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CYFARFOD Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd 

DYDDIAD 26 Ebrill 2018 

ENW Canllawiau Cynllunio Atodol  

PWRPAS Ystyried y Canllawiau Cynllunio Atodol drafft ymgynghorol 
a welir yn Atodiad 1 – 3 a chael penderfyniad i’w cyhoeddi 
ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus. 

ARGYMHELLIAD Cymeradwyo cyhoeddi’r Canllawiau Cynllunio Atodol a 
welir yn Atodiad 1 – 3 ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus 

 

AWDUR Rheolwr Polisi Cynllunio, Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd 
Gwynedd a Môn 

 

 

 
1.       Cefndir 

  
1.1 Mae’r Awdurdodau Cynllunio wedi ymrwymo i baratoi ystod o Ganllawiau Cynllunio Atodol i 

gefnogi'r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. Mae’r adroddiad yma yn cyflwyno fersiwn drafft 
ymgynghorol o dri o’r Canllawiau yma yn Atodiad 1 – 3 a gwybodaeth am y camau nesaf a’r 
amserlen.  

 
2. Pwrpas Canllawiau Cynllunio Atodol 

2.1 Cynhyrchir canllawiau cynllunio atodol i roi manylion pellach ar bolisïau penodol yn y Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd. Mae Cynlluniau Cynllunio Atodol yn helpu i sicrhau y caiff polisïau eu deall 
yn well, eu gweithredu'n fwy effeithlon a’u gweithredu mewn ffordd gyson. 

2.2 Wrth baratoi’r Canllawiau newydd yma mae’n bwysig cadw mewn cof bod rhaid i’r Canllawiau fod 
yn gyson efo’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd a pholisi cynllunio cenedlaethol. Ni ddylai unrhyw 
Ganllaw gynnwys polisïau newydd. 

2.3 Ar sail yr uchod, dim ond polisïau a chynigion y Cynllun sydd â statws arbennig (blaenoriaeth) wrth 
wneud penderfyniadau ynglŷn â cheisiadau cynllunio. Fodd bynnag, ar ôl iddynt gael eu 
mabwysiadu, a chyn belled eu bod wedi bod yn destun ymgynghoriad cyhoeddus a chael eu 
mabwysiadu gan yr Awdurdodau, bydd y Canllawiau yn cael eu defnyddio fel ystyriaeth 
berthnasol wrth ddod i benderfyniadau ynglŷn â cheisiadau cynllunio perthnasol. 

 
3. Y broses hyd yma 

 
3.1 Hyd yma mae’r broses o baratoi’r Canllaw Cynllunio Atodol sydd yn Atodiad 1 – 3 wedi cynnwys: 

i. rhoi ystyriaeth i bolisïau perthnasol yn y Cynllun Datblygu Lleol; 
ii. adolygiad o ganllawiau cynllunio atodol cyfredol am ddatblygu a’r iaith Gymraeg a llety 

twristiaeth. Er gwybodaeth nid oes Canllaw cyfredol am gymysgedd tai. 
iii. sgyrsiau gyda swyddogion amrywiol o fewn y ddau Awdurdod ac ystyried adborth ganddynt 

am fersiynau drafft o’r Canllaw; 
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iv. yn achos y Canllaw Cynllunio Atodol: Cynnal a chreu cymunedau nodedig a chynaliadwy 
(Atodiad 1), rhoddwyd ystyriaeth i : 
 brif negeseuon o’r sylwadau a gafwyd gan fudd- ddeiliaid penodol yn ystod cyfnod 

cyfranogiad anffurfiol yn ystod 2016; 
 sylwadau a gafwyd gan y Panel Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn y cyfarfodydd ar 

26/1/18, 1/2/18 a’r 22/3/18 – gweler Atodiad 4. Mae’r Atodiad yma yn cynnwys 
rhestr o sylwadau, ymateb swyddogion i’r sylwadau, ac yn cyfeirio at newidiadau 
sydd wedi cael cynnwys yn y Canllaw a welir yn Atodiad 1; 

 ganfyddiadau dechreuol y Gweithgor Craffu Cymunedau a gafodd eu cyflwyno i 
Bwyllgor Craffu Cymunedau Cyngor Gwynedd ar 22/2/18;  

 argymhellion y Gweithgor Craffu Cymunedau a gafodd eu cyflwyno i gyfarfod y 
Panel Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd ar 22/3/18 ac ymateb y Panel i’r 
argymhellion – gweler Atodiad 4.  

v. Yn achos y Canllaw Cynllunio Atodol: Cymysgedd Tai (Atodiad 2) a’r Canllaw Cynllunio 
Atodol: Cyfleusterau a llety i dwristiaid (Atodiad 3), rhoddwyd ystyriaeth i sylwadau a 
gafwyd gan y Panel Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd ar 22/3/18 – gweler Atodiad 4. 

3.2 Yn achos y Canllaw Cynllunio Atodol: Cynnal a chreu cymunedau nodedig a chynaliadwy, cafodd 
argymhellion y Gweithgor Craffu Cymunedau, ymateb y Panel Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd i’r 
argymhellion hynny a sylwadau a chwestiynau pellach y Gweithgor Craffu Cymunedau eu 
cyflwyno i’r Pwyllgor Craffu Cymunedau ar 19/4/18. Penderfynodd y Pwyllgor Craffu Cymunedau 
i: 

i. Fabwysiadu argymhellion y Gweithgor Craffu – Cynllunio a’r iaith Gymraeg a’r sylwadau 
a chwestiynau pellach gan y Gweithgor;  

ii. Gyflwyno’r uchod i’r Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd. 
 

Mae Atodiad 4 i’r adroddiad yma yn cynnwys ymateb drafft i sylwadau a chwestiynau pellach y 
Gweithgor Craffu. 
 

4. Camau nesaf ac amserlen 
 
4.1 Mae’r tabl nesaf yn adnabod y camau nesaf a’r amserlen ddangosol ar gyfer cyflawni’r camau. 

Mae’r amserlen derfynol yn dibynnu ar faint o sylwadau a dderbynnir yn ystod y cyfnod 
ymgynghori cyhoeddus a’r materion a godir yn y sylwadau hynny. Bydd adroddiad i gyfarfod y 
Panel Cynllun Datblygu Lleol ar ôl diwedd y cyfnod ymgynghori cyhoeddus yn rhoi diweddariad, 
gan gynnwys rhoi amserlen derfynol. 

 
Tabl 1: camau nesaf ac amserlen 

  

Camau Amserlen ddangosol 
 

Ymgynghoriad cyhoeddus, yn unol â’r Cynllun Ymgynghori 
 

Wythnos yn cychwyn 7 Mai 2018 
am 6 wythnos 
 

Ystyried y sylwadau ac adnabod newidiadau arfaethedig 
angenrheidiol 
 

Gorffennaf – Awst 2018 
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Camau Amserlen ddangosol 
 

Adroddiad am yr ymgynghoriad cyhoeddus a’r Canllaw 
Cynllunio Atodol: Cynnal a chryfhau cymunedau nodedig a 
chynaliadwy diwygiedig - Pwyllgor Craffu Cymunedau (Cyngor 
Gwynedd) a Phwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio 
(Cyngor Sir Ynys Môn) 
 

Dyddiad i’w benderfynu 

Adroddiad am yr ymgynghoriad cyhoeddus a’r Canllaw 
Cynllunio Atodol: Datblygiadau Twristiaeth – Llety ac 
Atyniadau diwygiedig – Pwyllgor Craffu Cymunedau (Cyngor 
Gwynedd)  
 

Dyddiad i’w benderfynu 

Adroddiad am yr ymgynghoriad cyhoeddus ac adborth y 
Pwyllgorau Craffu perthnasol, copi drafft terfynol o’r 3 
Canllaw Cynllunio Atodol – Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd 
 

21 Medi 2018 

Cyhoeddi’r Canllawiau terfynol a’r adroddiad am yr 
ymgynghoriad cyhoeddus ar wefan y Cynghorau i’w defnyddio 
fel ystyriaeth cynllunio berthnasol. 
 

Medi 2018 

 
5. Argymhelliad 
 
5.1  Bod y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd yn cymeradwyo cyhoeddi’ r Canllawiau Cynllunio Atodol a 

welir yn Atodiad 1 – 3 ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus. 


