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Dynodi Ffin Cynllun Datblygu Strategol a Sefydlu Panel Cynllunio Strategol  

 

1. Cyflwyniad 
1.1 Diben y nodyn cyfarwyddyd hwn yw cynorthwyo Awdurdodau Cynllunio Lleol 
(ACLlau) i weithio tuag at ddynodi ardal Cynllun Datblygu Strategol (CDS). Mae’n 
ymdrin â’r broses honno o’r ‘datganiad o ddiddordeb’ dechreuol hyd at sefydlu’r 
Panel Cynllunio Strategol (PCS), ac yn adeiladu ar waith blaenorol gan Brifysgol 
Caerdydd, a fu’n archwilio ystod o’r materion y bydd ACLlau yn eu hystyried wrth 
ddiffinio’r ardal CDS. 

 

2. Y Cyd-destun Deddfwriaethol ar gyfer Cynlluniau Datblygu Strategol (CDSau)  
 
2.1 Cynhwysir darpariaethau ar gyfer dynodi ardal gynllunio strategol (ardal CDS), 
a’r mecanwaith ar gyfer sefydlu PCS yn adran 4 o Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015, 
ac yn adrannau 60D i 60J o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a Rhan 1 o 
Atodlen 2A i’r Ddeddf honno. Cychwynnwyd y ddeddfwriaeth honno ym mis Hydref 
2015, a hynny sy’n rhoi cyfle i yrru ymlaen ag CDSau.  
 

Deddf Cynllunio (Cymru) 2015: Darpariaethau mewn perthynas â pharatoi CDSau 

Darpariaeth: Crynodeb: 

Adran 60D 
 

Galluogir Gweinidogion Cymru, mewn rheoliadau, i ddynodi ardal 
CDS ac i sefydlu Panel Cynllunio Strategol (PCS) er mwyn symud 
ymlaen i baratoi CDS ar gyfer yr ardal honno. 

Adran 60E 
 

Galluogir Gweinidogion Cymru i gyfarwyddo un neu ragor o 
ACLlau i gyflwyno cynnig ar gyfer CDS. Gwneir yn ofynnol wedyn 
bod yr awdurdod(au) cyfrifol yn paratoi cynnig i’w gyflwyno i 
Weinidogion Cymru ar ôl cynnal ymgynghoriad fel y pennir. 

Adran 60F 
 

Pennir y modd y bydd Gweinidogion Cymru yn gweithredu ynglŷn 
â’r rheoliadau o dan adran 60D: (a) os yw ffiniau’r cynnig a 
gyflwynir yn wahanol i’r ffiniau yn y mynegiad o ddiddordeb 
gwreiddiol; (b) os na chyflwynir y cynnig o fewn y ffrâm amser a 
bennir yn y cyfarwyddyd; neu (c) os diwygir neu os di-rymir unrhyw 
reoliadau blaenorol. 

Adran 60G Pwysleisir y caiff Gweinidogion Cymru ofyn am wybodaeth bellach 
gan awdurdodau cynllunio lleol er mwyn arfer eu swyddogaethau 
yn unol ag adrannau 60D-60F uchod.  

Adran 60H Sicrheir y cedwir dan arolwg yr holl faterion sy’n ymwneud â’r CDS 
neu’r ardal. 

Adran 60I Y broses baratoadol ar gyfer pennu fframwaith ar gyfer paratoi 
CDS, gan gynnwys galluogi gwneud rheoliadau priodol a fydd yn 
darparu’r manylion penodol. Bydd y broses hon yn debyg i’r broses 
CDLl, ond heb yr adolygiadau ffurf gryno. 
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Adran 60J Cyfeiriadau technegol penodol i sicrhau cysondeb a chydlyniad â 
rhannau eraill o’r cynllun datblygu. 

 
3. Amserlenni ar gyfer paratoi CDS 
 
3.1 Mae cynnig ar gyfer CDS yn fwyaf tebygol o ddeillio o un o’r rhanbarthau sydd 
â darpariaeth lawn o Gynlluniau Datblygu Lleol (CDLlau) ac eisoes wedi mynd 
ymlaen ymhell i sefydlu cydweithio trawsffiniol ffurfiol, er enghraifft, De-ddwyrain 
Cymru, neu Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (P-RC).  
 
3.2 Ar ôl cyflwyno cynnig i Weinidogion Cymru, bydd sefydlu’r PCS yn cymryd tua 
12-14 mis. Os cyfunir hynny â’r broses o baratoi CDS (a fydd yn ymdebygu i’r broses 
CDLl sy’n cymryd tua phedair blynedd i’w chwblhau) rhagwelir mai’r dyddiad 
cynharaf pan ellir disgwyl mabwysiadu CDS fydd 2025. Dylanwedir yn gryf ar gyfnod 
y cynllun byrdymor/canoldymor yn yr CDS gan yr adolygiad gan ACLlau o’r CDLl 
haen isaf a fabwysiadwyd a’r angen i sicrhau darpariaeth cynllun barhaus. Trwy 
baratoi’r ddau gynllun yn gyfochrog, gellir osgoi dyblygu’r gwaith technegol, a gellir 
defnyddio adnoddau yn y modd mwyaf effeithiol, o ran staff ac arian. Bydd y ddau 
gynllun hefyd yn cyd-asio, a cheir sicrwydd eu bod yn cydymffurfio â’i gilydd. 
 
4. Y Broses o Ddynodi Ardal CDS a Sefydlu’r PCS 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAM 1 

Ar ôl cael cytundeb yr holl ACLlau yn yr ardal arfaethedig, bydd yr 

awdurdod(au) cyfrifol yn cyflwyno mynegiad o ddiddordeb i Weinidogion Cymru 

ar gyfer dynodi ardal CDS 

CAM 2 

Ar ôl cael mynegiad o ddiddordeb, Gweinidogion Cymru yn cyflwyno 

‘cyfarwyddyd’ i’r awdurdod(au) cyfrifol. Bydd y cyfarwyddyd yn amlinellu’n eglur 

ffurf a chynnwys y ‘cynnig’ sydd i’w gyflwyno i Weinidogion Cymru yn ogystal â’r 

trefniadau ar gyfer ymgynghori ar y cynnig.  

 

  
CAM 3 

Yn unol â’r cyfarwyddyd, bydd yr ACLlau yn yr ardal CDS arfaethedig yn 

ymgynghori ar y cynnig ac ar y dystiolaeth sy’n ei ategu.  

CAM 4 

Wedi i’r ymgynghoriad ddod i ben, bydd yr awdurdod(au) cyfrifol yn ystyried yr 

holl sylwadau a gyflwynwyd yn ystod yr ymgynghoriad ac yn paratoi adroddiad 

ymgynghori, a gyflwynir ynghyd â’r cynnig i Weinidogion Cymru o fewn y cyfnod 

a bennir yn y cyfarwyddyd.  
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4.1 I gynorthwyo ACLlau gyda’r broses hon, darperir manylion pellach isod am bob 
un o’r camau, gan nodi’r materion allweddol a’r rhesymeg gynllunio y bydd yr ACLlau 
hwyrach yn dymuno’u hystyried yn eu gwaith o bennu ffiniau ardal CDS. 

Cam 1 

4.2  Er mwyn cychwyn y broses a sefydlu’r ardal CDS yn ffurfiol, dylai fod 
consensws rhwng yr ACLlau o fewn y rhanbarth i weithio gyda’i gilydd i roi sylw i 
faterion ehangach na materion o bwysigrwydd lleol. Dylai fod gweledigaeth unedig 
o’r ardal ehangach, eglurder ynghylch y materion allweddol a chyd ymrwymiad i 
ganfod ffordd ymlaen trwy baratoi cynllun gofodol statudol (sef CDS) a fydd yn rhoi 
sylw i’r cyfryw faterion. Bydd gofyn cael cadarnhad ffurfiol o hyn gan bob ACLl unigol 
o fewn yr ardal CDS ehangach arfaethedig 

4.3 Bydd angen i bob un o’r ACLlau cyfansoddol bennu awdurdod(au) cyfrifol (yn 
ddelfrydol, Awdurdod Lleol sengl) o fewn y rhanbarth, a fydd yn gweithredu ar ran y 
ACLlau cyfansoddol. Nid rôl yr awdurdod(au) cyfrifol yw arwain y gwaith o baratoi 
CDS; rôl weithrediadol bur ydyw, sef hwyluso sefydlu’r PCS darparu’r strwythurau 
perthnasol sy’n angenrheidiol er mwyn i’r PCS weithredu, megis cyllid, caffael, 
adnoddau dynol a rheolau sefydlog ynglŷn â swyddogaethau gweinyddol. Cyfrifoldeb 
y PCS fydd paratoi’r CDS. 

4.4 Rhan o rôl yr awdurdod(au) cyfrifol fydd cyflwyno mynegiad ysgrifenedig o 
ddiddordeb i Weinidogion Cymru er mwyn cychwyn y broses o ddynodi ardal CDS. 
Yn ystod y cam cynnar hwn, dylai’r mynegiad o ddiddordeb enwi, yn syml, yr 
awdurdod(au) cyfrifol a’r holl ACLlau cyfansoddol eraill yn ardal y cynllun arfaethedig 
sydd wedi ymrwymo’n ffurfiol i’r broses o baratoi CDS, trwy benderfyniad gan bob 
Awdurdod Lleol unigol. 

4.5 Disgwylir y bydd yr ACLlau yn y mynegiad o ddiddordeb yn cyfateb yn fras i’r 
gweithgorau rhanbarthol presennol. Byddai’n fuddiol hefyd pe cynhwysid ACLlau 
cyfain, yn hytrach na bod rhannau o rai ohonynt i mewn a rhannau allan o unrhyw 

CAM 5 

Unwaith y bydd y cynnig a’r adroddiad ymgynghori wedi eu cyflwyno, bydd gan 

Weinidogion Cymru 3 mis i ystyried yr wybodaeth a phenderfynu yn ffurfiol a 

ddynodir yr ardal CDS ai peidio. 

CAM 6 

Os bydd Gweinidogion Cymru yn cytuno i’r cynnig, defnyddir y cynnig i sefydlu’r 

PCS trwy wneud Rheoliadau. Bydd y Rheoliadau wedi eu gwneud o fewn 3 mis 

ar ôl cytuno’r cynnig yn ffurfiol gan Weinidogion Cymru, ac wedyn ceir enwebu 

aelodau i wasanaethu ar y PCS. 
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gynnig. Er bod y ddeddfwriaeth yn caniatáu enwi rhannau o ACLlau, gallai achosi 
problemau ymarferol yn nes ymlaen yn y broses, e.e. wrth gasglu data.  

 

Cam 2 

4.6 Pan fydd Gweinidogion Cymru wedi cael mynegiad o ddiddordeb, dyroddir 
‘cyfarwyddyd’ i’r awdurdod(au) cyfrifol, a fydd yn pennu’r hyn a gynhwysir mewn 
cynnig. Bydd hyn yn angenrheidiol er mwyn gosod y Rheoliadau Sefydlu PCS 
gerbron y Cynulliad. Disgwylir y gellir dyroddi’r cyfarwyddyd o fewn 1 mis ar ôl cael y 
mynegiad. Bydd y cyfarwyddyd ysgrifenedig yn pennu: 

 cynnwys y ‘cynnig’ sydd i’w gyflwyno i Weinidogion Cymru 

 y gofynion ymgynghori (Cam 3) 

 yr amserlen o 6 mis ar gyfer cyflwyno’r cynnig a’r adroddiad ymgynghori i 
Weinidogion Cymru (Cam 4) 

 yr wybodaeth ychwanegol y bydd yn ofynnol ei chyflwyno ynghyd â’r cynnig, 
er mwyn gwneud y rheoliadau a sefyldu’r PCS (Cam 6) 

Bydd yr wybodaeth benodol y gofynnir amdani fel rhan o’r cyfarwyddyd yn cynnwys: 
 

 ffin ddaearyddol ardal y cynllun (ar sail OS 1:50,000 o leiaf) sy’n dangos naill 
ai’r cyfan a/neu ran o ddau o’r ACLlau, o leiaf 

 datganiad o ba ACLlau sydd o fewn ardal y cynllun 

 enw’r PCS arfaethedig 

 cyfanswm Aelodau’r PCS; rhaid i’r nifer fod yn hafal i, neu’n fwy na, nifer yr 
ACLlau cyfansoddol 

 nifer yr Aelodau o’r Panel sy’n Aelodau ACLl; rhaid i’r nifer fod yn ddwy ran o 
dair o gyfanswm aelodaeth y Panel (ar ôl ei dalgrynnu i’r rhif cyfan agosaf) 

 nifer yr Aelod(au) ACLl am bob ACLl; rhaid cael o leiaf 1 Aelod o bob ACLl 

 rhaid i nifer yr Aelodau enwebedig fod yn un rhan o dair o gyfanswm 
aelodaeth y Panel (ar ôl ei dalgrynnu i’r rhif cyfan agosaf) 

 rhaid i fenywod gyfansoddi o leiaf 40% o’r aelodau ACLl, ac i ddynion 
gyfansoddi o leiaf 40% arall o’r aelodau ACLl er mwyn cydymffurfio â 
Rheoliadau Cynllunio Strategol (Cyfansoddiad Paneli a Gwariant Cymwys) 
(Cymru) 2016. (Gellir caniatáu eithriadau mewn amgylchiadau penodol) 

 adroddiad ymgynghori gan yr awdurdod(au) cyfrifol, yn datgan sut yr 
ymgynghorwyd â’r ACLlau perthnasol a phersonau penodedig eraill, ar 
sefydlu’r ardal gynllunio strategol 

 datganiad o’r rhesymau dros gynnig yr ardal 
 

4.7 Mae adran 60E o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 yn gwneud yn 
ofynnol bod y cynnig a gyflwynir i Weinidogion Cymru yn cynnwys map seiliedig ar yr 
Arolwg Ordnans sy’n dynodi ffin yr ardal CDS a datganiad o’r rhesymau cynllunio 
dros gynnig yr ardal, ynghyd ag unrhyw wybodaeth a bennir gan Weinidogion Cymru 
yn y cyfarwyddyd. 

4.8 Rhaid i’r sylfaen dystiolaeth gymryd i ystyriaeth yr amgylchiadau lleol, 
adlewyrchu’r modd y mae lleoedd yn gweithredu, eu perthynas â lleoedd eraill y tu 
mewn a thu allan i’r rhanbarth) edrych ar fuddiannau sy’n cydategu ei gilydd ac yn 
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cystadlu, ac ar gyfleoedd a chyfyngiadau ar draws amrediad o faterion. Dylai fod yn 
seiliedig ar y dull Creu Lleoedd (Canlyniadau Cenedlaethol Creu Lleoedd Cynaliadwy) a 
amlinellir ym Mholisi Cynllunio Cymru (PCC), adeiladu ar yr ymchwil swyddogaethol 
a waned gan Brifysgol Caerdydd, cysylltu â’r buddsoddiadau allweddol mewn 
seilwaith ar y lefelau cenedlaethol a rhanbarthol, yn ogystal â chyfrannu at gyflenwi 
fframweithiau rhanbarthol, megis y strategaethau economaidd a Bargen Ddinesig. 

Ffactorau i’w Hystyried wrth Ddiffinio Ffin yr CDS 

4.9 Dylai’r dystiolaeth y seilir ffin yr ardal CDS arni ystyried yr heriau a’r cyfleoedd 
economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol a wynebir gan awdurdodau 
mewn ardaloedd ledled Cymru. Yr hyn sy’n sbarduno ffyniant/ uchelgais 
economaidd yr ardaloedd hynny yw grymoedd oriog y farchnad ac argaeledd 

swyddi; a rhaid cymryd nerth dylanwadau o’r fath i ystyriaeth wrth ddiffinio’r ffin. Mae 
llifoedd cymudo, crynodiad gwahanol fathau o ddiwydiant a thwf sectorau yn aml yn 
benodol i’r ardal sydd o dan sylw, ac yn dibynnu ar amrywiaeth o ffactorau megis 
lleoliad Ardaloedd Menter, dalgylchoedd manwerthu a gweithgarwch twristaidd. Dylai 
dosraniad y diwydiannau hyn, sy’n amrywio ar draws Cymru, fod yn ystyriaeth 
allweddol wrth geisio adnabod y prif ddylanwadau a sut y gellir lledaenu’r gallu i 
gynhyrchu cyfoeth yn ehangach trwy’r rhanbarth.  

4.10 Mae seilwaith trafnidiaeth cynaliadwy hefyd yn fater pwysig, y dylai 
awdurdodau ei ystyried wrth ddiffinio ffin yr ardal CDS. Bydd rhwydwaith trafnidiaeth 
gwydn a chydgysylltiedig yn gwella ffyniant economaidd ac yn dosbarthu cyfoeth yn 
fwy gwastad rhwng aneddiadau o fewn y rhanbarth. Dylid cymryd i ystyriaeth faint ac 
amrywioldeb y seilwaith trafnidiaeth presennol ac unrhyw raglenni arfaethedig i wella 
neu estyn y rhwydwaith. Gall rhaglenni o’r fath effeithio ar batrymau teithio yn y 
dyfodol ac ysgogi datblygiadau tai a marchnadoedd cyflogaeth newydd; a gallai’r 
rheiny, yn eu tro, effeithio ar ffin yr ardal (mae’r Metro yn enghraifft). Dylai 
Hierarchaeth Drafnidiaeth Gynaliadwy (PPW) a dylanwadau allanol gan ardaloedd 
cyfagos a’u heffeithiau gael eu hystyried hefyd. 

4.11  Bydd graddfa a lleoliad y datblygiadau tai, presennol ac arfaethedig, i 
ddiwallu’r angen a ganfyddir yn ystod cyfnod yr CDS, yn fater o bwys sylweddol, 
wedi’i halinio â’r Prawf Porth (PPW) a fydd yn ystyried dewisiadau strategol a 
gofodol. Bydd dealltwriaeth eglur o’r ardaloedd marchnad dai presennol yn hanfodol, 
gan gynnwys y modd y maent yn rhyngweithio â’i gilydd ar raddfa eang; y 
cysylltiadau ag aneddiadau allanol; a’r angen i ddarparu ystod briodol a dewis, i 
alluogi creu lleoedd yn effeithiol.  

4.12 Rhaid gwrthbwyso’r ffactorau uchod yn erbyn diogelu/ gwella’r amgylchedd 
naturiol. Wrth ddiffinio ffin yr ardal CDS, bydd gwerth ac ehangder yr amgylchedd 

naturiol yn bwysig ac yn ychwanegu gwerth i’r economi ac i fywydau’r bobl. Bydd 
meintioli’r agwedd hon, a’i chynnwys yn rhan o asesiad cyffredinol, o gymorth wrth 
ddiffinio ardal y cynllun.  

4.13 Er bod Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 yn pennu y caiff ffin yr ardal 
CDS amgáu naill ai ACLlau cyfain neu ran o ACLl unigol (Adran 60D), bydd yn 
hwylus at ddibenion casglu data ac amseru paratoad yr CDS os bydd y ffin yn dilyn 
ffiniau ardaloedd gweinyddol presennol. Bydd pennu ACLlau cyfain yn adeiladu ar y 
sylfaen o dystiolaeth sy’n sail i’r CDLlau, ac yn darparu sicrwydd a chysondeb mewn 
penderfyniadau a wneir ar y lefel leol. 
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4.14  Wrth dynnu sylw at y ffactorau uchod, y bwriad yw cynorthwyo ACLlau i 
bennu ffin yr Ardal CDS. Mae hyn yn adeiladu ar ymchwil a wnaed gan Brifysgol 
Caerdydd a’r gofynion o ran casglu data a ystyrir yn briodol gan yr ymchwilwyr ar 
gyfer diffinio’r ardal CDS (gweler Atodiad 1). Nid yw’r rhestr hyn yn hollgynhwysol, a 
dylid ei thrin fel canllaw yn unig. Yn ei hanfod, mater i’r ACLlau yw pennu ffin yr ardal 
CDS a chyflwyno’r holl dystiolaeth ategol a ystyrir yn angenrheidiol i Weinidogion 
Cymru ynghyd â’r cynnig.  

 

Cam 3 

4.15 Pan ddyroddir y Cyfarwyddyd rhaid i’r awdurdod(au) cyfrifol ymgynghori ar y 
cynnig. Nid yw’r ddeddfwriaeth yn rhagnodi cyfnod penodol ar gyfer yr 
ymgynghoriad. Fodd bynnag, argymhellir y dylai’r cyfnod adlewyrchu’r lleiafswm 
statudol yn y Rheoliadau CDLl ar gyfer ymgynghori ar y camau Strategaeth Ddewisol 
ac Adneuo, sef chwe wythnos. Mater i’w drafod gyda’r awdurdod(au) cyfrifol yn 
gynnar yn y broses yw hwn, er mwyn cytuno ar gyfnod y gellir ei bennu wedyn yn y 
Cyfarwyddyd. At ddibenion yr ymgynghoriad, dylai’r cynnig gynnwys: 

 map seiliedig ar yr Arolwg Ordnans sy’n nodi ffin yr ardal 

 datganiad o’r rhesymau dros gynnig yr ardal honno 

 y sylfaen dystiolaeth (a drafodwyd yng Ngham 2) y seilir y ffin arni 

4.16 Rhag bod ACLlau yn dyblygu gwaith trwy ymgynghori’n unigol ar y cynnig, 
dylai’r awdurdod(au) cyfrifol gydgysylltu’r ymgynghori gyda chymorth yr ACLlau 
cyfansoddol. Dylai’r cymorth hwnnw gynnwys drafftio deunydd ymgynghori, 
cyhoeddusrwydd, neu ateb ymholiadau yn ystod y cyfnod ymgynghori. 

4.16 Yn ei hanfod, mater i’r ACLlau, trwy ddefnyddio’u gwybodaeth am eu 
hardaloedd lleol, yw penderfynu â phwy y dylid ymgynghori ar y cynnig. Tybir y bydd 
y cyfarwyddyd yn gwneud yn ofynnol, fel isafswm, yr ymgynghorir ar y cynnig gyda 
chyrff ymgynghori penodol, cyffredinol ar ‘eraill’ fel y pennir yn Rheoliadau CDLl 
2015 fel y’i diwygiwyd (rheoliad 2). Mae’r gofyniad isafswm hwn yn seiliedig ar y 
ddealltwriaeth y bydd cynllun datblygu wedi ei baratoi i lywio a rheoli datblygu ym 
mhob ACLl cyfansoddol, sef CDLl ‘Ysgafn’. 

4.18 Bydd y cyfnod o 6 mis, rhwng dyroddi’r cyfarwyddyd a chyflwyno’r cynnig i 
Weinidogion Cymru gan yr awdurdod(au) cyfrifol yn cael ei nodi yn y Cyfarwyddyd. 
Fodd bynnag, gallai awdurdod cyfrifol ofyn i’r cyfnod hwn gael ei hestyn, os yw’n 
credu bod angen hynny er mwyn ymateb i’r Cyfarwyddyd, gall y cyfnod cyflwyno fod 
yn hwy. Yn ystod y cyfnod hwn, dylai’r ACLlau ystyried yr amserlenni ar gyfer 
paratoi’r cynnig, gan gynnwys yr amser a dreulir yn paratoi’r dystiolaeth gefndirol a’r 
adroddiad ymgynghori, a lefel yr ymgysylltiad wrth ymgynghori.  

 

Cam 4 
 
4.19 Wedi i’r cyfnod o ymgynghori ddod i ben, bydd y cyfarwyddyd yn gwneud yn 
ofynnol bod yr ACLlau o fewn yr ardal CDS arfaethedig yn ystyried pob un o’r 
sylwadau a wnaed ‘yn briodol’ yn ystod yr ymgynghoriad ac yn paratoi adroddiad 
ymgynghori. O ran ei gwmpas, dylai’r adroddiad fod yn debyg i’r un a baratowyd gan 
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yr ACLlau ar ddiwedd y camau ymgynghori statudol yn y broses CDLl, a chynnwys 
crynodeb o’r materion allweddol yn ogystal ag ymateb i’r sylwadau, yn unigol ac ar y 
cyd. Hwyrach mai’r awdurdod(au) cyfrifol a fydd yn y sefyllfa orau i gydgysylltu a/neu 
hwyluso’r gwaith. 
  
4.19 Dylai’r sylfaen o dystiolaeth y seilir ffin yr ardal CDS arni, ac sy’n cyfiawnhau’r 
modd y gwneir y cynllun, fod yn ddigon cadarn i leihau nifer y gwrthwynebiadau a 
phryderon a fydd yn codi o’r ymgynghoriad. Trwy fod â sylfaen dystiolaeth gref, 
dylai’r ACLlau allu ymateb a chyfiawnhau’r cynnig yn hyderus o fewn y terfyn amser 
a bennir yn y cyfarwyddyd. Dichon y bydd yn fanteisiol defnyddio ffiniau presennol 
dynodiadau a dderbynnir eisoes, er enghraifft ardaloedd gweinyddol, dynodiadau 
amgylcheddol neu ffiniau ffisegol 
 
4.21 Os bydd Gweinidogion Cymru yn cytuno ar ffin yr ardal CDS, defnyddir yr 
wybodaeth sydd yn y cynnig i wneud rheoliadau a fydd yn i sefydlu’r PCS. Bydd rôl y 
PCS yn un statudol ac yn cynnwys pwerau i baratoi CDS ac i’w gadw o dan arolwg. 
Bydd galluoedd gan y PCS hefyd i wneud penderfyniadau ei hunan, gan dynnu’r 
angen i bob ACLl unigol ail-gadarnhau penderfyniadau. Trwy hynny, gellir arbed 
amser wrth baratoi’r cynllun. Er mwyn paratoi rheoliadau i sefydlu’r PCS cyn gynted 
ag y bo modd, bydd y cyfarwyddyd yn ei gwneud yn ofynnol i’r wybodaeth ym 
mharagraff 4.6 gael ei chyflwyno yn y cynnig. 

4.22 Bydd angen enwebu pob un o’r cynrychiolwyr sydd i’w cynnwys yn y PCS; 
bydd dwy ran o dair ohonynt yn aelodau ACLl etholedig lleol, o blith deiliaid uwch-
swydd Cyngor megis Arweinydd, Aelod Cabinet neu Gadeirydd Pwyllgor Cynllunio. 
Ar gyfer pob ACLl cyfansoddol, bydd angen cynnwys o leiaf 1 aelod etholedig yn y 
PCS, er mai’r ACLlau cyfansoddol a fydd yn penderfynu’r nifer terfynol. Er enghraifft, 
gellid seilio hynny ar y gyfran o’r boblogaeth sy’n byw o fewn Awdurdod Lleol. 
Cyfansoddir y traean sy’n weddill gan aelodau enwebedig a ddewisir gan yr aelodau 
etholedig y PCS; a gellid cynnwys partneriaid economaidd, cymdeithasol neu 
amgylcheddol, er mwyn darparu persbectif ehangach ar faterion sy’n ymwneud â 
chynllunio. Mae’n bwysig sicrhau nad yw’r PCS yn mynd yn afrosgo, ac y gall 
gyfrannu mewn modd effeithlon i’r broses o baratoi CDS. Er enghraifft, fel arfer ni 
ddylai PCS gynnwys mwy na 30 o aelodau etholedig lleol ac aelodau enwebedig? 

4.23 O blith yr aelodau etholedig lleol sydd yn y PCS, mae Rheoliadau Cynllunio 
Strategol (Cyfansoddiad Paneli a Gwariant Cymwys) (Cymru) 2016, yn gwneud yn 
ofynnol bod 40% yn fenywod a lleiafswm of 40% yn ddynion, oni bai bod nifer y 
menywod a dynion yn yr ACLlau yn gwneud y cydbwysedd rhywiol hwn yn 
annichonadwy. 

4.24 Pan fydd yr adroddiad ymgynghori wedi ei ddrafftio a’i gymeradwyo gan yr 
ACLlau cyfansoddol, bydd y cyfarwyddyd yn mynnu bod yr awdurdod(au) cyfrifol yn 
cyflwyno’r cynnig a’ adroddiad ymgynghori i Weinidogion Cymru erbyn diwedd y 
cyfnod penodedig, a ddechreuodd ar y diwrnod y dyroddwyd y cyfarwyddyd (Adran 
60E). Dylid gwneud y cyflwyniad i Weinidogion Cymru ar ffurf copi electronig o’r 
cynnig a’r adroddiad, a anfonir trwy e-bost at y Gyfarwyddiaeth Gynllunio, ynghyd â 
4 o gopïau caled. 
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Cam 5 

4.25 Ar ôl cael y cynnig ynghyd â’r wybodaeth a restrir uchod, bydd Gweinidogion 
Cymru yn ystyried yr wybodaeth ac yn darparu penderfyniad ysgrifenedig i’r 
awdurdod(au) cyfrifol ynghylch priodoldeb y ffin, ac a ddylid mynd ymlaen i sefydlu 
CDS ar gyfer yr ardal.  

4.26 Mewn amgylchiadau eithriadol, os bydd ffin yr ardal CDS a gyflwynir i 
Weinidogion Cymru yn wahanol i’r ffin yn y mynegiad o ddiddordeb neu ffin yr ardal 
yr ymgynghorwyd arni, bydd pwerau gan Weinidogion Cymru i ofyn i’r awdurdod(au ) 
cyfrifol ymgynghori eilwaith, ar ffin ddiwygiedig. Mae gan Weinidogion Cymru bwerau 
hefyd i ddiffinio ffin trwy gyfarwyddyd. Cânt wneud rheoliadau sefydlu i’r naill berwyl 
neu’r llall. 

Cam 6 

4.27 Bydd Gweinidogion Cymru yn defnyddio’r wybodaeth sydd yn y cynnig i 
wneud rheoliadau a fydd yn sefydlu’r PCS. Daw’r rheoliadau i rym 21 diwrnod ar ôl 
eu gosod gerbron y Cynulliad Cenedlaethol; ond mae’r broses yn darparu ar gyfer 
cyfnod dirymu o 40 diwrnod ar ôl hynny. Er ei fod yn cael ei gydnabod yn gyfreithiol, 
dylai unrhyw waith a wneir ar ffurfio’r PCS neu enwebu aelodau adlewyrchu’r cyfnod 
dirymu. Er enghraifft, gallai’r Panel ddechrau trefnu cyfarfodydd neu ddrafftio 
disgrifiadau swydd; ond hwyrach na fyddai’n briodol enwebu aelodau etholedig i 
wasanaethu ar y Panel cyn diwedd y cyfnod dirymu. 

4.28 Pan fydd y cyfnod dirymu wedi dod i ben, dylai’r PCS ystyried manteision 
cyfethol aelodau anetholedig i’r panel (ond heb hawliau pleidleisio). Mae gan 
aelodau anetholedig y potensial i ddod ag amrediad ehangach o arbenigedd, asesu 
beirniadol a cyfraniadau cadarnhaol i’r broses gwneud cynlluniau. Yn ychwanegol, 
bydd rhaid i’r PCS benderfynu pa weithdrefnau gweithredol a 'fenthycir' oddi wrth yr 
awdurdod(au) cyfrifol i gynnal y broses o baratoi’r cynllun o ddydd i ddydd, er 
enghraifft, recriwtio, rheolau sefydlog pwyllgorau, gwariant, etc. 

4.29 Unwaith y bydd aelodaeth y PCS wedi ei phenderfynu, bydd y panel yn cael 
cymorth i wneud ei benderfyniadau gan Dîm Paratoi CDS (neu ysgrifenyddiaeth), a 
fydd yn ymwneud yn bennaf â pharatoi’r CDS a’r dystiolaeth ategol. Gall y tîm fod yn 
fach o ran maint ac yn gweithio ochr yn ochr â’r staff sy’n paratoi CDLlau. Gallai ei 
staff fod yn swyddogion cynllunio arbenigol o’r ACLlau cyfansoddol, neu gellid eu 
cyflogi’n uniongyrchol neu eu secondio i’r rôl. Mater i’w benderfynu gan y PCS yw 
hwn eto. Fodd bynnag, bydd yn hanfodol sicrhau bod yr ystod briodol o sgiliau ac 
arbenigedd ar gael, ynghyd â mynediad at alluoedd technegol allanol pan fo angen, 
fel y gellir rhoi sylw i bob agwedd ar yr CDS.  

4.30 Wrth baratoi’r CDS, bydd angen i’r Tîm Paratoi gydgysylltu gwahanol is-
grwpiau technegol, a hwyrach gomisiynu ymgynghorwyr i weithio ar feysydd pwnc 
allweddol. Mae’n debygol y bydd yr is-grwpiau’n cynnwys swyddogion ACLl a 
rhanddeiliaid arbenigol, ac yn derbyn mewnbwn hefyd gan swyddogion Llywodraeth 
Cymru. Bydd y Tîm Paratoi yn dibynnu ar yr is-grwpiau am dystiolaeth i lywio’r 
broses o ddrafftio’r CDS. 
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Darluniad o’r Berthynas rhwng y PCS, Tîm Paratoi’r CDS a’r Is-grwpiau 
 

 
 
 
 
 
 

********* 
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Atodiad 1 
 

Mae’r gofynion data a restrir isod yn deillio o’r adroddiad gan Brifysgol Caerdydd, 
Exploring methods fôr the Identification of Strategic Planning Areas (Hydref 2015).  
 
Gellir gweld yr adroddiad llawn ar wefan Llywodraeth Cymru yn: 
http://gov.wales/docs/desh/research/151120strategic-planning-areas-research-
en.pdf 
 
Ffactorau Economaidd  
 

Gofynion data:  Allbwn: 
  

1 Llifoedd cymudo Deall maint a dwysedd y teithio o fewn a rhwng lleoedd 
 

2 Ardaloedd 
marchnad tai a 
rhentu  

Nodi ardaloedd y gall pobol, o bosibl, symud oddi mewn 
iddynt, a chysylltu hynny â phatrymau teithio i’r gwaith 
 

3 Enillion 
wythnosol gros  

Darparu dealltwriaeth o'r modd y cynhyrchir cyfoeth o 
fewn y rhanbarth 
 

4 Seilwaith 
trafnidiaeth  

Deall ehangder ac amrywiaeth y seilwaith trafnidiaeth o 
fewn rhanbarth  
 

5 Poblogaeth 
diwrnod gwaith 
fesul diwydiant  

Sicrhau y nodir crynodiadau diwydiannol yn briodol, ac y’u 
cynhwysir mewn ardal gynllunio strategol 

6 Poblogaeth 
diwrnod gwaith a 
phoblogaeth 
breswyl 

Sicrhau bod y rhanbarth yn cwmpasu cydbwysedd o 
gyfleusterau preswyl a gweithleoedd 

7 Dwysedd y 
boblogaeth 
breswyl  

Nodi’r ardaloedd poblog o fewn rhanbarth, ar gyfer 
darparu gwasanaethau 

8 Malc Mae Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru yn cynnig dull 
hwylus o adnabod yr ardaloedd sydd o dan straen o fewn 
rhanbarth 

9 Hawlwyr lwfans 
ceisio gwaith  

Mae hwn yn fesur procsi defnyddiol ar gyfer cyflogaeth, a 
gall ddatgelu pa ardaloedd o fewn rhanbarth sydd mewn 
trafferthion economaidd 

10 mentrau seiliedig 
ar TAW / TWE 

Darperir dynodiad o nifer y busnesau o fewn rhanbarth. 

11 Prisiau gwerthu 
tai 
 

Sicrhau y cynhwysir cymysgedd priodol o brisiau prynu tai 
mewn ardal gynllunio strategol 

12 Dalgylchoedd 
manwerthu  

Nodi’r ardaloedd dalgylch manwerthu a’r ardaloedd teithio-
i’r-siop o fewn y rhanbarth 

 
 
 

http://gov.wales/docs/desh/research/151120strategic-planning-areas-research-en.pdf
http://gov.wales/docs/desh/research/151120strategic-planning-areas-research-en.pdf
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Ffactorau Amgylcheddol 
 

Gofynion data:  Allbwn: 
  

1 Topograffi ac 
uchder uwchlaw’r 
môr  

Y rhain sy'n pennu ehangder gofodol a siâp y 
gwahanfeydd dŵr, ac yn dylanwadu ar nifer o 
weithgareddau dynol 
 

2 Ardaloedd basn 
afon y 
Gyfarwyddeb 
Fframwaith Dŵr 

Niodi’r ardaloedd basn afon, a chynllun rheoli basn afon ar 
gyfer pob un o’r rhain. 

3 Strategaethau 
Dalgylchol i Reoli 
Tynnu Dŵr 

Asesu cyfaint y dŵr sydd ar gael ym mhob dalgylch afon; 
mae’r data, felly, yn gymorth i nodi dalgylchoedd sy’n llai 
na basnau afon 

4 Safleoedd 
dynodedig ac 
ardaloedd 
hamdden  

Rheoli datblygu mewn safleoedd dynodedig Ewropeaidd a 
chenedlaethol  

5 Ansawdd Aer  
 
 

Cymryd llygredd aer i ystyriaeth, yn enwedig mewn 
ardaloedd lle mae’r topograffi yn rhwystro cyfnewid aer yn 
gyflym. 

 
Ffactorau Llesiant 
 

Gofynion data:  Allbwn: 
  

1 Ardaloedd Bwrdd 
Iechyd Lleol  

Sicrhau yr ystyrir cyflenwi a chydgysylltu gofal iechyd fel 
ffactor wrth amlinellu ardal gynllunio strategol 
 

2 Ardaloedd 
heddluoedd 
Cymru  
 

Ystyried ffactorau sy’n ymwneud ag iechyd a diogelwch y 
boblogaeth. 

 




