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Annwyl Mr Morris,

Diolch am ymgynghori â Llywodraeth Cymru ar ddogfennau cyn-adneuo 
Cynllun Datblygu Lleol Powys. Rydym yn falch o weld eich bod yn symud yn 
nes at gael cynllun datblygu ar gyfer eich ardal.  

Cyfrifoldeb cyrff ymgynghori statudol a chyrff tebyg yw cyfrannu at Arfarniad 
Cynaliadwyedd (SA), gan gynnwys ymarferion Asesiad Amgylcheddol 
Strategol (SEA) ac Asesiad Rheoleiddio Cynefinoedd, a chyfrifoldeb eich grŵp 
arbenigol yw eich cynorthwyo i asesu a ydynt yn addas at y diben. Yn ôl yr 
arfer, byddem yn eich annog i geisio eich cyngor cyfreithiol eich hun i sicrhau 
eich bod wedi bodloni’r holl ofynion gweithdrefnol, gan gynnwys sgrinio ar 
gyfer SEA, gan mai eich Cyngor chi sy’n gyfrifol am y materion hyn.

Yn y gorffennol, cyflwynwyd ein sylwadau ar gyfnod drafft cyn-adneuo CDU ar 
ffurf gwrthwynebiadau penodol i fylchau yn y polisi, neu berthnasedd neu 
eiriad y polisi, a phe na ymdrinid â hwy wrth wneud newidiadau ar adeg 
adneuo neu cyn-ymchwiliad, byddai’r rhain yn cael eu hystyried gan yr 
Arolygydd wrth lunio’r argymhellion yn ei Adroddiad.

O dan y system newydd, cyfrifoldeb yr awdurdod cynllunio lleol yw sicrhau 
bod CDLl a gyflwynir yn gadarn o ran gweithdrefn, ac yn corffori egwyddorion 
ymgysylltu cynnar â’r gymuned, tryloywder, cysondeb, cydlyniad a’i fod yn 
cydweddu â chynlluniau awdurdodau cyfagos. Os nad ymdriniwyd yn briodol 
â’r egwyddorion hyn yn ystod y camau cyntaf, efallai yr ystyrir na fydd y CDLl 
adnau yn gadarn ac na fydd yn addas i’w archwilio. Mae’n hanfodol bod eich 
cynllun adnau yn cynnwys polisïau sydd wedi’u geirio’n gryf, yn gywir ac yn 
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