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18 Mawrth 2020 
 
Annwyl gydweithwyr, 
 
Paratoadau ar gyfer Cynlluniau Datblygu Lleol - Novel Coronavirus (COVID-19) 
 
Mae Cymru yn gweld mwy a mwy o effeithiau y pandemig byd-eang, Novel 
Coronavirus (Covid-19).  Iechyd pob aelod o’r gymuned sydd bwysicaf inni i gyd yn 
ystod y cyfnod heriol hwn ac rwy’n gwybod bod nifer ohonoch eisoes wedi bod yn 
rhan o’r paratoadau lleol i ymateb yn gyflym ac yn hyblyg i’r pandemig.   
 
Dros y dyddiau diwethaf rydym wedi derbyn nifer o ymholiadau unigol ynghylch sut i 
ddatblygu CDLl yn ystod y cyfnod hwn, yn enwedig beth i’w wneud ynghylch 
ymgynghoriadau presennol a’r rhai sydd wedi’u cynllunio a digwyddiadau cymryd 
rhan.   
 
Mae’r prif broblemau a welwyd hyd yma ar gyfer CDLl wedi’u crynhoi isod:   
 
Adnoddau/Capasiti Awdurdodau Lleol 
Bydd nifer ohonoch yn ystyried sut i ymateb i’r amgylchidau eithriadol presennol, gan 
gynnwys lles staff, gallu staff i ddatblygu CDLlau, yn ogystal â blaenoriaethu 
swyddogaethau o fewn eich awdurdod i ddelio â’r sefyllfa bresennol.  Bydd llai o 
gapasiti ar dimau CDLl yn cael effaith ar ddatblygiad y gwaith technegol i gefnogi’r 
cynlluniau, yn ogystal â chysylltu â rhanddeiliaid.   
 
Ymgysylltu/Ymgynghori ar y Cynllun 
Mae’r Cynllun Cynnwys Cymunedau (CIS) yn rhan annatod o’r Cytundeb Cyflawni 
sy’n nodi pwy y dylid ymgynghori â hwy, ar ba gam yn y broses o baratoi’r cynllun a 
thrwy ba gyfrwng.  Mae sicrhau bod cydymffurfio â’r CIS yn brawf allweddol o fod yn  
‘gadarn’; byddai methu â chydymffurfio â’r CIS yn golygu na fyddai modd i gynlluniau 
gael eu hystyried yn ‘gadarn’ a chael eu mabwysiadu o ganlyniad i hynny.   
 



Yn benodol, mae’r CIS yn nodi sut y bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn trafod ac 
yn ymgynghori ar y cyfnodau ymgynghori statudol, h.y. Strategaeth a Blaendal a 
Ffefrir.  Mae manylion y lleoliadau, dyddiadau, amseroedd a dulliau yn cael eu 
ehangu wrth gyrraedd y cam perthnasol trwy hysbysiadau cyhoeddus, y wasg a’r 
cyfryngau cymdeithasol.   Gall rhain amrywio o sesiynau galw i mewn, digwyddiadau 
cyhoeddus, grwpiau ymgysylltu ac ati.  Mae hyn yr un mor berthnasol i rai camau 
anstatudol, megis yr alwad am safleoedd (Safleoedd Ymgeisiol).   
 
Mae effaith Covid-19 yn cyfyngu ar symudiadau pobl, hygyrchedd adeiladau 
cyhoeddus ac yn canslo digwyddiadau ymgysylltu, gan roi mwy o bwyslais ar hunan-
ynysu, yn enwedig i bobl oedrannus sy’n aml heb gymaint o gysylltiad â’r 
Rhyngrwyd.  Mae’r gallu i gyflawni’r CIS o ran cynllunio’r ymgynghoriad yn dod yn 
fwyfwy anodd, a gallai fod yn amhosibl yn y dyfodol agos.   
 
Cytundeb/Amserlen Cyflawni 
Mae’r cyfuniad o bwysau ar staff, ail-flaenoriaethu mewn ymateb I’r amgylchiadau 
eithriadol presennol a’i chael yn fwyfwy anodd i gadw at y CISau yn golygu y bydd 
CDLlau yn ei chael yn anodd i gadw at y Cytundeb Cyflawni (DA) y cytunwyd arno.  
Mae cydymffurfio â’r DA y cytunwyd arno yn brawf o ‘gadernid’ a allai, os na ellir 
cadw ato, arwain at CDLlau nad ydynt yn ‘gadarn’, ac na ellir eu mabwysiadu, a 
gallent fod yn agored i heriau cyfreithiol.   
 
Y Ffordd Ymlaen Arfaethedig 
Yng ngoleuni yr amgylchiadau eithiradol a welir drwy’r feirws Covid-19, ni fydd yn 
bosibl datblygu CDLl yn unol â’r rhwymedigaethau cyfreithiol a nodir yn y DA a’r CIS.   
 
Nid yw Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a Rheoliadau Cynllunio Gwlad a 
Thref Cynlluniau Datblygu Lleol (Cymru) 2005, fel a ddiwygiwyd, yn rhagweld, neu’n 
egluro sut i ddelio gydag amgylchiadau mor eithriadol.   
 
Wedi ystyried nifer o gwestiynau a gafwyd gan ACLlau dros y diwrnodau diwethaf 
mae ein dull arfaethedig o weithio wedi’i nodi isod.   
 
Cynlluniau Datblygu Lleol sy’n destun ymgynghori statudol: 
 
Ble y mae CDLlau wedi cyflawni eu rhwymedigaethau cyfreithiol o dan DA a CIS, 
maent wedi cwblhau’r cam statudol hwn, ond bydd angen iddynt oedi ac ystyried sut 
i ddatblygu’r cynllun.  Mae’n bosibl mynd ymlaen â’r gwaith technegol, ond mae’n 
bosibl y bydd yn anodd adrodd i’r Cyngor a gallu cadw at yr amserlen y cytunwyd 
arno ar gyfer paratoi y cynllun, oherwydd yr amgylchiadau eithriadol presennol.     
Dylid rhoi ystyriaeth fanwl i oblygiadau’r amseru hwn ar baratoi’r cynllun a faint o 
amser ychwanegol fydd ei angen.  Bydd hyn yn galw am DA diwygiedig yn y dyfodol.  
Mae’r sefyllfa hon yn berthnasol i Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin.   
 

• Cyngor Sirol Sir Benfro – Daeth yr ymgynghoriad ar gynllun Adneuo y CDLl i 
ben ar 18 Mawrth 2020.  Ar yr amod bod yr holl ddigwyddiadau ymgysylltu a 
nodwyd yn y CIS wedi’u cwblhau, bydd y cynllun wedi cyflawni ei 
rwymedigaethau cyfreithiol o ran y cam ymgynghori.     
 



• Cyngor Sirol Sir Gaerfyrddin – Daw yr ymgynghoriad ar y cynllun Adneuo 
CDLl i ben ar 27 Mawrth 2020.  Ar yr amod y bydd pob digwyddiad ymgysylltu 
a nodir yn y CIS wedi eu cwblhau ac y gall rhanddeiliaid fynd i’r lleoliadau ble 
y lleolir dogfennau perthnasol y cynllun, bydd y cynllun wedi cyflawni ei 
rwymedigaethau cyfreithiol sy’n gysylltiedig â’r cam ymgynghori.  Mae hwn yn 
fater i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ei gadarnhau. 
 

Mae’r tri Awdurdod Cynllunio Lleol canlynol yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar 
hyn o bryd/yn fuan iawn, ond ni fyddant mewn sefyllfa i gyflawni eu 
rhwymedigaethau DA/CIS. 
 

• Cyngor Sirol Sir Fynwy – Daw yr ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir ar yr 
CDLl I ben ar 24 Ebrill 2020.  Ni fydd y digwyddiadau ymgysylltu a nodir yn y 
CIS yn cael eu cwblhau, gan nad yw lleoliadau ar gael bellach.  Golyga hyn 
na all y cynllun gyflawni ei rwymedigaethau cyfreithiol sy’n gysylltiedig â’r cam 
ymgynghori.   

• Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen – Mae’r Cyngor wedi ceisio llunio DA 
diwygiedig (sy’n aros i gael ei gymeradwyo ar hyn o bryd) gan nodi bod yr 
ymgynghoriad cyhoeddus ar y Strategaeth a Ffefrir yn dechrau fis Ebrill 2020.  
Bydd angen i’r ACLl ystyried a all gyflawni rhwymedigaethau’r ymgynghoriad 
yn y DA a’r CIS.  Mae’n anhebygol bod modd cyflawni hyn o dan yr 
amgylchiadau presennol.   

• Cyngor Sirol Ceredigion – Mae’r Cyngor wedi gofyn am DA diwygiedig (sy’n 
aros i gael ei gymeradwyo ar hyn o bryd) gan nodi ymgynghoriad cyhoeddus 
ar y Strategaeth a Ffefrir sy’n dechrau ym mis Gorffennaf 2020.  Bydd angen 
i’r ACLl ystyried a allai gyflawni rhwymedigaethau’r ymgynghoriad yn y DA a’r 
CIS.  Mae’n anhebygol bod modd cyflawni hyn o dan yr amgylchiadau 
presennol.   

 
O ran Cyngor Sir Fynwy, dylai’r Strategaeth a Ffefrir presennol ddod i ben ar 
unwaith.  Mae’r ffaith nad yw lleoliadau, staff a gallu rhanddeiliaid i fod yn rhan o’r 
broses o lunio’r cynllun yn golygu nad oes modd cydymffurfio â’r DA a’r CIS.  Mae’r 
sylfaen dystiolaeth a gyhoeddwyd i gefnogi’r cynllun i’w weld ar wefan y Cyngor.  
Dylid ail-adrodd cam yngynghori y Strategaeth a Ffefrir o’r dechrau yn ddiweddarach 
pan fydd rhanddeiliaid ac adnoddau ar gael i sicrhau eu bod yn cydymffurfio yn llawn 
â’r CIS.  Bydd angen DA diwygiedig yn ddiweddarach.   
 
O ran Cyngor Ceredigion a Thorfaen, mae angen rhagor o ystriaeth o ran amseru 
paratoadau y cynllun, yn benodol dyddiad dechrau’r ymgynghoriad ar y ddwy 
Strategaeth a Ffefrir.  Mae’n bosibl llunio DA diwygiedig i gywiro unrhyw newidiadau 
o ran amseru yn ddiweddarach.   
 
 
CDLlau sy’n destun archwilio/cyflwyno: 
 
Dau awdurdod sydd naill ai ar y cam archwilio neu yn agos ato. 
 

• Mae CDLl Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i gael ei archwilio ar hyn o bryd. 
Er bod y sesiynau gwrando wedi’u cwblhau, nid yw’r Arolygwyr a benodwyd 



wedi cyhoeddi eu hadroddiad.  Oherwydd y cam a gyrhaeddwyd yn y broses 
CDLl, nid oes angen DA diwygiedig.   

• Mae Cyngor Sirol Sir y Fflint i gyflwyno eu CDLl i’w archwilio ym mis 
Mehefin/Gorffennaf eleni.  Dylai’r Cyngor barhau i gwblhau eu cynllun i’w 
gyflwyno ac os yn bosibl dderbyn cymeradwyaeth y Cyngor.  Os bydd oedi 
gyda cyflwyno’r cynllun, bydd angen DA diwygiedig i fynd gyda’r cynllun.   
 

ADLlau sydd i ddechrau paratoi eu cynllun newydd yn ffurfiol:   
 
I’r ACLlau hynny sydd, neu sydd ar fin ymgynghori ar DA drafft, mae angen ystyried 
dyddiad dechrau ffurfiol paratoi’r CDLl.  Gallai’r amgylchiadau eithriadol olygu y bydd 
yn rhaid gohirio dechrau paratoi’r cynllun am sawl mis i alluogi ymgysylltu effeithiol 
â’r broses o baratoi’r cynllun, fel a nodir yn y CIS a’r DA.  Bydd angen DA diwygiedig 
yn y dyfodol.     
 
Pob ACLlau sy’n weddill sy’n datblygu CDLlau: 
 
I’r ACLlau sydd heb eu nodi uchod, bydd yr amgylchaidau eithriadol presennol yn 
cael effaith ar y gallu i symud ymlaen dros y misoedd nesaf.  Mae Llywodraeth 
Cymru yn deall y pwysau sydd ar yr ACLlau yn y sefyllfa bresennol.  Er bod cwmpas 
y cynllun datblygu yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth, dylech ystyried a ddylid cadw 
at y DAau presennol a gymeradwywyd, yn ogystal â chynlluniau ymgysylltu y CIS.  
Awgrymir hefyd y dylid paratoi DA diwygiedig y gellir ei gyflwyno yn ddiweddarach 
pan fydd y sefyllfa yn gliriach. 
 
I grynhoi, mae Llywodraeth Cymru yn mabwysiadu dull pragmatig o ran sut y mae 
paratoi cynlluniau yn cyd-fynd â’r sefyllfa eithriadol bresennol.  Mae’n bwysig peidio 
â datblygu cynlluniau allai wrthdaro â’r gofynion cyfreithiol yn y CIS a’r DA.  Rwyf yn 
gofyn i bob ACLlau ystyried eu hamgylchiadau unigol ac ystyried y ffordd fwyaf 
pridool i fynd ymlaen yn yr amseroedd ansicr hyn.  Hoffwn bwysleisio hefyd ei bod yn 
bosibl gwneud llawer o waith technegol yn ystod y cyfnod hwn.   
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn edrych yn bragmatig ar y goblygiadau y gallai’r oedi ar y 
broses o baratoi y cynlluniau ei gael ar ofynion cyfreithiol eraill, megis dyddiadau 
cwblhau’r cynlluniau.   
 
Rwy’n gobeithio y bydd y llythyr hwn yn egluro sut y gallwn symud ymlaen gyda’n 
gilydd dros y misoess nesaf ac yn dymuno’n dda ichi i gyd yn ystod y cyfnod anodd 
hwn. 
 
Yn gywir, 

 
 
Neil Hemington 
Prif Gynllunydd, Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio 
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