
Chwilio 

Eich prif weithgaredd pan fyddwch wedi mewngofnodi i Safle Mynediad Cyhoeddus IDOX fydd 

chwilio am gofnodion cynllunio yn ôl amrywiaeth o feini prawf. Mae amrywiaeth o ddulliau chwilio 

i'ch galluogi i ddod o hyd i'r wybodaeth rydych yn chwilio amdani: 

• Syml - chwilio'n gyflym am geisiadau neu apeliadau yn ôl darn o destun a roddwyd. Mae 

hyn er mwyn targedu cais cynllunio penodol yn hytrach na bori ceisiadau am ardal/tref 

benodol. Os ydych yn dymuno chwilio ystod eang o geisiadau mewn ardal fawr, bydd angen i 

chi ddefnyddio'r Chwilio Manwl. 

• Chwilio Manwl - chwilio yn ôl cyfuniad eang o ffactorau perthnasol 

• Rhestr wythnosol/misol - chwilio am geisiadau sydd â statws wedi ei ddilysu neu ei 

benderfynu o fewn cyfnod penodol o amser 

• Eiddo - chwilio am eiddo penodol y gall ceisiadau fod yn berthnasol iddo 

• Map - chwilio gan ddefnyddio offer map rhyngweithiol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chwilio Syml 

Mae chwiliad syml yn eich galluogi i chwilio'n gyflym am gais neu apêl drwy roi rhywfaint  

o destun a fydd yn helpu ei nodi. 

1 O'r gwymplen Chwilio dewiswch y modiwl Cynllunio, yna dewiswch Chwilio Syml. 

 

2 Yn y modiwl Cynllunio gallwch chwilio am: 

• Ceisiadau Cynllunio 

• Apeliadau Cynllunio 

Cliciwch i ddewis y math o gofnod yr ydych am ddod o hyd iddo. 

3 Os byddwch yn dewis chwilio am Ceisiadau, gallwch hefyd ddewis statws y cofnodion yr ydych yn 

chwilio amdanynt: 

• Ceisiadau presennol 

• Ceisiadau â phenderfyniad 

• Pob cais. 

Dewiswch y dewis priodol o'r gwymplen Statws. 

4 Rhowch rywfaint o destun yn y blwch chwilio a fydd yn cyfateb i un o’r canlynol: 

• rhif cyfeirnod (er enghraifft, * DM/2019/00001 *) 

• cod post (er enghraifft, * NP16 3EF *) 

• rhan o gyfeiriad (er enghraifft, * White House Farm *, * Ffordd Magwyr *). 

5 Cliciwch ar y botwm Chwilio i weld canlyniadau eich chwiliad (gweler "Canlyniadau Chwilio" ar 

dudalen 27). 

 

 



Chwilio Manwl 

Mae chwiliad manwl yn eich galluogi i adeiladu cyfuniad cymhleth o feini prawf penodol i chwilio am 

wybodaeth arnynt. 

1 O'r gwymplen Chwilio dewiswch y modiwl Cynllunio, yna dewiswch Chwilio Manwl. 

 

2 Yn y modiwl Cynllunio gallwch chwilio am: 

• Ceisiadau Cynllunio 

• Apeliadau Cynllunio 



Cliciwch i ddewis y math o gofnod yr ydych am ddod o hyd iddo. 

3 Mae amrywiaeth o rifau cyfeirnod yn gysylltiedig â chofnodion cynllunio. Rhowch un neu fwy i 

helpu i adnabod cofnod penodol. 

4 Mae'r manylion y gallwch eu llenwi yn dibynnu ar y math o gofnod a ddewiswyd. 

Screen shot / graphic 

Math o Fanylion Cofnod Gofynnol 
 

Manylion cais 
 

Yn eich galluogi i nodi math o gais, statws 
cais/apêl neu benderfyniad, a math o 
ddatblygiad yn ogystal â manylion lleoliad, gan 
gynnwys ward, plwyf a gwybodaeth cyfeiriadau. 
 

Manylion apêl 
 

Yn eich galluogi i nodi math o apêl, statws apêl, 
penderfyniad neu broses yn ogystal â manylion 
lleoliad, gan gynnwys ward, plwyf a 
gwybodaeth cyfeiriadau. 
 

 
 

 

 

Rhowch y manylion rydych chi am chwilio amdanynt. 

5 Mae gan bob achos cynllunio nifer o ddyddiadau pwysig sy'n gysylltiedig ag ef (er enghraifft, y 

dyddiad y cafodd y cais ei ddilysu neu'r dyddiad y cyhoeddwyd penderfyniad llys). Defnyddiwch y 

dewiswyr dyddiad i ddiffinio cyfnod priodol i chwilio o’i fewn ar gyfer unrhyw ddyddiadau o 

ddiddordeb. 

6 Cliciwch ar y botwm Chwilio i weld canlyniadau eich chwiliad (gweler "Canlyniadau Chwilio" ar 

dudalen 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chwilio Rhestrau Wythnosol/Misol 

Mae'r nodwedd rhestrau wythnosol neu fisol yn eich galluogi i chwilio am geisiadau yn ôl yr wythnos 

neu'r mis pan gawsant eu dilysu neu eu penderfynu, fel y cyhoeddwyd yn rhestrau'r awdurdod lleol. 

1 O'r gwymplen Chwilio dewiswch y modiwl Cynllunio, yna dewiswch Rhestrau Wythnosol/Misol. 

 

2 Cliciwch ar Rhestr Wythnosol neu Rhestr Fisol i ddewis pa restr rydych chi am ei chwilio. 

3 Gallwch gyfyngu eich chwiliad i ardal benodol drwy ddewis o blith y cwymplenni Plwyf neu Ward. 

4 Nodwch yr Wythnos neu'r Mis trwy ddewis o'r gwymplen. 

5 Dan Dangos ceisiadau, dewiswch i weld: 

• Ceisiadau wedi'u dilysu 

• Ceisiadau â phenderfyniad 

6 Cliciwch ar y botwm Chwilio i weld canlyniadau eich chwiliad (gweler "Canlyniadau Chwilio" ar 

dudalen 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chwilio Eiddo 

Mae'r nodwedd chwilio am eiddo yn eich galluogi i chwilio am eiddo penodol yn y rhestr. Mae dau 

opsiwn chwilio am eiddo: 

• Cyfeiriad - chwilio am geisiadau mewn cyfeiriad penodol 

• Chwilio stryd A i Y - chwilio am geisiadau ar stryd benodol a ddewiswyd o restr yn nhrefn yr 

wyddor. 

Chwilio Cyfeiriad 

1 O'r gwymplen Chwilio dewiswch y modiwl Cynllunio, yna dewiswch Chwilio Eiddo. 

2 I chwilio am eiddo penodol yn ôl ei gyfeiriad, dewiswch y tab chwilio am gyfeiriad. 

 

3 Rhowch gynifer o fanylion ag y byddwch yn eu gwybod yn y meysydd priodol, yna pwyswch y 

botwm Chwilio i weld canlyniadau eich chwiliad (gweler "Canlyniadau Chwilio" ar dudalen 27). 

4 Os oes angen i chi glirio'r meysydd a dechrau eto, pwyswch y botwm Ailosod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chwilio Stryd A i Y 

1 O'r gwymplen Chwilio dewiswch y modiwl Cynllunio, yna dewiswch Chwilio Eiddo. 

2 I chwilio am stryd yn nhrefn yr wyddor, dewiswch Chwilio Stryd A i Y. 

3 Cliciwch ar lythyren gyntaf y stryd y mae gennych ddiddordeb ynddi i ddangos yr holl strydoedd 

sy'n dechrau gyda'r llythyren honno. 

 

4 Dewiswch stryd o'r rhestr i weld y cyfeiriadau ar y stryd honno, yna dewiswch gyfeiriad i weld p’un 

a oes unrhyw gofnodion cynllunio yn bodoli ar gyfer y cyfeiriad hwnnw. 

5 I fynd yn ôl a dewis stryd wahanol, cliciwch ar y botwm Mireinio Chwilio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chwilio Map 

Mae chwilio map yn eich galluogi i nodi priodweddau ceisiadau neu apeliadau gan ddefnyddio map 

rhyngweithiol. Mae'r map yn eich galluogi i chwyddo ac archwilio pob eiddo 

i ddod o hyd i'r cofnodion sydd o ddiddordeb i chi. Gallwch hidlo'r canlyniadau a ddangosir drwy 

ychwanegu neu ddileu mathau o gofnodion a thrwy newid y cyfnod amser. 

Fel arall, os oes gennych ddiddordeb mewn ceisiadau sy'n berthnasol i ardal ddaearyddol benodol, 

megis yn agos i'ch cartref, gallwch chwilio am gofnodion sy'n gyfyngedig naill ai i'r rhan o’r map a 

ddangosir ar hyn o bryd neu i radiws penodol o ganol y map. Gallwch gadw'r chwiliadau hyn yn eich 

Chwiliadau Wedi'u Cadw. 

1 O'r gwymplen Chwilio dewiswch y modiwl Cynllunio, yna dewiswch Chwilio Map Mae'r wedd 

gychwynnol yn dangos ceisiadau a gyflwynwyd o fewn y chwe mis diwethaf. 

 

2 i nesáu at leoliad penodol, cliciwch ar bwynt ar y map a chlicio ar y botwm +. I chwyddo allan, 

cliciwch ar y botwm - . 

Fel arall, gallwch chwyddo i mewn ac allan drwy sgrolio olwyn y llygoden. 

Sylwer bod y raddfa ar waelod chwith y map yn newid wrth i chi chwyddo i mewn ac allan. 

3 I symud y ddelwedd o gwmpas, cliciwch ar y map a, gan gadw botwm y llygoden yn wedi’i wasgu, 

llusgwch i'r cyfeiriad rydych am ei weld. 

 

 

 



4 I fireinio'r hyn sydd ar ddangos, cliciwch ar Galluogi Hidlo. 

 

5 Mae'r wedd gychwynnol yn dangos ceisiadau a gyflwynwyd o fewn y chwe mis diwethaf. I newid y 

cyfnod amser, dewiswch o'r gwymplen Cyfnod Amser. 

 

6 I weld mwy o fathau o gofnodion ar y map, edrychwch ar y blychau perthnasol yn Eglurhad a 

Hidlo’r rhestr. I dynnu'r mathau o gofnodion oddi ar y map, tynnwch y ticiau oddi arnynt. Gellir 

gweld y rhan fwyaf o'r cofnodion mewn dwy ffordd: 

• Dangosir cofnodion sy’n effeithio dim ond ar yr eiddo sy'n destun y cais fel pwyntiau trionglog. 

• Mae cofnodion sy'n effeithio ar eraill (er enghraifft, cymdogion neu'r cyhoedd) yn cael eu dangos 

fel polygon sy'n dangos ffin yr eiddo y mae'r cais yn effeithio arno. 

 

 

 

 

 

 



7 Ar ôl i chi nodi cofnod o ddiddordeb, cliciwch ar y pwynt triongl neu'r polygon i weld crynodeb o'r 

wybodaeth am y cofnod. 

  

Os oes mwy nag un cofnod yn gysylltiedig â'r eiddo, gallwch glicio ar y saethau llywio i'r dudalen 

drwy'r crynodebau cofnod. 

I weld manylion llawn y cofnod, cliciwch ar y ddolen Manylion. 

8 Pan welir marcwyr du yr Eiddo, gallwch glicio ar unrhyw rai o'r rhain i weld crynodeb yr eiddo. 

 

I weld y manylion llawn am yr eiddo hwnnw, gan gynnwys unrhyw gofnodion hanesyddol nad ydynt 

yn dod dan y cyfnod amser a ddangosir ar y map, cliciwch ar Manylion yr Eiddo. 

 


