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Cyflwyniad 
 
1. Mae’r canllaw hwn yn rhoi cyngor ymarferol i Awdurdodau Cynllunio Lleol  

(ACLlau) sy’n paratoi ar gyfer cyflwyno Cynlluniau Datblygu Lleol (CDLlau) i’w 
harchwilio. Mae’n crynhoi pa ddogfennau y mae angen eu cyflwyno i’w 

harchwilio neu nad oes angen eu cyflwyno, ac yn rhoi arweiniad ynghylch pa 
wybodaeth y dylai’r dogfennau hyn ei chynnwys. Bydd dilyn y cyngor yn y 

canllaw hwn yn helpu i sicrhau bod camau cychwynnol yr archwiliad yn mynd 
rhagddynt mor ddidrafferth a chyflym â phosibl. 

 
2. Mae’r canllaw hwn yn gyson â dogfennau Llywodraeth Cymru Polisi Cynllunio 

Cymru a’r Llawlyfr Cynlluniau Datblygu Lleol (2015). 

 
3. Sylwer, yn y ddogfen hon, mae CDLl yn cyfeirio naill ai at  

 
 Y CDLl a gyflwynwyd (ar gyfer cynlluniau newydd neu rai sy’n disodli), neu 

 Y CDLl lleol fel y’i diwygiwyd gan newidiadau arfaethedig (ar gyfer diwygiadau 
i’r cynllun).  

 
Cytundeb Lefel Gwasanaeth, cyflwyno a dilysu 

 
4. Cyn cyflwyno CDLlau i’w harchwilio, bydd ACLlau yn llunio Cytundeb Lefel  

Gwasanaeth gyda’r Arolygiaeth Gynllunio. Bydd y ddogfen hon yn amlygu’r 

camau gweithredu a’r ymrwymiadau y bydd y ddau barti’n glynu wrthynt yn 
ystod yr archwiliad. 

 
5. Bydd y Cytundeb Lefel Gwasanaeth yn cynnwys rhestr o ddogfennau y mae’n 

rhaid i’r ACLl eu cyflwyno cyn i Arolygydd gael ei benodi. Rhoddir y rhestr hon 
yn Atodiad 1. 

 
6. Yn union ar ôl cyflwyno’r CDLl, bydd yr Arolygiaeth yn cynnal ymarfer sgrinio 

i bennu a yw’r broses o gynhyrchu’r CDLl yn bodloni profion gweithdrefnol, 

gan ddefnyddio’r ffurflen safonol a amgaeir yn Atodiad 2. Gallai ACLlau 
ddymuno cynnal hunanasesiad gan ddefnyddio’r ffurflen hon: er nad yw hyn 

yn angenrheidiol, fe allai gyflymu’r broses ddilysu. 
 

Llyfrgell yr Archwiliad a Gwefan yr Archwiliad 
 

7. Dylai cyfeirnod unigryw gael ei neilltuo i bob dogfen a gyflwynir i’w harchwilio. 
Mae’n bosibl na fydd angen rhestru gwahanol fathau o ddogfennau mewn 
gwahanol ffyrdd; bydd cyfeirnod adnabod ‘SD’ syml (sy’n sefyll am 

‘Submission Document’ yn Saesneg) yn ddigonol fel arfer. Y dogfennau 
cychwynnol a gyflwynir i’w harchwilio bydd yn ffurfio’r sail i Lyfrgell yr 

Archwiliad, ond bydd dogfennau eraill yn cael eu hychwanegu yn ystod yr 
archwiliad. 

 
8. Dylai’r ACLl sefydlu Gwefan Archwiliad cyn cyflwyno’r CDLl. Y cyfan sydd ei 

angen yw tudalen we ar wefan yr ACLl. Dylai fod yn rhwydd cael gafael arni a 
dylai ddarparu gwybodaeth a newyddion cyfredol i gyfranogwyr a phartïon 
eraill sydd â diddordeb. Dylai cynnwys y Llyfrgell Archwiliad gynhwysfawr, y 

http://gov.wales/topics/planning/policy/ppw/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/planning/policy/ppw/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/planning/policy/policy-and-guidance-on-development-plans/ldpmanual/?lang=cy
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gellir ei isrannu ymhellach, e.e. rhwng Dogfennau Cyflwyno (i gynnwys 
dogfennau a gyflwynwyd yn y lle cyntaf, dogfennau newydd ar ôl cyflwyno’r 
CDLl, a gohebiaeth rhwng cyfranogwyr) a Dogfennau Gwrandawiad (e.e. 

agendâu, rhestrau cyfranogwyr, datganiadau gwrandawiad a sylwadau 
ysgrifenedig).  Mae’n rhaid rhoi’r dyddiad yn glir ar bob dogfen tystiolaeth ac 

archwilio). 
 

Y CDLl 
 

9. Dylai’r CDLl a gyflwynir fod yn ddogfen gryno a ffocws penodol iddi, sy’n 
cyfleu’r negeseuon allweddol mewn ffordd eglur a chymhellol. Dylasai’r CDLl  
wedi’i Adneuo wedi bod yn destun golygu trylwyr a phenodol er mwyn 

osgoi disgrifiadau hir, manwl ac ailadrodd diangen. 
 

10. Mae’n rhaid i’r CDLl gynnwys gweledigaeth ac amcanion yn ogystal â 
strategaeth, polisïau a dyraniadau safle cysylltiedig. Ni ddylai ddisgrifio sut y 

paratowyd y cynllun, na chynnwys adroddiadau hir ar y cefndir 
deddfwriaethol. Dylai deunydd cefndir, gan gynnwys manylion canlyniadau 

ymgynghoriadau blaenorol, fod yn rhan o’r sylfaen dystiolaeth. 
 

11. Dylai dangosyddion, targedau a sbardunau adolygu sy’n olrhain perfformiad 
polisïau’r cynllun gael eu darparu fel rhan o Fframwaith monitro cryno ac 
effeithiol. Mae’n rhaid cyflwyno Map Cynigion (statudol) sy’n amlygu 

dyraniadau safle a pholisïau sydd ag elfen ofodol. Ceir cyflwyno Map 
Cyfyngiadau hefyd fel dogfen ategol i’r CDLl. 

 
Diwygio neu ddisodli cynllun 

 
12. Ar gyfer diwygiadau i CDLl presennol, mae’n rhaid i’r ACLl gyflwyno 

Adroddiad Adolygu sy’n nodi pa ran(nau) o’r cynllun sy’n destun adolygu a 
pham; a pha weithdrefn diwygio sy’n mynd i gael ei dilyn.  Mae’r adroddiad 
hwn yn bwysig o ran penderfynu cwmpas yr archwiliad.  Gan fod diwygiadau 

yn cael eu hystyried yng nghyd-destun y CDLl a fabwysiedir, fel arfer ni chaiff 
rhannau ‘eraill’ y cynllun eu harchwilio oni bai bod y dystiolaeth yn dangos 

bod materion o gadernid, yn bennaf lle y byddai’r diwygiadau arfaethedig yn 
cael effeithiau ôl-ddilynol clir a allai beryglu cadernid y cynllun yn ei 

gyfanrwydd.   
 

13. Yn gyffredinol, pan fydd adrannau penodol y CDLl yn unig yn cael eu diwygio, 
dylid cyflwyno fersiwn ‘wedi’i farcio’ o’r cynllun, gan farcio’r diwygiadau 
arfaethedig yn glir (e.e. wedi’u dangos mewn testun bras/wedi’i groesi allan). 

Y ddogfen hon fydd ffocws yr archwiliad.  Pan fydd y diwygiadau’n gyfyngedig 
iawn o ran cwmpas, fodd bynnag, dim ond y rhannau hynny o’r cynllun sy’n 

destun diwygiadau a gaiff eu cyflwyno (mae hyn yn gymwys yn benodol i 
gynlluniau a fu’n destun y weithdrefn diwygio ‘ffurf fer’).  Ym mhob achos, 

fodd bynnag, dylid cyflwyno fersiwn ‘lân’ o’r CDLl a fabwysiedir hefyd.    
 

14. Pan fydd CDLl yn destun diwygiadau sylweddol (h.y. cynigir strategaeth 
newydd, gydag effeithiau uniongyrchol neu ôl-ddilynol drwy gydol y cynllun) 
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neu os cafodd cynllun arall ei baratoi i’w ddisodli, dylid cyflwyno fersiwn ‘lân’ 
o’r cynllun newydd i’w archwilio. 
 

15. Ym mhob achos, mae’n rhaid cyflwyno tystiolaeth gyfredol er mwyn 
cyfiawnhau unrhyw ddiwygiadau arfaethedig.  Yn ogystal, mae’n rhaid 

cynnwys Adroddiad Gwerthusiad Cynaliadwyedd (ac Asesiad Rheoliadau 
Cynefinoedd, lle bo angen), wedi’u diweddaru fel sy’n ofynnol er mwyn asesu 

effeithiau’r diwygiadau arfaethedig ar ardal y cynllun, gan gynnwys unrhyw 
effeithiau ôl-ddilynol.   

 
Newidiadau ‘â ffocws’ a mân newidiadau ar ôl adneuo 
 

16. Dylai ACLlau ystyried yn ofalus a yw newid a awgrymwyd gan ymatebwr yn 
angenrheidiol er mwyn i’r cynllun fod yn gadarn. Os penderfynir nad yw’n 

angenrheidiol, dylid rhoi ymateb resymegol yn yr Adroddiad Ymgynghori am 
pam nad yw newid i’r CDLl yn angenrheidiol. Os yw’r ACLl yn penderfynu 

gwneud newidiadau â ffocws i’r CDLl neu ddiwygiadau i’r CDLl cyn ei 
gyflwyno, dylai’r rhain gael eu hamlinellu mewn atodlen. Dylid ymgynghori ar 

yr atodlen, yn unol â’r gofynion ar gyfer CDLl wedi’i Adneuo, a dylai fod yn 
destun Asesiad Amgylcheddol Strategol/Arfarniad o Gynaliadwyedd (ac 

Asesiad o Reoliadau Cynefinoedd, os oes angen). Dylid cynnal y prosesau hyn 
cyn gynted â phosibl er mwyn sicrhau nad ydynt yn achosi oedi i’r 
archwiliad, gan gynnwys y cyfarfod cyn gwrandawiad. Mae’n rhaid cyflwyno’r 

atodiad newidiadau â ffocws, yr ymatebion i’r ymgynghoriad ac argymhellion 
yr Asesiad Amgylcheddol Strategol/Arfarniad o Gynaliadwyedd ac Asesiad 

Rheoliadau Cynefinoedd ochr yn ochr â’r CDLl wedi’i Adneuo neu ddiwygiadau 
i’r cynllun. 

 
17. Mae’n bosibl y bydd yr ACLl yn dymuno gwneud mân newidiadau ar wahân, 

nad ydynt yn perthyn i gadernid (e.e. er mwyn cywiro gwallau ffeithiol).  Dylid 
rhestru newidiadau bach mewn atodlen a’u cyflwyno i’r archwiliad i gael  eu 
gwirio.  Fodd bynnag, ni fydd newidiadau o’r fath yn destun archwiliad neu’n 

cael eu hardystio gan yr Arolygydd 
 

Sylwadau a’r Adroddiad ar yr Ymgynghoriad 
 

18. Mae ffurflenni enghreifftiol ar gyfer casglu sylwadau yn ystod y camau Adneuo 
a Newidiadau â Ffocws ar gael trwy wefan Llywodraeth Cymru. 

 
19. Mae’n rhaid cyflwyno copïau o’r sylwadau gwreiddiol (o’r ymgynghoriadau 

Adneuo a Newidiadau â Ffocws) i’w harchwilio. Dim ond un copi caled o 

sylwadau pob unigolyn neu grŵp y dylid ei ddarparu. Ar gyfer diwygiadau i’r 
cynllun, dylid cyflwyno pob sylw a wneir yn briodol, ond dylai’r ACLl nodi ar 

wahân unrhyw sylwadau y mae’n ystyried nad ydynt yn berthnasol i’r 
diwygiadau arfaethedig (gweler y Llawlyfr CDLl paragraff 10.2.10. 

 
20. Dylai ACLlau benderfynu drostynt eu hunain sut i drefnu sylwadau cyn eu 

cyflwyno. Nid oes angen trefnu sylwadau yn ôl polisi: os yw un llythyr neu 
ymateb yn ymdrin â nifer o wahanol faterion, ni fydd angen cyflwyno mwy 
nag un copi. Fodd bynnag, mae taenlen Excel sy’n amlygu’r rhannau o’r 

http://gov.wales/topics/planning/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/planning/policy/policy-and-guidance-on-development-plans/ldpmanual/?lang=cy
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cynllun y mae pob sylw yn ymwneud â hwy yn ddefnyddiol iawn yn ystod yr 
archwiliad (gweler paragraff 23). 
 

21. Yn rhan o’r Adroddiad ar yr Archwiliad, mae’n rhaid i’r ACLl roi crynodeb 
o’r prif faterion a godwyd yn dilyn derbyn sylwadau adneuo, a sut y dylid 

cyfeirio sylwadau (gweler y Llawlyfr CDLl paragraff 8.22), Er mwyn bodloni’r 
gofyniad hwn, mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn argymell bod yr Adroddiad 

Ymgynghori yn ymgorffori cyfres o atodlenni ‘prif faterion’ y dylai pob un 
ohonynt:    

 
 Enwi’r prif fater a rhannau perthynol y cynllun, 
 Rhestru cyfeirnodau ac enwau’r cynrychiolwyr perthnasol, 

 Cynnwys crynodeb o faterion penodol a godwyd yn y sylwadau sy’n 
perthyn i’r prif fater, a  

 Cynnwys rhesymau’r ACLl (a fynegir fel arfer mewn llai nag 800 o eiriau ar 
gyfer pob prif fater) dros argymell dim newid i’r cynllun neu dros argymell 

Newid â Ffocws er mwyn gwneud y cynllun yn gadarn.  
 

22. Darperir templed ar gyfer atodlen prif faterion yn Atodiad 3 
 

23. Ar wahân, mae Rheoliad 22(2)(c) yn mynnu bod yr Adroddiad ar yr 
Ymgynghoriad yn amlygu sut mae’r ACLl yn argymell y dylid mynd i’r afael â 
phob sylw. Mae’r Arolygiaeth yn argymell mai taenlen wedi’i hatodi i’r 

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad yw’r ffordd fwyaf ymarferol o fodloni’r 
gofyniad hwn. Dylai’r daenlen gael ei darparu mewn fformat Excel a dylai 

gynnwys y colofnau canlynol o leiaf: 
 

 Cyfeirnod unigryw ar gyfer y sawl a gyflwynodd y sylw/y sylw gyda 
hyperddolen i gopi wedi’i sganio o’r sylw gwreiddiol, 

 Polisïau, dyraniadau ac ati y mae’r sylw’n ymwneud â hwy, 
 Pa un a yw’r sylw’n cefnogi neu’n gwrthwynebu, a pha un a yw’n ymwneud 

â chadernid, 

 Pa un a yw’r sawl a gyflwynodd y sylw yn dymuno cael ei glywed, boed yn 
Gymraeg neu Saesneg (os gwyddys hyn). 

 Crynodeb o’r sylw, ac 
 Argymhelliad yr ACLl ynglŷn â sut y dylid ymdrin â’r sylw. 

 
24. Dylid rhoi ystyriaeth ofalus i’r holl sylwadau a allai fod â goblygiadau o ran 

cadernid. Nid yw gwrthbrofion gwan yn debygol o berswadio Arolygydd. Gallai  
ymateb resymegol i sylwadau arwyddocaol osgoi’r angen i ddarparu sylwadau 
ysgrifenedig ychwanegol yn ystod yr archwiliad.  Bydd yr ymateb hwn yn 

bwysig o ran penderfynu ar y ‘prif faterion’ ac a yw diwygiadau’n ofynnol er 
mwyn mynd i’r afael â materion o gadernid. 

 
25. Dylai Adroddiadau ar Ymgynghoriad roi rhesymau da dros beidio â chynnwys 

dyraniadau amgen neu ychwanegol a gynigir gan gynrychiolwyr.  Mae 
ystyriaethau allweddol yn debygol o gynnwys sut mae safle’n cyd-fynd â 

strategaeth gyffredinol y CDLl a’r gallu i’w gyflawni. Bydd cynnwys y lefel hon 
o fanylion yn helpu’r Arolygydd a hyrwyddwyr i ddeall pam nad yw safle’n cael 
ei ddyrannu, a dylai arbed amser i ACLlau wrth baratoi ar gyfer yr archwiliad. 
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Y sylfaen dystiolaeth 
 

26. Dylai’r polisïau a’r dyraniadau yn y CDLl ddeillio o’r dystiolaeth, yn hytrach na  
bod tystiolaeth yn cael ei chasglu’n ôl-weithredol. Dylai’r sylfaen dystiolaeth 

fod yn gymesur ac yn berthnasol: ni ddylai ACLlau gyflwyno tystiolaeth nad 
yw’n llywio cynnwys y cynllun. Bydd yr Arolygydd sy’n archwilio yn craffu ar 

dystiolaeth a gyflwynwyd i’w harchwilio dim ond os oes angen (h.y. os yw’n 
ymddangos bod tystiolaeth yn absennol, yn ddiffygiol neu’n hen, neu os nad 

yw’n cyd-fynd â’r cynllun). 
 
27. Peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd gan yr Arolygydd ddealltwriaeth o 

faterion lleol cefndirol. Felly, gallai tystiolaeth bwysig gynnwys dogfennau 
sydd ynghlwm wrth ganiatâd cynllunio neu benderfyniadau apêl, tystiolaeth 

sy’n cefnogi Ardoll Seilwaith Cymunedol presennol neu arfaethedig, 
ffynonellau cyllid, neu fentrau corfforaethol a allai fod yn berthnasol i’r CDLl. 

 
28. Bydd nodyn sy’n esbonio sut y trefnir y sylfaen dystiolaeth a ble y gellir 

cael hyd i ddogfennau amrywiol yn ddefnyddiol iawn i’r holl bartïon. Dylai’r 
nodyn hwn enwi a chynnwys hyperddolen i ddogfennau tystiolaeth allweddol 

sydd wedi llywio pob polisi / dyraniad. Os oes angen craffu ar y dystiolaeth, 
gallai hyn fod yn ffordd ddefnyddiol i’r Arolygydd ddechrau ei hystyried. 

 

29. Gall papurau cefndir neu bapurau pwnc roi cyd-destun defnyddiol i 
faterion allweddol. Dylent ymhelaethu ar destun ategol y CDLl er mwyn 

esbonio, mor gryno â phosibl, sut mae’r dystiolaeth wedi llywio’r polisi a 
pham mae’r dull arfaethedig yn gadarn. Ni ddylai ACLlau ddefnyddio papurau 

cefndir eu hunain fel tystiolaeth, ond yn hytrach i gynorthwyo’r broses 
archwilio. Mae’n annhebygol y bydd angen papurau cefndir ar gyfer pob polisi: 

dylent fod yn angenrheidiol dim ond ar gyfer y prif faterion sy’n debygol o fod 
yn destun trafodaeth mewn sesiynau gwrandawiad. 

 

Ymgysylltu â’r rhai sydd wedi cyflwyno sylwadau 
 

30. Dylai ACLlau gynnal deialog â’r rhai sydd wedi cyflwyno sylwadau o sylwedd, 
yn enwedig cyrff statudol, ynglŷn â meysydd yr anghytunir arnynt cyn 

cyflwyno’r CDLl i’w archwilio ac yn union wedi hynny. Gallai ymgysylltu â’r 
rhai sydd wedi cyflwyno sylwadau o sylwedd ar Ddatganiadau Tir Cyffredin 

(neu anghyffredin) gynorthwyo i roi canolbwynt i drafodaethau mewn 
gwrandawiadau. Dylai ACLlau sicrhau bod y Swyddog Rhaglen yn ymwybodol 
o ddatblygiadau mewn perthynas ag unrhyw Ddatganiadau Tir Cyffredin, a 

chyflwyno Datganiadau Tir Cyffredin a gwblhawyd i’w cynnwys yn Llyfrgell yr 
Archwiliad. 

 
Sylwadau a dynnwyd yn ôl 

 
31. Mae Rheoliad 22 (2)(d) yn mynnu bod ACLlau yn cyflwyno copi o’r holl 

sylwadau adneuo. Mae’r Arolygiaeth o’r farn nad oes angen cyflwyno unrhyw 
sylw sydd wedi’i dynnu’n ôl yn ffurfiol erbyn y cam hwnnw. Fodd bynnag, 



 

 7 

gallai ACLlau ddymuno gadael y sylw ar y gronfa ddata, gydag anodiad sy’n 
egluro ei fod wedi’i dynnu’n ôl. 

 

Rôl Llywodraeth Cymru yn y broses archwilio 
 

32. Bydd Llywodraeth Cymru’n asesu CDLl wedi’i Adneuo (ac unrhyw Newidiadau 
â Ffocws) er mwyn sicrhau bod y cynllun (neu ddiwygiadau arfaethedig i’r 
cynllun) wedi’i baratoi gan roi ystyriaeth i’r polisi cenedlaethol, a bod unrhyw 

eithriadau wedi’u cyfiawnhau’n llawn a’u hategu gan dystiolaeth gadarn. Os 
nad yw Llywodraeth Cymru’n fodlon bod digon o dystiolaeth i gyfiawnhau 

gwyro, bydd yn cyflwyno sylwadau i’r ACLl yn unol â hynny. Os yw’r ACLl yn 
penderfynu symud ymlaen â’r CDLl, bydd unrhyw farn gan Lywodraeth Cymru 

nad yw’r CDLl wedi rhoi ystyriaeth briodol i’r polisi cenedlaethol yn cael ei  
hystyried fel sylw sy’n ceisio newid. Bydd Llywodraeth Cymru’n darparu 

tystiolaeth yn ysgrifenedig neu, lle y bo’r angen, yn bersonol yn sesiynau 
gwrandawiad yr archwiliad er mwyn galluogi’r Arolygydd i benderfynu a oes 
cyfiawnhad dros y gwyro ai peidio. 
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Atodiad 1: Rhestr wirio ar gyfer cyflwyno 
 
Bydd yr ACLl yn darparu: 
 

a. Un copi papur1
 ac un copi electronig o’r: 

 
i.  CDLl a gyflwynwyd; neu’r diwygiadau arfaethedig i’r CDLl2 a’r Adroddiad Adolygu 

perthynnol; 

ii.  Yr atodlen newidiadau â ffocws (lle y bo’n berthnasol); 

iii.  Adroddiadau terfynol yr Arfarniad o Gynaliadwyedd ac Asesiad Rheoliadau 

Cynefinoedd; 

iv. Y DA yn cynnwys y Cynllun Cynnwys y Gymuned; 

v. Yr holl ddogfennau sy’n ffurfio’r Sylfaen Dystiolaeth graidd3; 

vi. Copi o’r holl sylwadau4 a dderbyniwyd o dan Reoliad 18 neu Reoliad 26C a, lle bo’n 

gymwys, ar yr atodlen o Newidiadau â Ffocws; 

vii.  Unrhyw ddatganiadau tir cyffredin y cytunwyd arnynt rhwng yr ACLl a 

gwrthwynebwyr o sylwedd; 

viii.  Unrhyw atodlen sy’n nodi mân newidiadau i’r CDLl wedi’i adneuo (neu, pan fydd 

cynllun a fabwysiedir yn cael ei ddiwygio, y CDLl a fabwysiedir), nad ydynt yn perthyn 

i wrthwynebwyr gwirioneddol;  

ix. Adroddiad ar yr Ymgynghoriad sy’n cynnwys: 

 

 Crynodeb o sut mae’r ACLl wedi cynnwys y gymuned a rhanddeiliaid wrth baratoi’r 

cynllun a’r arfarniad o gynaliadwyedd (gan gynnwys yr Asesiad Amgylcheddol 

Strategol). 

 Unrhyw wyro o’r Cynllun Cynnwys y Gymuned gydag esboniad (Rheoliad 9 (6)). 

 Cyfanswm nifer y sylwadau a dderbyniwyd. 

 Crynodeb o’r prif faterion sy’n codi o’r ymgynghoriad adneuo ac 

argymhellion/camau gweithredu’r ACLl5 

 Rhestr o unrhyw gynrychiolwyr sy’n dymuno cael eu clywed yn ystod yr archwiliad.  

 Rhestr o sylwadau na chafodd, ym marn yr ACLl, eu gwneud yn briodol. 

 Taenlen, a ddarperir fel atodiad i’r prif adroddiad, sy’n cofnodi pob sylw a 

dderbyniwyd (gyda hyperddolen i’r copïau gwreiddiol wedi’u sganio, os yw’n bosibl)  

ac yn crynhoi sut mae’r ACLl yn argymell y dylid mynd i’r afael â’r sylw. 

 

b. Y wybodaeth ganlynol: 
 

i.  Enw a manylion cyswllt y Swyddog Rhaglen a benodwyd; 

ii.  Y dyddiad a ffefrir ar gyfer agor unrhyw wrandawiad sy’n rhan o’r archwiliad; a 

iii.  Manylion y lleoliad(au) arfaethedig ar gyfer unrhyw wrandawiad sy’n rhan o’r 

archwiliad. 
 

 

                                                 
1 Mae’n bosibl y bydd angen copi arall o’r dogfennau a restrir yn yr adran hon os bydd Arolygydd ychwanegol yn cael ei 
benodi. 
2 Lle mae’r archwiliad yn mynd i ganolbwyntio ar ddiwygiadau penodol i CDLl a fabwysiedir, dylid nodi’r rhain yn glir. Pan gaiff 
nifer fawr o ddiwygiadau eu cynnig, mae’n bosibl y bydd fersiwn ‘lân’ copi caled o’r CDLl a/ neu’r CDLl a fabwysiedir yn ofynnol 
hefyd. 
3 Mae’n rhaid darparu Sylfaen Dystiolaeth lawn wrth gyflwyno.  Mae’n bosibl y bydd yr Arolygiaeth yn cytuno y caiff rhai 
dogfennau Sylfaen Dystiolaeth nad ydynt yn greiddiol eu darparu mewn fformat electronig yn unig. Mae’n rhaid cytuno ar hyn 
cyn cyflwyno.  Fodd bynnag, mae’n rhaid sicrhau bod pob dogfen ar gael trwy wefan archwilio’r ACLl.  
4 Nid oes angen cynnwys sylwadau a gafodd eu tynnu yn ôl cyn eu cyflwyno. 
5 Ar gyfer pob prif fater, dylid darparu crynodeb o’r materion a godwyd mewn sylwadau adneuo perthnasol ac argymhellion yr 
ACLl ar gyfer sut y gellir mynd i’r afael a’r materion hynny yn y CDLl.  Yn ogystal, dylid nodi’r cynrychiolwyr sy’n dymuno cael 
eu clywed.  
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Atodiad 2: Asesiad sgrinio profion gweithdrefnol 
 

Cam 1: Gwaith rhagarweiniol 

1. A yw Cytundeb Darparu cyfredol y cytunwyd arno ar waith, sy’n cyfateb i bob cam o’r broses 

llunio cynllun? 

2. A yw Cynllun Cynnwys y Gymuned wedi’i gymeradwyo, sydd yna’n ffurfio’r sail ar gyfer yr 

holl ymgysylltu â’r gymuned? 

3. A yw’r ACLl wedi ymgynghori â’r cyrff priodol? 

4. A yw materion o natur strategol (sy’n effeithio ar fwy nag un awdurdod cynllunio lleol) 

wedi’u hamlygu, ac a oes gwaith cydweithredol priodol wedi digwydd? 

5. A gasglwyd gwybodaeth sylfaenol a thystiolaeth fel bod modd adolygu’r materion sy’n 

effeithio ar ddatblygiad yr ardal yn barhaus? 

6. A gasglwyd gwybodaeth sylfaenol a thystiolaeth i osod y fframwaith ar gyfer yr arfarniad o 

gynaliadwyedd? 

7. A ymgynghorwyd â’r cyrff amgylcheddol statudol am bum wythnos ar gwmpas a lefel 

manylion y wybodaeth amgylcheddol sydd i’w chynnwys yn yr Adroddiad Arfarniad o 

Gynaliadwyedd (a’r Arfarniad o Reoliadau Cynefinoedd, os oes angen)? 

8. A gafodd Adroddiad Adolygu ei baratoi, i nodi/cyfiawnhau pa rannau o’r cynllun a fabwysiedir 

sydd angen diwygiadau a pha rai nad oes angen hynny arnynt, a’r weithdrefn diwygio briodol?  

9. A wnaed galwad cyn adneuo ar gyfer safleoedd ymgeiswyr i dirfeddianwyr/ 

datblygwyr/hyrwyddwyr safleoedd fel sy’n ofynnol o dan Reoliadau 14 a 26A? 

Cam 2: Ymgynghori ar y strategaeth a ffefrir (neu ymgysylltiad ar gwmpas diwygio’r 

cynllun ar gyfer y broses ffurf fer) 

1. A roddwyd gwybod i’r canlynol (fel sy’n briodol): 

 y cyrff ymgynghori penodol? 

 y cyrff ymgynghori cyffredinol sydd â diddordeb ym mhwnc y CDLl, gan eu gwahodd i 

wneud sylwadau ar ei gynnwys? 

2. A ddywedwyd wrth yr holl bartïon mai dyma’r prif gyfle i gyfranogi mewn perthynas â’r 

cynllun sy’n dod i’r amlwg? 

3. A wahoddwyd sylwadau gan bobl sy’n byw neu’n cynnal busnes yn yr ardal ar gynnwys y 

CDLl? (nid yw’n ofynnol ar gyfer diwygiadau ffurf fer) 

4. A wahoddwyd sylwadau gan awdurdod cynllunio lleol arall ar faterion a fyddai’n cael effaith 

sylweddol ar y ddwy ardal? 

5. A yw’r ACLl wedi ymgysylltu â rhanddeiliaid sy’n gyfrifol am gyflawni’r strategaeth? 

6. A yw’r ACLl wedi ystyried sylwadau a wnaed? 

7. A yw’r ymgynghoriad/ymgysylltiad wedi cyfrannu at ddatblygu dewisiadau amgen ac arfarnu 

eu cynaliadwyedd? 

8. A yw cyfranogiad wedi: 

 dilyn yr egwyddorion a amlinellwyd yn y Cynllun Cynnwys y Gymuned? 

 integreiddio cyfranogiad yn y Cynllun Integredig Sengl/Cynllun Lles Lleol neu Gynllun 

Rheoli’r Parc Cenedlaethol? 

 bod yn gymesur â graddau’r materion? 

9. A yw’r ACLl wedi cadw cofnod o’r: 

 rhai hynny a wahoddwyd i wneud sylwadau? 

 sut y gwnaed hyn? 

 y prif faterion a godwyd? 

Cam 3: Paratoi’r CDLl wedi’i Adneuo neu ddiwygiadau i’r cynllun 

1. A yw’r ACLl wedi paratoi dewisiadau amgen rhesymol i’w gwerthuso yn ystod y broses o 

baratoi’r CDLl? 

2. A yw’r ACLl wedi ystyried y canlynol, ac asesu dewisiadau amgen yn unol â hwy (fel y bo’n  

berthnasol): 

 Cynllun Gofodol Cymru a’r polisi cenedlaethol? 

 Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru? 

 Nodau lles Cenedlaethol? 

 CDLlau cyfagos (gan gynnwys Cynlluniau Lleol yn Lloegr)? 

 y Cynllun Integredig Sengl/ Cynllun Lles Lleol neu Gynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol? 

 strategaethau lleol eraill a fabwysiadwyd? 
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3. A yw’r ACLl wedi ystyried materion eraill, e.e.: 

 y cynllun trafnidiaeth lleol 

 y strategaeth dai leol 

 adnoddau, gwastraff, mwynau a strategaethau sylweddau peryglus 

4. A yw’r ACLl wedi ystyried yr angen i gynnwys polisïau ar liniaru ac ymaddasu i’r newid yn yr 

hinsawdd? 

5. A oes arfarniad o gynaliadwyedd wedi’i gynnal ar ddewisiadau amgen, gan gynnwys 

ymgynghori ar yr adroddiad Arfarniad o Gynaliadwyedd? 

6. A oes rhesymau wedi’u hamlinellu dros unrhyw flaenoriaethau rhwng dewisiadau amgen?  

7. A yw’r ACLl wedi ystyried unrhyw sylwadau a wnaed ar gynnwys y CDLl, yr Arfarniad o 

Gynaliadwyedd a’r Arfarniad o Reoliadau Cynefinoedd, ac wedi cadw cofnod ohonynt?  

8. A yw’r ACLl wedi asesu a chyfiawnhau’n llawn paham y cafodd safleoedd penodol eu dyrannu 

neu pam na chawsant eu dyrannu? 

9. A yw’r ACLl wedi darparu cyfiawnhad lleol ar gyfer unrhyw bolisïau sy’n ailadrodd polisïau 

cenedlaethol neu’n eu hailadrodd i raddau helaeth? 

10. A oes map cynigion cywir wedi’i baratoi? 

11. A yw’r ACLl wedi datblygu fframwaith ar gyfer monitro effeithiau’r CDLl? 
12. Os yw’r cynllun i’w ddiwygio o dan y weithdrefn ‘ffurf fer’ (Rheoliad 13A a Rhan 4A), a yw’r 

Adroddiad Adolygu, tystiolaeth ac ymatebion ymgynghori yn cyfiawnhau hyn? A yw’n glir bod 

strategaeth y cynllun yn parhau’n gadarn ac ni châi ei haddasu gan y diwygiadau arfaethedig?  
Cam 4: Ymgynghori ar y CDLl wedi’i Adneuo neu ddiwygiadau i’r cynllun 

1. A yw’r adroddiad (terfynol) ar yr Arfarniad o Gynaliadwyedd wedi’i baratoi? 

2. A eglurwyd ble y mae’n rhaid cyflwyno sylwadau ac o fewn pa gyfnod? 

3. A sicrhawyd bod copïau o’r canlynol ar gael i’w harchwilio: 

 dogfennau’r CDLl? 

 datganiad ynghylch materion y CDLl? 

4. A yw’r ACLl wedi cyhoeddi ar ei wefan: 

 dogfennau’r CDLl? 

 y materion adneuo? 

 datganiad/manylion ynghylch ble/pryd y gellir gweld dogfennau? 

5. A yw’r ACLl wedi anfon y canlynol at bob corff ymgynghori a wahoddwyd i gyflwyno 

sylwadau o dan Reoliad 17(c) neu 26B (c) : y CDLl wedi’i Adneuo neu ddiwygiadau i’r cynllun, 

yr Adroddiad Arfarniad o Gynaliadwyedd, yr adroddiad ar yr ymgynghoriad cychwynnol, 

dogfennau ategol, hysbysiadau a datganiadau perthnasol? 

6. A gyhoeddwyd hysbysiad ynglŷn â’r materion adneuo a manylion ynghylch ble a phryd y 

gellir archwilio dogfennau, yn gyson â’r CIS? 

7. A gynhaliwyd ymgynghoriad /ymgysylltiad priodol â’r gymuned a thirfeddianwyr ynglŷn â 

lleoliad cynigion ar y map cynigion, mewn modd sy’n cydymffurfio â’r Cynllun Cynnwys y 

Gymuned? 
Cam 5: Cyflwyno 

1. A yw’r CDLl wedi’i baratoi yn unol â’r Cytundeb Darparu? A yw’r ACLl wedi cynnal 

ymgynghoriad fel y disgrifiwyd yn y Cynllun Cynnwys y Gymuned? A yw rhestrau a disgrifiad y 

CDLl yn y Cytundeb Darparu yn cyfateb i’r ddogfen a gyflwynwyd? A fodlonwyd graddfeydd 

amser a amlygwyd? 

2. A roddwyd ystyriaeth i’r Cynllun Integredig Sengl/Cynllun Lles Lleol neu Gynllun Rheoli’r Parc 

Cenedlaethol? 

3. A yw’r materion strategol wedi’u hamlygu ac ymgysylltiad ac ymgynghoriad priodol wedi’u 

cynnal? 

4. A yw’r CDLl Adneuo ac unrhyw Newidiadau â Ffocws (gan gynnwys unrhyw safleoedd 

newydd a gynigiwyd yn y FC) ac a oes adroddiad terfynol ar gael? 

5. A yw’r CDLl yn ystyried Cynllun Gofodol Cymru, y polisi cenedlaethol, Cynllun Morol 

Cenedlaethol Cymru a nodau lles cenedlaethol? 

6. A yw’r ACLl: 

 wedi cyhoeddi’r dogfennau penodedig, a sicrhau eu bod ar gael mewn swyddfeydd ac ar 

y we? 

 wedi rhoi gwybod i’r cyrff statudol ac anstatudol perthnasol, yn ogystal â’r rhai hynny a 

wahoddwyd i gyflwyno sylwadau ar y cynllun? 

7. A ddarperir map cynigion cywir ac eglur yn y CDLl? 
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8. A baratowyd datganiad sy’n amlinellu: 

 Pa gyrff / unigolion a wahoddwyd i gyflwyno sylwadau o dan Reoliadau 17 a 26B? 

 Sut cawsant eu gwahodd? 

 Nifer y sylwadau a gyflwynwyd ym mhob cam (Rheoliadau 16/26A a 18/26C)? 

 Crynodeb o’r prif faterion a godwyd yn dilyn yr ymgynghoriad adneuo? 

 Sut y dylid mynd i’r afael â sylwadau adneuo? 

9. A yw’r ACLl wedi casglu ynghyd yr holl sylwadau a wnaed o dan Reoliad 18? 

10. A yw’r ACLl wedi casglu ynghyd sylfaen dystiolaeth sy’n angenrheidiol i gyfiawnhau 

polisïau’r CDLl? 

11. A yw’r ACLl wedi cymeradwyo ei CDLl i’w gyflwyno? 

12. A anfonwyd y canlynol i’r Arolygiaeth Gynllunio ar ffurf copi papur a neges e-bost: 

 copi o’r CDLl gan gynnwys y map cynigion? 

 dogfennau a bennwyd yn Rheoliad 22(2)? 

13. A sicrhawyd bod y canlynol ar gael yn yr un man â’r CDLl wedi’i Adneuo:  

 copi o’r CDLl? 

 y dogfennau a bennwyd yn Rheoliad 22(2)? 

14. A yw’r canlynol wedi’u cyhoeddi ar wefan yr ACLl: 

 y CDLl gan gynnwys y map cynigion? 

 yr Adroddiad ar yr Arfarniad o Gynaliadwyedd? 

 datganiad Rheoliad 22(2)(c)? 

 dogfennau ategol? 

 sylwadau a gyflwynwyd o dan Reoliad 18? 

 datganiad ynghylch ble a phryd y bydd y CDLl a’r dogfennau ar gael? 

15. A yw’r ACLl wedi hysbysu unigolion sydd wedi gofyn am gael eu hysbysu o’r ffaith bod y 

CDLl wedi’i gyflwyno? 
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Atodiad 3: Atodlenni’r prif faterion 

 
Mae’r adran hon yn darparu arweiniad ar grynhoi a grwpio ‘prif faterion’ sy’n codi ar ôl yr 

ymgynghoriad adneuo yn yr Adroddiadau Ymgynghori. 

 

Pan fydd polisi neu ddyraniad safle unigol yn destun sylw adneuo, yn gyffredinol dylid mynd i’r afael 

â hyn fel prif fater ar wahân.  Fodd bynnag, os gwneir sylwadau adneuo lluosog ar un polisi neu 

ddyraniad safle, dylid grwpio’r rhain o dan un prif fater. 

 

Yn ogystal, gellir grwpio sylwadau adneuo sy’n perthyn i bolisïau sy’n gysylltiedig yn agos, neu i nifer 

o ddyraniadau safle sy’n perthyn yn agos (er enghraifft o gwmpas aneddiad penodol) i mewn i un prif 

fater unigol, yn enwedig lle y byddai isadeiledd a materion eraill yn amlwg yn elwa o’u hystyried yn 

eu cyfanrwydd. 

 

Lle y bo’n bosibl, dylai’r atodlenni ymddangos yn yr Adroddiad Ymgynghori yn yr un drefn ag y mae’r 

prif faterion yn ymddangos yn y cynllun. 

 

Lle y gwnaed sylwadau adneuo nad ydynt yn dod o dan ‘brif fater’ fel y nodir gan yr ACLl, dylid 

rhestru’r rhain mewn atodlen ‘materion amrywiol’. 

 

 

Prif Fater: Darparwch deitl byr sy’n crynhoi’r prif faterion a godwyd yn y sylwadau adneuo  

(e.e. “Targed/gofyniad tai” neu “Lletemau Glas” 

Cyfeiriadau adrannau’r CDLl: Rhestrwch y tudalennau, polisïau, paragraffau, dyraniadau neu 

rifau map y mae’r prif fater hwn yn perthyn iddynt. 

Cynrychiolwyr: Rhestrwch enwau llawn y sefydliadau/ unigolion sy’n cyflwyno’r 

sylw adneuo, yn ogystal â chyfeirnod unigryw ar gyfer pob 

sylw. Nodwch mewn print bras pa gynrychiolwyr a wnaeth 

gais i gael eu clywed. 

Cynnwys perthnasol y CDLl y 

mae’r prif fater yn perthyn 

iddo: 

Darparwch ddisgrifiad byr o gynnwys y cynllun sy’n destun 

gwrthwynebiad (e.e.“ Y fethodoleg ar gyfer penderfynu ar y 

targed tai” neu “Hyd a chyfiawnhad am y lletem las o gwmpas 

tref [x]”). 

Crynodeb yr ACLl o’r 

sylw(adau) adneuo: 

Crynhowch y sylwadau a dderbyniwyd ar y prif fater hwn gan y 

cynychiolydd(wyr). Lle y bo’n bosibl, grwpiwch y sylwadau er 

mwyn osgoi ailadrodd. Nodwch mewn print bras y materion 

penodol y mae rhai o’r cynrychiolwyr neu’r cynrychiolwyr i gyd 

wedi gwneud cais i gael eu clywed ar eu cyfer. 

Newidiadau a geisir gan y rhai 

sy’n cyflwyno sylwadau: 

Amlygwch unrhyw newidiadau a geisir gan gynrychiolwyr neu 

rai a allai, o bosibl, fynd i’r afael â’r materion a godwyd yn y 

sylwadau adneuo. Eto, grwpiwch nhw er mwyn osgoi ailadrodd 

a nodwch mewn print bras y mae rhai o’r cynrychiolwyr neu’r 

cynrychiolwyr i gyd wedi gwneud cais i gael eu clywed ar eu 

cyfer. 

Argymhellion yr ACLl, gan 

gynnwys rhesymau: 

Rhestrwch ymateb resymegol yr ACLl i’r materion a godwyd (fel 

arfer a fynegir mewn llai nag 800 o eiriau ar gyfer pob prif 

fater). Esboniwch paham nad yw’r ACLl yn ystyried bod angen 

newid y cynllun. Neu, pan fydd yr ACLl yn ystyried bod angen 

‘Newid â Ffocws’ er mwyn cadernid, nodwch natur y newidadau 

a argymhellir, gan ddarparu rhesymau. 

 


