?
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9. Polisi Datblygu 9 ‘Addasu a Newid Defnydd Adeiladau
Gwledig’
a) Beth yw ystyr y term ‘cynllun arallgyfeirio gwledig’? A ddylid
nodi hyn fel ‘arallgyfeirio amaethyddol’ yn unol â Pholisi
Datblygu 20, er mwyn cysondeb? Os felly, a ddylai’r ddau bolisi
groesgyfeirio at ei gilydd?
b) A ddylai’r polisi roi eglurhad a chyfiawnhad pellach am y
gofyniad i dalu swm gohiriedig am anheddau’r farchnad agored?
A ddylai’r polisi groes gyfeirio at Bolisi Strategol Ch?
10.
A yw’r Cynllun yn darparu sail gadarn ar gyfer
gweithredu a monitro’r amgylchedd naturiol, diwylliannol a
hanesyddol?
11.
Yng ngoleuni Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
(Cymru) 2015, mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu diwygio
Polisi Cynllunio Cymru (PCC). Beth yw goblygiadau, os o gwbl, y
PCC diwygiedig arfaethedig ar yr Amgylchedd Naturiol a
Hanesyddol, fel y nodir yn y CDLl Eryri Diwygiedig?
12.

Unrhyw fater arall.

13.
Pwyntiau Gweithredu a Newidiadau Materion yn Codi
o'r holl sesiynau gwrandawiadau.
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