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Atodiad 1: Rôl cyrff cyhoeddus 
 
 

1.1 Mae’r atodiad hwn yn esbonio sut mae cyrff cyhoeddus eraill yn ymwneud â’r 

broses DNS, o ran rolau fel ymgyngoreion ar brosiectau DNS arfaethedig a lle 
mae gan gyrff o’r fath rymoedd cydsynio cyfochrog. 

 

Pa gyrff cyhoeddus sy’n gysylltiedig?  

Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) 

 
1.2 Mae gan CNC statws ymgynghorai arbenigol yn y broses DNS. Yn nodweddiadol, 

mae hyn yn golygu:  

 
• Rhoi cyngor cyn-ymgeisio (anffurfiol) i’r ymgeisydd 

• Rhoi ymateb perthnasol i’r ymgynghoriad cyn-ymgeisio (ffurfiol)  

• Rhoi ymateb perthnasol i’r ymgynghoriad ar y cais a gyflwynwyd 

• Darparu cynrychiolaethau ysgrifenedig ychwanegol neu dystiolaeth arbenigol 
yn ystod yr archwiliad. 

 

1.3 Mae CNC yn gorff ymgynghori yn y broses Asesu Effeithiau Amgylcheddol (EIA). 
Mae hyn yn golygu:  

 

• Rhoi cyngor yn ystod y broses sgrinio  

• Rhoi cyngor yn ystod y broses gwmpasu  
• Rhoi barn am y Datganiad Amgylcheddol drafft 

• Rhoi barn am y Datganiad Amgylcheddol terfynol 

• Darparu cynrychiolaethau ysgrifenedig ychwanegol neu dystiolaeth arbenigol 
yn ymwneud â’r EIA yn ystod yr archwiliad. 

 

1.4 Mae CNC hefyd yn gyfrifol am roi cydsyniadau neu drwyddedau o dan nifer o 
Ddeddfau. Nid yw’r cydsyniadau/trwyddedau ychwanegol hyn yn rhan o’r broses 

ymgeisio DNS, ond fe allent fod yn ofynnol i weithredu’r prosiect. Mae rhagor o 

wybodaeth ar gael yng nghanllawiau DNS CNC. 

Llywodraeth Cymru 

 
1.5 Gellir ymgynghori â gwahanol ganghennau o Lywodraeth Cymru, fel Cadw, 

ynglŷn ag agweddau penodol o’r broses EIA.  

ACLlau 

 

1.6 Gallai Awdurdod Lleol fod yn ymgynghorai arbenigol ar gais DNS, yn ogystal â 
rhoi safbwynt lleol pwysig yn ystod y cam cyn-ymgeisio.  

 

Pryd mae cyrff cyhoeddus yn ymwneud â’r broses DNS?  

 

Y Cam Cyn-ymgeisio 

 

1.7 Yn ystod y cam cyn-ymgeisio statudol, mae’n ofynnol i ddatblygwyr ymgynghori 

ag ymgyngoreion arbenigol neu unigolion perthnasol. Mae’r rhain yn cynnwys 
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sefydliadau sydd ag arbenigedd penodol mewn materion sy’n berthnasol i’r 
cynnig neu gyfrifoldeb am y materion hynny.  

 

1.8 Dylai ymgeiswyr amlygu ymgyngoreion arbenigol neu unigolion perthnasol 
tebygol yn gynnar yn ystod proses datblygu’r prosiect, a cheisio ymgysylltu â’r 

cyrff hyn cyn yr ymgynghoriad cyn-ymgeisio ffurfiol. 

 

Asesu Effeithiau Amgylcheddol 

 
1.9 Os bydd ymgeisydd yn rhoi gwybod i’r Arolygiaeth ei fod yn bwriadu darparu 

Datganiad Amgylcheddol (ES), neu os yw’r Arolygiaeth wedi cyhoeddi 

cyfarwyddyd sgrinio cadarnhaol, rhoddir gwybod i’r ACLl am ei ddyletswydd1 i 
ymgynghori â’r sawl sy’n bwriadu cyflwyno’r ES a darparu gwybodaeth 

amgylcheddol berthnasol.  

 

1.10 Pan fydd yr Arolygiaeth yn derbyn cais am gyfarwyddyd cwmpasu, ymgynghorir 
â’r ACLl perthnasol a chyrff eraill cyn cyhoeddi cyfarwyddyd cwmpasu.  

 

Y Cam Archwilio 
 

1.11 Mae’r cyfnod ar gyfer cyflwyno cynrychiolaethau, sy’n para 5 wythnos o ddyddiad 

dilysu cais DNS, yn gyfle i gyrff cyhoeddus perthnasol gyflwyno cynrychiolaethau 
ynglŷn â rhinweddau’r cynllun.  

Cydsyniadau cysylltiedig 

 

1.12 Mae’n bosibl y bydd gan rai cyrff cyhoeddus rymoedd i roi cydsyniadau, 

trwyddedau neu awdurdodiadau.  

 
1.13 Yr ymgeisydd sy’n gyfrifol am sicrhau ei fod wedi ystyried a allai fod angen 

unrhyw gydsyniadau eraill mewn perthynas â chais DNS. Mae’r ymgeisydd hefyd 

yn gyfrifol am gysylltu ag unrhyw gyrff cyhoeddus perthnasol i drafod amseru 
prosesau ymgeisio am gydsyniad perthnasol.  
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