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Briff Datblygu Safle Ffordd y Gelli

CYFLWYNIAD

Paratowyd y Briff Datblygu hwn gan Gyngor Sir Powys a DPP, sy'n gweithredu ar ran BS Estates. Mae gan BS
Estates opsiwn ar y tir sydd wedi ei glustnodi ar gyfer datblygiad preswyl.
Paratowyd y Briff Datblygu fel ymateb i ofynion dyrannu'r safle yng Nghynllun Datblygu Lleol (CDLl) Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.
Bwriad y Briff yw rhoi arweiniad ar ddatblygu'r safle. Mae'r Briff yn nodi'r fframwaith polisi cynllunio y bydd unrhyw gais cynllunio'n cael ei asesu yn ei erbyn,
ac mae'n nodi cyd-destun datblygu'r safle, gan amlygu nodweddion unigryw'r safle, ei leoliad, buddion unrhyw ddatblygiad a chyfyngiadau pwysig ar y safle.
Mae'r Briff hefyd yn diffinio paramedrau dylunio allweddol penodol y safle fydd yn hysbysu datblygu'r safle defnydd cymysg cyn cyflwyno unrhyw gais
cynllunio.
Bydd y Briff yn cael ei hysbysu drwy ymgynghori â rhanddeiliaid a'r cyhoedd cyn ystyried ei fabwysiadu fel Canllawiau Cynllunio Atodol.
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ADRAN UN – CEFNDIR A CHYD-DESTUN CYNLLUNIO
Mae'r adran hon o'r Briff yn nodi cefndir a chyd-destun cynllunio'r safle.

Y Safle
Mae'r safle wedi ei leoli i'r gogledd i Dalgarth, i'r gorllewin o Ffordd y Gelli. Mae'r tir yn 2.2 hectar ac ar hyn o bryd mae'n laswelltir a reolir.
Mae'r tir yn ffinio â thir fferm i'r gogledd a'r gorllewin. Mae gan ddarn arall o dir amaethyddol ar ffin ddeheuol y safle ganiatâd cynllunio amlinellol ar gyfer
datblygiad preswyl.

Mae gan y safle ffryntiad ffordd o 192m ar hyd ei ffin ddwyreiniol. Mae'r safle cyfan yn goleddu 2.3m o'r dwyrain i'r gorllewin fel llethr serth ar hyd y ffin
orllewinol, a 2.17m o'r gogledd i'r de.

Mae'r safle yn gymharol agored ac mae'n cynnwys ffiniau wedi'u ffensio gyda chymysgedd o goed aeddfed a llwyni cynhenid. Mae coed a gwrychoedd ar hyd
ffiniau dwyreiniol a gorllewinol y safle yn nodweddion tirlunio cryf ac maent yn darparu sgrinio effeithiol i'r A4078 tua'r dwyrain. Mae'r gwrychoedd ar y ffin
orllewinol yn cynnwys gwrych draenen wen yn bennaf sy'n darparu cyfle delfrydol i hyrwyddo a gwella cynefinoedd bywyd gwyllt presennol ac annog
mentrau bioamrywiaeth fel rhan o unrhyw gynigion datblygu yn y dyfodol.

Mae gan safle Ffordd y Gelli olygfeydd eang o'r Mynyddoedd Du ac mae wedi ei sgrinio'n dda gan goed aeddfed ar y ffiniau gorllewinol a dwyreiniol ac mae
wedi ei leoli yn Nhirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Canol Dyffryn Gwy. Bydd y broses ddylunio fanwl sy'n ofynnol fel rhan o unrhyw gais cynllunio
ar gyfer safle yn y dyfodol yn rhoi ystyriaeth deilwng i'r dynodiad hwn.

3

Briff Datblygu Safle Ffordd y Gelli

Statws Cynllunio
Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar 17 Rhagfyr 2013.
Mae'r CDLl yn clustnodi 0.5 hectar o'r safle fel estyniad i'r safle ffiniol (safle T9) sydd â chaniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer tai, a'r 1.56 hectar sydd
ar ôl ar gyfer darparu ysgol gynradd newydd. Cyfeirir at y safle yn y CDLl fel SALT037. Yn unol â'r holl ddyraniadau defnydd cymysg yn y CDLl, bydd
angen Briff Datblygu ar gyfer y safle er mwyn rho arweiniad i geisiadau cynllunio yn y dyfodol.
Isod ceir detholiad o'r CDLl sy'n dangos maint y tir sydd wedi ei glustnodi ar gyfer datblygiad defnydd cymysg:

Map Cynigion CDLl Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar gyfer Talgarth
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Cefndir Dyraniadau'r CDLl
Clustnodwyd y safle ar gyfer defnydd preswyl ac addysg o ganlyniad i sylwadau'r tirfeddiannwr a Chyngor Sir Powys yn y CDLl.
Mae Cyngor Sir Powys wedi clustnodi'r safle ar gyfer darparu ysgol gynradd newydd gyda 180 o lefydd a allai gynnwys cyfleusterau newydd ar gyfer y
gymuned megis Canolfan Ieuenctid, Llyfrgell a sefydliad Blynyddoedd Cynnar newydd i blant cyn ysgol. Bydd yr ysgol newydd yn cael ei defnyddio yn
hytrach nag ysgolion cynradd presennol Bronllys a Thalgarth (a nodir yn y cynllun trosodd). Mae hyrwyddo'r safle ar gyfer darparu ysgol gynradd newydd yn
dilyn proses gynhwysfawr o ddewis safle gan Gyngor Sir Powys ac ymgynghoriad cyhoeddus.

Yn ychwanegol at glustnodi'r safle ar gyfer darparu ysgol gynradd newydd, mae'r CDLl yn nodi bod y safle yn addas ar gyfer darparu hyd at 15 o unedau
preswyl.

Yr Ysgol Arfaethedig
Bydd yr ysgol gymunedol newydd yn darparu ateb addysgol sy'n briodol i'r safle er mwyn cynnig yr ateb amgylcheddol gorau posibl o fewn cyfyngiadau
ariannu Llywodraeth Cymru. Gyda chyllidebau refeniw tynnach a phrisiau ynni sy'n cynyddol godi, bydd yr ysgol newydd yn cael ei dylunio gyda
chynaliadwyedd yn gysyniad craidd sylfaenol er mwyn cynnig adeilad cyfoes a hyblyg sy'n bodloni anghenion addysg, sy'n gwneud y mwyaf o olau dydd
naturiol ac awyriad naturiol drwy ddylunio goddefol a chymorth tuag at gostau cynnal a defnyddio ynni.

Y cynnig ar hyn o bryd yw bod y gofod Cynllun Plant a Phobl Ifanc / Amlasiantaeth yn ofod a rennir ar ôl oriau ysgol gan y Ganolfan Ieuenctid. Hefyd bwriedir
i'r llyfrgell fod yn ofod a rennir a fydd yn cael ei defnyddio gan y gymuned yn ystod y dydd, a'r disgyblion yn yr ysgol yn cael mynediad wedi'i reoli i'r llyfrgell
o dan oruchwyliaeth.

Bydd Cyngor Sir Powys yn cynnal cyfres o ymgynghoriadau â rhanddeiliaid er mwyn helpu i gasglu syniadau myfyrwyr a staff. Bydd y gweithdai yn
caniatáu i bob grŵp o randdeiliaid rannu eu safbwyntiau ynglŷn â'r hyn maent ei eisiau yn ogystal â’r hyn nad ydynt ei eisiau. Mae cynnwys disgyblion yn
y broses ddylunio yn helpu i gynyddu eu teimlad o berchnogaeth ac mae'n darparu cyfleoedd dysgu yn y broses.
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Prif fudd y dull hwn fydd helpu i ddefnyddio proses ddylunio'r ysgol gynradd newydd fel cyfle i ddysgu, gwella ansawdd briffio, rhannu gwybodaeth
leol a chreu gwell perchnogaeth drwy gyd-ddealltwriaeth.

Y Datblygiad Preswyl Arfaethedig
Bydd y datblygiad preswyl arfaethedig ar y safle yn cyfrannu tuag at fodloni'r angen am dai yn Nhalgarth fel y nodir hynny yn y CDLl.
Wrth gadarnhau clustnodi'r safle ar gyfer datblygiad preswyl, bu i Archwilydd y CDLl amlygu mai Talgarth yw'r trydydd anheddiad mwyaf yn y Parc
Cenedlaethol ac roedd yn un o'r lleoliadau mwyaf cynaliadwy o ran twf o ran gallu darparu amrywiaeth da o anghenion bob dydd i'w phreswylwyr yn y dref
ei hun.

Wrth argymell clustnodi'r safle, bu i'r Archwilydd amlygu y disgwylid y byddai'r safle yn darparu 15 annedd yn ystod y 5 mlynedd cyntaf yn dilyn
mabwysiadu'r Cynllun. Bu i'r Archwilydd egluro bod Dŵr Cymru wedi cadarnhau y byddai gwelliannau i waith trin dŵr gwastraff Talgarth wedi'u cwblhau
erbyn 31 Mawrth 2015. Bu iddi hefyd gadarnhau na fu i'r Awdurdod Priffyrdd wrthwynebu'r clustnodi arfaethedig.
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Lleoliad Ysgolion Cynradd presennol ac arfaethedig

'A' Ysgol Gynradd Bronllys

Safle'r Ysgol Gynradd
Newydd

'B' Ysgol Gynradd Talgarth
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gol ygfa
tua'r de
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ADRAN DAU – Y CYD-DESTUN AR GYFER DATBLYGIAD YN Y DYFODOL
Mae'r adran hon o'r Briff yn nodi'r cyd-destun perthnasol ar gyfer unrhyw ddatblygiad ar y safle yn y dyfodol.

Cyd-destun y Safle
Fel yr amlinellwyd eisoes yn y Briff hwn, mae'r safle wedi'i leoli i'r gogledd o dref marchnad Talgarth. Mae'r trosolwg o Dalgarth yn y CDLl yn nodi'r cyddestun ar gyfer unrhyw ddatblygu yn y dyfodol fel a ganlyn;
Dynodir Talgarth fel Anheddiad Allweddol, sy'n cyflawni swyddogaeth strategol bwysig ar gyfer cymunedau cyfagos. Mae Talgarth yn cyflawni rôl drwy
wasanaethu'r boblogaeth breswyl ac aneddiadau cyfagos, gan ddarparu cysylltiadau a dylanwad i ardaloedd gwasanaeth mwy y tu allan i ffiniau'r Parc
Cenedlaethol. Mewn datblygiadau newydd mewn aneddiadau o'r fath bydd y ffocws ar ddarparu cyfleoedd newydd o ran tai, yn agos at wasanaethau a
chyfleusterau, er mwyn lleihau gorddibyniaeth ar y car preifat.

Mae'r dref wedi ei lleoli wrth ochr cefnffordd A47 rhwng tref Aberhonddu i'r gorllewin a Gelli Gandryll i'r dwyrain. Mae pentref Bronllys gyfagos sydd
ychydig y tu allan i ffiniau'r Parc Cenedlaethol.

9

Briff Datblygu Safle Ffordd y Gelli

Mae gan Dalgarth safle strategol sy'n darparu cysylltiadau rhwng De Ddwyrain Cymru ac ardal y Canolbarth. Talgarth yw'r prif anheddiad sy'n gwasanaethu
cymuned ehangach, gyda phoblogaeth o tua 2,000.
Yn nhermau treflun, mae Talgarth yn dref farchnad hanesyddol wedi'i lleoli i'r gogledd ddwyrain o Ardal y Parc Cenedlaethol. Mae'n cysgodi ar odre gogledd
orllewinol y Mynyddoedd Du ac mae wedi ei lleoli mewn amgylchedd gwledig rhagorol a dramatig, sy'n cael ei gydnabod am ei ansawdd gweledol a
synhwyraidd a'i arwyddocâd hanesyddol.
Mae'r stoc tai presennol yn amrywiol o ran math a chyflwr, yn amrywio o'r canol hanesyddol, i Dai Cyngor a godwyd yn dilyn y rhyfel, i ystadau modern.
Cadwyd patrwm strydoedd canoloesol canol y dref, ac mae adeiladau hanesyddol y treflun wedi aros yn gyflawn i raddau helaeth er bod rhai mewn cyflwr
gwael. Mae canol y dref wedi ei ddynodi fel ardal gadwraeth ac mae'n cynnwys nifer o adeiladu rhestredig amlwg, yn cynnwys y Tŵr sydd wedi cael ei adfer
yn ddiweddar.

Cyfyngiadau'r Safle a Chyfleoedd
Mae'r safle yn destun nifer o gyfyngiadau a chyfleoedd fydd yn dylanwadu ar y datblygiad fydd yn cael ei gyflwyno. Ystyrir y rhain isod:

Cyfyngiadau


Mae tir sy'n goleddfu tua'r gorllewin yn cyfyngu ar arwynebedd y safle sy'n addas i'w ddatblygu;



Mae llinell nwy ganolradd wedi ei lleoli'n gyfochrog â'r A4078;



Mae llinellau trydan uwch ben yn croesi cornel ogledd ddwyreiniol y safle; a



Choed aeddfed a chloddiau ar y ffiniau presennol.

Cyfleoedd


Agosrwydd at ddalgylch preswyl presennol a chymuned Talgarth;



Cyfuchliniau naturiol a golygfeydd eang hardd i'r gogledd a'r gorllewin;



Gwrych aeddfed ar ffiniau gorllewinol a dwyreiniol y safle yn creu cyfyngiant;



Rhwydwaith presennol o lwybrau cerdded a seiclo yn darparu cyswllt â Thalgarth a Bronllys; a



Lleoliad ar lwybr bysiau.

10

Briff Datblygu Safle Ffordd y Gelli

Mae'r sgets isod yn nodi dadansoddiad o rai o nodweddion y safle:
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Bydd dwy dderwen aeddfed ar y safle yn cael eu hintegreiddio i ddatblygiad y safle:

Mae'r
safle yn
goleddfu
tuag at y
Gorllewin:
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ADRAN TRI – Y WELEDIGAETH AR GYFER Y SAFLE
Cadarnhawyd y weledigaeth ar gyfer y safle drwy ei fabwysiadu ar gyfer defnydd cymysg, sy'n cefnogi gweledigaeth allweddol y CDLl ar gyfer Talgarth. Bydd
datblygu defnydd cymysg yn y lleoliad hwn yn darparu cartrefi newydd gwerthfawr a chyfleusterau addysgol ar gyfer pobl Talgarth a'i chefnwlad. Bydd
hyn yn cynorthwyo creu canolfan ar gyfer cefnogi'r economi wledig ehangach, a fydd yn ei dro yn helpu i wneud Talgarth yn dref farchnad ffyniannus
sy'n lle da i fyw a gweithio ynddo.
Fel y nodwyd yn gynharach yn y ddogfen hon, mae'r CDLl yn clustnodi'r safle ar gyfer defnydd preswyl ac ysgol gynradd newydd. Oherwydd
hynny, mae'r egwyddor o ddatblygu eisoes wedi'i sefydlu.
Ystyrir bod y safle yn estyniad preswyl naturiol i dref Talgarth ac mae'n darparu ysgol gymunedol gyfoes sydd ei gwir angen fydd yn hygyrch i'r
gymuned ehangach. Cydnabyddir bod dyluniad unrhyw gynigion ar gyfer y safle yn rhan o gynllun cynhwysfawr er mwyn sicrhau y gall y ddau
ddefnydd weithio ochr yn ochr â'i gilydd, eu bod yn ategu ei gilydd a'r safle preswyl cyfagos tra'n creu'r datblygiad gorau posibl. Prif elfennau'r
weledigaeth ar gyfer y safle yw:








Creu man deniadol i fyw a dysgu ynddo;
Parchu lleoliad y safle ar gyrion y dref;
Creu man diogel i blant fyw, dysgu a chwarae ynddo;
Parchu cymeriad y safle a'r ardal gyfagos;
Cyfrannu tuag at anghenion tai ac addysgol y gymuned bresennol a lleol;
Sicrhau bod y safle yn hygyrch i bawb; a
Phan fo'n bosibl, bod y ddau ddefnydd yn sicrhau eu bod yn ymgorffori egwyddorion cynaliadwyedd amgylcheddol.
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Ar y dde: Dyluniad dangosol o'r cynnig
sy'n dangos sut y bydd elfen breswyl y
safle yn parchu'r cymeriad lleol.
Isod: Cynnig diweddar gan Bowys
am ysgol yn y Gelli Gandryll sy'n rhoi
awgrym o safonau dylunio presennol
adeiladau addysgol yn y Sir.
Dylid nodi mai dangosol yn unig yw'r delweddau
ategol a'u bod yn ddarostyngedig i amrywiad fel
rhan o'r broses ddylunio fanwl. Bydd y broses hon
yn rhoi ystyriaeth deilwng i nodweddion y safle a'r
nodweddion brodorol lleol.
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ADRAN PEDWAR – YSTYRIAETHAU DYLUNIO ALLWEDDOL
Mae'r Briff Datblygu yn rhagweld cynnig cynhwysfawr ar gyfer yr ysgol a'r defnydd preswyl, er ei bod yn debygol y bydd yr elfennau preswyl ac
addysgol yn cael eu hystyried drwy geisiadau cynllunio annibynnol. Bydd nifer o ystyriaethau dylunio allweddol yn dylanwadu ar ddatblygiad y safle. Er y
bydd union fanylion cynllun a dyluniad y safle yn cael eu hystyried drwy gyflwyno ceisiadau cynllunio, bydd nifer o egwyddorion dylunio allweddol yn cael
eu dilyn. Ystyrir y rhain isod:

Cymeriad
Bydd cymeriad y datblygiad ar y safle yn cael ei siapio gan ei leoliad. Oherwydd hynny, bydd cymeriad y datblygiad yn seiliedig ar ystyried y canlynol:








Lleoliad y safle yn, ond ar gyrion, y dref - oherwydd hynny, bydd cynllun y datblygiad preswyl yn un â dwyster canolig a dylai gael cymeriad mwy
'trefol' na 'maestrefol' sy'n draddodiadol yn golygu datblygiad â dwysedd is.
Mae'n fwy tebygol y bydd yr ysgol yn ysgol unllawr, ac wedi ei lleoli oddi wrth y brif ffordd fynedfa. Bydd ardal parcio'r staff ac ymwelwyr yn
helpu i ddarparu byffer gweledol rhwng y datblygiad tai a'r ysgol newydd a bydd yn helpu i atgyfnerthu cymeriad hierarchaidd y safle;
Bydd yr ysgol yn cael ei chynllunio er mwyn gwneud y mwyaf o'r golygfeydd eang ar draws y tirlun ac er mwyn ymateb i gyfuchliniau presennol y safle;
Bydd y datblygiad preswyl newydd yn ymateb i ac yn cael ei integreiddio â'r datblygiad preswyl arfaethedig yn y safle ffiniol. Bydd hyn yn gwneud
y mwyaf o'r bwriad i greu 'lle';
Ni fydd y datblygiad preswyl newydd yn ddim uwch na 2.5 llawr, a dylid ei alinio â'r datblygiad preswyl ffiniol pan fo hwnnw'n cael ei gyflwyno;
Bydd yr edrychiad a'r dewis o ddeunyddiau ar gyfer yr ysgol newydd a'r datblygiad preswyl yn adlewyrchu'r nodweddion brodorol; a
Bydd cyfuniad o dirlunio caled a meddal a phlannu coed newydd a choed presennol yn helpu i greu perthynas agosach rhwng y mannau sy'n eiddo
preifat a'r mannau cyhoeddus, gyda'r bwriad o wella a gwarchod amwynder y safle a helpu i atgyfnerthu cymeriad yr ardal leol ar gyrion anheddiad
Talgarth.

15

Briff Datblygu Safle Ffordd y Gelli

Symud, Mynediad a Pharcio
Dylai'r safle gael ei ddylunio i sicrhau mynediad hawdd drwy amryw ddulliau trafnidiaeth. Dylid ei ddylunio i sicrhau symudiad ar y safle a drwyddo. Bydd
hefyd yn cael ei ddylunio i sicrhau'r lefel angenrheidiol o fannau parcio ceir fel rhan allweddol o'r prosiect.
Bydd agosrwydd at ddulliau eraill o drafnidiaeth megis cerdded, seiclo a chludiant cyhoeddus yn helpu i leihau'r ddibyniaeth ar geir.
Dylai llwybrau cerdded drwy'r safle roi dewis i gerddwyr ddefnyddio llwybrau diogel a deniadol fel dewis amgen i ddefnyddio ceir, a bydd yn helpu i
gyfrannu tuag at y rhwydwaith presennol y gymuned o lwybrau cerdded a seiclo. Dylai'r datblygiad defnydd cymysg ar safle Ffordd y Gelli
gydymffurfio â'r paramedrau canlynol:
.







Dylai'r ffordd fynediad i'r ysgol gynnwys mesurau gostegu traffig a dylid cyfyngu cyflymder ar y safle i 20mya er mwyn gwella diogelwch ar y ffyrdd.
Bydd mannau parcio i ymwelwyr yn cael eu dylunio fel rhan ganolog o'r datblygiad a bydd angen ystyried anghenion pobl anabl;
Dylid ymgorffori mannau parcio beics digonol dan do wedi'i goleuo yn nyluniad y safle;
Bydd llwybrau cerdded i'r safle a goleuadau strydoedd ar gyfer y datblygiad yn cael eu dylunio fel eu bod yn gweddu â'r rhai sy'n bodoli;
Bydd y defnydd o arwyddion traffig a dodrefn stryd yn cael ei gyfyngu er mwyn lleihau blerwch yn unol â'i leoliad gwledig. Byddir yn osgoi
gorddefnyddio goleuadau, cyrbau a marciau ffordd; ac
Mae sicrhau mynediad o safon i bobl beth bynnag fo'u hanabledd neu oedran yn amcan sylfaenol ac yn egwyddor bwysig o ran defnyddio a
rheoli'r ysgol newydd. Bydd mannau parcio ar dir yr ysgol yn cael eu darparu i staff ac ymwelwyr a bydd nifer priodol o'r rhain yn cael eu
clustnodi ar gyfer mannau i rieni/plant anabl yn ogystal â man gollwng i fysiau a thacsis.

Diogelwch Cymunedol a Thir y Cyhoedd
Bydd y safle yn ceisio creu tir y cyhoedd yn seiliedig ar y paramedrau canlynol:





Mae'r safle wedi ei leoli mewn ardal wledig yn gyffredinol, gydag ychydig iawn o lygredd golau ynddi ar hyn o bryd. Bydd amodau cynllunio priodol
yn cael eu gosod wrth roi caniatâd cynllunio ar y safle, a bydd angen cyflwyno a chymeradwyo cynllun rheoli goleuadau. Bydd hyn yn ymdrin â
materion tywyn a gorlif golau a bydd yn rhoi ystyriaeth deilwng i Statws Gwarchodfa Awyr Dywyll.
Bydd y cynllun yn mynd i'r afael â materion rhannu mynediad, cysgodi a throsedrych, a bydd yn llwyddo i greu edrychiad o safon uchel gyda
deunyddiau a steiliau adeiladu sy'n adlewyrchu’r cymeriad lleol; a
Bydd cynllun tirlunio yn cynnwys plannu priodol er mwyn darparu lleoliad deniadol i'r adeiladau a lleihau effaith y datblygiad ar yr ardal gyfagos.
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Fframwaith Datblygu dangosol ar gyfer y Safle
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Cynllun Cyd-destun Talgarth
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ADRAN PUMP – BUDDION I'R GYMUNED
Yn unol â'r rhesymau dros glustnodi'r safle yn y CDLl, dylai datblygu'r safle arwain at nifer o fuddion i'r gymuned:







Creu ysgol gynradd newydd bwrpasol a ddyluniwyd yn gynaliadwy fydd yn helpu i fodloni anghenion preswylwyr presennol ac yn y dyfodol;
Darparu dewis o amryw fathau o dai yn cynnwys hyd at 20% o dai fforddiadwy er mwyn cyfrannu at yr angen a ddynodwyd; a
Gwella mynediad i'r ysgol gynradd drwy gyfrwng llwybrau cerdded a seiclo 'diogel' o'r dref.
Cyfleuster ysgol gynradd â ffocws cymunedol fydd hefyd ar gael i'w defnyddio gan sefydliadau a grwpiau cymunedol y tu allan i oriau ysgol. Bydd
ymgynghoriadau yn cael eu cynnal â'r gymuned leol i sicrhau bod y cyfleuster newydd yn ategu'r rhai sy'n bodoli eisoes yn yr ardal.
Man chwarae o fewn ffiniau'r ysgol gynradd i'w ddefnyddio gan y disgyblion a sefydliadau lleol a/neu grwpiau cymunedol.
Bydd dull dylunio cynaliadwy yn ymgorffori arolwg ecolegol a chynlluniau rheoli er mwyn cydnabod bioamrywiaeth y safle.

ADRAN CHWECH – CASGLIADAU
Ystyrir y bydd datblygu'r safle fel y cynigir hynny yn y Briff hwn yn gwneud cyfraniad sylweddol tuag at ymdrin â materion a ddynodwyd a gwireddu'r
weledigaeth a'r amcanion a nodwyd ar gyfer Talgarth yn y CDLl. Bydd creu cartrefi newydd a darparu ysgol gynradd newydd fodern fydd yn addas i'r diben yn
sicrhau buddsoddiad newydd yn y dref. Bydd y cyfleusterau hyn yn helpu i wella safonau byw pobl leol ac yn cyfrannu tuag at amcanion yr awdurdod lleol ar
gyfer cymunedau cynaliadwy.
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