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Sesiwn Gwrandawiad 7 

MWYNAU A GWASTRAFF  

2.00 yp, Dydd Mercher 14 Medi 2016 

Agenda Materion a Phynciau 

 
1 Cyflwyniad 

2 Materion Gweithdrefnol 

3 A yw’r Cynllun yn sicrhau y bydd y Siroedd yn cyfrannu’n 
briodol at fodloni’r galw rhanbarthol am fwynau yn ystod 
cyfnod y Cynllun? 

4 A fydd y Cynllun yn darparu banc tir 7 mlynedd o dywod a 
gro a banc tir 10 mlynedd o agregau cerrig mâl yn ystod 
cyfnod y Cynllun? 

5 A yw’r Cynllun yn ddigon cefnogol o gynigion ar gyfer 
echdynnu mwynau ac yn ddigon amddiffynnol o’r 
ardaloedd diogelu mwynau? 

6 A ddylai’r adnabyddiaeth ofodol o’r ‘Ardaloedd a Ffefrir’ 
(polisi MWYN2 yn dilyn NF93) gael ei ddangos ar y Map 
Cynigion yn hytrach na’r Map Cyfyngiadau (gweler y mân 
newid i’r polisi hwnnw)? 

7 A yw’r ymagwedd o amlygu Ardaloedd a Ffefrir yn 
darparu modd effeithiol o fynd i’r afael â’r diffyg a 
amlygwyd o ran darparu agregau yn ardal y Cynllun? 

8 A yw polisi MWYN6 yn ddiangen o fanwl yng nghyd-
destun clustogfeydd, yn enwedig clustogfeydd tybiannol? 

9 A oes cyfiawnhad dros hepgor ardal diogelu mwynau i 
gynnwys maes glo Caernarfon? 

10 A yw Strategaeth Gwastraff y Cynllun yn gyson â pholisi 
cenedlaethol, yn benodol - Polisi Cynllunio Cymru a’r 
diweddariad i Nodyn Canllaw Technegol 21: Gwastraff 
(2014)? 

11 Ydy sail tystiolaeth y Cynllun yn cyflwyno gwybodaeth 
gyfoes a manwl o’r deilliannau gwastraff cyfredol a 
disgwyliedig er mwyn dangos fod Strategaeth Gwastraff y 
Cynllun yn ddigonol ac yn un y gellir ei wireddu? 
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12 A yw polisi GWA3 yn ymateb priodol i storio a thrin 
gwastraff ymbelydrol? 

13 A yw’r Cynllun yn darparu dulliau eglur a phriodol ar gyfer 
gweithredu a monitro’r Strategaethau Mwynau a 
Gwastraff?  

14 Unrhyw faterion eraill 


