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6. Y Penderfyniad 
 

6.1 Ar ddiwedd y cam archwilio, bydd yr Arolygydd yn rhoi adroddiad i Weinidogion 

Cymru sy’n cynnwys ei gasgliadau a’i argymhellion. Yna, bydd Gweinidogion 
Cymru yn cyhoeddi llythyr penderfyniad sy’n cynnwys eu penderfyniad ar y cais 

DNS ac unrhyw gydsyniadau eilaidd cysylltiedig.  

 
6.2 Yn yr adroddiad, bydd yr Arolygydd yn ystyried: 

 

• y dystiolaeth a’r dogfennau a oedd yn cyd-fynd â’r cais; 

• lle y’u derbyniwyd o fewn y terfynau amser perthnasol; yr Adroddiad ar yr 

Effaith Leol (LIR), yr holl gynrychiolaethau, cyflwyniadau a thrafodaethau yn 

ystod unrhyw Wrandawiad neu Ymchwiliad; 

• unrhyw ddeddfwriaeth a pholisïau perthnasol, gan gynnwys newidiadau i 

ddeddfwriaeth, polisïau newydd Llywodraeth Cymru ac unrhyw bolisïau 

cynllun datblygu newydd neu sy’n dod i’r amlwg; ac 

• unrhyw faterion eraill sy’n berthnasol i’r cais. 

6.3 Ni fydd yr adroddiad yn cael ei gyhoeddi ar yr adeg hon. Bydd yr adroddiad yn 

cael ei gyhoeddi pan fydd Gweinidogion Cymru wedi gwneud y wybodaeth 
honno’n gyhoeddus. Bydd penderfyniad Gweinidogion Cymru yn cael ei amlinellu 

yn y llythyr penderfyniad.  

 

6.4 Bydd adroddiadau’n cael eu cyfieithu i’r Gymraeg cyn iddynt gael eu cyhoeddi.  
 

6.5 Pan fydd yr Arolygydd yn benderfynwr terfynol (ar geisiadau ar gyfer llinellau 

trydan uwchben 132kV), bydd yr Arolygiaeth yn cyhoeddi’r llythyr penderfyniad 
terfynol a bydd y penderfyniad yn cael ei wneud yn gyhoeddus.   

A ellir herio penderfyniad? 

 

6.6 Nid oes hawl apelio yn erbyn penderfyniad y Gweinidog.   

 
6.7 Mae’n rhaid i geisiadau i herio penderfyniad yn yr Uchel Lys gael eu derbyn gan y 

Llys Gweinyddol o fewn 42 diwrnod o ddyddiad y penderfyniad.  

Pwy sy’n sicrhau bod y datblygiad yn cael ei gynnal yn unol â’r caniatâd 

cynllunio a roddwyd? 

 
6.8 Yr ACLl sy’n llwyr gyfrifol am fonitro a gweithredu’r caniatâd a sicrhau ei fod yn 

cyd-fynd â’r cynlluniau ac unrhyw amodau.  

 
6.9 Os yw’r ACLl o’r farn nad yw’r datblygiad yn cydymffurfio â’r caniatâd, mae 

ganddo’r grym i gymryd camau gorfodi. 
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Adborth a chwynion 

 
6.10 Croesewir adborth, cadarnhaol a negyddol, ar unrhyw brofiadau o’r broses DNS. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn: 

https://gov.wales/topics/planning/appeals/feedback-and-complaints/?lang=en  

 
6.11 Byddwn yn ymchwilio i gwynion ynglŷn ag Arolygydd neu’r ffordd y gweinyddwyd 

achos yn unol â’n polisi cyhoeddedig ar gwynion a heriau.  

https://gov.wales/topics/planning/appeals/feedback-and-complaints/?lang=en
https://gov.wales/topics/planning/appeals/feedback-and-complaints/?lang=en

