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EITEM 6 

  

CYFARFOD Pwyllgor Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

DYDDIAD 26 Hydref 2018 

ENW Canllaw Cynllunio Atodol: Cyfleusterau a Llety Twristiaeth 
- adroddiad ymgynghori gyda'r cyhoedd  

DIBEN Ystyried yr ymateb arfaethedig i'r sylwadau a dderbyniwyd 
am ymgynghoriad ar y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) 
drafft Cyfleusterau a Llety Twristiaeth  

  

ARGYMHELLIAD Bod y Pwyllgor yn: 

1. Ystyried a chefnogi'r ymateb ar argymhellion 
arfaethedig a dderbyniwyd i'r ymgynghoriad ar y CCA 
drafft Cyfleusterau a Llety Twristiaeth;  

2. Awdurdodi'r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd (CDLlC ar y 
Cyd) i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ychwanegol ar 
y newidiadau arfaethedig i'r CCA fel a welir yn rhes 1 a 
2 o'r tabl yn Atodiad 1 i'r adroddiad ymgynghoriad 
cyhoeddus.   

AWDUR Uwch Swyddog Polisi Cynllunio, Uned Polisi Cynllunio ar y 
Cyd Ynys Môn a Gwynedd 

 

  
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. Cyflwyna'r adroddiad hwn:   
 

i. Adroddiad ymgynghorol ar Ganllaw Cynllunio Atodol Cyfleusterau a Llety Twristiaeth 
(Atodiad A);  

 
2. Y camau nesaf a'r amserlen 
 
2.1   Pan fydd y canllaw cynllunio atodol yn cael ei fabwysiadu bydd angen cyflwyno adroddiad am yr 

ymgynghoriad cyhoeddus.  Bydd yr adroddiad yn cofnodi'r trefniadau ar gyfer yr ymgynghoriad 
cyhoeddus.  Mae'r adroddiad a ddangosir yn Atodiad A yn darparu'r adroddiad ymgynghorol sy'n 
ymwneud â'r Canllaw Cynllunio Atodol - Cyfleiusterau Twristiaeth a Llety.    Mae atodiad i'r 
adroddiad ymgynghori, sy'n cynnwys tabl sy'n cofnodi'r sylwadau a dderbyniwyd yn ystod yr 
ymgynghoriad cyhoeddus, yr ymateb i'r sylwadau ac unrhyw newidiadau fyddai eu hangen mewn 
ymateb i'r sylwadau.    

 
2.2  Dalier sylw fod yr ymateb drafft i rai o'r sylwadau yn argymell yr angen i gynnwys tecst 

ychwanegol i'r Canllaw. Oherwydd bod y rhain yn ychwanegiadau eithaf sylweddol, nid 
newidiadau, i'r ddogfen ymgynghori wreiddiol, argymhellir fod angen rhoi cyfle i randdeiliaid roi 
sylwadau arnynt.     
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2.3  Mae'r tabl dilynol yn cofnodi'r camau nesaf ynghyd â'r amserlen ddangosol i ymgymryd â'r gwaith.   
 

Tabl 1: Y camau nesaf a'r amserlen ddangosol 

  

Ymgynghoriad cyhoeddus am y tecst ychwanegol a welir yn 
rhes 1 a 2 o'r tabl yn Atodiad 1 i'r adroddiad ymgynghoriad 
cyhoeddus    
 

Tachwedd 2018 - Ionawr 2019 

Cyflwyno adroddiad drafft ar yr ail ymgynghoriad cyhoeddus 
am yr ymgynghoriad a grybwyllir uchod i Banel y Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd  
 

Chwefror 2019 

Cyflwyno adroddiad ymgynghoriad cyhoeddus a drafft 
terfynol y Canllaw Cynllunio Atodol Cyfleusterau a Llety 
Twristiaeth i'r Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd 
 

Mawrth 2019 

Cyhoeddi y Canllaw Cynllunio Atodol mabwysiedig:  
Cyfleusterau a Llety Twristiaeth a'r adroddiad ymgynghoriad 
cyhoeddus ar wefannau'r Cynghorau i'w gymhwyso fel 
ystyriaeth gynllunio berthnasol.  
 

Mawrth 2019 

 
3. Argymhelliad 
 
3.1  Bod y Pwyllgor yn: 

1. Ystyried a chefnogi'r ymateb a'r argymhellion arfaethedig a dderbyniwyd ar yr 
ymgynghoriad CCA drafft Cyfleusterau a Llety Twristiaeth;  

2. Awdurdodi'r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd (CDLlC ar y Cyd) i gynnal ymgynghoriad 
cyhoeddus ar y newidiadau arfaethedig i'r CCA fel y gwelir yn rhes 1 a 2 o'r tabl yn Atodiad 
1 i'r adroddiad ymgynghoriad cyhoeddus.   

 
ATODIAD: 
 
Atodiad A: Cyfleusterau a Llety Twristiaeth - Adroddiad Ymgynghorol CCA   


