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1.0 CYFLWYNIAD 

 

1.1 Yn ystod 2015-17 bu gwaith yn mynd ymlaen ar adolygu Cynllun Rheoli yr 

AHNE. Roedd yn ofynnol i adolygu’r Cynllun er cydymffurfio â 

chyfrifoldebau Cyngor Gwynedd o dan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau 

Tramwy (“Crow Act”) 2000. 

 

1.2 Roedd y gwaith adolygu yn cynnwys casglu gwybodaeth, diweddaru rhannau 

o’r Cynllun o ganlyniad i ofynion newydd a pharatoi Asesiad Sgrinio. 

Trafodwyd gwahanol agweddau o’r Cynllun Rheoli mewn nifer o gyfarfodydd 

o’r Cydbwyllgor. 

 

2.0 YMGYNGHORI  

 

2.1 Yn y cyfarfod o’r Cydbwyllgor hwn a gynhaliwyd ar Fedi’r 6ed 2017 

penderfynwyd derbyn y Cynllun fel drafft diwygiedig. Hefyd cytunwyd i’r 

swyddogion i gynnal cyfnod o ymgynghori cyhoeddus ar y Cynllun.    

 

2.2 Dechreuodd y cyfnod ymgynghori ar Hydref yr 2ail a daeth i ben ar Dachwedd 

y 10fed. Roedd copïau o’r Cynllun wedi eu hargraffu a’u rhoi ar gael yn 

Swyddfa Cyngor Gwynedd, Pwllheli, Neuadd y Dref, Pwllheli a Chanolfan 

Congl Meinciau, Botwnnog. Anfonwyd e-bost neu lythyr i hysbysu fod y 

Cynllun Rheoli wedi ei adolygu a bod cyfle i wneud sylwadau arno i: 

 

 Aelodau perthnasol o Gyngor Gwynedd  

 Cynghorau Cymuned perthnasol  

 Cyrff cyhoeddus a phreifat yn gweithredu yn Llŷn 

 Mudiadau gwirfoddol lleol 

 Unigolion oedd wedi datgan diddordeb yn y Cynllun  

 

2.3 Hefyd fel rhoddwyd rhybudd yn y papurau canlynol yn nodi fod y Cynllun 

wedi ei adolygu ac fod cyfle ar gyfer gwneud sylwadau:    

 

Y Cambrian News   11eg Hydref 2017  

Llanw Llŷn    Hydref 2017  

Ffynnon      Hydref 2017  

 

2.4 Yn ogystal rhoddwyd gwybod am yr ymgynghoriad trwy safleoedd safle gwe  

Cyngor Gwynedd a safleoedd cyfryngau cymdeithasol.    

 



 

3.0 Y SYLWADAU A DDERBYNIWYD 

 

3.1 Daeth sylwadau gan nifer o wahanol gyrff ac unigolion ar y Cynllun drafft 

diwygiedig o ganlyniad i’r cyfnod ymgynghori. Mae’r rhan fwyaf o’r 

ymatebion a gafwyd yn cyfeirio at amrywiaeth o faterion. 

 

3.2 Yn awr mae angen ystyried y sylwadau, ac os oes achos dros wneud 

newidiadau i’r Cynllun drafft.  

 

4.0 YSTYRIED Y SYLWADAU  

 

4.1 Yn fras gellir dosbarthu’r sylwadau a dderbyniwyd fel â ganlyn:  

 

 Cywiriadau, neu awgrymiadau am newidiadau bychain 

 Datganiadau o gefnogaeth 

 Sylwadau mwy sylweddol, sydd yn golygu mwy o ddylanwad a newid 

ar y Cynllun.  

 

4.2 Mae crynodeb o’r prif sylwadau wedi eu gosod mewn tabl (Atodiad 1). Er 

mwyn eu hystyried gosodwyd gwybodaeth yn y tabl fel â ganlyn:  

 

Colofn 1 – y rhan o’r Cynllun y gwnaed sylw arno 

Colofn 2 – enw’r unigolyn neu’r sefydliad a wnaeth y sylw 

Colofn 3 – crynodeb o’r sylw 

Colofn 4 – sylwadau’r Gwasanaeth AHNE 

Colofn 5 - argymhelliad i newid y cynllun neu beidio 

 

4.3 Bydd y Swyddogion yn arwain aelodau drwy’r tabl yn y cyfarfod.  

 

4.4 Mae nifer helaeth o’r sylwadau hyn yn rhai teg a haeddiannol ac argymhellir 

gwneud newidiadau i’r Cynllun o ganlyniad iddynt. Dim ond mewn nifer 

fechan o achosion yr argymhellir peidio â newid. 

 

5.0 ARGYMHELLIAD 

 

5.1 Ystyried yr wybodaeth yn Atodiad 1 a phenderfynu ar y newidiadau terfynol 

i’w gwneud i’r Cynllun Rheoli drafft.  

 

5.2 Cyflwyno’r Cynllun Rheoli diwygiedig i sylw Arweinydd Portffolio Cyngor 

Gwynedd gyda argymhelliad ei fod yn cael ei fabwysiadu gan y Cyngor.   

 

     


