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Annwyl Syr/Fadam, 

Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y’i diwygiwyd) (‘Deddf 1990’), Rheoliadau 

Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Cymru) 2016 (fel y’u diwygiwyd) (‘y 

Rheoliadau DNS’), Gorchymyn Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol 

(Gweithdrefn) (Cymru) 2016 (fel y’i diwygiwyd) (‘y Gorchymyn Gweithdrefn DNS’)  

Cais gan: ALISTAIR HILDITCH-BROWN (BROAD ENERGY (WALES) LTD)  

Cyfeiriad y safle: CHWAREL TAL-Y-BONT, TAL-Y-BONT, Y TRALLWNG, SY12 8SZ 

 

Mae’r Arolygydd a benodwyd, sef A McCooey BA (Anrh) MSc MRTPI, wedi gofyn i mi 

gysylltu â chi ynglŷn â’r archwiliad Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS) hwn.  

Mae’r cyfathrebiad hwn yn hysbysiad swyddogol o faterion pwysig sy’n ymwneud â’r 

archwiliad DNS hwn.  Darllenwch y wybodaeth ganlynol i gyd.  Os oes unrhyw beth yn 

aneglur, cysylltwch â ni.  Dylid trin y llythyr hwn fel:  

1. Hysbysiad o dan Adran 62L (5) Deddf 1990 y bydd y cyfnod penderfynu’n cael ei 

atal dros dro ymhellach. 

Ataliwyd y cais dros dro ar 29 Gorffennaf tan 18 Hydref 2021 ar gais yr ymgeisydd.  Diben 

hyn oedd caniatáu digon o amser i gyflwyno gwybodaeth ychwanegol y gofynnwyd amdani 

gan yr Arolygydd.  Mae’r ymgeisydd bellach wedi cyflwyno’r wybodaeth y gofynnwyd amdani 

gan yr Arolygydd a gwybodaeth arall mewn dwy gyfres o ddogfennau.  O ystyried faint o 
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wybodaeth a dderbyniwyd, mae angen ymgynghori â’r partïon eraill.  Mae’r Arolygydd o’r 

farn y dylid atal y cyfnod penderfynu ar y cais dros dro i ganiatáu ar gyfer yr ymgynghoriad 

hwn.  Byddai hyn hefyd yn rhoi mwy o amser i dderbyn yr ymateb ymgynghori gan yr 

Awdurdod Cefnffyrdd (y cyfeiriwyd ato yn fy llythyr blaenorol), nad yw wedi dod i law eto. 

Mae ffactorau eraill sy’n dylanwadu ar hyd y cyfnod atal dros dro.  Mae’r Arolygydd o’r farn ei 

bod yn briodol ymgynghori ar y wybodaeth ychwanegol am gyfnod o 5 wythnos.  Byddai hyn 

yn golygu y byddai paratoadau a threfniadau ar gyfer y gwrandawiadau’n cael eu cynnal 

dros gyfnod y Nadolig.  Rhoddwyd gwybod i mi’n flaenorol na fydd aelodau allweddol o dîm 

yr ymgeisydd ar gael drwy gydol mis Rhagfyr a mis Ionawr.  Gallai paratoadau dros gyfnod y 

Nadolig hefyd gael effaith niweidiol ar gyfranogiad priodol gan bartïon eraill a phreswylwyr 

lleol.  Yn yr holl amgylchiadau hyn, ystyrir ei bod yn synhwyrol atal y cyfnod penderfynu dros 

dro tan y Flwyddyn Newydd.   

Yng ngoleuni’r uchod, ataliaf y cyfnod penderfynu ar gyfer y cais hwn dros dro.  Bydd y 

cyfnod penderfynu’n ailgychwyn ar 17 Ionawr 2022. 

2. Ymgynghoriad ar y Wybodaeth Ychwanegol a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd 

Mae’r wybodaeth ychwanegol a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd ar gael trwy’r dolenni 

canlynol: 

https://dns.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/DNS/3214813/DNS-

3214813-000510-03.08.21%20Response%20to%20PINS.pdf  

https://llyw.cymru/cais-datblygiad-o-arwyddocad-cenedlaethol-chwarel-tal-y-bont  

Caiff yr Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl), ymgyngoreion arbenigol, cynghorau cymuned a 

phartïon eraill â buddiant wneud sylwadau ar y wybodaeth hon os dymunant neu efallai 

byddant yn fodlon mynd i’r afael â materion mewn datganiadau gwrandawiad.  Os hoffech 

wneud sylwadau ar y wybodaeth ychwanegol, mae’n rhaid iddynt gael eu derbyn erbyn 19 

Tachwedd 2021.  Bydd yr holl sylwadau’n cael eu cyhoeddi ar y wefan uchod.   

3. Materion eraill 

Bydd ymateb yr Awdurdod Cefnffyrdd i’r cais yn cael ei gyhoeddi pan ddaw i law.   

Mae’r Arolygydd yn atgoffa’r partïon bod ein llythyrau dyddiedig 12 a 29 Gorffennaf, sy’n 

amlinellu’r weithdrefn ar gyfer cynnal yr archwiliad hwn, yn ddilys o hyd heblaw am 

ddyddiadau disgwyliedig y gwrandawiadau.  Byddwn yn cysylltu ynglŷn â’r dyddiadau a’r 

trefniadau ar gyfer y sesiynau gwrandawiad yn agosach i’r amser.  Fe’ch atgoffaf y bydd 

nodyn sy’n amlinellu’r materion i’w trafod yn fanylach yn cael ei gyhoeddi maes o law.  Bydd 

y rhai hynny a fydd yn cymryd rhan mewn gwrandawiad yn cael eu gwahodd yn ffurfiol i 

gyflwyno datganiad gwrandawiad er mwyn ymateb i faterion a amlygwyd gan yr Arolygydd a 

benodwyd, os dymunant wneud hynny.  Bydd y cyfryw wahoddiadau’n cael eu hanfon ar yr 

un pryd â’r cadarnhad llawn o fanylion y gwrandawiad.  
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Cysylltwch â ni os bydd gennych unrhyw ymholiadau. 

Yn gywir 

Rhys Spencer 

Rhys Spencer 

Swyddog Achos 


