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CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL: CYNNAL A CHREU CYMUNEDAU NODEDIG A CHYNALIADWY 
 
Tabl 1: Panel Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd – sylwadau cyfarfod 26 Ionawr a 1 Chwefror 2018 
 

 Y sylw Pa newid sydd wedi cael ei wneud 

1.  Angen ystyried trefn y blychau yn Niagram 3 & 4 er mwyn gwella 
eglurder 

Wedi creu Diagram 3 newydd i ddisodli diagram 3 a 4 – rhoi’r 
wybodaeth mewn un lle ac amlygu bod angen i ddatblygiadau na fydd 
yn cyrraedd y trothwyon roi ystyriaeth i’r Gymraeg hefyd. 
 

2.  Nid oedd y cyfeiriad at Astudiaeth Marchnad Tai Lleol ar ben ei hun 
yn Niagram 3 yn rhoi darlun cyflawn o’r wybodaeth a ddylid rhoi 
sylw iddo 
 

Mae Diagram 3 newydd yn cyfeirio at astudiaethau gan hwyluswyr tai 
gwledig, cofrestr tai cymdeithasol, Cofrestr Tai Teg fel ffynonellau 
eraill 

3.  Credu nad oedd y gwahaniaeth rhwng y cyfeiriad at y trothwy ar 
gyfer ymgynghoriad cyhoeddus statudol cyn cyflwyno cais 
cynllunio ar gyfer datblygiad ‘mawr’ a’r diffiniad o ddatblygiad 
‘mawr’ o bersbectif datblygiadau ar safleoedd ar hap annisgwyl 
ddigon eglur.  

Mae Diagram 5 newydd yn pwysleisio'r angen am ymgynghori ac 
ymgysylltu yn ystod y cyfnod cyn cyflwyno cais cynllunio. Mae 
Rheoliadau Cynllunio yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr am 
ddatblygiadau mawr tai a chyflogaeth ymgymryd ag ymgynghoriad 
cyhoeddus statudol. Mae Diagram 5 yn cyfeirio’r darllenydd at lawlyfr 
Llywodraeth Cymru am ymgynghori statudol. 
 
Mae maen prawf 2 yn dweud pryd fydd angen Asesiad Effaith Iaith 
Gymraeg, sef datblygiad tai neu gyflogaeth ar raddfa fawr. Credir bod 
hi’n bwysig i’r Canllaw ddiffinio beth ydi ‘graddfa fawr’ o bersbectif 
maen prawf 2. Mae Diagram 7 newydd yn rhoi’r diffiniad hwnnw. 
 

4.  Tabl 5 – angen bod yn fwy pendant wrth son am berson cymwys 
ac mewn mannau eraill yn y Canllaw. 
 

Mae’r newidiadau a soniwyd amdanynt wedi cael eu gwneud i Dabl 5.  

5.  Tabl 5 – a fyddai modd darparu rhestr o unigolion cymwys.  Nodwyd bod risgiau wrth ddarparu rhestr hyd yn oed os ydi o er 
gwybodaeth - pa mor gymwys ydi’r unigolyn/ cwmni, oes yna unigolyn 
neu gwmni arall yn bodoli. Bydd y Gwasanaethau Cynllunio yn edrych 
i mewn i’r posibilrwydd o gynnig sesiwn hyfforddiant i unigolion a 
chwmnïau sy’n rhoi cyngor i ymgeiswyr er mwyn codi ymwybyddiaeth 
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 Y sylw Pa newid sydd wedi cael ei wneud 

o’r gofynion yn gysylltiedig â pharatoi Datganiad Iaith Gymraeg ac 
Asesiad Effaith Iaith Gymraeg. Ceir trafodaeth gyda swyddogion 
datblygu iaith, y fenter iaith a Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg. 
 

6.  Angen sicrhau nad ydi ymgeiswyr yn cyflwyno cynigion datblygu 
am niferoedd tai sy’n is na throthwyon er mwyn osgoi ymgymryd 
ag asesiad effaith iaith Gymraeg. 
 

Mae Diagram 7 newydd a’r Fethodoleg Asesiad Effaith Iaith Gymraeg 
(Atodiad 8) yn nodi bydd y Gwasanaeth Cynllunio yn edrych ar 
gapasiti’r safle. 

7.  Angen adlewyrchu y gallai ffynonellau eraill o ddata a gwybodaeth, 
ayb ddod ar gael ar ôl i’r Canllaw gael ei baratoi. 
 

Mae Atodiad 2, 3 & 4 wedi cael ei newid i gyfeirio at yr angen i wneud 
gwaith ymchwil trylwyr adeg paratoi cais cynllunio. 

8.  Angen hyrwyddo’r defnydd o enwau Cymraeg Ychwanegwyd at y paragraff ar ôl ymgynghori gyda’r Gwasanaeth sy’n 
gyfrifol am enwi eiddo. 
 

9.  Angen eglurder efo beth olygir gyda ‘gwaith bach/ canolig/ mawr’ 
yn Atodiad 8 
 

Mae’r rhan yma o Atodiad 8 yn disgrifio beth olygir gyda datblygiad 
cyflogaeth ar raddfa fawr. Mae Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg yn 
disgrifio gwaith sy’n cyflogi 10 neu fwy o weithwyr fel ‘gwaith bach/ 
canolig/ mawr’. Mae Atodiad 8 newydd yn cynnig cyfiawnhad am 
ddewis 10 neu fwy o weithwyr fel trothwy. Eithriadau ydi cyflogwyr 
sy’n cyflogi 10 neu fwy o weithwyr, ac felly credir bod hynny yn ‘raddfa 
mawr’ o bersbectif yr iaith Gymraeg. 
 

10.  Angen egluro beth olygir gydag ‘ardal leol’ yn Atodiad 8 Mae Atodiad 8 newydd yn awgrymu mai’r Ardal Teithio i’r Gwaith 
cydnabyddedig sy’n ymarferol. 
 

11.  Angen bod yn fwy pendant ynglŷn â chyflwyno map i ddangos yr 
ardal ddylanwad ar gyfer ystyried effaith mewn asesiad effaith 
iaith Gymraeg. Awgrymwyd byddai dangos canran siaradwyr 
Cymraeg ar y map yn ddefnyddiol hefyd er mwyn darlunio cryfder 
y Gymraeg yn yr ardal ddylanwad. 
 

Mae Atodiad 8 newydd yn gwneud yn gliriach bod rhaid cyflwyno map 
a byddai angen dangos gwybodaeth am ganrannau siaradwyr Cymraeg 
ar y map. 
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Tabl 2: Uwch Dim Arweinyddiaeth (Cyngor Sir Ynys Môn) 
 

 Y sylw Pa newid sydd wedi cael ei wneud 

1.  Bod Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi canllawiau ar 
gyfer paratoi cynlluniau llesiant lleol. 
 

Nodi’r sylw 

2.  Awgrymu symleiddio rhannau o’r Canllaw i’w gwneud yn haws i’w 
dilyn. 
 

Mae rhan D yn y Canllaw wedi cael ei ddiwygio i gynnwys mwy o 
ddiagramau/ siartiau llif i gyfleu’r wybodaeth a disgwyliadau. 

3.  Tynnu sylw at y budd i fusnesau gynnig gwasanaeth yn Gymraeg. 
 

Ychwanegwyd nodyn cyngor i ran perthnasol o Atodiad 5 Trefn Sgrinio. 

 
Tabl 3: Gweithgor Craffu Cymunedau (Cyngor Gwynedd)  
 

 Argymhelliad Gweithgor 
Craffu Gwynedd – 
Cynllunio a’r Iaith 
Gymraeg 
 

Ymateb Panel Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd 
 

 Sylwadau a Chwestiynau Pellach gan y 
Gweithgor  

 

Ymateb drafft i sylwadau a 
chwestiynau pellach gan y 
Gweithgor 

1a Bod angen datganiad clir 
yn y Canllaw bod angen i’r 
datblygwr fynd i 
ymgynghoriad cyhoeddus 
ar bob datblygiad 10 neu 
fwy o dai mewn ardal 
drefol a 5 neu fwy o dai 
mewn ardal 
bentrefol/wledig. 
 

Cytunir bod ymgysylltu ac 
ymgynghori â’r cymunedau a 
budd-ddeiliaid amrywiol 
eraill yn bwysig wrth ystyried 
datblygiad arfaethedig yn y 
cyfnod cyn cyflwyno cais 
cynllunio ac ar ôl cyflwyno’r 
cais cynllunio. Mae’r Canllaw 
Cynllunio Atodol drafft 
ymgynghorol yn mynd tu 
hwnt i ddisgwyliadau’r 
Gweithgor yn argymhelliad 

 Nid yw’n glir i Aelodau’r Gweithgor beth 
yw’r datganiad clir yn y Canllaw.  
 
Mae Cyfarwyddiaeth Cynllunio 
Llywodraeth Cymru’n nodi bod rhaid 
cynnal ymgynghoriadau cyn cyflwyno cais 
cynllunio ar gyfer pob datblygiad o 10 o 
dai.  
 
Nid oes gwahaniaeth p’un ai ydi’r 
datblygiad wedi’i ddynodi yn y Cynllun 
Datblygu Lleol neu beidio.  

Gweler Diagram 5 yn Adran 2 o’r 
CCA. Mae’n codi ymwybyddiaeth o 
bryd fydd angen ymgynghoriad 
cyhoeddus statudol, sy’n fater du 
hwnt i gylch gorchwyl y CCA. Mae’r 
Diagram yn rhoi hypergyswllt i 
lawlyfr Llywodraeth Cymru: 
“Ymgynghori â’r Gymuned Cyn-cais: 
Canllaw Ymarfer Gorau ar gyfer 
Datblygwyr.” Nid yw’r rheoliadau 
cynllunio yma yn gwahaniaethu 
rhwng datblygiad tai ar ddynodiad a 
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 Argymhelliad Gweithgor 
Craffu Gwynedd – 
Cynllunio a’r Iaith 
Gymraeg 
 

Ymateb Panel Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd 
 

 Sylwadau a Chwestiynau Pellach gan y 
Gweithgor  

 

Ymateb drafft i sylwadau a 
chwestiynau pellach gan y 
Gweithgor 

1a. Nid yw’r Canllaw yn 
mynd tu hwnt i ofynion 
rheoliadau cynllunio ynglŷn 
ag ymgynghori cyhoeddus 
cyn cyflwyno cais cynllunio. 
Mae’n rhoi pwyslais ar 
ymgynghori ac ymgysylltu â’r 
cyhoedd a budd-ddeiliaid 
eraill beth bynnag ydi’r 
datblygiad (tai a 
chyflogaeth/ masnachol) a 
lle bynnag mae safle’r 
datblygiad arfaethedig. 
 
Yn sgil derbyn sylwadau’r 
Panel, Uwch Dim 
Arweinyddiaeth Cyngor Sir 
Ynys Môn, a chanfyddiadau 
cychwynnol y Gweithgor 
Craffu i Bwyllgor Craffu 
Cyngor Gwynedd, nodwyd 
bod rhannau perthnasol o’r 
Canllaw wedi cael ei addasu i 
wella eglurder ynglŷn â’r 
mater yma. 
 
Mae Diagram 5 newydd yn 
Adran 2 o’r Canllaw yn nodi 

 
Dylid nodi hynny’n glir a syml yn y Canllaw.  
 

 

safle ar hap. Pan fydd angen 
ymgymryd ag ymgynghoriad 
cyhoeddus statudol cyn cyflwyno 
cais cynllunio, mae Diagram 5 yn 
nodi’r disgwyliadau bod angen 
cyflwyno fersiwn drafft o 
Ddatganiad Iaith Gymraeg neu 
adroddiad am Asesiad Effaith Iaith 
Gymraeg (pan fyddant yn 
angenrheidiol) i’r budd-ddeiliaid yn 
ystod y cyfnod ymgynghori 
cyhoeddus hwnnw. 
 
Argymhelliad  - nad oes angen 
gwneud newidiadau i’r CCA i ymateb 
i’r sylwadau ychwanegol gan y 
Gweithgor. 
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 Argymhelliad Gweithgor 
Craffu Gwynedd – 
Cynllunio a’r Iaith 
Gymraeg 
 

Ymateb Panel Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd 
 

 Sylwadau a Chwestiynau Pellach gan y 
Gweithgor  

 

Ymateb drafft i sylwadau a 
chwestiynau pellach gan y 
Gweithgor 

disgwyliadau’r Awdurdodau 
am ymgysylltu ac 
ymgynghori yn ystod y cam 
cyn cyflwyno cais cynllunio. 
Mae’n nodi gofynion 
rheoliadau cynllunio i 
ddatblygiad ‘mawr’ mewn 
Canolfannau, Pentrefi a 
Chefn Gwlad ymgymryd ag 
ymgynghoriad cyhoeddus 
statudol cyn cyflwyno cais 
cynllunio. Yn nhermau’r 
gofynion cynllunio statudol 
diffinnir datblygiad ‘mawr’ 
fel: 
 

(i) datblygiad tai o 10 

neu fwy o unedau 

neu lle mae 

arwynebedd y safle 

yn 0.5 ha neu fwy 

(os na wyddys faint 

o unedau tai fydd ar 

y safle);  

(ii) darparu adeiladau 

(au) lle mae’r 
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 Argymhelliad Gweithgor 
Craffu Gwynedd – 
Cynllunio a’r Iaith 
Gymraeg 
 

Ymateb Panel Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd 
 

 Sylwadau a Chwestiynau Pellach gan y 
Gweithgor  

 

Ymateb drafft i sylwadau a 
chwestiynau pellach gan y 
Gweithgor 

arwynebedd llawr a 

gaiff ei greu yn fwy 

na 1,000 m sg; neu  

(iii) datblygiad ar safle 

sydd gan 

arwynebedd o 1 ha 

neu fwy.  

Felly, mae’n ofynnol 
ymgynghori yn gyhoeddus 
am ddatblygiad ‘mawr’ yn lle 
bynnag mae o wedi ei leoli, 
boed yn ardal drefnol neu 
ardal wledig, sy’n wahanol i, 
a thu hwnt i ofynion 
argymhelliad y Gweithgor.  
 
Pan nad yw rheoliadau 
cynllunio yn gofyn am 
ymgynghoriad cyhoeddus 
statudol mae’r Canllaw (yn 
niagram 5 newydd) yn nodi’r 
angen i ymgeisydd 
ymgysylltu gyda budd-
ddeiliaid perthnasol am 
ddatblygiad ‘bach’ (tai a 
chyflogaeth/ masnachol) lle 
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 Argymhelliad Gweithgor 
Craffu Gwynedd – 
Cynllunio a’r Iaith 
Gymraeg 
 

Ymateb Panel Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd 
 

 Sylwadau a Chwestiynau Pellach gan y 
Gweithgor  

 

Ymateb drafft i sylwadau a 
chwestiynau pellach gan y 
Gweithgor 

bynnag mae o wedi cael ei 
leoli. 
 
Pan fydd angen Datganiad 
Iaith Gymraeg, mae 
paragraff 13 yn y fethodoleg 
a roddir yn Atodiad 7 i’r 
Canllaw yn nodi 
disgwyliadau’r Awdurdodau 
bod yr ymgeisydd yn 
ymgynghori ac yn ymgysylltu 
gyda’r gymuned leol am y 
cynnig, beth bynnag ydi ei 
faint neu ei leoliad. 
 
Pan fydd angen adroddiad 
am Asesiad Effaith Iaith 
Gymraeg, mae paragraff 8 
o’r fethodoleg a roddir yn 
Atodiad 8 i’r Canllaw yn nodi 
pwysigrwydd ymgysylltu ac 
ymgynghori fel rhan o’r holl 
broses o ymgymryd ag 
asesiad effaith iaith 
Gymraeg. Mae paragraff 15 
o’r fethodoleg yn son mwy 
am y drefn ymgysylltu ac 
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 Argymhelliad Gweithgor 
Craffu Gwynedd – 
Cynllunio a’r Iaith 
Gymraeg 
 

Ymateb Panel Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd 
 

 Sylwadau a Chwestiynau Pellach gan y 
Gweithgor  

 

Ymateb drafft i sylwadau a 
chwestiynau pellach gan y 
Gweithgor 

mae’n cyfeirio’n ôl i 
Ddiagram 5 newydd. 
 
Penderfyniad y Panel  - yn 
sgil yr addasiadau sydd wedi 
cael eu gwneud i ymateb i 
sylwadau blaenorol, ni 
chredir bod angen newid 
ychwanegol. 
 

1b Bod angen nodi’n glir yn y 
Canllaw bod angen i’r 
Datblygwr gyflwyno 
Datganiad Iaith Gymraeg 
ac Asesiad Effaith Iaith 
Gymraeg ar gyfer pob 
datblygiad sy’n mynd i 
ymgynghoriad cyhoeddus. 
 

Polisi PS 1 y Cynllun sy’n 
pennu pryd fydd angen 
cyflwyno Datganiad Iaith 
Gymraeg a phryd fydd angen 
cyflwyno adroddiad am 
Asesiad Effaith Iaith 
Gymraeg gyda cheisiadau 
cynllunio. Ceir copi o Bolisi 
PS 1 yn Atodiad 1 i’r Canllaw. 
 
Yn sgil derbyn sylwadau’r 
Panel, Uwch Dim 
Arweinyddiaeth Cyngor Sir 
Ynys Môn, a chanfyddiadau 
cychwynnol y Gweithgor 
Craffu i Bwyllgor Craffu 
Cyngor Gwynedd, mae 
rhannau perthnasol o’r 

Mae Aelodau’r Gweithgor o’r farn y dylai 
unrhyw ymgynghoriad ar 10 tŷ a rhagor/5 yng 
nghefn gwlad, boed hynny yn y Cynllun neu ar 
hap gynnwys Asesiad Iaith. Dylid nodi hyn yn 
glir yn y Canllaw.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byddai newid y CCA yn unol â 
sylwadau’r Gweithgor yn golygu 
creu polisi newydd. Polisi PS 1 yn y 
Cynllun sy’n pennu pryd ddylid 
ymgymryd ag asesiad o effaith 
datblygiad ar y Gymraeg, boed o ar 
ffurf Datganiad Iaith Gymraeg neu 
adroddiad Asesiad Effaith Iaith 
Gymraeg.  
Mae’r adroddiad am y CCA yn 
atgoffa’r Pwyllgor Polisi Cynllunio ar 
y Cyd nad rôl CCA ydi cyflwyno 
polisïau newydd. Tynnir sylw’r 
Pwyllgor i ofynion Polisi Cynllunio 
Cymru (argraffiad 10): “Ni ddylai’r 
CDLl ddirprwyo’r meini prawf ar 
gyfer penderfynu ar geisiadau 
cynllunio i ganllawiau cynllunio 
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 Argymhelliad Gweithgor 
Craffu Gwynedd – 
Cynllunio a’r Iaith 
Gymraeg 
 

Ymateb Panel Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd 
 

 Sylwadau a Chwestiynau Pellach gan y 
Gweithgor  

 

Ymateb drafft i sylwadau a 
chwestiynau pellach gan y 
Gweithgor 

Canllaw wedi cael ei addasu i 
wella eglurder ynglyn â’r 
mater yma. 
 
Pan nad yw Polisi PS 1 yn 
gofyn am Ddatganiad nac 
Asesiad mae’r Canllaw yn 
nodi’r disgwyliadau ar gyfer y 
datblygiadau sy’n disgyn o 
dan y trothwyon. Cyfeirir at 
Ddiagram 3 (newydd), 
Diagram 5 (newydd) ac 
Atodiad 5 – y drefn sgrinio. 
Gwneir hyn er mwyn sicrhau 
bod pob datblygiad 
perthnasol yn rhoi ystyriaeth 
i’w effaith ar / gyfraniad i 
gymunedau.  
 
Penderfyniad y Panel  - yn 
sgil yr addasiadau sydd wedi 
cael eu gwneud i ymateb i 
sylwadau blaenorol, ni 
chredir bod angen newid 
ychwanegol. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nodir yn Atodiad 8 o’r Canllaw drafft bod 
Asesiad o Gynaliadwyedd ar y Cynllun 
Datblygu Lleol (CDLl) wedi cael ei ddylanwadu 
gan Asesiad Effaith Iaith Gymraeg.  
Sut mae wedi cael ei ddylanwadu?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae 3 cam yn cael ei nodi ar gyfer cynnal 
Asesiad:  

atodol, a ddylai gynnwys arweiniad 
a chyngor yn unig. Ni ddylid 
defnyddio canllawiau cynllunio 
atodol ychwaith er mwyn i bolisïau a 
chynigion osgoi craffu cyhoeddus ac 
archwiliad annibynnol yn unol â’r 
gweithdrefnau statudol.” (paragraff 
2.3.2).  
 
Mae rhai o’r sylwadau a’r 
cwestiynau yn ymwneud â 
datblygiad y Cynllun Datblygu Lleol 
ar y Cyd yn hytrach na datblygiad y 
CCA. Er hynny, rhoddir gwybodaeth 
gryno isod er mwyn ceisio gwella 
dealltwriaeth y Gweithgor o’r cyd-
destun. 
 
Gweler Adroddiad Asesiad o 
Gynaliadwyedd yn Llyfrgell yr 
Archwiliad Cyhoeddus o’r Cynllun 
(Pennod 6) & Adroddiad Archwiliad 
Cyhoeddus o’r Cynllun (e.e. 3.17 – 
3.31) 
 
 
 
 

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Dogfennau-Cyngor/Strategaethau-a-pholisiau/Cynllunio-ac-amgylchedd/Polisi-cynllunio/dogfeannu-CDLl-a-fabwysiadwyd/33.-Adroddiad-terfynol-Arfarniad-o-Gynaliadwyedd-Asesiad-Amgylcheddol-Strategol.pdf
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Dogfennau-Cyngor/Strategaethau-a-pholisiau/Cynllunio-ac-amgylchedd/Polisi-cynllunio/dogfeannu-CDLl-a-fabwysiadwyd/33.-Adroddiad-terfynol-Arfarniad-o-Gynaliadwyedd-Asesiad-Amgylcheddol-Strategol.pdf
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Dogfennau-Cyngor/Strategaethau-a-pholisiau/Cynllunio-ac-amgylchedd/Adroddiad-Arolygydd/2.-Adroddiad-yr-Arolygydd-CDLl-ar-y-Cyd-Gwynedd-a-Môn-Adroddiad-Arolygwyr.pdf
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Dogfennau-Cyngor/Strategaethau-a-pholisiau/Cynllunio-ac-amgylchedd/Adroddiad-Arolygydd/2.-Adroddiad-yr-Arolygydd-CDLl-ar-y-Cyd-Gwynedd-a-Môn-Adroddiad-Arolygwyr.pdf
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 Argymhelliad Gweithgor 
Craffu Gwynedd – 
Cynllunio a’r Iaith 
Gymraeg 
 

Ymateb Panel Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd 
 

 Sylwadau a Chwestiynau Pellach gan y 
Gweithgor  

 

Ymateb drafft i sylwadau a 
chwestiynau pellach gan y 
Gweithgor 

1. Adnabod ac asesu’r wybodaeth waelodlin 
perthnasol  
(i) Pa wybodaeth a ystyriwyd ar gyfer y CDLl?  
 
(ii) Pa wybodaeth sydd angen ei ystyried cyn 
cyflwyno Cais Cynllunio?  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Asesu effaith y datblygiad arfaethedig ar y 
Gymraeg  
(i) Pa wybodaeth a ystyriwyd ar gyfer y CDLl? 
(ii) Pa wybodaeth sydd angen ei ystyried cyn 
cyflwyno Cais Cynllunio?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 (i) Gweler Llyfrgell yr Archwiliad 
Cyhoeddus o’r Cynllun sy’n cynnwys 
hypergysylltiadau i ddogfennau 
amrywiol, e.e. Papurau Testun 10 – 
10B;  
1 (ii) Gweler Cam 1a a Cham 1b yn 
Atodiad 8 y CCA (paragraffau 10 – 
17) sy’n cyfeirio hefyd at Atodiad 2. 
Yn syml mae angen i ymgeisydd 
ddatblygu proffil o’r ardal gaiff ei 
ddylanwadu gan y datblygiad 
(demograffeg, isadeiledd, polisi, 
ayb) 
 
2 (i) Gweler yr Asesiad o 
Gynaliadwyedd a’r ymateb i 1(i) 
uchod;  
2 (ii) Gweler yr ymateb i 1 (ii) uchod 
a Cham 2 yn Atodiad 8 (paragraffau 
20 & 21 a tablau 2 & 3). Mae’r 
rhannau yma yn cynnwys 2 fatrics 
mae disgwyl i’r person cymwys 
ddefnyddio er mwyn cynghori’r 
ymgeisydd. Bydd y matrics yn cael 
eu cwblhau drwy gyfeirio at y 
dystiolaeth fydd y person cymwys 
wedi casglu yng ngham 1 (y cam 
cwmpasu).  

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Strategaethau-a-pholisïau/Cynllunio-ac-amgylchedd/Polisi-cynllunio/Cynllun-Datblygu-Lleol-ar-y-Cyd/Dogfennau-Archwiliad-Cyhoeddus.aspx
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Strategaethau-a-pholisïau/Cynllunio-ac-amgylchedd/Polisi-cynllunio/Cynllun-Datblygu-Lleol-ar-y-Cyd/Dogfennau-Archwiliad-Cyhoeddus.aspx
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 Argymhelliad Gweithgor 
Craffu Gwynedd – 
Cynllunio a’r Iaith 
Gymraeg 
 

Ymateb Panel Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd 
 

 Sylwadau a Chwestiynau Pellach gan y 
Gweithgor  

 

Ymateb drafft i sylwadau a 
chwestiynau pellach gan y 
Gweithgor 

 
3. Lle’n briodol adnabod mesurau lliniaru, 
diogelu, gwella a lledaenu  
(i) Pa fesurau a ystyriwyd ar gyfer y CDLl?  
(ii) Pa fesurau sydd angen eu hystyried cyn 
cyflwyno Cais Cynllunio?  
(iii) Ydi’r mesurau’n gymesur â’r effaith 
tebygol?  
 

 
3 (i) Gweler yr Asesiad o 
Gynaliadwyedd; 
3 (ii) Bydd hyn yn dod i’r amlwg adeg 
paratoi’r cais cynllunio a’r asesiad 
o’r cais cynllunio gan y Gwasanaeth 
Cynllunio mewn ymgynghoriad â 
budd-ddeiliaid priodol. Bydd y math 
o fesurau yn dibynnu ar yr effaith 
(negyddol/ positif/ niwtral), pwy 
sy’n cael ei effeithio, graddfa’r 
effaith, tebygolrwydd yr effaith, 
effaith uniongyrchol neu gronnol, 
ayb. Mae Atodiad 6 yn rhoi rhestr 
enghreifftiol o fesurau i’w hystyried; 
3 (iii) Yn unol â rheoliadau cynllunio, 
bydd rhaid i’r mesurau fod yn 
gymesur â’r effaith tebygol. Mae 
Atodiad 6 yn atgoffa’r darllenydd o 
hyn. 
 
Argymhelliad  - nad oes angen 
gwneud newidiadau i’r CCA i ymateb 
i’r sylwadau ychwanegol gan y 
Gweithgor. 
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 Argymhelliad Gweithgor 
Craffu Gwynedd – 
Cynllunio a’r Iaith 
Gymraeg 
 

Ymateb Panel Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd 
 

 Sylwadau a Chwestiynau Pellach gan y 
Gweithgor  

 

Ymateb drafft i sylwadau a 
chwestiynau pellach gan y 
Gweithgor 

2 Bod Aelodau’r Panel yn 
derbyn cyngor ac 
arweiniad gan arbenigwyr 
annibynnol ym maes 
Cynllunio Ieithyddol wrth 
baratoi’r Canllaw 
Cynllunio Atodol newydd a 
chyn ymgynghori ar y 
Canllaw drafft newydd. 
 

Cytunir bod angen cyngor ac 
arweiniad gan fudd-ddeiliaid 
amrywiol wrth baratoi pob 
un o’r Canllawiau Cynllunio 
Atodol er mwyn sicrhau eu 
bod yn rhoi arweiniad a 
chyngor i ymgeiswyr am 
ganiatâd cynllunio a 
swyddogion cynllunio a’r 
Pwyllgorau Cynllunio ynglŷn 
â defnyddio’r polisïau 
perthnasol. Mae’r adroddiad 
sy’n cyflwyno’r Canllaw 
Cynllunio Atodol yn 
cadarnhau bod y gwaith o’u 
paratoi wedi bod yn destun 
mewnbwn gan sawl 
swyddog arbenigol o fewn y 
ddau Gyngor. 
 
Yn achos paratoi’r Canllaw 
Cynllunio Atodol yma, mae’r 
gwaith paratoi wedi golygu 
cael mewnbwn manwl gan 
Swyddogion Cynllunio a 
Swyddogion Datblygu Iaith 
yn y ddau Gyngor. Cafwyd 
sgyrsiau hefyd gyda swyddog 

Mae’n ymddangos bod y Panel yn ystyried mai 
rôl ymylol sydd i arbenigwyr wrth baratoi ar 
gyfer Ymgynghori.  
Mae Aelodau’r Gweithgor o’r farn bod y 
ddogfen ddrafft yn anaddas ar ei ffurf 
bresennol. 
Mae cyfle i’r Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd 
fod yn arloesol yn y maes yma gan drafod y 
ddogfen drafft yn fanwl gydag arbenigwyr cyn 
ymgynghori’n gyhoeddus a gyda budd-
ddeiliaid.  
  

Mae’r adroddiad sy’n cyflwyno’r 
CCA ac ymateb y Panel i 
argymhelliad y Gweithgor yn 
cadarnhau bod datblygiad y CCA 
wedi bod yn destun trafodaeth ar 
sawl achlysur gyda swyddogion 
arbenigol o fewn a thu allan i’r ddau 
Awdurdod. Yn debyg i ddatblygiad 
unrhyw bolisi neu ganllaw mae’r 
Awdurdodau’n baratoi, bydd yr 
ymgynghoriad cyhoeddus yn rhoi 
cyfle i’r cyhoedd a budd-ddeiliaid 
sydd gan arbenigedd mewn sawl 
maes gyflwyno sylwadau am y CCA 
drafft ymgynghorol. Bydd y Pwyllgor 
Polisi Cynllunio ar y Cyd yn derbyn 
copi o Adroddiad am yr 
Ymgynghoriad (a fydd yn ddogfen 
cyhoeddus) cyn gwneud 
penderfyniad am ffurf terfynol y 
CCA. 
 
Argymhelliad  - nad oes angen 
gwneud newidiadau i’r CCA i ymateb 
i’r sylwadau ychwanegol gan y 
Gweithgor. 
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 Argymhelliad Gweithgor 
Craffu Gwynedd – 
Cynllunio a’r Iaith 
Gymraeg 
 

Ymateb Panel Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd 
 

 Sylwadau a Chwestiynau Pellach gan y 
Gweithgor  

 

Ymateb drafft i sylwadau a 
chwestiynau pellach gan y 
Gweithgor 

o Fenter Iaith Môn a 
swyddog o Isadran Gymraeg 
Llywodraeth Cymru. Yn 
ogystal â hynny, mae’r Uned 
Polisi Cynllunio ar y Cyd wedi 
gallu manteisio ar sesiynau 
am gynllunio ieithyddol 
gynhaliwyd ym Mhrifysgol 
Aberystwyth yn 2015. 
 
Nododd y Panel bod y 
Cynllun Ymgynghori ar gyfer 
y Canllaw yma yn cyfeirio at 
ymgynghori gyda Swyddfa 
Comisiynydd yr iaith 
Gymraeg ac Isadran 
Gymraeg Llywodraeth 
Cymru yn ystod y cyfnod 
ymgynghori cyhoeddus, yn 
ogystal â rhoi cyfle i grwpiau 
diddordeb arbennig 
gyfrannu i’r broses o 
baratoi’r Canllaw terfynol. 
 
Penderfyniad y Panel  - yn 
sgil yr addasiadau sydd wedi 
cael eu gwneud i ymateb i 
sylwadau blaenorol a’r 
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 Argymhelliad Gweithgor 
Craffu Gwynedd – 
Cynllunio a’r Iaith 
Gymraeg 
 

Ymateb Panel Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd 
 

 Sylwadau a Chwestiynau Pellach gan y 
Gweithgor  

 

Ymateb drafft i sylwadau a 
chwestiynau pellach gan y 
Gweithgor 

trefniadau ar gyfer cael barn 
arbenigol yn ystod y cyfnod 
ymgynghori cyhoeddus, ni 
chredir bod angen newid 
ychwanegol. 
 
 

3 Bod Aelodau’r Panel yn 
derbyn cyngor ac 
arweiniad gan arbenigwyr 
annibynnol ym maes 
Ymchwil a Dadansoddeg 
wrth baratoi’r Canllaw 
Cynllunio Atodol newydd a 
chyn ymgynghori ar y 
Canllaw drafft newydd. 
 

O ran yr argymhelliad yma 
nodwyd mai rôl y Canllaw ydi 
rhoi arweiniad ynglŷn â sut i 
ddefnyddio Polisïau 
perthnasol yn y Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd. Nid 
ei bwrpas ydi cyflwyno 
adroddiad am waith 
ymchwil. 
 
Noder bod y rhesymeg du 
cefn i’r argymhelliad yma yn 
cyfeirio at waith ymchwil 
gafodd ei gomisiynu gan y 
ddau Gyngor ac Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Eryri, 
gyda mewnbwn Bwrdd yr 
Iaith Gymraeg. Mae’r 
rhesymeg yn cyfeirio’r 
benodol at un o’r negeseuon 
o’r gwaith ymchwil hwnnw. 

Nodir gan y Panel bod cyfeiriadau at 
ddogfennau a rhestrau yn y Canllawiau.  
Mae Aelodau’r Gweithgor o’r farn bod hyn yn 
annigonol a bod angen rhoi arweiniad mwy 
penodol a chlir yn y Canllaw cyn ymgynghori 
arno.  
Nodir bod swyddogion cymwys o fewn y ddau 
Gyngor yn defnyddio ffynonellau i wirio 
Datganiad ac Asesiad.  
Mae Aelodau’r Gweithgor o’r farn bod angen 
mwy o fanylion er mwy rhoi cadernid a sicrhau 
hygrededd i’r gwaith:  
1. Teitl swyddi  
2. Swydd Ddisgrifiadau  
3. Manylion neu fatrics am sut mae 
ceisiadau’n cael eu gwirio.  
 

Mae’r CCA yn cynnwys gwybodaeth 
gynhwysfawr i ymgeisydd a pherson 
cymwys gyfeirio ato yn ystod y cam 
cwmpasu ac wrth ymgymryd â 
chamau eraill yr asesiad. 
 
Mae Atodiad 4 yn rhoi manylion 
cyswllt. Nid yw’n briodol cynnwys 
swydd ddisgrifiadau mewn CCA. 
 
Mae Diagram 9 yn disgrifio’r broses 
i wirio ac asesu cais cynllunio a’r 
wybodaeth a gyflwynir gydag ef a’r 
ystyriaethau ar y cam gwneud 
penderfyniad am y cais cynllunio.  
 
Argymhelliad  - nad oes angen 
gwneud newidiadau i’r CCA i ymateb 
i’r sylwadau ychwanegol gan y 
Gweithgor. 
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 Argymhelliad Gweithgor 
Craffu Gwynedd – 
Cynllunio a’r Iaith 
Gymraeg 
 

Ymateb Panel Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd 
 

 Sylwadau a Chwestiynau Pellach gan y 
Gweithgor  

 

Ymateb drafft i sylwadau a 
chwestiynau pellach gan y 
Gweithgor 

Mae’r fethodoleg ar gyfer 
ymgymryd â gwaith yn 
gysylltiedig â Datganiad ac 
Asesiad yn adnabod 
mewnfudo (ac allfudo) fel 
materion allweddol a fyddai 
angen i’r ymgeisydd ystyried 
(gyda chyngor ac arweiniad 
gan berson cymwys) wrth 
lunio’r datblygiad 
arfaethedig. 
 
Cytunir bod rhoi ystyriaeth 
fanwl i ddata a gwybodaeth 
yn bwysig wrth ystyried 
effaith datblygiad ar 
gymunedau. Mae Atodiad 2 
yn cynnwys rhestr o 
ddogfennau a gyfeirir atynt 
yng nghorff y Canllaw. 
Rhoddir dolen i dudalennau 
gwe lle gellir dod o hyd i’r 
dogfennau. Felly maent yn 
berthnasol i destun y 
Canllaw.    
 
Mae Atodiad 3 yn rhoi rhestr 
o ffynonellau 
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 Argymhelliad Gweithgor 
Craffu Gwynedd – 
Cynllunio a’r Iaith 
Gymraeg 
 

Ymateb Panel Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd 
 

 Sylwadau a Chwestiynau Pellach gan y 
Gweithgor  

 

Ymateb drafft i sylwadau a 
chwestiynau pellach gan y 
Gweithgor 

cydnabyddedig. Cafwyd 
cymorth gan Isadran 
Gymraeg Llywodraeth 
Cymru i roi’r rhestr at ei 
gilydd.  
 
Pwysleisir bod disgwyl i 
ymgeisydd wneud 
ymholiadau trylwyr am y 
ffynonellau adeg paratoi’r 
cais cynllunio. Yn yr un modd 
bydd swyddogion cymwys o 
fewn y ddau Gyngor yn 
defnyddio’r ffynonellau i 
wirio’r Datganiad ac Asesiad. 
Bydd y cyfnod ymgynghori 
cyhoeddus yn gyfle i unrhyw 
un awgrymu ffynonellau 
data a gwybodaeth 
ychwanegol. 
 
Disgwylir i’r ymgeisydd, gyda 
chymorth person cymwys, 
ddefnyddio’r data a 
gwybodaeth yn y ffynonellau 
perthnasol wrth iddynt 
ystyried beth ydi effaith y 
datblygiad arfaethedig ar y 
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 Argymhelliad Gweithgor 
Craffu Gwynedd – 
Cynllunio a’r Iaith 
Gymraeg 
 

Ymateb Panel Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd 
 

 Sylwadau a Chwestiynau Pellach gan y 
Gweithgor  

 

Ymateb drafft i sylwadau a 
chwestiynau pellach gan y 
Gweithgor 

gymuned/ ardal ddylanwad a 
phenderfynu sut ellir 
addasu’r datblygiad neu 
gyflwyno mesurau lliniaru i 
sicrhau bod y datblygiad yn 
dderbyniol yn nhermau 
cynllunio defnydd tir. Bydd y 
Gwasanaeth Cynllunio, gyda 
chymorth swyddogion 
cymwys mewn meysydd 
perthnasol, yn gwirio’r 
defnydd o wybodaeth a data 
gan yr ymgeisydd cyn dod i 
gasgliad am y datblygiad 
arfaethedig.  
 
Penderfyniad y Panel  - yn 
sgil yr addasiadau sydd wedi 
cael eu gwneud i ymateb i 
sylwadau blaenorol, ni 
chredir bod angen newid 
ychwanegol. 
 
 

4 Bod Aelodau’r Panel yn 
derbyn cyngor ac 
arweiniad gan arbenigwyr 
annibynnol ym maes 

Mae Atodiad 9 i’r Cynllun 
wedi adnabod pa ganllawiau 
cynllunio atodol newydd 
sydd yn angenrheidiol i 

Nodir gan y Panel bod newidiadau wedi cael 
eu gwneud i gyfarch y gwendidau a gafodd eu 
hadnabod yn y drafft cyntaf.  

Mae tablau 1 a 2 yn yr Atodiad yma 
yn cofnodi’r wybodaeth yn 
gysylltiedig â’r newidiadau sydd 
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 Argymhelliad Gweithgor 
Craffu Gwynedd – 
Cynllunio a’r Iaith 
Gymraeg 
 

Ymateb Panel Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd 
 

 Sylwadau a Chwestiynau Pellach gan y 
Gweithgor  

 

Ymateb drafft i sylwadau a 
chwestiynau pellach gan y 
Gweithgor 

Ymgysylltu ac Ymgynghori 
wrth baratoi’r Canllaw 
Cynllunio Atodol newydd a 
chyn ymgynghori ar y 
Canllaw drafft newydd. 

gefnogi’r Cynllun. Cafodd y 
rhestr ei baratoi yn ystod 
cyfnod paratoi’r fersiwn 
drafft cyntaf o’r Cynllun (sef 
y Cynllun Adnau). Nid rôl y 
Canllaw unigol ydi cofnodi 
hynny. Nid rôl y Canllaw 
chwaith ydi cofnodi pam na 
chafodd y Canllaw ei baratoi 
ochr yn ochr â’r Cynllun. 
Cafodd sgôp drafft pob un 
o’r Canllawiau eu paratoi a’u 
cyhoeddi yn ystod 
Archwiliad Cyhoeddus y 
Cynllun (2016). 
 
Nodwyd bod y Panel wedi 
gwneud sylwadau am ddrafft 
cyntaf o’r Canllaw er mwyn 
gwella eglurder y Canllaw. 
Nodwyd bod newidiadau 
wedi cael eu gwneud i 
gyfarch y gwendidau a 
gafodd eu hadnabod 
ganddo, yn ogystal â 
materion a godwyd gan yr 
Uwch Dim Arweinyddiaeth 
(Cyngor Sir Ynys Môn) â 

Byddai’n dda i weld beth yw’r newidiadau 
hynny, ac a ydynt yn sylweddol.  
Er i’r Panel nodi yn ei gyfarfod gydag Aelodau’r 
Gweithgor ar 22 Mawrth ei fod am roi 
ystyriaeth i ddwy ddogfen a gyflwynwyd gan 
Aelodau’r Gweithgor i’w sylw. Nid yw’n 
ymddangos bod y Panel wedi rhoi ystyriaeth 
ofalus i’r dogfennau hynny.  
Dyma’r ddwy ddogfen a gyflwynwyd:  
Egwyddorion Cenedlaethol ar Ymgysylltu ac 
Ymgynghori  
https://participation.cymru/cy/egwyddorion/  
Rhoi’r Egwyddorion ar Waith   
https://participation.cymru/wp-
content/uploads/2017/02/nationalprinciplesc  
 
Gofynnir i’r Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd 
roi ystyriaeth fanwl i’r dogfennau yma cyn 
bwrw ymlaen gyda’r Ymgynghoriad 
Cyhoeddus  
 

wedi cael eu gwneud i’r CCA ers i’r 
drafft cyntaf. 
 
Mae sylw priodol wedi cael ei roi i’r 
dogfennau awgrymwyd gan y 
Gweithgor. Mae Atodiad A i’r 
Atodiad yma yn rhoi copi o’r Cynllun 
Ymgynghori, sydd, fel nodwyd yn yr 
ymateb blaenorol, yn gyson gyda’r 
egwyddorion perthnasol.  
 
Argymhelliad  - nad oes angen 
gwneud newidiadau i’r CCA i ymateb 
i’r sylwadau ychwanegol gan y 
Gweithgor. 
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 Argymhelliad Gweithgor 
Craffu Gwynedd – 
Cynllunio a’r Iaith 
Gymraeg 
 

Ymateb Panel Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd 
 

 Sylwadau a Chwestiynau Pellach gan y 
Gweithgor  

 

Ymateb drafft i sylwadau a 
chwestiynau pellach gan y 
Gweithgor 

chanfyddiadau cychwynnol y 
Gweithgor Craffu yn ei 
adroddiad i’r Pwyllgor Craffu 
Cymunedau ar 22/2/18. 
 
Bydd y cyfnod ymgynghori 
cyhoeddus yn gyfle i gael 
barn gan fudd-ddeiliaid 
amrywiol am y Canllaw. 
 
Nodwyd bod yr Uned Polisi 
Cynllunio ar y cyd wedi 
paratoi Cynllun Ymgynghori 
drafft gyda golwg ar y 
safonau a gyfeirir atynt ac 
mewn ymgynghoriad â 
swyddogion ymgysylltu’r 
Cyngor. Mae’r trefniadau 
egluro pryd a sut ddylid 
cyflwyno sylwadau, sut caiff 
y sylwadau eu hystyried (pwy 
a phryd) a sut i gael gwybod 
am y penderfyniad terfynol 
am gynnwys y Canllaw. 
 
Penderfyniad y Panel  - yn 
sgil yr addasiadau sydd wedi 
cael eu gwneud i ymateb i 
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 Argymhelliad Gweithgor 
Craffu Gwynedd – 
Cynllunio a’r Iaith 
Gymraeg 
 

Ymateb Panel Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd 
 

 Sylwadau a Chwestiynau Pellach gan y 
Gweithgor  

 

Ymateb drafft i sylwadau a 
chwestiynau pellach gan y 
Gweithgor 

sylwadau blaenorol, ni 
chredir bod angen newid 
ychwanegol. 
 

5 Bod Aelodau’r Panel yn 
gofyn am ymestyn yr 
Amserlen os oes angen er 
mwyn cyflawni gwaith o’r 
safon uchaf posibl. 
 

Penderfyniad y Panel – yn 
seiliedig ar yr uchod nid oes 
angen ymestyn yr amserlen. 

Gofynnir i’r Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd 
gyfarch yr argymhellion yn llawn cyn bwrw 
ymlaen gyda’r Ymgynghoriad Cyhoeddus.  
 

Rhoddwyd ystyriaeth lawn i 
argymhellion y Gweithgor. 
Rhoddwyd eglurhad pam nad oedd 
yn briodol i wneud rhagor o 
newidiadau i’r Canllaw. Mae’r 
fersiwn drafft ymgynghorol o’r 
Canllaw yn gyson efo’r Polisïau 
perthnasol yn y Cynllun ac yn 
adlewyrchu mewnbwn y Panel 
Cynllun Datblygu Lleol ar y cyd, 
swyddogion arbenigol o fewn yr 
awdurdodau a chyngor gan fudd-
ddeiliaid du allan i’r Awdurdodau. 
Mae’r ymgynghoriad cyhoeddus yn 
mynd i roi fforwm gyhoeddus i 
dderbyn barn gan fudd-ddeiliaid 
amrywiol, - y cyhoedd, cynghorau 
cymuned a thref, cynllunwyr iaith, 
unigolion a chwmnïau sydd â 
phrofiad o wneud gwaith ymchwil 
am y Gymraeg mewn cymunedau, 
datblygwyr, unigolion a chwmnïau 
sy’n rhoi cyngor ac arweiniad i 
ddatblygwyr, ac eraill. Bydd y 
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 Argymhelliad Gweithgor 
Craffu Gwynedd – 
Cynllunio a’r Iaith 
Gymraeg 
 

Ymateb Panel Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd 
 

 Sylwadau a Chwestiynau Pellach gan y 
Gweithgor  

 

Ymateb drafft i sylwadau a 
chwestiynau pellach gan y 
Gweithgor 

Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd yn 
ystyried yr holl ymatebion, gan 
gynnwys argymhellion terfynol y 
Pwyllgor Craffu (Cyngor Gwynedd) a 
Phwyllgor Sgriwtini (Cyngor Sir Ynys 
Mon) cyn gwneud penderfyniad am 
y Canllaw terfynol.  
 
Argymhelliad  - nad oes angen 
gwneud newidiadau i’r CCA i ymateb 
i’r sylwadau ychwanegol gan y 
Gweithgor. 

 
 
Tabl 4: CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL: CYMYSGEDD TAI  
 

 Y sylw Pa newid sydd wedi cael ei wneud 

1.  Cryfhau’r eglurhad o beth olygir efo ‘defnydd cynaliadwy o 
adnoddau’. 
 

Ychwanegwyd enghreifftiau perthnasol i baragraff 1.8 a chroes 
gyfeiriad i ganllawiau am adeiladu cynaliadwy a gyhoeddwyd gan 
Lywodraeth Cymru. 
 

2.  Dod o hyd i derm gwell na ‘mannau gwely’. 
 

Mae’r frawddeg bellach yn cyfeirio at ‘lefydd cysgu’. 

3.  Ychwanegu mwy o wybodaeth ynglyn â deiliadaeth yn y rhestr ym 
mharagraff 1.5 
 

Mae’r pwynt bwled bellach yn cyfeirio at rent preifat a rent 
cymdeithasol er mwyn cydnabod rôl sector breifat, landlordiaid 
cymdeithasol cofrestredig, cymdeithasau tai. 
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4.  Paragraff 4.17 – a ddylai Cartrefi Cymunedau Gwynedd fod yn y 
rhestr o fudd-ddeiliaid. 
 

Mae’r rhestr bellach yn cydnabod bod Cartrefi Cymunedol Gwynedd 
yn perthyn i’r grwp llywio. 

 
 
Tabl 5: CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL: CYFLEUSTERAU A LLETY I DWRISTIAID 
 

 Y sylw Pa newid sydd wedi cael ei wneud 

1.  Pwysigrwydd i gael cyfleoedd am ddatblygiadau teithiol yn yr 
AHNE ond cadw mewn cof pwysigrwydd rhinweddau’r dynodiad. 
 

Cyflwyno mân newidiadau i ran 6.2 i amlygu’r mater a godwyd. 
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Atodiad 4a 
 

Cynllun Ymgynghori: Canllawiau Cynllunio Atodol 

Enw’r Ymgynghoriad: 
Canllaw Cynllunio Atodol: 
Cynnal a chreu cymunedau 
nodedig a chynaliadwy 

Gwybodaeth/ dyddiadau allweddol/ gweithgareddau 

1. Pam mae angen 
ymgynghori 
(crynodeb byr, e.e. 
gofyniad statudol, 
datblygu polisi, 
ayb)? 

Ar ôl mabwysiadu’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd mae angen paratoi cyfres o Ganllawiau Cynllunio Atodol am bynciau 
penodol. Mae’r Cynllun yn adnabod Canllaw Cynllunio Atodol: Cynnal a chreu cymunedau nodedig a chynaliadwy fel un o’r 
gyfres. Pwrpas y canllawiau ydi dweud sut y dylid dehongli a chymhwyso polisïau’r Cynllun mewn amgylchiadau neu ardaloedd 
penodol. Nid yw canllawiau cynllunio atodol yn rhan o’r Cynllun ond rhaid iddynt fod yn gyson â’r Cynllun ac â pholisi 
cenedlaethol. Rhaid iddynt ddeillio o bolisi generig yn y Cynllun, polisïau penodol ar gyfer lleoedd, a/neu ddynodiad yn y 
Cynllun, a chroesgyfeirio’n glir at y ffynonellau hynny. Yn ôl Llawlyfr ar Gynlluniau Datblygu Lleol (2015) dylai Canllawiau fod 
yn destun ymgynghoriad a ddilynir gan y newidiadau angenrheidiol cyn eu mabwysiadu’n ffurfiol. Mae’n debyg mai ychydig o 
bwys a roddir ar Ganllawiau nad ydynt yn bodloni’r meini prawf hyn mewn unrhyw apêl cynllunio. 
 

2. Beth yw’r prif 
amcanion? 

Sicrhau bod: 
i. y Canllaw yn cyflawni ei bwrpas, sef rhoi arweiniad clir ynglŷn â sut ddylid dehongli polisïau penodol yn y Cynllun; 

ii. bod budd-ddeiliaid perthnasol yn ymwybodol o’r cyfle trwy’r ymgynghoriad cyhoeddus i weld y Canllaw ar ei ffurf 

drafft, ac i wneud sylwadau ysgrifenedig ar ei gynnwys; 

iii. bod yr ymatebwyr yn gwybod sut fydd eu hymatebion yn cael sylw, bod modd i’w hymatebion arwain at newid yn y 

Canllaw, a phwy fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol am gynnwys y Canllaw. 

3. Beth sydd angen ei 
ddarganfod? 

A yw’r Canllaw yn: 
i. rhoi disgrifiad cadarn o ‘gymuned nodedig a chynaliadwy’ yn y cyd-destun lleol? 
ii. adnabod y ‘teulu’ llawn o bolisïau sy’n mynd i hyrwyddo datblygiad a fydd yn cyfrannu i gynnal neu greu cymunedau 

nodedig a chynaliadwy? 
iii. rhoi arweiniad cadarn o wybodaeth a fyddai ei angen i gefnogi ceisiadau cynllunio perthnasol? 
iv. cynnwys eglurhad cadarn o ystyriaethau allweddol ym Mholisi PS 1, e.e. beth olygir gyda safle ar hap annisgwyl, 

niwed o sylwedd, ayb; 
v. yn rhoi fframwaith cadarn i gynorthwyo ymgeisydd i ystyried beth fydd effaith (positif neu negyddol) datblygiad ar 

hyfywedd y Gymraeg mewn cymunedau wrth lunio datblygiad arfaethedig, ac i gynorthwyo swyddog cymwys i roi 
cyngor ac arweiniad i Swyddog Cynllunio ar ôl i’r cais cynllunio gael ei gyflwyno; 

vi. rhoi digon o arweiniad i’r ymgeisydd a’r sawl a fydd yn ei gynghori ynglŷn â lle a sut i gael gwybodaeth. 
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Enw’r Ymgynghoriad: 
Canllaw Cynllunio Atodol: 
Cynnal a chreu cymunedau 
nodedig a chynaliadwy 

Gwybodaeth/ dyddiadau allweddol/ gweithgareddau 

4. Efo pwy fyddwn yn 
cysylltu? 

i. Y cyhoedd yn gyffredinol; 
ii. Cyrff ymgynghori perthnasol, e.e. cynghorau cymuned a thref, Cyfoeth Naturiol Cymru, CADW, awdurdodau 

cynllunio cyfagos, Llywodraeth Cymru (Adran Cynllunio ac Is- adran y Gymraeg), Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg; 
iii. Grwpiau diddordeb arbennig, e.e. Pwyllgor Ymgyrch Tai a Chynllunio Gwynedd a Môn, Ymgyrch Diogelu Cymru 

Wledig, Merched y Wawr, Iaith Cyf, Arad; 
iv. Unigolion efo diddordeb arbennig, h.y. unigolion ddaru gyflwyno sylwadau am Bolisi PS 1 yn y Cynllun Datblygu Lleol 

ar y Cyd; 
v. Ymgynghorwyr cynllunio sy’n rhoi cyngor i ymgeiswyr am ganiatâd cynllunio. 

5. Pryd fyddwn yn 
ymgynghori? 

Os ceir cefnogaeth y Pwyllgor yn ei gyfarfod ar 26 Ebrill 2018, anelir i ddechrau’r cyfnod ymgynghori cyhoeddus (6 wythnos) 
ar 7 Mai 2018.  
 

6. Sut fyddwn yn 
ymgynghori? 

i. Copi electronig o’r Canllaw ar wefan y ddau Gyngor; 
ii. Copi caled o’r Canllaw yn llyfrgelloedd cyhoeddus a phrif swyddfeydd y Cyngor yng Ngwynedd ac ym Môn; 
iii. Holiadur ‘survey monkey’ ar wefan y ddau Gyngor; 
iv. Holiadur pdf ellir ei olygu a chopi word ar wefan y ddau Gyngor; 
v. Copi caled o’r ffurflen yn llyfrgelloedd cyhoeddus a phrif swyddfeydd y Cyngor yng Ngwynedd ac ym Môn. 

 
Nodir na fyddwn yn ymateb yn uniongyrchol i ymatebion yr ymatebwyr. Rhoddir gwybod adeg yr ymgynghori cyhoeddus o’r 
bwriad i gofnodi’r ymatebion perthnasol a’u hystyried ac yna i baratoi adroddiad am yr ymgynghoriad cyhoeddus a gaiff ei 
chyhoeddi ar wefan y ddau Gyngor adeg cyhoeddi rhaglen y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd (gweler 11 isod). 
 

7. Sut fyddwn yn rhoi 
gwybod am yr 
ymgynghoriad 
cyhoeddus? 

i. Gwefan y Cynghorau – hysbysiad ar dudalen flaen, ar y dudalen ymgynghori a thudalen polisi cynllunio; 
ii. Llythyr ac e-bost i’r budd-ddeiliaid a enwir uchod; 
iii. Rhaeadr (Cyngor Gwynedd) & tudalen gwybodaeth ar lein Cynghorwyr Cyngor Sir Ynys Mon & Monitor; 
iv. Tudalennau trydar a Facebook y ddau Gyngor; 
v. Datganiad i’r wasg. 

 
Anelir i daclo ii. – v. yn ystod yr wythnos yn cychwyn 30 Ebrill er mwyn codi ymwybyddiaeth ymlaen llaw am y cyfnod 
ymgynghori cyhoeddus. 
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Enw’r Ymgynghoriad: 
Canllaw Cynllunio Atodol: 
Cynnal a chreu cymunedau 
nodedig a chynaliadwy 

Gwybodaeth/ dyddiadau allweddol/ gweithgareddau 

8. Pwy fydd yn 
dadansoddi’r 
sylwadau? 

Yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd wrth ymgysylltu gyda swyddogion cynllunio perthnasol a swyddogion datblygu’r iaith 
Gymraeg yn y ddau Gyngor. 

9. Sut fyddwn yn 
ymateb i’r 
sylwadau? 

Paratoi adroddiad ymgynghori a fydd yn crynhoi sylwadau unigol a dderbynnir yn ystod y cyfnod ymgynghori cyhoeddus 
gyda sylwadau’r Uned Polisi Cynllunio ar y cyd wrth eu hymyl, yng nghyd â geiriad unrhyw newidiadau sy’n angenrheidiol i 
gyfarch ymatebion perthnasol. 

10. Pwy fydd yn derbyn 
yr adroddiad am y 
sylwadau a’r ymateb 
iddynt a phryd fydd 
hynny’n digwydd? 

Bydd y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd yn derbyn copi o’r adroddiad ymgynghori ynghyd â chopi o’r Canllaw diwygiedig (a 
fydd yn ymgorffori newidiadau yn sgil asesiad o’r ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori cyhoeddus). Anelir 
i wneud hyn yn ystod mis Medi 2018. Mae’r amserlen derfynol yn ddibynnol ar yr ymateb a dderbynnir yn ystod y cyfnod 
ymgynghori cyhoeddus, - nifer o sylwadau, eu sylwedd a’r angen i wneud newidiadau. 

11. Sut fyddwn yn rhoi 
adborth i’r 
ymatebwyr a phryd 
fydd hynny’n 
digwydd?  

Gwefan y Cynghorau - cyhoeddi'r adroddiad ymgynghori cyhoeddus adeg cyhoeddi rhaglen a phapurau cyfarfod Pwyllgor 
Polisi Cynllunio ar y Cyd (Medi 2018). 

 

12. Pwy fydd yn 
gwerthuso’r cynllun 
ymgynghori yma a 
phryd fydd hynny’n 
digwydd? 

Panel Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd – 22 Mawrth 2018 
Gweithgor Craffu Cymunedau (Cyngor Gwynedd) – dyddiad i’w gadarnhau 

 

 


