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Rhif y Sylw a’r 
sylwebydd 

1 Pwyllgor Ymgyrch Tai a Chynllunio Gwynedd a 
Môn 

Newid arfaethedig: Ail drefnu paragraffau C.1 – C.7, diwygio’r testun i gyfeirio at Bolisi Cynllunio 
Cymru Argraffiad 10  a symud testun a oedd ym mharagraffau C.19 – C.21 i’r rhan hwn o’r Canllaw 
ac ail rifo’r paragraffau yn unol â hynny. 
 

C.1 Mae Polisi PS 1: Iaith Gymraeg a Diwylliant yn hyrwyddo a chefnogi’r defnydd o’r Gymraeg. 
Fe’i hategir gan Bolisi PS 5 Datblygu Cynaliadwy (maen prawf 4). Ceir copi o’r Polisïau hyn yn Atodiad 
1 i’r CCA hwn. Yn unol â Pholisi PS 1, mae angen casglu a derbyn gwybodaeth am rai mathau o 
ddatblygu er mwyn gallu dod i gasgliad ynglŷn ag effaith debygol  y datblygiad arfaethedig, e.e. a 
oes buddion i’r Gymraeg, a oes angen diwygio’r cynnig, a oes risg i iechyd gymunedol y Gymraeg ac 
a ellir lliniaru’r effaith mewn ffordd sy’n lliniaru’r risg a sut ellir monitro’r sefyllfa yn y gymuned. 
Uchelgais Llywodraeth Cymru yw “gweld miliwn o bobl yn gallu mwynhau siarad a defnyddio’r 
Gymraeg erbyn 20501.  Mae’r Llywodraeth yn cydnabod “nad oes dim dwywaith fod hon yn 
uchelgais heriol”2   “Os ydym am wireddu’r sefyllfa lle mae’r Gymraeg yn elfen annatod o bob 
agwedd ar fywyd bob dydd... mae’n rhaid i’r genedl gyfan fod yn rhan o’r daith.  Mae gan bawb 
ei ran i’w chwarae, ac rydym am i bawb gyfrannu at wireddu ein huchelgais.”3  Mae’n bwysig i 
ymgeiswyr ddeall felly fod disgwyl i ddatblygiadau dros gyfnod y Cynllun gyfrannu’n bositif tuag 
at gynaliadwyedd a hyfywedd y Gymraeg ac nid yn unig osgoi cyfrannu at leihad yn y gyfran o’r 
boblogaeth sy’n gallu siarad y Gymraeg.   
 
C.2 Blaenoriaeth Cynllun Hybu’r Gymraeg yng Ngwynedd (2018 - 2023) ar gyfer cyfnod cyntaf 
y Cynllun, yn arwain at y Cyfrifiad nesaf yn 2021, fydd “cynyddu’r cyfleoedd ar gyfer defnyddio’r 
Gymraeg, ar gyfer magu hyder unigolion nad ydynt yn ystyried eu hunain yn siaradwyr Cymraeg, 
a hefyd edrych ar gyfleoedd fydd yn ein helpu i gadw pobl ifanc yn ein cymunedau.”  Wrth wneud 
hynny, un nod ydi gweld “y Gymraeg yn cael lle blaenllaw gan y Cyngor mewn cynlluniau 
economaidd, tai a chynllunio yn lleol er mwyn sicrhau bod unrhyw gynlluniau a datblygiadau yn 
cyfrannu yn gadarnhaol at ymdrechion i ddiogelu’r iaith yn ein cymunedau.” 
 
C.3 Mae Strategaeth Iaith Gymraeg Ynys Môn  2016 – 21 yn anelu at adfer y ganran sy’n gallu 
siarad Cymraeg i lefel Cyfrifiad 2001.  Mae’n cynnwys tri Maes Blaenoriaeth – Addysg, Y Gweithle, 
Gwasanaethau Cymraeg a Seilwaith a Chymuned.  O ran cymunedau mae’n gosod targed o 
“gynnal  y wardiau  lle mae 70% o’r boblogaeth sy’n siarad Cymraeg a chynyddu canrannau 
gweddill y  wardiau eraill”.   
 
C.4 O bersbectif y system gynllunio defnydd tir mae Adran 31  Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 
yn diwygio adran 70  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 trwy ychwanegu’r cymal canlynol: “any 
considerations relating to the use of the Welsh language, so far as material to the application.” 
Golyga hyn ei fod yn ddyletswydd wrth wneud penderfyniad ar gais cynllunio i gynnwys ystyriaethau 
mewn perthynas â’r iaith Gymraeg, lle mae’n berthnasol i’r cais hwnnw.  
 
C.5 Mae paragraffau 3.25 – 3.29 o Bolisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 10, 2018) yn ymdrin â’r 
‘Gymraeg a Chreu Lleoedd’ o bersbectif paratoi cynlluniau datblygu lleol a gwneud 
penderfyniadau ar geisiadau cynllunio. Dywed paragraff 4.13.5  3.28 Polisi Cynllunio Cymru 

(argraffiad 9, 2016) “Gall ystyriaethau yn ymwneud â’r defnydd o’r Gymraeg gael sylw gan 
benderfynwyr cyn belled â’u bod yn berthnasol i geisiadau am ganiatâd cynllunio. Ni ddylai 
polisïau a phenderfyniadau gyflwyno unrhyw elfen o wahaniaethu rhwng unigolion yn 

                                                           
1 Llywodraeth Cymru (2017)  Cymraeg 2050:Miliwn o Siaradwyr Rhagair y Gweinidogion 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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seiliedig ar eu gallu ieithyddol, ac ni ddylent geisio rheoli deiliadaeth tai ar sail ieithyddol. 
Caiff y rheini sy’n gwneud penderfyniadau roi sylw i ystyriaethau’n ymwneud â defnydd o’r Gymraeg 
cyn belled bod yr ystyriaethau hynny’n berthnasol i’r ceisiadau am ganiatâd cynllunio.”  
 
C.6 Mae’r Asesiad o Gynaliadwyedd y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd (a lywiwyd gan wybodaeth 
o’r Asesiad Effaith Ieithyddol ailadroddol) wedi ceisio ystyried effeithiau tebygol strategaeth a 
pholisïau’r Cynllun ar hyfywedd y Gymraeg. Ceir strategaeth a pholisïau yn y Cynllun Datblygu Lleol 
ar y Cyd ar sail dealltwriaeth resymol o’r goblygiadau posib i’r iaith Gymraeg. Maent yn cyfrannu i 
greu hinsawdd ac amodau cymdeithasol sy’n hwyluso defnyddio’r Gymraeg. Mae Strategaeth y 

Cynllun, ym mharagraffau 5.12 – 5.15, yn cynnwys datganiad am sut mae’r ddau Awdurdod 
Cynllunio wedi ystyried anghenion a buddiannau’r Gymraeg wrth baratoi’r Cynllun Datblygu 
Lleol a sut mae’r polisïau yn ymwneud â’r Gymraeg yn rhyngweithio â pholisïau eraill. 
 
C.7 Bydd y gwahanol fathau o ddatblygu sy’n angenrheidiol i gynnal a chreu cymunedau 
nodedig a chynaliadwy yn digwydd ar amryw o raddfeydd. Bydd y materion a fydd angen rhoi sylw 
iddynt, ac felly'r wybodaeth a fydd yn angenrheidiol i ddod i benderfyniad rhesymedig arno yn 
amrywio hefyd. 
 
C.8         Mae Polisi PS 1: Iaith Gymraeg a Diwylliant yn gwarchod, hyrwyddo a chefnogi’r defnydd 
o’r Gymraeg. Fe’i hategir gan Bolisi PS 5 Datblygu Cynaliadwy (maen prawf 4). Ceir copi o’r 
Polisïau hyn yn Atodiad 1 i’r CCA hwn. Trwy gymhwyso’r Polisïau hyn bydd y Gwasanaethau 
Cynllunio yn rhoi ystyriaeth i’r iaith Gymraeg, pan mae’n berthnasol i wneud hynny, o fewn 
gofynion y ddeddfwriaeth  a pholisi cenedlaethol cynllunio perthnasol gyfeirir atynt ym 
mharagraffau C.4 a C.5.   
 
C.9 Mae'r Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref 2012 (Gweithdrefn Rheolaeth Datblygu) (Cymru) 
(y DMPWO) yn darparu Ffurflen Gais Safonol ar gyfer ceisiadau cynllunio yng Nghymru ac yn datgan 
beth yw'r diffiniad o gais 'dilys'. Er mwyn cofrestru’r ceisiadau yn rhai ‘dilys’ rhaid i ymgeiswyr 
ddarparu’r holl wybodaeth sydd wedi’i nodi ar y Ffurflen Gais Safonol, e.e. cynlluniau, diagramau a 
thystysgrifau ac unrhyw asesiadau ategol ychwanegol. Gall awdurdod cynllunio lleol wrthod derbyn 
cais os nad yw'r wybodaeth briodol yn cael ei darparu gydag o.  
  
C.10 Yn ychwanegol at y wybodaeth sydd ei hangen ar gyfer dilysu ceisiadau, bydd Awdurdod 
Cynllunio Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn, fel pob Awdurdod Cynllunio Lleol yng Nghymru, angen 
arolygon ac adroddiadau ategol ychwanegol yn unol â gofynion y polisïau sydd yn y Cynllun Datblygu 
Lleol. Yn unol â Pholisi PS 1, mae angen casglu a derbyn gwybodaeth am rai mathau o ddatblygu 
er mwyn gallu dod i gasgliad ynglŷn ag effaith debygol  y datblygiad arfaethedig, a sut bydd y 
datblygiad arfaethedig yn gwarchod, hyrwyddo a chefnogi’r defnydd o’r iaith Gymraeg,  e.e. a oes 
buddion i’r Gymraeg, a oes angen diwygio’r cynnig, a oes risg i iechyd cymunedol y Gymraeg ac a 
ellir lliniaru’r effaith mewn ffordd sy’n lliniaru’r risg, a ellir uchafu’r budd, a sut ellir monitro’r 
sefyllfa yn y gymuned. Mae’r Canllaw hwn yn rhoi arweiniad ar yr arolygon a’r atodiadau ategol 
ychwanegol fydd yn angenrheidiol i gyd fynd â maen prawf 1 a 2 ym Mholisi PS 1 ac yn rhoi 
arweiniad ar sut roddir ystyriaeth i’r iaith Gymraeg pan na fydd angen arolygon ac atodiadau 
ategol. 
 

C.11       Bydd y pwyslais o ran gwneud penderfyniad am gais cynllunio ar osgoi datblygiadau 
perthnasol  a fyddai’n achosi niwed o sylwedd i gymeriad a chydbwysedd iaith cymuned.  Bydd 
yr Awdurdodau Cynllunio yn cymryd i ystyriaeth cynigion sydd yn ceisio uchafu bendithion lle 
mae’r ystyriaethau hynny yn berthnasol i’r cais. 
 

 


