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3. Cyflwyno
3.1

Yn dilyn y camau hysbysu a chyn-ymgeisio, cam nesaf cais DNS yw cyflwyno.

3.2

Mae’n rhaid i unrhyw gais gael ei gyflwyno o fewn 12 mis o hysbysu (y cam
blaenorol).

3.3

Pan fydd y cais DNS wedi cael ei gyflwyno, ni ellir gwneud unrhyw newidiadau o
bwys iddo, felly mae’n rhaid i’r cais a gyflwynir fod y cynnig terfynol.

Rhestr Wirio Derbyn Cais
3.4

I helpu i benderfynu a yw ceisiadau o safon foddhaol i gael eu dilysu, mae’r tabl
isod yn amlygu’r gofynion cyffredinol lleiaf y mae’n rhaid i gais DNS eu cynnwys.

Dogfennau i’w Cyflwyno gyda Chais DNS
Mae’n rhaid i bob cais DNS gynnwys:
•
•
•
•
•
•
•

Ffurflen gais wedi’i llenwi
Copi o’r hysbysiad o dderbyn (yr hysbysiad)
Cynllun lleoliad o’r safle
Yr holl gynlluniau eraill sy’n berthnasol
Copi o dystysgrifau perchenogaeth tir
Datganiad Dylunio a Mynediad
Adroddiad Ymgynghori Cyn-ymgeisio

Os oes angen EIA ar y datblygiad:
• mae’n rhaid cyflwyno Datganiad Amgylcheddol (ES) hefyd.
Os nad oes angen EIA ar y datblygiad:
• mae’n rhaid cyflwyno cyfarwyddyd sgrinio negyddol hefyd.
Os yw’r datblygiad yn ymwneud â Thir y Goron:
• mae’n rhaid cyflwyno datganiad sy’n cynnwys awdurdodaeth
hefyd.
Os yw’r cais yn cynnwys Cydsyniadau Eilaidd:
• mae’n rhaid i ddatganiad ysgrifenedig sy’n amlinellu unrhyw
gydsyniadau eilaidd gyd-fynd â chais hefyd.

3.5

Ni fydd cydymffurfio â’r rhestr wirio hon yn gwarantu y bydd y cais yn cael ei
dderbyn.

3.6

Mae ‘ffi gychwynnol’ yn gysylltiedig â chyflwyno cais DNS, y mae rhagor o
fanylion amdani ar gael yn yr adran Ffïoedd a Chyllid.
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3.7

Mae’r tabl isod yn amlinellu’r camau i’w cymryd gan yr ymgeisydd cyn cyflwyno
cais.
Camau i’w cymryd gan yr Ymgeisydd cyn cyflwyno cais
•
•
•
•
•
•
•
•

Ymgynghori ag ymgyngoreion perthnasol
Rhoi hysbysiad ysgrifenedig i berchenogion/meddianwyr tir gerllaw’r
safle
Cyhoeddi hysbysiad mewn papur newydd lleol
Arddangos hysbysiad safle ar y safle neu’n agos iddo (am 42 diwrnod o
leiaf)
Cyhoeddi’r cais/dogfennau ategol ar y wefan (am 42 diwrnod o leiaf)
Talu’r ffi sy’n ofynnol
Rhoi copi o’r cais i’r ACLl
Os yw’r cais yn cynnwys cydsyniadau eilaidd: ymgynghori â’r corff
perthnasol

Sut dylai dogfennau cais gael eu paratoi?
3.8

Wrth baratoi dogfennau cais, dylid dilyn y cyngor isod:
•

Mae’n rhaid rhifo tudalennau a pharagraffau pob un o ddogfennau’r cais.
Dylid rhifo paragraffau o fewn atodiadau hefyd.

•

O ran dogfennau ysgrifenedig, dylid argraffu ar ddwy ochr y dudalen cyn
belled ag y bo’n bosibl.

•

O ran dogfennau a gyflwynir trwy e-bost, ni ddylai maint y ffeiliau fod yn fwy
na 15MB yr un a dylent fod ar ffurf PDF.

•

Dylai pob dogfen gynnwys tabl cynnwys sy’n rhoi penawdau penodau neu
bynciau, oni bai bod y ddogfen yn cynnwys datganiad byr nad yw’n fwy na
dwy dudalen A4.

•

Pan fo’r ddogfen yn cynnwys cynllun neu gynlluniau, mae’n rhaid i’r rhain
gael eu labelu’n eglur.

•

Dylid cynhyrchu rhestr o ddiwygiadau fel bod modd amlygu fersiwn
ddiweddaraf y cynllun neu’r ddogfen yn rhwydd ar unrhyw adeg.

•

Dylai pob dogfen ysgrifenedig gynnwys rhestr termau. Dylai dogfennau mwy
gynnwys llyfryddiaeth wedi’i chyfeirnodi’n eglur hefyd.

•

Dylid defnyddio maint ffont 11pt o leiaf ar gyfer y prif destun mewn
adroddiadau, a dylai’r ffont ei hun fod yn un adnabyddadwy ac eglur, fel Arial
neu Verdana.

•

Dylai unrhyw gyfeiriadau at ddogfennau perthnasol gyfeirio at y darn
penodol, y polisi penodol neu’r rhan berthnasol o’r ddogfen.
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•

Heblaw mewn achosion eithriadol, ni ddylid cyflwyno gwybodaeth fideo na
sain. Cynghorir ymgeiswyr yn gryf i ymgynghori â’r Arolygiaeth cyn cyflwyno
gwybodaeth o’r fath.

•

Dylai unrhyw ffotograffau gael eu labelu, eu hanodi a’u dyddio’n gywir. Dylid
nodi’r man lle y tynnwyd ffotograffau ar fap. Mae’n rhaid rhoi manylion y
camera a’r math o lens a ddefnyddiwyd hefyd.

Atodiadau
3.9

Dylai atodiadau gael eu cyfeirnodi a’u mynegeio a cheir eu rhwymo ar wahân lle
y bo’n briodol.

3.10 Mae’n bwysig bod perthnasedd atodiadau’n cael ei esbonio’n eglur yn y ddogfen
y maen nhw’n ymwneud â hi.
Sut dylai dogfennau cais gael eu trefnu?
3.11 Mae’n bwysig sicrhau ei bod hi’n rhwydd llywio symiau mawr o wybodaeth. Dylid
osgoi dyblygu a chynnwys diangen.
3.12 Argymhellir y dylid darparu mynegai electronig strwythuredig i’r cais, sy’n
amlygu’r holl ddogfennau a gyflwynwyd gyda’r cais, ac sy’n disgrifio’r wybodaeth
a gynhwysir ym mhob dogfen mewn iaith hawdd ei deall.
3.13 I gynorthwyo â dilysu, dylai copïau caled cais gael eu rhoi yn yr un drefn â’r
fersiwn electronig.
3.14 Dylai pob dogfen a gyflwynir sy’n fwy na 1,500 o eiriau gynnwys crynodeb o’r
materion allweddol a gynhwysir ynddi. Ni ddylai’r crynodeb fod yn fwy na 1,500
o eiriau, neu 10% o faint y ddogfen wreiddiol, pa un bynnag sydd byrrach.
3.15 Dylai’r cyfeirnodau ffeil ar gyfer pob cynllun neu ddogfen a gyflwynir gyda’r cais
gynnwys: enw’r cynllun; teitl y ddogfen neu’r cynllun; cyfeirnod unigryw’r cynllun
neu’r ddogfen; rhif paragraff y Rheoliad priodol y mae’r ddogfen yn ymwneud ag
ef; dyddiad cynhyrchu’r cynllun neu’r ddogfen; yr awdur(on); a nodyn cronolegol
o unrhyw ddiwygiadau a wnaed i’r cynllun neu’r ddogfen gan gynnwys rhif y
cynllun diwygiedig neu’r ddogfen ddiwygiedig.
3.16 Gallai ceisiadau sydd wedi’u trefnu a’u cyflwyno’n wael fod mewn perygl uwch o
beidio â chael eu dilysu.
Sut dylai’r cais gael ei gyflwyno?
3.17 Caiff ymgeiswyr gyflwyno cais DNS yn electronig trwy wefan DNS Cymru. Dylai’r
ymgeisydd gysylltu â’r Arolygiaeth i drafod cyflwyno dogfennau mawr yn
electronig.
3.18 Pan gyflwynir cais yn electronig, mae’n rhaid i’r ymgeisydd ddarparu copi caled
i’r Arolygiaeth a’r ACLl ar yr un diwrnod.
3.19 Dylai copïau papur o geisiadau gael eu cyflwyno o fewn oriau gwaith 9am-5pm,
dydd Llun i ddydd Gwener (heblaw am wyliau banc y Deyrnas Unedig (DU)).
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Bydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl 5pm yn cael eu trin fel petaent wedi’u derbyn y
diwrnod canlynol.
3.20 Dylai pob copi papur o’r cais gael ei ddarparu fel pecyn unigol.
3.21 Dylai copïau caled o geisiadau gael eu cyflwyno i’r canlynol:
Y Tîm Gwaith Achos Mawr
Yr Arolygiaeth Gynllunio
Adeiladau’r Goron
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ
Beth sy’n digwydd ar ôl i’r cais gael ei gyflwyno?
3.22 Rhoddir 28 niwrnod (42 diwrnod pan fydd angen EIA ar y datblygiad) i’r
Arolygiaeth benderfynu a yw’r cais yn ddilys.
3.23 Rhoddir gwybod i’r ymgeisydd am y penderfyniad, gan gynnwys y rhesymau pam
nad yw wedi cael ei ddilysu, yn yr achos hwnnw.
Cyhoeddi Dogfennau a Gyflwynwyd
3.24 Bydd yr Arolygiaeth yn cyhoeddi dogfennau cais cyn gynted ag y bo’n ymarferol.
3.25 Er y bydd y rhan fwyaf o ddogfennau’r cais yn cael eu cyhoeddi ar y wefan DNS,
bydd angen cadw gwybodaeth yn gyfrinachol mewn rhai amgylchiadau.
3.26 Pan fwriedir i ddogfennau aros yn gyfrinachol, dylai’r ymgeisydd ddarparu’r rhain
fel dogfennau ar wahân a nodi eu natur gyfrinachol yn eglur yn y teitl, gyda
dyfrnod ar bob tudalen sy’n ailadrodd hynny.
3.27 Ni ddylai gwybodaeth gyfrinachol gael ei chynnwys o fewn dogfennau eraill sydd
wedi’u bwriadu i’w cyhoeddi neu y byddai angen i’r Arolygiaeth eu datgelu o dan
Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Cymru)
2017. Gallai hyn gynnwys, er enghraifft, gwybodaeth yn ymwneud â lleoliad
brochfeydd moch daear.
Diogelu Data a Phreifatrwydd
3.28 Dylai ymgeiswyr osgoi cynnwys unrhyw ddata personol sy’n ymwneud ag
unigolion yn y dogfennau a gyflwynir ganddynt; yn enwedig yr adroddiad
ymgynghori.
3.29 Mae’n rhaid i’r Arolygiaeth sicrhau ei bod yn cydymffurfio â Rheoliad Diogelu
Data Cyffredinol (GDPR) 2018 wrth drin gwybodaeth bersonol, ac mae’n rhaid
iddi hepgor manylion personol cyn cyhoeddi.

