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1.1  Mae’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) yn 
ymwneud â datblygu Casnewydd yn y dyfodol, 
ac mae’r Cyngor yn awyddus i adael i bawb 
gael dweud eu dweud yn natblygiad y ddinas.  
Y cam cyntaf  fu cytuno ar amserlen fel 
bod pobl yn gwybod pryd y gallant gyfrannu, a 
phryd y gallant ddisgwyl ymateb i’w mewnbwn.  
Mae Pennod 3 yn nodi amserlen arfaethedig y 
Cyngor.  Gall unrhyw unigolyn neu sefydliad fod 
yn rhan o’r gwaith o lunio’r CDLl, ond anogir 
cynnwys y gymuned yn arbennig drwy Cynllun 
Cynnwys Cymunedau (CCC). Ceir rhagor 
o wybodaeth am sut y gellir cynnwys y gymuned 
ym Mhennod 4. 

1.2  Mae’n rhaid i Gynllun Datblygu Lleol gael ei 
baratoi yn unol â’r rheolau a bennwyd gan 
Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn golygu y 
bydd cadernid cyffredinol y Cynllun yn cael 
ei benderfynu gan arolygydd annibynnol a 
benodir gan Lywodraeth Cymru.  Wrth nodi’r 
broses yn y Cytundeb Cyflawni hwn, rhoddir y 
cyfle mwyaf  posibl i roi mewnbwn i’r Cynllun 
ac i gonsensws gael ei ffurfio cyn belled ag y 
bo modd. Mae’n bwysig felly cymryd rhan yn 
gynnar ac i gyflwyno eich barn chi.

1.3    Bydd gan yr Arolygydd ddiddordeb yn yr holl 
dystiolaeth ar bob agwedd ar y Cynllun.  Ni 
ellir paratoi’r Cynllun mewn gwactod wrth 
gwrs, a bydd angen iddo ystyried yr holl 
ffactorau perthnasol, gan gynnwys: 

• datblygiadau presennol
• y cyd-destun ehangach, gan gynnwys 

Awdurdodau cyfagos 
• canllawiau polisi cynllunio, rheoliadau a 

chynlluniau a strategaethau perthnasol eraill 
gan Lywodraeth Cymru 

1.4  Y Cynllun Datblygu Lleol Newydd fydd y 
ddogfen allweddol ar gyfer pennu’r math o 
leoedd yr ydym yn byw ynddynt, yn gweithio 
ynddynt ac yn gwneud ein gweithgaredd 
hamdden ynddynt. Bydd yn fodd allweddol o 
ofalu am yr amgylchedd er budd y genhedlaeth 
hon a chenedlaethau’r dyfodol. Gobeithiwn 
y byddwch yn darllen yr adroddiad hwn ac 
yn cymryd amser i fod yn rhan o’r gwaith o 
lunio dyfodol Casnewydd: y ddinas, y pentrefi 
cyfagos a chefn gwlad.   

1.5  Sylwch, os nad ydych chi neu’ch sefydliad 
eisoes wedi cofrestru i gymryd rhan, gallwch 
wneud hyn drwy wefan y Cyngor:  
www.newport.gov.uk/ldp, drwy e-bost  
at ldp.consultation@newport.gov.uk, drwy 
ffonio 01633 656656 neu drwy ysgrifennu 
at:  Tîm Polisi Cynllunio, Cyngor Dinas 
Casnewydd, Ystafell 707, Y Ganolfan  
Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR.

 

1.  Crynodeb 
Gweithredol 
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 Cynhaliodd y Cyngor 
ymgynghoriad ar y Cytundeb 
Cyflawni drafft rhwng Ionawr a 
Mawrth 2021.



 

   

 

2.  Cyflwyniad

1 Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref  (CDLl) (Cymru) 2005, fel y’u diwygiwyd:  A.41 
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2.1   Mabwysiadodd y Cyngor y Cynllun Datblygu 
Lleol (CDLl) ar 27 Ionawr 2015 ac mae’n 
nodi fframwaith cynllunio’r Cyngor ar gyfer 
datblygu a defnydd tir yng Nghasnewydd dros y 
cyfnod o 2011 i 2026.  I sicrhau bod Cynlluniau 
Datblygu Lleol yn gyfoes, rhaid i awdurdodau 
cynllunio lleol1 ddechrau adolygiad llawn o’u 
cynlluniau o leiaf  unwaith bob pedair blynedd 
ar ôl eu mabwysiadu, os nad yn gynt os yw 
canfyddiadau’r Adroddiadau Monitro Blynyddol 
(AMBau) yn dynodi bod gweithrediad cynllun 
yn destun pryder sylweddol. Mae Cyngor 
Dinas Casnewydd wedi cynhyrchu Adroddiad 
Adolygu sy’n nodi’r math arfaethedig o 
adolygiad, h.y. adolygiad llawn o’r cynllun, 
a’r ffactorau allweddol hynny i’w hystyried 
ar gyfer cynllun newydd.  Ochr yn ochr â’r 
Adroddiad Adolygu mae’n ofynnol i’r Cyngor 
lunio Cytundeb Cyflawni sy’n nodi’r amserlen 
a’r strategaeth ymgysylltu ar gyfer paratoi’r 
cynllun.  Bydd y Cytundeb Cyflawni Diwygiedig 
hwn, ar ôl iddo gael ei gymeradwyo, yn cael ei 
gyflwyno i Lywodraeth Cymru a bydd yn sail 
ar gyfer cynhyrchu CDLl newydd Casnewydd.  
Bydd y CDLl Newydd yn cwmpasu’r cyfnod 
rhwng 2021-2036.  

  Diben Cytundeb Cyflawni (CC)

2.2  Mae’r Cytundeb Cyflawni hwn yn rhan 
bwysig o’r broses o baratoi cynllun.  Mae’n 
offeryn rheoli prosiect hanfodol sy’n nodi’r 
prosesau o baratoi cynlluniau, gan egluro’r 
cyfleoedd a’r dulliau ymgysylltu sy’n ofynnol 
gan ddeddfwriaeth, rheoliadau a chanllawiau 

Llywodraeth Cymru.  Mae hefyd yn nodi’r 
adnoddau a’r amserlenni dan sylw.  Ceir rhestr 
termau yn Atodiad 4.  Mae dwy agwedd 
allweddol i Gytundeb Cyflawni:

2.3  Y ddogfen hon yw’r Cytundeb Cyflawni 
diwygiedig sydd wedi cael ei gymeradwyo gan 
Gabinet y Cyngor ac sy’n cael ei gyflwyno 
i Lywodraeth Cymru (LlC) er  cytundeb. 
Unwaith y bydd Llywodraeth Cymru wedi 
cytuno arno, bydd y Cytundeb Cyflawni ar gael 
ar wefan y Cyngor a bydd ar gael ar ffurf  copi 
caled yng Ngorsaf  Wybodaeth y Cyngor a/
neu Ganolfan Ddinesig Casnewydd (a nodir 
yn glir ar ddechrau pob ymgynghoriad cam 
allweddol).   Bydd adolygiad o gynnydd yn cael 
ei gynnal ym mhob cam allweddol o’r CDLl 
newydd (CDLlN).  

 1. Amserlen
Nodi’r gwaith o baratoi a mabwysiadu’r CDLl 
newydd, Arfarniadau Cynaliadwyedd Integredig, 
Adroddiadau Monitro Blynyddol a Chanllawiau 
Cynllunio Atodol 

 2.  Cynllun Cynnwys y  
Gymuned (CCG)

Nodi sut bydd y Cyngor yn cynnwys cyrff 
ymgynghori a’r cyhoedd wrth baratoi’r Cynllun 



  Paratoi’r CDLlN

2.4  Wrth baratoi’r CDLlN, bydd y Cyngor yn anelu 
at gyflawni’r canlyniadau allweddol canlynol, 
yn unol â Llawlyfr CDLl Llywodraeth Cymru 
(Argraffiad 3, 2020): 

•  Cefnogi datblygu cynaliadwy a lleoedd o ansawdd 
wedi’u seilio ar y Canlyniadau Creu Lleoedd 
Cynaliadwy Cenedlaethol, gan gyd-fynd â pholisi 
cenedlaethol a nodir yn Cymru’r Dyfodol:  Y Cynllun 
Cenedlaethol (2040), Polisi Cynllunio Cymru (PCC) 
ac wedi’i integreiddio gyda AC / AAS / ARhC, 
gan gynnwys y Gymraeg a gofynion Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol 2015.  

• Bydd wedi ei seilio’n gadarn ar gyfranogiad cynnar, 
effeithiol ac ystyrlon gan y gymuned er mwyn deall 
ac ystyried ystod eang o safbwyntiau, gyda’r nod o 
greu consensws eang ar strategaeth ofodol, polisïau a 
chynigion y CDLlN. 

• Bydd yn seiliedig ar ddealltwriaeth gadarn o rôl 
a swyddogaeth ardal Casnewydd gan gynnwys y 
cysylltiadau gweithredol ag ardaloedd y tu hwnt i’n 
ffiniau gweinyddol. 

• Bydd yn nodedig drwy gael cynlluniau sy’n nodi’n glir 
sut y bydd Casnewydd yn datblygu ac yn newid, gan 
roi sicrwydd i gymunedau, datblygwyr a busnesau.  

• Bydd yn gallu gwrthsefyll newid yn yr hinsawdd (gan 
ddefnyddio amcanestyniadau hinsawdd diweddaraf  
y Deyrnas Gyfunol, data asesu perygl llifogydd a 
bregusrwydd) a chefnogi’r newid i gymdeithas carbon 
isel yn unol â’r targedau a chyllidebau lleihau carbon 
diweddaraf fel y nodir yn Neddf yr Amgylchedd 
(Cymru) (Rhan 2). Rhaid cadw at egwyddorion Creu 
Lleoedd, yr Hierarchaeth Trafnidiaeth Gynaliadwy a’r 
Hierarchaeth Ynni fel y’u nodir ym Mholisi Cynllunio 
Cymru. 

• Sicrhau bod adnoddau naturiol yn cael eu rheoli’n 
gynaliadwy yn unol â Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 
2016 a deddfwriaeth berthnasol arall. 

• Cyflawni’r hyn a fwriedir drwy gynlluniau ymarferol a 
hyfyw, gan ystyried y gofynion seilwaith angenrheidiol, 
hyfywedd ariannol a ffactorau eraill yn y farchnad.  

• Bod yn gynhyrchiol ac yn ymatebol gyda chynlluniau, gan 
roi’r wybodaeth ddiweddaraf a’r hyblygrwydd i newid.  

2.5  Bydd y CDLlN yn cael ei baratoi gan ystyried 
ystod eang o ddeddfwriaeth, polisïau a 
mentrau eraill ar lefel ryngwladol, genedlaethol, 

ranbarthol a lleol. Bydd y Cynllun Llesiant 
Lleol (CLlLl) yn arbennig o bwysig ar lefel leol. 
Mae’r Cynllun Llesiant yn ymwneud â llesiant 
economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol 
a diwylliannol Casnewydd ac mae ganddo 
gysylltiadau clir â’r CDLlN lle mae hwnnw’n 
ymwneud â chynllunio defnydd tir.

  Arfarniad Cynaliadwyedd 
Integredig ac Asesiad 
Rheoliadau Cynefinoedd

2.6  Mae Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig, (AC)2 
sy’n ymgorffori Asesiad Amgylcheddol Strategol 
(AAS)3 ac Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg 
(AEG), yn un o ofynion statudol paratoi CDLl 
er mwyn asesu goblygiadau amgylcheddol, 
cymdeithasol ac economaidd strategaeth a 
pholisïau’r Cynllun. Defnyddir proses yr AC / 
AAS er mwyn sicrhau bod polisïau yn y CDLl yn 
adlewyrchu egwyddorion datblygu cynaliadwy 
ac yn ystyried effeithiau sylweddol y cynllun ar yr 
amgylchedd.   Bu’r AC, yn cynnwys yr AAS, yn 
broses ailadroddol drwy gydol y gwaith o baratoi’r 
CDLl mabwysiedig ac adlewyrchir hyn yng 
nghynigion a pholisïau’r Cynllun

2.7  Bydd y Cyngor yn cynnal Arfarniad Cynaliadwyedd 
Integredig (ACI) fel y nodir uchod ond bydd yn 
ehangu cwmpas yr asesiad integredig hwn er 
mwyn sicrhau ei fod hefyd yn cynnwys rhywfaint 
o asesiadau effaith eraill.   Bydd y dull hwn yn 
asesu’r cyfraniad y gall y CDLlN ei wneud i’r 
Nodau Llesiant ac yn sicrhau dull cydweithredol ar 
amrywiaeth o faterion, gan gydnabod cysylltiadau 
rhyngddynt ac osgoi dyblygu gwaith. Bydd y dull 
cyfannol ac integredig hwn yn sicrhau, yn ogystal 
â’r AC, yr AAS a’r AEG (a nodir uchod) y bydd yr 
asesiad integredig yn cynnwys man lleiaf Asesiad 
o’r Effaith ar Gydraddoldeb (AEG), Asesiad 
o’r Effaith ar Iechyd (AEI) a dealltwriaeth glir o 
sut mae nodau llesiant Cymru yn dylanwadu ar 
y cynllun.  Er mwyn cyfeirio ato yn y dyfodol, 
dylid ystyried bod yr Arfarniad Cynaliadwyedd 
Integredig yn cynnwys yr asesiadau ehangach 
fel y nodwyd uchod.  Bydd y broses ACI yn 
cydredeg â’r broses o lunio’r cynllun ac yn rhan 
ailadroddol o baratoi’r cynllun4.

  

2 Section 62 (6) Planning and Compulsory Purchase Act 2004  
3 European Union Directive 2001/42/EC & Environmental Assessment of  Plans and Programmes (Wales) Regulations 2004   
4At the time the revised Delivery Agreement was prepared the scoping stage had been completed and relevant documents published 
on the Council’s website.
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2.8 Bydd yr ACI yn cael ei gynnal fel a ganlyn: 

•  Mae Adroddiad Cwmpasu Arfarniad 
Cynaliadwyedd Integredig yn nodi’r 
materion cynaliadwyedd presennol yn ardal 
Casnewydd ac yn darparu gwybodaeth sylfaenol 
ynghyd ag adolygiad o gynlluniau, polisïau, 
rhaglenni a strategaethau.  Bydd y dangosyddion 
ac amcanion presennol yr AC5 yn cael eu 
diwygio a’u diweddaru yn ôl yr angen. Bydd 
Fframwaith Cynaliadwyedd diwygiedig yn cael  
ei gynhyrchu.   

•  Mae Adroddiad Arfarnu Cynaliadwyedd 
Integredig Cychwynnol (AACI) yn rhagweld 
ac yn gwerthuso effeithiau opsiynau’r CDLl, 
y strategaeth ofodol a pholisïau strategol ar 
yr amcanion cymdeithasol, amgylcheddol ac 
economaidd fel y’u nodir yn yr Adroddiad 
Cwmpasu. Bydd yr AACI yn cael ei gyhoeddi 
ar yr un pryd â’r Strategaeth a Ffefrir a’i 
ddiweddaru pan gaiff y Cynllun Adneuo  
ei baratoi. 

•  Adroddiad Arfarniad Cynaliadwyedd 
(AAC) Integredig Terfynol.  Bydd hyn yn 
dwyn ynghyd holl elfennau’r ACI ac yn ystyried 
argymhellion rhwymol yr Arolygydd Cynllunio. 
Cyhoeddir yr AACI Terfynol ar ôl derbyn 
Adroddiad yr Arolygydd.  

•  Bydd Datganiad Mabwysiadu Arfarniad 
Cynaliadwyedd Integredig yn cael 
ei gyhoeddi i egluro sut yr ystyriwyd yr 
ystyriaethau cynaliadwyedd a’r Asesiad 
Cynaliadwyedd wrth gynhyrchu’r CDLlN. 

2.9  Yn ogystal â’r broses ACI, mae’n ofynnol 
i’r Cyngor hefyd ymgymryd ag Asesiad 
Rheoliadau Cynefinoedd (ARhC) fel rhan 
o’r broses o baratoi’r cynllun. Mae Cyfarwyddeb 
Cynefinoedd9 yn ei gwneud yn ofynnol i 
gynlluniau defnydd tir, gan gynnwys CDLlau, 
fod yn destun Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd 
ychwanegol lle ceir safleoedd o arwyddocâd 
Ewropeaidd at ddibenion cadwraeth natur. Mae 
Casnewydd yn cynnwys safleoedd dynodedig 

cadwraeth natur Ewropeaidd gan gynnwys 
Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Afon Wysg 
ac Ardal Gwarchodaeth Arbennig Aber 
Afon Hafren a safle RAMSAR6. Bydd Asesiad 
Rheoliadau Cynefinoedd yn cael ei gynnal ochr 
yn ochr ag ACI er mwyn sicrhau dull integredig 
o asesu. 

2.10  Mae dau gam i Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd, 
a dim ond os daw cam 1 i’r casgliad bod 
potensial ar gyfer effeithiau andwyol y bydd 
angen y ddau ohonynt:

2.11  Y bwriad yw y bydd y broses unwaith eto’n 
cydredeg â’r broses o lunio’r Cynllun ac yn 
rhan ailadroddol o baratoi’r Cynllun.  

 
 Sylfaen Tystiolaeth

2.12  Mae’r Adroddiad Adolygu yn nodi’r angen 
i ddiweddaru a chynnal asesiadau ar sail 
tystiolaeth drwy gydol cyfnod paratoi’r cynllun. 
Rhagwelir y bydd angen yr asesiadau canlynol 
fel rhan o broses y CDLlN:

• Rhagolygon Poblogaeth ac Aelwydydd 
• Asesiad o Anghenion Tai Lleol 
• Adolygiad o Dir Cyflogaeth
• Asesiad Hyfywedd Tai Fforddiadwy 
• Asesiad Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr
• Asesiad Strategol ar Ganlyniadau Llifogydd 
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5https://www.newport.gov.uk/en/Planning-Housing/Planning/Planning-policy/Local-Development-Plan/Sustainability-appraisal.aspx 
6A Ramsar site is a wetland site designated to be of  international importance under the Ramsar Convention. The Convention on 
Wetlands, known as the Ramsar Convention, is an intergovernmental environmental treaty established in 1971 by UNESCO, which 
came into force in 1975

 Cam 1: Sgrinio

Penderfynu a allai unrhyw un o 
amcanion cadwraeth y safleoedd 
dynodedig gael eu heffeithio’n 
andwyol. 

 Cam 2: Asesu Priodol  

Asesiad o’r cynllun ar amcanion 
cadwraeth y safleoedd dynodedig. 



• Astudiaeth Manwerthu a Hamdden 
• Asesiad Seilwaith Gwyrdd
• Asesiad Ynni Adnewyddadwy
• Asesiad Tirwedd 

2.13  Nid yw’r uchod yn rhestr ddiffiniol a gallai 
rhai gofynion diweddaru’r sail dystiolaeth 
ychwanegol ddod i’r amlwg wrth i’r broses o 
ddiwygio’r CDLlN fynd rhagddi.  

  Deddf  Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015

2.14  Cafodd Deddf  Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) Gydsyniad Brenhinol ym 
mis Ebrill 2015.  Nod y Ddeddf  yw gwneud 
gwahaniaeth i fywydau pobl yng Nghymru 
o ran y saith nod llesiant a hefyd i nodi pum 
ffordd o weithio, fel y nodir yn ffigur 1 isod: 

Ffigur 1:  Nodau Llesiant a Ffyrdd o Weithio

 2.15  O ystyried mai datblygu cynaliadwy yw 
egwyddor sylfaenol graidd y CDLl (a’r 
ACI); mae cysylltiadau clir rhwng y CDLl 
a Deddf  LlCD. Fel un o ofynion y Ddeddf, 
rhaid cynhyrchu Cynllun Llesiant Lleol 
(CLlLl).  Bydd y cynllun hwn yn edrych ar les 
economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a 
diwylliannol y sir a bydd ganddo gysylltiadau 
clir â’r CDLl Newydd.  Rhagwelir y bydd yr 
amserlenni ar gyfer datblygu Cynllun Llesiant 
wedi’i ddiweddaru ar gyfer Casnewydd yn 

gorgyffwrdd a bydd hyn yn helpu i ddatblygu’r 
ddau gynllun.  Bydd Deddf  LlCD a’r CLlLl yn 
cael eu hystyried yn llawn drwy gydol y gwaith 
o baratoi’r CDLlN, a fydd yn dilyn y pum 
ffordd o weithio.

 Profion Cadernid

2.16  Bydd y CDLl Newydd yn cael ei gyflwyno i 
Lywodraeth Cymru i’w archwilio.  Penodir 
Arolygydd annibynnol gan Lywodraeth Cymru 
i gynnal yr archwiliad hwn i benderfynu a yw’r 
Cynllun yn sylfaenol gadarn.  Mae ‘cadernid’ 
yn rhan annatod o’r system CDLlau ac mae’n 
egwyddor bwysig ar gyfer dangos a yw’r CDLl 
yn dangos barn dda ac y gellir ymddiried 
ynddo. Os gwelir nad yw’r CDLlN yn gadarn, 
yna bydd Llywodraeth Cymru yn ei gwneud 
yn ofynnol i’r Cyngor gymryd y camau 
angenrheidiol i unioni’r sefyllfa.  

2.17  Yn ystod yr archwiliad, bydd yr Arolygydd yn 
asesu a yw’r gwaith o baratoi’r cynllun wedi’i 
wneud yn unol â gofynion gweithdrefnol 
cyfreithiol a rheoliadol ac yn cydymffurfio 
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â’r Cynllun Cynnwys Cymunedau. Rhaid i’r 
Arolygydd hefyd benderfynu a yw’r Cynllun yn 
bodloni’r tri phrawf  cadernid7: 

 2.18  Yn dilyn Archwiliad, bydd yr Arolygydd yn 
llunio adroddiad sy’n nodi ei ganfyddiadau 

a’i gasgliadau.  Bydd casgliadau’r Arolygydd 
yn gyfrwymol ac oni bai bod Llywodraeth 
Cymru yn ymyrryd, rhaid i’r Cyngor dderbyn 
y newidiadau sy’n ofynnol gan yr Arolygydd a 
mabwysiadu’r CDLl Newydd fel y’i diwygiwyd. 
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 Prawf 1 
Yw’r Cynllun yn 

addas? 

(h.y. yw e’n glir bod 
y CDLlN yn gyson â 
chynlluniau eraill?) 

 Prawf 3
A fydd y Cynllun 

yn cyflawni?

 (h.y. yw e’n debygol o  
fod yn effeithiol?) 

 Prawf 2 
A yw’r Cynllun  

yn briodol? 

(h.y. yw’r Cynllun yn briodol ar gyfer 
yr ardal o ystyried y dystiolaeth?) 

7Mae’r profion cadernid i’w gweld yn Llawlyfr Cynlluniau Datblygu Lleol Llywodraeth Cymru https://gov.wales/development-plans-
manual-edition-3-march-2020

Bandstand Parc Belle Vue



 

   

3.1.  Rhaid i’r Cyngor nodi amserlen ar gyfer 
paratoi’r cynllun, gan nodi’r gwahanol gamau a 
dogfennau a chyfnodau allweddol ymgynghori 
â’r cyhoedd.  Mae Llywodraeth Cymru wedi 
pennu disgwyliad na ddylai CDLl newydd 
gymryd mwy na 3.5 mlynedd, ynghyd ag un 
cyfnod llithro o dri mis.  Mae’r diwygiad i’r 
amserlen yn nodi oedi gan arwain at gyfnod 
creu cynllun 4.75 mlynedd heb unrhyw gyfnod 
llithro. Ystyrir bod yr amserlen ddiwygiedig yn 
adlewyrchu anfanteision sydd wedi digwydd 
ers i’r gwaith o baratoi’r cynllun fynd rhagddo 
a rhagolwg realistig ar gyfer bwrw ymlaen â’r 
gwaith paratoi. Mae gan Gasnewydd Gynllun 
Datblygu Lleol mabwysiedig (2015-2026) 
sydd ar waith ar hyn o bryd a bydd yn parhau 
i wneud hynny tra bydd y cynllun newydd (y 
CDLl newydd) yn cael ei baratoi.  

3.2.  Mae Tabl 1 yn nodi cyfnodau allweddol 
paratoi’r cynllun.   Mae cynllun prosiect 

manylach wedi’i gynnwys yn Atodiad B. 
Rhennir yr amserlen rhwng Camau Diffiniol a 
Dangosol.  Nodir Cam 1-4 fel camau diffiniol 
gan fod dilyniant y camau hyn dan reolaeth 
uniongyrchol y Cyngor. Gwnaed pob ymdrech 
i gadw at fersiwn gyntaf  yr amserlen, fodd 
bynnag roedd rhai anfanteision yn amlwg yn 
ystod 2022, sydd wedi arwain at yr angen am 
amserlen ddiwygiedig. Gwneir pob ymdrech i 
gadw at yr amserlen ddiwygiedig.  Nodir bod 
Camau 5-8 yn ddangosol gan fod y camau 
hyn yn dibynnu ar ffactorau amrywiol gan 
gynnwys nifer y sylwadau a dderbyniwyd yn 
ystod ymgynghoriad y Cynllun Adneuo neu 
nifer y sesiynau gwrandawiad archwilio sydd 
eu hangen. Mae gan y Cyngor lai o reolaeth 
dros y ffactorau hyn.  Felly, caiff camau 5-8 
eu hailystyried ar ôl cyrraedd cam Adneuo’r 
cynllun lle bydd amseriadau pendant yn cael eu 
paratoi a’u cyflwyno i Lywodraeth Cymru i’w 
cytuno a’u cyhoeddi.  

 

3.  Amserlen

  

Camau Allweddol Amserlenni Diffiniol 

Cam 1 
Cytundeb 
Cyflawni  

Ymgynghoriad Cyhoeddus  
Cymeradwyaeth Lawn y Cyngor a Chyflwyno i 
Lywodraeth Cymru
Cymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru 

Ionawr - Mawrth 2021
Ebrill 2021
Mai 2021

Cam 2
Cyn-Adneuo 

Cam Safleoedd Ymgeisiol
Ymgynghoriad ar yr Arfarniad Cynaliadwyedd 
Integredig 
Gweledigaeth ac Amcanion 
Paratoi Dewisiadau Twf a Gofodol
Dewisiadau Twf a Gofodol - Ymgysylltu 
Paratoi’r Strategaeth a Ffefrir  
Cyngor llawn yn adrodd ar Strategaeth a Ffefrir

Mehefin – Medi 2021 
Mehefin - Awst 2021
 
Medi 2021 – Mehefin 2022 
Gorff - Rhag 2022 
Ion - Mawrth 2023
Ebrill – Awst 2023
Medi 2023

Cam 3 
Y Strategaeth 
a Ffefrir  

Ymgynghoriad Cyhoeddus 
Paratoi Cynllun Adneuo 
Cyngor Llawn yn adrodd ar y Cynllun Adneuo

Hydref – Tachwedd 2023 
Rhagfyr 2023 – Awst 2024 
Medi 2024

Cam 4 
Cynllun 
Adneuo

Ymgynghoriad Cyhoeddus 
Cymeradwyaeth lawn y Cyngor i’w gyflwyno i LlC

Hydref – Rhagfyr 2024
Ebrill 2025
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Tabl 1: Amserlen Gryno 



Dangosol Amserlenni

Cam 5
 

Cyflwyniad Mai 2025

Cam 6 Archwilio Mehefin 2025

Cam 7 Adroddiad yr Arolygydd Ionawr 2026

Cam 8 Mabwysiadu Chwefror 2026

Cyfanswm Paratoi’r 
Cynllun  
4.75 mlynedd 

 Adnoddau

3.3.   Bydd y Rheolwr Cynllunio a Datblygu yn 
gyfrifol am ddarparu’r CDLlN yn gyffredinol, 
gyda’r Rheolwr Polisi Cynllunio yn gyfrifol 
am reoli prosiectau o ddydd i ddydd. Bydd 
y Tîm Polisi Cynllunio yn arwain y gwaith o 
baratoi a chyflawni’r CDLlN gydag ymgysylltu 
ag Aelodau ac adroddiadau gwleidyddol ar 
adegau priodol.

3.4.     Nodir yr adnoddau staff  yn Nhabl 2 isod, 
bydd tua 90-95% o amser swyddogion yn cael 
ei neilltuo i’r CDLlN i gyfrif  am ymwneud 
o ddydd i ddydd ar y cyd â chydweithwyr 
ym maes rheoli datblygu a hefyd i gyfrif  am 
weithio rhanbarthol. 

3.5.  Bydd y Pennaeth Adfywio a Datblygu 
Economaidd a’r Rheolwr Cynllunio a Datblygu 
yn neilltuo amser ychwanegol i gyflawni’r 
CDLlN yn effeithlon. Bydd hefyd angen galw 
ar adnoddau staff  o adrannau mewnol eraill 
er mwyn helpu i gynnal diweddariadau / 
asesiadau sail dystiolaeth amrywiol. Mae hyn 
yn debygol o gynnwys cymorth swyddogion 
gan:  Rheoli Datblygu, Gwasanaethau 
Dinas, Polisi a Phartneriaeth, Tai, Priffyrdd, 
Adfywio a Datblygu Economaidd, 
Addysg, Gwasanaethau Democrataidd a 
Gwasanaethau Cyfreithiol.  

Teitl Swydd Swyddog Nifer y swyddi 

Rheolwr Polisi Cynllunio 1

Prif Swyddog Polisi Cynllunio 1

Uwch Swyddog Polisi Cynllunio 1

Swyddog Polisi Cynllunio 1

GIS a Thechnegydd  1

Tabl 2: Strwythur Tîm Cynllun Datblygu Lleol Newydd 
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3.6  Mae’r Cyngor yn cydnabod y bydd hefyd yn 
ofynnol i wasanaethau arbenigol proffesiynol 
ychwanegol symud ymlaen a sefydlu sail 
dystiolaeth gadarn i lywio’r CDLlN. Er y 
rhagwelir y bydd cryn dipyn o waith sail 
dystiolaeth yn cael ei wneud gan swyddogion 
CDC, bydd angen defnyddio ymgynghorwyr 
allanol, yn enwedig o ran elfennau technegol / 
arbenigol iawn yn ymwneud â’r sail dystiolaeth. 
Sicrhawyd adnoddau ariannol yn unol â hynny. 

3.7  Mae’n bwysig nodi bod gwaith yn mynd 
rhagddo ar sail ranbarthol a bydd cydweithio ag 
awdurdodau cyfagos yn parhau i fod yn hanfodol 
i baratoi’r Cynllun Datblygu Gwledig, yn enwedig 
o ran sail dystiolaeth ar y cyd, lle y bo’n briodol. 
Mae Grŵp Cynllunio Strategol De-ddwyrain 
Cymru (GCSDDdC) yn gweithio tuag at gyfres o 
fethodolegau y cytunwyd arnynt yn rhanbarthol 
ar gyfer meysydd pwnc allweddol er mwyn 
sicrhau sail dystiolaeth gyson ledled Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd. Yn ogystal, mae Cynghorau 
Sir Fynwy, Tor-faen, Blaenau Gwent, Casnewydd 
a Chaerffili wedi caffael nifer o astudiaethau sail 
tystiolaeth ar y cyd a rhagwelir gwaith ar y cyd yn 
y dyfodol gyda’r awdurdodau hyn a Chaerdydd.  

3.8  Mae cyllideb bwrpasol ar gael i ddatblygu’r 
CDLlN i’w fabwysiadu o fewn yr amserlen 
arfaethedig. Rhagwelir y bydd hyn yn cynnwys 
gwariant sy’n ymwneud â phob elfen o 
baratoi’r CDLlN a’r Archwiliad Annibynnol.

Rheoli a Dadansoddi Risg

3.9  Ystyrir bod yr amserlen arfaethedig yn realistig 
ac yn gyraeddadwy ac yn ystyriol o:

• Gwmpas y gwaith o baratoi’r Cynllun newydd, 
gan roi sylw i reoliadau a chanllawiau Llywodraeth 
Cymru; 

• Yr adnoddau y mae’r Cyngor wedi’u hymrwymo i 
gynllunio’r gwaith o baratoi’r cynllun; a  

• Strwythur presennol y Cyngor, ei strwythurau 
gwneud penderfyniadau a’i batrymau cyfarfod. 

3.10  Er y gwneir pob ymdrech i osgoi gwyro o’r 
amserlen hon, cydnabyddir ei bod yn heriol.  
Mae Atodiad D yn nodi nifer o risgiau posibl, 
ynghyd ag ymagwedd arfaethedig y Cyngor 
tuag at eu rheoli. 

 Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA)

3.11  Bydd y CDLlN yn cynnwys digon o bolisïau i 
ddarparu’r sail ar gyfer penderfynu ar geisiadau 
cynllunio.  Fodd bynnag, mae gan CCA rôl 
gefnogol bwysig o ran darparu canllawiau 
manylach neu ganllawiau sy’n benodol i 
safleoedd ar y modd y caiff  polisïau CDLl eu 
cymhwyso. Er nad yw CCA yn rhan o Gynllun 
Datblygu, dylai ddeillio o’r CDLl perthnasol a 
bod yn gyson ag ef.  Dylid croesgyfeirio’r CCA 
yn glir hefyd at y polisïau a’r cynigion y mae’n 
eu hategu. 

3.12  Ers mabwysiadu’r CDLl presennol, mae 
23 o ddogfennau canllaw cynllunio atodol 
(CCA) wedi eu cynhyrchu i gefnogi meysydd 
polisi CDLl allweddol. Rhagwelir y bydd 
rhestr bynciau’r CCA isod yn parhau i fod 
yn berthnasol ac yn angenrheidiol.  Lle gellir 
diweddaru neu ddiwygio’r rhain fel rhan o 
broses y CDLl, i adlewyrchu’r newidiadau i’r 
CDLlN a’i sail dystiolaeth, caiff  hyn ei wneud. 
Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi na ellir 
mabwysiadu’r CCA sy’n gysylltiedig â’r CDLlN 
yn ffurfiol tan ar ôl i Adroddiad yr Arolygydd 
ddod i law ac nad oes unrhyw newidiadau 
i’r ymagwedd polisi a nodir yn y CDLlN. Ni 
ragwelir y bydd unrhyw CCA newydd neu 
ychwanegol yn cael ei baratoi ochr yn ochr â’i 
CDLlN oherwydd amserlenni heriol. 

• CCA Ymrwymiadau Cynllunio  

• CCA Tai Fforddiadwy  

• CCA Archaeoleg ac Ardaloedd Archaeologol 
Sensitif   

• CCA Bywyd Gwyllt a Datblygu  

• CCA Estyniadau i Dai a Thai Allan Domestig  

• CCA Anheddau Newydd 
  

• CCA Addasu Fflatiau  

• CCA Storio a Chasglu Gwastraff 

• CCA Safonau Parcio   

• CCA Tai Amlbreswyliaeth  
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• CCA Dylunio Blaenau Siopau Drafft 

• CCA Teithio Cynaliadwy 

• CCA Mesurau Diogelwch ar gyfer Blaenau Siopau 
ac Adeiladau Masnachol  

• CCA Diogelu Mwynau  

• CCA Darpariaeth Mannau Chwarae  
Awyr Agored 

• CCA Coed, Coetiroedd, Gwrychoedd a 
Safleoedd Datblygu 

• CCA Ansawdd Aer  

• CCA Arfarniad Ardal Gadwraeth Caerllion 

• CCA Arfarniad Ardal Gadwraeth Stow Park 

• CCA Arfarniad Ardal Gadwraeth Cleidda 

• CCA Arfarniad Ardal Gadwraeth The 
Shrubbery 

• CCA Arfarniad Ardal Gadwraeth Canol y  
Ddinas Drafft 

• CCA Arfarniad Ardal Gadwraeth Sant  
Gwynllyw Drafft

Monitro ac Adolygu

3.13  Bydd y Cyngor yn parhau i fonitro ac adolygu 
cynnydd y CDLlN yn rheolaidd yn erbyn 
gofynion y Cytundeb Cyflawni er mwyn 
sicrhau bod yr amserlen yn cael ei chadw a 
bod ymgysylltiad y cyhoedd fel y’i nodir yn 
y CCC yn cael ei fodloni.  Fel y nodwyd ym 
mharagraff 3.1, mae’r amserlen yn caniatáu 
rhywfaint o hyblygrwydd, fodd bynnag, ystyrir 
bod y newidiadau arfaethedig yn ddiwygiadau 
sylweddol i’r CC a bydd angen i’r Cyngor 
eu cymeradwyo cyn cael cytundeb gan 
Lywodraeth Cymru. Dim ond o dan yr hyn a 
asesir fel amgylchiadau eithriadol y gwneir y 
newidiadau hyn ac mae’n annhebygol y bydd 
angen diwygiadau pellach ar unrhyw bwynt 
pellach o baratoi’r cynllun. Yn unol â’r CC 
cymeradwy, gwneir newidiadau o ganlyniad i’r 
amgylchiadau canlynol:

• Paratoi’r CDLlN ar ei hôl hi o fwy na 3 mis 
ar gam allweddol.

• Unrhyw amgylchiadau eraill a fydd yn 
effeithio’n sylweddol ar gyflawni’r CDLlN.

3.14  Yn fwy penodol, gellir cysylltu oedi gyda 
newid staffio ar lefel rheolwr yn ystod y 6 
mis diwethaf  (o fewn y Tîm Polisi Cynllunio 
a’r adran Cynllunio a Datblygu) ac anhawster 
o ran recriwtio i bob swydd yn strwythur y 
tîm, yn ogystal ag amser a roddir i ystyried 
goblygiadau newidiadau i Nodyn Cyngor 
Technegol Drafft 15 ar baratoi’r CDLlN.   Dylid 
nodi bod NCT Drafft 15 yn dal i gyflwyno 
rhywfaint o risg oherwydd gellid ei ddiwygio 
cyn cael ei gyflwyno ym mis Mehefin 2023.  

3.15  Er y gwneir yr ymdrechion gorau i osgoi’r 
angen i adolygu ymhellach, efallai y bydd angen 
diwygio’r CC os yw’r amgylchiadau canlynol, yn 
ogystal â’r rhai a nodwyd o dan 3.13, sydd y tu 
hwnt i reolaeth yr Awdurdod Cynllunio Lleol, 
yn digwydd yn ystod y gwaith o baratoi’r CDLl 
diwygiedig: 

• Newid sylweddol i’r adnoddau sydd ar gael 
i baratoi’r CDLlN.

• Newidiadau sylweddol i Ddeddfwriaeth 
yn effeithio’n uniongyrchol ar y broses o 
baratoi CDLlN.

• Newidiadau sylweddol i’r Cynllun  
Cynnwys Cymunedau.  

3.16  Bydd amserlen wedi’i diweddaru yn cael ei 
chyflwyno i LlC yn dilyn y cam Adneuo.  Bydd 
hyn yn rhoi mwy o sicrwydd ynghylch yr 
amserlen ar gyfer y camau sy’n weddill (a nodir 
ar hyn o bryd fel camau dangosol yn Nhabl 1).  
Caiff yr amserlen ddangosol ei hailddiffinio o 
fewn 3 mis i ddiwedd y cyfnod Adneuo ffurfiol 
a’i chyflwyno i LlC i gytuno arni.  
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 4.  Cynllun 
Cynnwys 
Cymunedau

  

4.1  Mae’r Cynllun Cynnwys Cymunedau (CCC) yn 
nodi sut mae’r Cyngor yn bwriadu cynnwys y 
gymuned a rhanddeiliaid eraill yn rhagweithiol 
wrth baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol Newydd 
(CDLlN). Er mai cyfrifoldeb y Cyngor yw 
cynhyrchu’r CDLlN, un o amcanion system y 
cynllun datblygu yw llunio cynllun sy’n seiliedig 
ar gynnwys y gymuned yn effeithiol.  Mae’r 
broses hon o greu consensws ar gyd-destun y 
CDLlN yn agwedd allweddol ar y CCC hwn a’r 
pum ffordd o weithio a ragnodir gan Ddeddf  
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’r 
adran ganlynol yn nodi’r ffyrdd y gallwch chi a 
phartïon eraill â diddordeb ddylanwadu ar y 
CDLlN. Nodir isod y cyfleoedd i gymryd rhan 
ym mhob cam allweddol ym mhroses baratoi’r 
cynllun; dylid darllen hwn ar y cyd â’r amserlen 
a nodir ym Mhennod 3 ac Atodiad 1).  

4.2  Yn 2011, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru 
gyfres o ddeg egwyddor genedlaethol ar gyfer 
ymgysylltu â’r cyhoedd.   Maent yn gyfres o 
egwyddorion anstatudol ac fe’u cynlluniwyd i 
ddarparu canllawiau wrth ymgymryd â’r broses 
ymgysylltu a chyfranogi.  Maent yn gyfres 
drosfwaol o egwyddorion sydd wedi’u hanelu 
at sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus ar draws 
pob sector yng Nghymru.  Yr Egwyddorion ar 
gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru yw:  

1. Mae ymgysylltu wedi’i gynllunio’n effeithiol i 
wneud gwahaniaeth   

2. Annog a galluogi pawb yr effeithir arnynt i 
ymwneud, os dewisant wneud hynny  

3. Caiff ymgysylltiad ei gynllunio a’i ddarparu mewn 
ffordd amserol a phriodol 

4. Gweithio gyda sefydliadau partner perthnasol  

5. Bydd y wybodaeth a ddarperir yn rhydd o jargon, 
yn briodol ac yn ddealladwy  

6. Ei gwneud yn haws i bobl gymryd rhan  

7. Galluogi pobl i gymryd rhan yn effeithiol  

8. Rhoddir yr adnoddau a’r cymorth cywir er mwyn 
i ymgysylltu allu bod yn effeithiol  

9. Dywedir wrth bobl am effaith eu cyfraniad  

10. Dysgu a rhannu gwersi er mwyn rhannu’r broses 
o ymgysylltu 

Ystyrir ei bod yn briodol defnyddio’r egwyddorion 
hyn wrth baratoi’r CDLlN. Adlewyrchir hyn yn y 
ddogfen hon a bydd ymgysylltu’n digwydd yn unol â’r 
canllawiau a nodir yn y CCC hwn.

 Pwy fyddwn ni’n eu cynnwys?

4.3  Mae cynnwys pobl a chymunedau’n effeithiol 
a chydweithio â sefydliadau eraill yn ddwy 
o’r pum ffordd o weithio a nodir yn Neddf  
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac maent yn 
agwedd allweddol wrth baratoi’r CDLlN. Bydd 
y Cyngor yn ceisio cynnwys y grwpiau canlynol 
wrth baratoi’r cynllun: 

  Aelodau o’r cyhoedd, busnesau, 
tirfeddianwyr, datblygwyr ac asiantau 

4.4  Mae gan y Cyngor gronfa ddata CDLlN sy’n cael 
ei chynnal i gynnwys manylion unrhyw bartïon 
sydd wedi gofyn am gael gwybod am broses 
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y CDLl Newydd. Mae’r gronfa ddata hon yn 
caniatáu cyswllt â grwpiau y tu hwnt i’r rhai a 
nodir mewn rheoliadau.   

4.5  Bydd ymgysylltu helaeth yn cael ei wneud ym 
mhob cam allweddol o’r broses CDLlN.  Gwneir 
ymdrech i ymgysylltu â chymunedau, busnesau, 
sefydliadau ac elusennau lleol, tirfeddianwyr 
a datblygwyr i sicrhau ystod eang o adborth.  
Byddwn yn ymgysylltu ag amrywiaeth o grwpiau 
buddiant gan gynnwys cynghorau cymuned, y 
panel dinasyddion, siambrau masnach, asiantau 
cynllunio, darpar ddatblygwyr a grwpiau gan 
gynnwys ymddiriedolaethau bywyd gwyllt lleol, 
grwpiau cymunedol a phobl ifanc. 

4.6  Bydd yr alwad am safleoedd ymgeisiol yn 
rhoi cyfle i’r rhai sydd â buddiant mewn tir 
gyflwyno safleoedd i’w hystyried ar gyfer eu 
datblygu.  Byddwn yn gwneud un alwad ffurfiol 
am safleoedd ymgeisiol a bydd angen cyflwyno 
pob safle ymgeisiol drwy ffurflen safonol. Mae’r 
ffurflenni’n cynnwys y meini prawf sydd eu 
hangen er mwyn helpu i asesu addasrwydd 
safleoedd i’w cynnwys fel dyraniadau posibl 
yn y CDLlN. Yn unol â hynny, rhaid gwneud 
pob cyflwyniad ar yr adeg briodol, a bydd y 
dyddiadau’n cael eu hysbysebu’n helaeth gan 
ddefnyddio’r dulliau a nodir isod. 

4.7  Mae cronfa ddata’r CDLlN yn cadw cofnod yn 
awtomatig o unrhyw barti sydd wedi cyflwyno 
sylwadau i’r broses CDLlN. Drwy ddarparu 
sylwadau neu ofyn am gael eu hychwanegu at 
y gronfa ddata, mae’r partïon hynny’n rhoi eu 
caniatâd i’w manylion gael eu cadw gan y Cyngor 
ar gyfer proses y CDLlN. Os hoffech gael eich 
ychwanegu at gronfa ddata’r CDLlN, cysylltwch 
â’r tîm polisi cynllunio gan ddefnyddio’r manylion 
a nodir yn adran 4.22.  

 Aelodau Etholedig

4.8  Bydd aelodau etholedig Casnewydd yn chwarae 
rhan bwysig ym mhroses y CDLlN drwy 
hysbysu’r tîm polisi o faterion a chyfleoedd yng 
Nghasnewydd a’u hardaloedd lleol yn ogystal 
â pharhau i gynrychioli eu cymunedau lleol.  
O ganlyniad, cynhelir seminarau aelodau lle y 
bo’n briodol, a rhagwelir y byddant ar y camau 
allweddol yn natblygiad y CDLlN.  

 Cynghorau Cymuned

4.9  Mae Cynghorau Cymuned yn chwarae rhan 
allweddol yn y gwaith o ledaenu gwybodaeth 
yn eu hardal leol a byddant yn gyswllt allweddol 
o ran cynnwys eu hardaloedd lleol yn effeithiol.  
Ymgynghorir â Chynghorau Cymuned ar bob 
cam o broses y CDLlN ac fe’u hanogir i fanteisio 
ar y cyfle hwn i godi ymwybyddiaeth o hyn i’w 
cymunedau lleol. Mae Cynghorau Cymuned 
hefyd yn ffynhonnell wybodaeth ar gyfer datblygu 
CDLlN ac fe’u hanogir hefyd i ddarparu materion 
a chyfleoedd i’w hardaloedd gan gynnwys 
unrhyw ddyheadau sy’n seiliedig ar ddefnydd tir. 

 Grwpiau partneriaeth 

4.10 L  Bydd cydgysylltu â Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Casnewydd8 yn arbennig o bwysig 
er mwyn sicrhau bod y CDLlN yn cyd-fynd 
â’r Cynllun Llesiant Lleol. Mae’r BGC hefyd yn 
cynrychioli ystod eang o bartïon â diddordeb 
a bydd eu hymwneud â phroses y CDLlN 
yn helpu’r CDLlN drwy ddarparu data a sail 
dystiolaeth yn ogystal ag ehangu cwmpas 
ymgysylltu â phartïon sydd wedi cael cyswllt 
cyfyngedig neu ddim cyswllt â phroses y cynllun 
datblygu yn y gorffennol, ond sydd â diddordeb 
yng Nghasnewydd.

 Cyrff Ymgynghori Ychwanegol 

4.11  Mae Atodiad A yn darparu rhestr o’r cyrff 
ymgynghori penodol a chyffredinol9 ynghyd ag 
adrannau Llywodraeth y DU ac ymgyngoreion 
eraill.  Mae’r ymgyngoreion penodol yn cynnwys 
Llywodraeth Cymru a’r cyrff hynny sydd â 
swyddogaethau penodol sy’n berthnasol i ardal 
y Cynllun newydd, er enghraifft Bwrdd Iechyd 
Aneurin Bevan. Rhaid i’r Awdurdod hefyd 
ymgynghori ag Adrannau Llywodraeth y DU lle 
mae’n ymddangos bod agweddau ar y cynllun 
yn effeithio ar eu buddiannau.  Bydd y cyrff 
ymgynghori hyn yn cael eu cynnwys drwy gydol 
proses y CDLlN ym mhob un o’r camau ffurfiol 
ac yn anffurfiol, fel y bo’n briodol.

 Grwpiau Anodd eu Cyrraedd 

4.12  Grwpiau anodd eu cyrraedd a’r rhai nas clywir 
yn aml yw’r grwpiau hynny nad ydynt wedi 
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8 http://www.newport.gov.uk/oneNewport/Well-being-of-Future-Generations-Act/Public-Services-Board.aspx
9 Y cyrff Ymgynghori Penodol a Chyffredinol hynny fel y’u nodir mewn Rheoliadau CDLl. 



cymryd rhan yn draddodiadol ym mhroses 
baratoi’r cynllun. Felly, bydd angen ymdrech 
ychwanegol i sicrhau bod y grwpiau hyn yn 
cymryd rhan ym mhroses y CDLlN. Bydd angen 
mynd ati’n hyblyg o ran ymgysylltu â’r grwpiau 
hyn, er y bydd hynny o fewn paramedrau’r 
cyfnodau cyfranogi / ymgynghori penodedig. 
Gellir ymgysylltu â’r grwpiau hyn drwy 
ddefnyddio partneriaethau a grwpiau sy’n bodoli 
eisoes lle bynnag y bo modd.  Cydnabyddir 
serch hynny mai union egwyddor grŵp anodd 
ei gyrraedd yw efallai na fyddant yn ymwneud 
â grwpiau sy’n bodoli eisoes ac efallai na fydd 
modd cyflawni hyn bob amser. Bydd cyfryngwyr 
dibynadwy hefyd yn cael eu defnyddio, fel y bo’n 
briodol, er mwyn cael barn grwpiau penodol o 
bobl nad oes ganddynt yr hyder i gymryd rhan 
uniongyrchol yn y broses. 

4.13  Nodir nad yw’r grwpiau canlynol wedi cymryd 
rhan ddigonol yn y gwaith o baratoi’r cynllun 
o’r blaen a byddant wedyn yn cael eu hannog i 
gymryd rhan ym mhroses y CDLlN:

• Pobl Ifanc – caiff Cyngor Ieuenctid 
Casnewydd eu gwahodd i gymryd rhan 
fel y bo’n briodol ym mhroses y CDLlN. 
Mae’r CDLlN yn cwmpasu cyfnod o 
bymtheg mlynedd ac felly mae’r cynllun yr 
un mor berthnasol a bydd yn cael effaith 
uniongyrchol ar bobl ifanc.  Ystyrir felly ei 
bod yn allweddol bod lleisiau pobl ifanc yn 
cael eu clywed fel y gallant rannu eu barn ar 
eu hardal leol.   

• Pobl Anabl - byddwn yn ceisio ymgysylltu  
â grŵp/grwpiau rhanddeiliaid priodol  
ar adegau perthnasol, er mwyn cael barn 
y rhai sy’n byw gydag anableddau yng 
Nghasnewydd.   

• Sipsiwn a Theithwyr – byddwn yn ceisio 
ymgysylltu â grŵp(iau) rhanddeiliaid priodol 
ar adegau perthnasol er mwyn sicrhau bod  
y gymuned sipsiwn a theithio yn 
ymgysylltu’n briodol.   

• Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig – byddwn 
yn ceisio ymgysylltu â grŵp(iau) rhanddeiliaid 
BME priodol a’u cynnwys yn briodol yn ystod 
camau perthnasol y cynllun. 

4.14  Yn ogystal â’r grwpiau anodd eu cyrraedd 
uchod, mae lleisiau eraill nas clywir yn aml yr 
ystyrir eu bod wedi’u tangynrychioli o’r blaen 
wrth baratoi CDLl.  Mae hyn yn cynnwys (ond 
nid yw wedi ei gyfyngu i) y rhai sy’n chwilio 
am dai fforddiadwy yn y Sir, datblygiadau sy’n 
gysylltiedig ag amaethyddiaeth, adeiladwyr 
tai bach/hunan-adeiladu a busnesau bach 
a chanolig.  Yn unol â hynny, byddwn yn 
ymdrechu i estyn allan at y grwpiau hyn drwy 
ddefnyddio pwyntiau cyswllt cydfuddiannol 
presennol lle bynnag y bo modd.  

 Sut byddwn ni’n eich cynnwys chi?

4.15  Rydym yn ceisio rhoi cyhoeddusrwydd i broses 
y CDLlN ar bob cam a chyrraedd cymaint 
o’r gymuned â phosibl, fel y nodir yn yr adran 
uchod, i roi gwybod i bobl am y cam CDLlN a 
sut y gallant gymryd rhan. Gwneir hyn trwy:

• Gyswllt uniongyrchol (h.y. drwy lythyr neu 
e-bost, yn unol â’r hyn a ffefrir gan randdeiliad 
drwy ymgynghori, ynghyd â dewis iaith).  

• Drwy Gyfrifon Cyfryngau Cymdeithasol 
Cyngor Casnewydd a’r defnydd o wi-fi Bws.    

• Ymgysylltu ag Aelodau drwy weithdai penodol, 
sesiynau galw heibio i Aelodau ac mewn 
adroddiadau i gyfarfodydd priodol y Cyngor.   

• Defnyddio rhwydweithiau sy’n bodoli eisoes 
megis Panel Dinasyddion Casnewydd, y Cyngor 
Ieuenctid, y Tîm Cymunedau Cydlynus.   

• Bydd holl wybodaeth a dogfennau’r CDLlN ar 
gael ar wefan y Cyngor. 

• Adneuo dogfennau yng Ngorsaf Wybodaeth 
a/neu Ganolfan Ddinesig y Cyngor.  

• Datganiadau i’r wasg lle y bo’n briodol, gan 
gynnwys defnyddio Materion Casnewydd.   

• Bydd arddangosfeydd gwybodaeth i’r cyhoedd, 
sesiynau ymgysylltu a chyfarfodydd yn cael 
eu cynnal wyneb yn wyneb pan fo’n bosibl 
gan ystyried canllawiau Llywodraeth Cymru 
ar faterion o’r fath.  Bydd ymgysylltu ac 
ymgynghori rhithwir drwy offer technolegol 
ar y we fel gweminarau hefyd yn cael eu 
defnyddio.  
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 Y Gymraeg ac ymgysylltiad Dwyieithog

4.16  Mae Safonau’r Gymraeg yn gosod dyletswydd 
gyfreithiol ar Gynghorau i’w gwneud yn haws i 
bobl ddefnyddio gwasanaethau drwy gyfrwng 
y Gymraeg.   Mae’r Cyngor wedi cyhoeddi 
Strategaeth y Gymraeg (2017-2022) sy’n 
nodi gweledigaeth y gall ‘pobl Casnewydd 
ddefnyddio’r Gymraeg ym mhob rhan o fywyd’.  
Bydd gofynion y strategaeth gorfforaethol a 
Safonau’r Gymraeg yn cael eu cynnal ar bob 
cam o’r CDLlN. Bydd ymgysylltu dwyieithog yn 
cael ei wneud yn y ffyrdd canlynol:  

• Croesawn ohebiaeth yn y Gymraeg a’r 
Saesneg. Pan dderbynnir gohebiaeth yn 
Gymraeg a bod angen ateb, anfonir hwn  
yn Gymraeg;    

• Bydd pob ffurflen sylwadau, hysbysiadau 
cyhoeddus yn ddwyieithog.  Anfonir 
gohebiaeth CDLlN at randdeiliaid ar gronfa 
ddata’r CDLlN yn eu dewis iaith.  

• Bydd unrhyw dudalennau ar wefan y 
Cynllun Datblygu Lleol Newydd a’r 
negeseuon cyfryngau cymdeithasol a 
gyhoeddir ar twitter yn ddwyieithog;   

 Yr hyn rydym yn ei ddisgwyl   
 gennych chi

4.17  Er mwyn sicrhau bod unrhyw sylwadau a 
safbwyntiau a fynegir ar y CDLlN yn cael 
eu hystyried, rhaid eu cyflwyno o fewn yr 
amserlenni rhagnodedig.  Mae Pennod 3 y 
Cytundeb Cyflawni hwn yn nodi amserlen y 
camau perthnasol ac mae’n darparu canllaw pryd 
y byddwn yn gwneud cais i’ch cynnwys. Bydd 
hyn yn sicrhau bod safbwyntiau unigol yn cael eu 
hystyried ac yn rhan o’r ystyriaeth drwy gydol 
proses baratoi’r CDLlN.

4.18  Mae hefyd yn bwysig eich bod yn hysbysu’r tîm 
Polisi Cynllunio pe bai eich manylion cyswllt 
yn newid yn ystod proses y CDLlN er mwyn 
i ni roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y 
cynnydd. O ran Safleoedd Ymgeisiol, nodir y gallai 
newidiadau perchnogaeth tir ddigwydd yn ystod 
y broses hefyd ac mae’n hanfodol bod y rhain yn 
cael eu cyfleu i’r Tîm Polisi Cynllunio er mwyn 
sicrhau na fydd oedi ar unrhyw gynnydd a wneir. 

 Adeiladu Cydsyniad

4.19  Bydd y Cyngor yn ceisio meithrin consensws 
drwy’r gwahanol ddulliau ymgysylltu ac 
ymgynghori a nodir yn y CCG. Dim ond os 
yw’r gymuned a phartïon eraill â diddordeb 
yn cael eu hysbysu’n llawn ac yn ymgysylltu’n 
effeithiol drwy gydol y gwaith o baratoi’r CDLlN 
y gellir cyrraedd cydsyniad, a fydd yn arbennig 
o bwysig yng nghamau cynnar paratoi’r cynllun.  
Cydnabyddir serch hynny y bydd adegau lle 
na ellir sicrhau consensws a bod gwahaniaeth 
barn rhwng rhai partïon yn digwydd.  Bydd 
trywydd archwilio clir o benderfyniadau’n cael 
ei gynnal er mwyn sicrhau bod tryloywder yn y 
broses o wneud penderfyniadau, ac, er mwyn 
rhoi sicrwydd i’r rhai sy’n anghytuno, bod y 
penderfyniadau wedi’u gwneud mewn ffordd 
wybodus a chytbwys.  

 Sylwadau Hwyr 

4.20  Mae proses baratoi’r CDLlN yn amodol ar 
gyfnodau ymgynghori statudol ac anstatudol 
sydd â chyfnodau diffiniedig ar gyfer cyflwyno 
sylwadau.   Mae’n ofynnol cyflwyno ymatebion 
i’r Cyngor erbyn y dyddiad cau penodedig o’r 
cyfnod ymgynghori penodol er mwyn iddynt 
gael eu hystyried.  Ni fydd unrhyw sylwadau 
/ safbwyntiau a fynegir yn hwyr yn cael eu 
cofnodi fel rhai ‘wedi’u gwneud yn briodol’ gan 
na wnaethpwyd hwy yn unol â’r amserlenni a 
gyhoeddwyd. Mewn amgylchiadau eithriadol, 
bydd yn ôl disgresiwn y Cyngor o ran a ellir 
derbyn sylwadau hwyr o’r fath.  Bydd angen 
tystiolaeth i dynnu sylw at y rheswm pam y 
gohiriwyd y sylwadau a bod ymgais wirioneddol 
wedi’i gwneud i gyflwyno o fewn y terfyn 
amser rhagnodedig. Defnyddiwch y manylion 
cyswllt a nodir isod i roi gwybod i ni am unrhyw 
ddigwyddiad o’r fath.  Mae’r amserlen ar gyfer 
cynhyrchu’r CDLlN yn parhau i fod yn heriol, 
gallai derbyn sylwadau hwyr arwain at oedi 
pellach na fyddai’n dderbyniol. 

 Argaeledd Dogfennau 

4.21  Bydd dogfennau’r CDLlN ar gael ym mhob un 
o’r camau perthnasol. Bydd yr holl ddogfennau 
ar gael yn electronig ar dudalennau Polisi 
Cynllunio gwefan y Cyngor yn  
www.newport.gov.uk/ldp. 
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Bydd gan dudalen we’r CDLlN ddolen i ffurflenni 
ymgynghori ar-lein y gellir eu defnyddio i gyflwyno 
a gweld sylwadau ar wahanol ddogfennau sy’n 
ymwneud â’r Cynllun. Yn ogystal ag argaeledd ar-lein, 
bydd y dogfennau hefyd ar gael ar bapur yn Llyfrgell 
Ganolog / Gorsaf  Wybodaeth y Cyngor, yn ogystal 
â Chanolfan Ddinesig Casnewydd (a nodir yn glir 
ar ddechrau pob ymgynghoriad cam allweddol).  O 
ganlyniad i bandemig Covid-19 a sefyllfaoedd posibl 
o ran cyfyngiadau symud yn y dyfodol, efallai y bydd 
angen trefnu apwyntiadau i weld copi papur.   Bydd 
lleoliad copïau papur a’r broses ar gyfer eu gweld yn 
cael eu nodi’n glir ar ddechrau unrhyw ymgynghoriad.         

 Ein Manylion Cyswllt

4.22  I gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun 
Datblygu Lleol Newydd ewch i 

 www.newport.gov.uk/ldp

4.23  Os hoffech gysylltu ag aelod o’r Tîm Polisi 
Cynllunio, defnyddiwch un o’r dulliau canlynol: 

• E-bost: ldp.consultation@newport.gov.uk 

• Rhif  Ffôn: 01633 656656 

•  Post: Polisi Cynllunio, Cyngor Dinas 
Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, 

Casnewydd, NP20 4UR. 

  Amserlen a’r Dull Ymgysylltu 
arfaethedig

4.24  Mae tablau 3 + 4 yn nodi’r amserlen fanwl 
ar gyfer ymgysylltu â’r gymuned a’r dulliau 
ymgysylltu arfaethedig ar gyfer y camau 
allweddol ym mhroses baratoi’r CDLlN. 
Nid yw’r rhestr yn hollgynhwysol a gellir 
ei haddasu i sicrhau bod y gymuned a 
rhanddeiliaid yn cymryd rhan briodol ym 
mhob cam.  Bydd y dulliau ymgysylltu 
arfaethedig yn amrywio yn dibynnu ar y cam 
o baratoi’r cynllun, pwnc, dewis y rhai sy’n 
ymwneud a’r adnoddau sydd ar gael ar y pryd, 
gan gydnabod na ddylai’r amserlen arfaethedig 
na’r dulliau rwystro’r gwaith o baratoi’r 
cynllun. 

4.25  Mae Ffigur 1 yn crynhoi’r broses ac yn nodi 
lle y bydd ymgysylltu’n digwydd, ac y rhoddir 
adborth. Mae’n werth nodi bod pob cam o’r 
broses CDLlN yn dylanwadu ar y cam nesaf. 
Mae’r gwaith Asesu Integredig yn llywio ac yn 
dylanwadu ar allbwn pob cam.   
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4.26  Yng ngoleuni pandemig Covid-19, bydd angen 
i’r dull ymgysylltu adlewyrchu Rheoliadau 
Coronafeirws (2020) a chyngor Gweinidogol.  
Pe bai cyfyngiadau’n dal i fod ar waith yn 
ystod cyfnod ymgynghori allweddol, bydd 
gofyn gwneud trefniadau er mwyn sicrhau y 
gellir rhoi mesurau cadw pellter cymdeithasol 
ac addasiadau eraill ar waith wrth gynnal 
digwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd er 
mwyn sicrhau diogelwch ein cydweithwyr 
a’n cymunedau.  Bydd y defnydd o opsiynau 
cynnwys digidol i roi gwybodaeth i gymunedau 

a’r gallu i ymgysylltu â’r CDLlN mewn modd 
rhithwir yn cael eu defnyddio. Bydd manylion 
am natur pob cyfnod ymgynghori a’r trefniadau 
ar gyfer y dulliau ymgysylltu yn cael eu gwneud 
yn glir ar wefan y Cyngor a bydd gohebiaeth 
yn cael ei hanfon at y rhai ar gronfa ddata’r 
CDLlN.  Rhagwelir y bydd cymysgedd o 
ddigwyddiadau cyhoeddus a dulliau ymgysylltu 
rhithwir yn cael eu defnyddio drwy gydol 
proses paratoi’r cynllun.  
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Ffigur 2:  Crynodeb o broses y CDLlN, gan gynnwys pwyntiau ymgysylltu ac adborth



Cam 
Allweddol 

Diben Cyfnod 
Ymgynghori  

Pwy fydd yn cael 
eu cynnwys 

Dull ymgysylltu Canlyniadau /  
Dull Adrodd 

Rheoliadau 
CDLl10

Cytundeb 
Cyflawni  

Gosod amserlen 
ar gyfer paratoi 
cynlluniau a 
phrosesau 
a dulliau 
ymgysylltu â'r 
gymuned

Ionawr 2021 –  
Mawrth 2021

• Cyrff Ymgynghori 
Penodol   

• Ymgyngoreion 
Cyffredinol 

• Cronfa ddata 
CDLl gofrestredig  

• Aelodau 
Etholedig

• Cynghorau 
Cymuned

• Y cyhoedd
• Bwrdd 

Gwasanaethau 
Cyhoeddus 

• E-bost
• Drwy lythyr
• Gwefan
• Cyfryngau 

Cymdeithasol 
• Datganiad i’r 

Wasg 

• Cymeradwyaeth 
CC ddrafft ar 
gyfer ymgynghori 
â’r Cabinet Rhag 
2020

• Cymeradwyaeth 
CC i’w chyflwyno 
i Lywodraeth 
Cymru 2021

Rheoliadau 
2005:
9 a 10 
Rheoliadau 
2005: 2 (5) 

Adolygu a 
Diweddaru'r 
Sylfaen 
Dystiolaeth 

Llywio 
strategaeth 
a fframwaith 
polisi'r CDLlN

Bydd unrhyw 
ddiweddariad 
neu sail 
dystiolaeth 
newydd 
yn cael eu 
hadrodd a 
byddant ar 
gael i wneud 
sylwadau 
arnynt yn 
ystod cam yr 
Opsiynau Twf, 
y Strategaeth 
a Ffefrir 
a'r Cynllun 
Adneuo 
(gweler isod)

• Adrannau 
Awdurdodau 
Lleol 

• Aelodau
• ACLlau cyfagos 
• Meddygon 

Ymgynghorol
• Ymgyngoreion 

Statudol 

• E-bost
• Drwy lythyr
• Gwefan 
• Cyfryngau 

Cymdeithasol 
• Datganiad i’r 

Wasg 
• Gweithdai / 

Cyfarfodydd  
Cymdeithasol 

• Datganiad i’r 
Wasg 

• Gweithdai / 
Cyfarfodydd  

• AMB y CDLlN 
• Papurau Pwnc y 

CDLlN
• Adroddiadau ac 

Astudiaethau 
Technegol

Rheoliadau 
2005:
11

Galwad am 
Safleoedd 
Ymgeisiol 

Sefydlu 
argaeledd tir, 
drwy sefydlu’r 
ardaloedd 
hynny y mae 
tirfeddianwyr yn 
ceisio rhyddhau 
tir i’w datblygu 
er mwyn nodi 
safleoedd 
datblygu posibl 

Mehefin 2021 
– Awst 2021

• Yr holl 
gynrychiolwyr 
o fewn cronfa 
ddata’r CDLlN, 
gan gynnwys 

• Tirfeddianwyr
• Asiantiaid
• Datblygwyr
• FfedAC
• Ffederasiwn 

Adeiladwyr Tai 
Bychain

• Y cyhoedd

• E-bost
• Drwy lythyr
• Gwefan 
• Cyfryngau 

Cymdeithasol 
• Datganiad i’r 

Wasg 

• Cofrestr 
Safleoedd 
Ymgeisiol

Rheoliadau 
2005: 2 (1)

Tabl 3: Amserlen Cynnwys y Gymuned a dulliau ymgysylltu arfaethedig - Camau Diffiniol
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10 Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref  (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) 2005 a 2015



Cam Allweddol Diben Cyfnod 
Ymgynghori  

Pwy fydd yn cael 
eu cynnwys 

Dull ymgysylltu Canlyniadau /  
Dull Adrodd 

Rheoliadau 
CDLl10

Adolygu a 
Diweddaru 
gwaelodlin a 
fframwaith11 ACI 

Diweddaru’r 
wybodaeth 
sylfaenol 
a diffinio 
fframwaith 
ACI newydd

Mehefin 2021 – 
Awst 2021

• Yr holl 
gynrychiolwyr 
o fewn cronfa 
ddata’r CDLlN, 
gan gynnwys 

• Cyrff Ymgynghori 
Penodol   

• Awdurdodau 
Cymdogol

• Ymgyngoreion 
AC / AAS

• E-bost
• Drwy lythyr
• Gwefan 
• Cyfryngau 

Cymdeithasol 
• Datganiad i’r 

Wasg 
• Gweithdy / 

Cyfarfod 

•  Adroddiad 
fel rhan o 
Adroddiad 
Cwmpasu ACI 
(gweler isod)

• Adolygu 
Gweledigaeth, 
Materion ac 
Amcanion  

• Gwaith 
cwmpasu ACI 
ac ARhC i’w 
adrodd fel rhan 
o AGCI (gweler 
isod)

Datblygu 
consensws ar 
Weledigaeth, 
Materion ac 
Amcanion 
y CDLlN ac 
Adroddiad 
Cwmpasu 
ACI. 

Ionawr 2022 –  
Mawrth 2022

• E-bost
• Drwy lythyr
• Gwefan 
• Cyfryngau 

Cymdeithasol 
• Datganiad i’r 

Wasg 
• Gweithdai / 

Cyfarfodydd  

Dogfennau i fod 
ar gael ar wefan y 
Cyngor. 

Strategaeth 
Ddrafft a Ffefrir 
ac Adroddiad 
Asesu Integredig 
Cychwynnol 
ac Adroddiad 
Cwmpasu 
Cychwynnol yr 
ARhC. 

Rheoliadau 
2005:
14

Datblygu 
Dewisiadau Twf  
a Gofodol

Datblygu 
consensws 
ar opsiynau 
gan gynnwys 
lefelau twf  a 
dosbarthiad 
gofodol 
i lywio’r 
Strategaeth a 
Ffefrir (gweler 
isod) 

Ionawr 2023 –  
Mawrth 2023 

• E-bost
• Drwy lythyr
• Gwefan 
• Cyfryngau 

Cymdeithasol 
• Datganiad i’r 

Wasg 
• Gweithdai / 

Cyfarfodydd  

Dogfennau i fod 
ar gael ar wefan y 
Cyngor. 

Y Strategaeth a 
Ffefrir Drafft.   

Rheoliadau 
2005:
14

Ymgynghoriad ar y 
Strategaeth a Ffefrir   

Galluogi 
unrhyw un 
i gyflwyno 
sylwadau 
i ddogfen 
cyn-adneuo’r 
Cyngor

Hydref  2023 
– Tachwedd 
2023 

Yr holl gynrychiolwyr 
o fewn cronfa ddata’r 
CDLlN, gan gynnwys 
• Cyrff Ymgynghori 

Penodol a 
Chyffredinol 

• Awdurdodau 
Cymdogol

• E-bost
• Drwy lythyr
• Gwefan 
• Cyfryngau 

Cymdeithasol 
• Datganiad i’r Wasg 
• Arddangosfeydd/ 

Gweithdai/ 
Cyfarfodydd 

Adroddiad 
Ymgynghori 
Cychwynnol 

Rheoliadau 
2005:
15 a 16

Rheoliadau 
2015:16A 
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11 Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig, gweler adran 2.6 am ragor o fanylion 



Cam 
Allweddol 

Diben Cyfnod 
Ymgynghori  

Pwy fydd yn cael eu 
cynnwys 

Dull ymgysylltu Canlyniadau /  
Dull Adrodd 

Rheoliadau 
CDLl10

Adroddiad 
Arfarniad 
Cynaliadwyedd 
Integredig 
Cychwynnol 
(AACI) ac 
Ymgynghoriad 
Adroddiad 
Cwmpasu’r 
ARhC 

Galluogi unrhyw 
un i gyflwyno 
sylwadau i 
Adroddiad 
Cwmpasu ac 
AACI y Cyngor

Hydref  2023 
– Tachwedd 
2023 

Yr holl gynrychiolwyr 
o fewn cronfa ddata’r 
CDLlN, gan gynnwys 
• Cyrff Ymgynghori 

Penodol a 
Chyffredinol 

• Ymgyngoreion 
Statudol yr AC / 
AAS

• Awdurdodau 
Cymdogol

• Y cyhoedd
• Grwpiau Anodd eu 

Cyrraedd 
• Cynghorau 

Cymuned 
• Bwrdd 

Gwasanaethau 
Cyhoeddus  

• E-bost
• Drwy lythyr
• Gwefan 
• Cyfryngau 

Cymdeithasol 
• Datganiad i’r 

Wasg 
• Gweithdai/ 

Cyfarfodydd 

Adroddiad 
Ymgynghori 
Cychwynnol 

Rheoliadau 
2005:
15 a 16

Rheoliadau 
2015:16A 

Ymgynghoriad 
ar y Cynllun 
Adneuo  

Galluogi unrhyw 
un i gyflwyno 
sylwadau i CDLl 
Adneuo Newydd 
y Cyngor ac 
ystyried unrhyw 
sylwadau a 
wneir ar y 
Cynllun Adneuo 

Hydref  2024 - 
Rhagfyr 2024 

Yr holl gynrychiolwyr 
o fewn cronfa ddata’r 
CDLlN, gan gynnwys 
• Cyrff Ymgynghori 

Penodol a 
Chyffredinol 

• Awdurdodau 
Cymdogol

• Y cyhoedd
• Grwpiau Anodd eu 

Cyrraedd 
• Cynghorau 

Cymuned 
• Bwrdd 

Gwasanaethau 
Cyhoeddus

• E-bost
• Drwy lythyr
• Gwefan 
• Cyfryngau 

Cymdeithasol 
• Datganiad i’r 

Wasg 
• Gweithdai/ 

Cyfarfodydd 

Copïau caled 
o’r sylwadau 
sydd wedi’u 
rhoi yn yr Orsaf  
Wybodaeth a/
neu’r Ganolfan 
Ddinesig ac sydd 
wedi eu gwneud 
ar gael ar wefan y 
Cyngor

Adroddiad 
Ymgynghori 
wedi’i 
Ddiweddaru 

Rheoliadau 
2005:
17, 18 a 19
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• Y cyhoedd
• Grwpiau Anodd eu 

Cyrraedd 
• Cynghorau 

Cymuned 
• Bwrdd 

Gwasanaethau 
Cyhoeddus 



Adroddiad 
Arfarniad 
Cynaliadwyedd 
Integredig 
(AACI) ac 
Ymgynghoriad 
Adroddiad yr 
ARhC 

Galluogi unrhyw 
un i gyflwyno 
sylwadau i’r 
Cynghorau  
Adroddiad AACI 
ac ARhC ac 
ystyried unrhyw 
sylwadau a wneir 
ar yr adroddiadau 
AACI ac ARhC

Hydref  2024 - 
Rhagfyr 2024 

Yr holl gynrychiolwyr 
o fewn cronfa ddata’r 
CDLlN, gan gynnwys 
• Cyrff Ymgynghori 

Penodol a 
Chyffredinol 

• Ymgyngoreion 
Statudol yr AC / 
AAS

• Awdurdodau 
Cymdogol

• Y cyhoedd
• Grwpiau Anodd eu 

Cyrraedd 
• Cynghorau 

Cymuned 
• Bwrdd 

Gwasanaethau 
Cyhoeddus 

• E-bost
• Drwy lythyr
• Gwefan 
• Cyfryngau 

Cymdeithasol 
• Datganiad i’r 

Wasg 
• Gweithdai/ 

Cyfarfodydd 

Copïau caled 
o’r sylwadau 
sydd wedi’u 
rhoi yn yr Orsaf  
Wybodaeth a/
neu’r Ganolfan 
Ddinesig ac sydd 
wedi eu gwneud 
ar gael ar wefan y 
Cyngor

Adroddiad 
Ymgynghori 
wedi’i 
Ddiweddaru 

Rheoliadau 
2005:
17, 18 a 19

Cam 
Allweddol 

Diben Cyfnod 
Ymgynghori  

Pwy fydd yn cael eu 
cynnwys 

Dull ymgysylltu Canlyniadau /  
Dull Adrodd 

Rheoliadau 
CDLl10

Tabl 4: Amserlen Cynnwys y Gymuned a dulliau ymgysylltu arfaethedig - Cyfnodau Dangosol 

Cam 
Allweddol 

Diben Cyfnod 
Ymgynghori  

Pwy fydd yn cael eu 
cynnwys 

Dull 
ymgysylltu 

Canlyniadau /  
Dull Adrodd 

Rheoliadau 
CDLl10

Cyflwyno 
CDLlN i 
Lywodraeth 
Cymru i’w 
archwilio   

Galluogi archwilio’r 
CDLlN

Mai 2025 Pob cynrychiolydd o 
fewn cronfa ddata’r 
CDLlN, gan gynnwys 
cyrff ymgynghori 
penodol a chyffredinol.
Aelodau Etholedig

• Llythyr / 
E-bost 

• Gwefan
• Copïau o 

ddogfennau 
ategol 
perthnasol 
sydd ar gael 
yn yr Orsaf  
Wybodaeth 
a/neu’r 
Ganolfan 
Ddinesig ac 
ar wefan y 
Cyngor 

Cyflwyno i 
Lywodraeth 
Cymru i’w 
archwilio 

2Rheoliadau 
2005:
22
Rheoliadau 
2005: 2 (17) 
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Cam  
Allweddol 

Diben Cyfnod 
Ymgynghori  

Pwy fydd yn cael 
eu cynnwys 

Dull ymgysylltu Canlyniadau / 
Dull Adrodd 

Rheoliadau 
CDLl10

Archwiliad 
Annibynnol 
• Hysbysiad o 

Archwiliad 
Annibynnol

• Cyfarfod Cyn 
Arhchwiliad

• Ystyried yr 
holl sylwadau 
ar y CDLlN  

• MACs

• Sicrhau bod 
partïon â 
diddordeb yn 
ymwybodol 
bod 
archwiliad 
Annibynnol 
o’r CDLlN yn 
cael ei gynnal

• Rhoi 
cyngor ar y 
weithdrefn 
archwilio

• Rhoi barn 
gynllunio 
ddiduedd ar 
gadernid y 
CDLlN, a’r 
sylwadau a 
wnaed arno

Mehefin 2025 
– Medi 2025

• Pob 
cynrychiolydd 
o fewn 
cronfa ddata’r 
CDLlN, gan 
gynnwys cyrff 
ymgynghori 
penodol a 
chyffredinol.

• Aelodau 
Etholedig

• Pawb sydd â 
diddordeb sydd 
wedi cyflwyno 
sylwadau ar 
Gam Adneuo’r 
CDLlN.

• Llythyr / 
E-bost 

• Hysbysiad 
wedi’i roi ar y 
wefan 

• Trafodaethau 
Bord Gron 

• Sesiynau 
Gwrandawiad 
Ffurfiol 
(os bydd 
ceisiadau ac 
y cytunwyd 
arnynt gan yr 
Arolygydd)

• Cyflwyniadau 
ysgrifenedig 

Datganiadau o 
Dir Cyffredin a 
phapurau yn ôl 
yr angen 
Adroddiad yr 
Arolygwyr

2Rheoliadau 
2005:
23

Cyhoeddi 
Adroddiad yr 
Arolygydd 
• Hysbysu 

partïon â 
diddordeb 
am dderbyn 
a chyhoeddi 
adroddiad yr 
Arolygydd 

Sicrhau bod 
Adroddiad yr 
Arolygydd ar 
archwilio’r CDLlN 
ar gael i’r cyhoedd 

Ionawr 2026 Yr holl 
gynrychiolwyr 
o fewn cronfa 
ddata’r CDLlN, gan 
gynnwys 
• Cyrff 

Ymgynghori 
Penodol a 
Chyffredinol 

• Awdurdodau 
Cymdogol

• Y cyhoedd
• Aelodau 

Etholedig
• Bwrdd 

Gwasanaethau 
Cyhoeddus 

• Gwefan y 
Cyngor 

• Hysbysiad 
ffurfiol drwy 
e-bost / 
llythyr 

• Datganiad i’r 
Wasg 

Adroddiad 
Rhwymol yr 
Arolygydd

Rheoliadau 
2005:
24 

  

23



Cam  
Allweddol 

Diben Cyfnod 
Ymgynghori  

Pwy fydd yn 
cael eu cynnwys 

Dull ymgysylltu Canlyniadau / 
Dull Adrodd 

Rheoliadau 
CDLl10

Cyhoeddi 
Adroddiadau 
Amgylcheddol 

Nodi unrhyw 
addasiadau sy’n codi 
o’r Archwiliad 

Ionawr 2026 Yr holl 
gynrychiolwyr 
o fewn cronfa 
ddata’r CDLlN, gan 
gynnwys 
• Cyrff 

Ymgynghori 
Penodol a 
Chyffredinol 

• Awdurdodau 
Cymdogol

• Y cyhoedd
• Aelodau 

Etholedig
• Ymgyngoreion 

statudol yr AC 
/ AAS 

• Bwrdd 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus 

• Gwefan y 
Cyngor 

• Hysbysiad 
ffurfiol drwy 
e-bost / 
llythyr 

• Datganiad i’r 
Wasg 

Adroddiadau 
Amgylcheddol 

Rheoliadau 
2005:
25
Rheoliadau 
2005: 2 (19)

Mabwysiadu 
CDLlN

Bydd y CDLlN yn 
cael ei fabwysiadu 
o fewn 8 wythnos i 
dderbyn Adroddiad 
yr Arolygwr 

Bydd hyn yn 
cynnwys cyhoeddi 
datganiad 
mabwysiadu ACI

Rhoi gwybod i 
randdeiliaid am 
fabwysiadu 

Chwefror 
2026

Yr holl 
gynrychiolwyr 
o fewn cronfa 
ddata’r CDLlN, gan 
gynnwys 
• Cyrff 

Ymgynghori 
Penodol a 
Chyffredinol 

• Awdurdodau 
Cymdogol

• Y cyhoedd
• Aelodau 

Etholedig
• Bwrdd 

Gwasanaethau 
Cyhoeddus 

• Gwefan y 
Cyngor 

• Hysbysiad 
ffurfiol drwy 
e-bost / 
llythyr 

• Datganiad i’r 
Wasg 

Rheoliadau 
2005: 
25
Rheoliadau 
2005: 2 (19)
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 Atodiad A: 

Cyrff Ymgynghori’r 
CDLlN 

  

Cyrff Ymgynghori Penodol   
(fel y’u diffinnir yn Rheoliadau CDLl 2, gan gynnwys 
Adrannau Llywodraeth y DU) 

A1.1   Bydd y Cyngor yn ymgynghori â’r cyrff 
ymgynghori penodol canlynol ar bob cam wrth 
baratoi’r CDLlN

• Llywodraeth Cymru (Bydd yr Is-adran Gynllunio yn 
cydlynu ymgynghoriadau) 

• Cyfoeth Naturiol Cymru
• Cadw
• Network Rail Infrastructure Ltd 
• Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru 
• Gweithredwyr Telegyfathrebu – EE, Vodafone a 

02, BT Virgin Media, Cymdeithas Gweithredwyr 
Symudol  

• Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan
• Trwyddedeion Nwy a Thrydan – Grid 

Cenedlaethol, Wales & West Utilities, Western 
Power Distribution, Nwy Prydain ac SSE

• Ymgymerwyr Carthffosiaeth a Dŵr – Dŵr Cymru/
Welsh Water 

• Yr Adran Drafnidiaeth (gan gynnwys yr Ysgrifennydd 
Gwladol dros swyddogaethau a arferid yn flaenorol 
gan yr Awdurdod Rheilffyrdd Strategol) 

• Adrannau Llywodraeth y DU – Yr Adran Busnes, 
Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol 

• Y Swyddfa Gartref
• Y Weinyddiaeth Amddiffyn  

Awdurdodau Lleol Cyfagos:

• Cyngor Bwrdeistref  Sirol Caerffili
• Cyngor Dinas Caerdydd  
• Cyngor Sir Fynwy
• Cyngor Bwrdeistref  Sirol Torfaen

Cynghorau Cymuned: 

• Cyngor Cymuned Llangadwaladr Trefesgob
• Cyngor Cymuned Coedcernyw 
• Cyngor Cymuned Allteuryn
• Cyngor Cymuned Graig
• Cyngor Cymuned Llangston
• Cyngor Cymuned Llanfaches
• Cyngor Cymuned Llan-wern
• Cyngor Cymuned Maerun 
• Cyngor Cymuned Llanfihangel-y-fedw
• Cyngor Cymuned Trefonnen
• Cyngor Cymuned Pen-hw
• Cyngor Cymuned y Redwig
• Cyngor Cymuned Tŷ-Du
• Cyngor Cymuned Gwynllŵg 

Cyrff Ymgynghori Cyffredinol:  

A 1.2.   Bydd y Cyngor yn ymgynghori â’r cyrff 
ymgynghori cyffredinol canlynol, lle y bo’n 
briodol, yn unol â’r cytundeb cyflawni.  
Nid yw’r Rhestr yn hollgynhwysol a gellir 
ychwanegu ati fel y bo’n briodol:

a)   Cyrff Gwirfoddol y mae eu gweithgareddau 
o fudd i unrhyw ran o ardal yr awdurdod: 

• Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Gwent 
• Cymdeithas Ddinesig Caerllion 
• Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig, Cangen 

Casnewydd a’r Cymoedd 
• Cyngor ar Bopeth Cyngor Dinas Casnewydd
• Duffryn Community Link
• Echo Stow Hill 
• Cyfeillion y Ddaear Cymru  
• Cymdeithas Ornitholegol Gwent 
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• Ymddiriedolaeth Natur Gwent 
• Meysydd Chwarae Cymru
• Cymdeithas Ddinesig Casnewydd 
• Grŵp Gweithredu Pentre-poeth 
• Cymorth Cynllunio Cymru
• Partneriaeth Aber Afon Hafren
• Sustrans
• Cymdeithas y Cerddwyr 
• Cymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar  

Cymru (RSPB)
• Cymdeithas Cymuned Alway
• Grŵp Bywyd Gwyllt yng Nghasnewydd  
• Cymdeithas Achub Ardal yr Hafren (SARA)

b)  Cyrff sy’n cynrychioli buddiannau gwahanol 
grwpiau hiliol, ethnig neu genedlaethol yn 
ardal yr awdurdod:

• Cyngor Cydraddoldeb Hiliol De-ddwyrain Cymru  
• Sipsiwn a Theithwyr Cymru  
• Teithio Ymlaen
• Cyngor y Sipsiwn
• Ffederasiwn Cenedlaethol y Grwpiau Cyswllt 

Sipsiwn 
• Urdd Sioemyn Prydain Fawr  
• Black Environment Network
• Gwasanaeth Addysg Lleiafrifoedd Ethnig Gwent

c)  Cyrff sy’n cynrychioli’r diddordeb mewn 
gwahanol grwpiau crefyddol yn ardal yr 
awdurdod: 

• Eglwysi yng Nghasnewydd  
• Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol –  

Grwpiau Ffydd 

d)  Cyrff sy’n cynrychioli buddiannau pobl anabl 
yn ardal yr awdurdod: 

• Anabledd Cymru
• Grŵp Mynediad Casnewydd
• Sefydliad Cŵn Tywys i’r Deillion 
• Mind Cymru
• Cymdeithas y Deillion Gwent 
• Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Fyddar
• Cyngor Cymru dros Bobl Fyddar
• Cyngor Cymru dros Bobl Ddall
• Sight Cymru

e)  Cyrff sy’n cynrychioli buddiannau pobl sy’n 
cyflawni busnes yn ardal yr awdurdod:

• Asiantaeth Fenter Casnewydd a Gwent 
• Busnes Cymru
• Asiantaeth Ynni De-ddwyrain Cymru 
• Busnes yn y Gymuned 
• Pobl
• Linc Cymru 
• Cartrefi Dinas Casnewydd
• Coleg Gwent
• Prifysgol De Cymru
• Undeb Ffermwyr Cymru
• Ffederasiwn y Prif  Adeiladwyr   
• Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi 
• Gweithredwyr Trafnidiaeth Lleol 
• Siambr Fasnach De a Chanolbarth Cymru
• Y Gymdeithas Cynhyrchion Mwynol
• Cyd-ffederasiwn Diwydiant Prydain (Cymru)
• Canolfan Arloesi Menter Cymru

f )  Cyrff sy’n cynrychioli diddordeb diwylliant 
Cymru yn ardal yr awdurdod: 

• Ymddiriedolaeth Archeolegol  
 Morgannwg Gwent
• Cyngor Archaeoleg Prydain 
• Y Gymdeithas Henebion
• Cyngor Celfyddydau Cymru
• Amgueddfa Genedlaethol Cymru
• Amgueddfa Casnewydd
• Cyfeillion Llong Casnewydd 
• Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
• Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
• Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
• Cymdeithas Cadwraeth Parc Stow  
• Celf  Caerllion Arts 
• Green Caerleon

g)  Cyrff sy’n cynrychioli diddordeb gwahaniaeth 
oedrannau yn ardal yr awdurdod:

• Age Cymru            
• Fforwm Gofalwyr Casnewydd
• Cyngor Ieuenctid Casnewydd
• Yr Urdd

h)  Cyrff sy’n cynrychioli diddordeb grwpiau 
lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol yn 
ardal yr awdurdod: :

• Umbrella Cymru
• Stonewall Cymru 
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i) Cyrff sy’n cynrychioli buddiannau’r Gymraeg   
 yn ardal yr awdurdod: :

• Fforwm y Gymraeg 
• Menter Iaith Casnewydd

Ymgyngoreion Eraill

A 1.3.  Bydd y Cyngor yn ymgynghori â’r 
ymgyngoreion eraill canlynol, lle y bo’n 
briodol, yn unol â’r cytundeb Cyflawni.  Nid 
yw’r rhestr hon yn hollgynhwysol a gellir 
ychwanegu ati fel y bo’n briodol:

• Cymdeithas Ceffylau Prydain
• Defnyddwyr Bysiau Cymru 
• Arolwg Daearegol Prydain
• Campaign for Real Ale  
• Sefydliad Siartredig Tai (Cymru)
• Sefydliad Siartredig Rheoli (Cymru)
• Comisiynydd Plant Cymru
• Yr Awdurdod Hedfan Sifil 
• Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru 
• Coed Cymru 
• Cymdeithas Trafnidiaeth Gymunedol
• Cyd-ffederasiwn Trafnidiaeth Teithwyr 
• Creisis
• Ystâd y Goron 
• Comisiwn Dylunio Cymru
• Gwasanaethau Prisiwr Ardal
• Gwasanaethau Tân ac Achub
• Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru
• Logistics UK 
• Cwnstabliaeth Gwent
• Cymdeithasau Amwynder Treftadaeth, gan 

gynnwys y Gymdeithas Fictoraidd, Grŵp 
Sioraidd, Cymdeithas yr Ugeinfed Ganrif, CBA, 
Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol.

• Sefydliad y Peirianwyr Sifil
• Llamau
• Undeb Cenedlaethol y Ffermwyr 
• Panel Dinasyddion Casnewydd 
• Comisiynwyr Harbwr Casnewydd  
• Ymddiriedolaeth Tai Casnewydd 
• Un Llais Cymru
• Open Spaces Society 
• Arolygaeth Gynllunio
• Iechyd Cyhoeddus Cymru
• Rail Freight Group
• Y Cerddwyr 
• Road Haulage Association Ltd  
• Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) 
• Post Brenhinol
• Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol Cymru
• RSPB Cymru 
• Shelter Cymru
• Cymdeithas Diogelu Adeiladau Hynafol 
• Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru
• Cymdeithas Cerddwyr De Gwent 
• Chwaraeon Cymru 
• Stagecoach
• Sustrans Cymru 
• Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni 
• Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol 
• Llyfrgell Genedlaethol Cymru
• Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 
• Yr Ymddiriedolaeth Theatrau
• Coed Cadw
• Trafnidiaeth Cymru
• Croeso Cymru
• Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
• Comisiynydd y Gymraeg 
• WWF Cymru 
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 Atodiad B: 

Amserlen y CDLlN
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Mater Risg(iau) Posibl Lliniaru Tebygolrwydd / Effaith 

Materion y Cyngor 

Newid yn yr adnoddau 
staff sydd ar gael i 
gynorthwyo gyda 
pharatoi'r CDLlN. 

Llithriant Rhaglenni Sicrhau bod y broses 
yn cynnal blaenoriaeth 
gorfforaethol lefel uchel 
ac yn parhau i recriwtio a 
chadw staff lle bo angen  

Canolig / Uchel

Lleihau a diffyg adnoddau 
ariannol.  

Llithriant Rhaglenni Monitro gwariant y 
Cynllun a sicrhau bod 
y gwaith o baratoi'r 
cynllun yn cael ei gostio'n 
ddigonol.  

Canolig / Uchel

Ailstrwythuro sefydliadol Llithriant Rhaglenni Sicrhau bod y broses 
yn cynnal blaenoriaeth 
gorfforaethol lefel uchel 

Canolig / Canolig 

Strwythur gwneud 
penderfyniadau'r 
Cyngor/ cylch adrodd 
gwleidyddol. 

Llithriant Rhaglenni Ymgynghori ar yr 
amserlen a gellir gwneud 
cais am ddyddiadau 
arbennig os oes angen

Canolig / Canolig 

Newid Gwleidyddol/ 
Etholiadau.  

Llithriant Rhaglenni Ymgymryd â hyfforddiant 
cynnar i Aelodau  

Canolig / Canolig 

Diffyg consensws ym 
mhob rhan o’r sefydliad 
a/neu ddiffyg cefnogaeth 
gan swyddogion / 
adrannau eraill wrth 
gynhyrchu’r sylfaen 
dystiolaeth.  

Llithriant Rhaglenni Sicrhau cefnogaeth 
y broses ar draws y 
sefydliad ar y dechrau 

Isel / Canolig

 

   

 

 Atodiad C: 

Rheoli Risg y CDLlN
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Mater Risg(iau) Posibl Lliniaru Tebygolrwydd / Effaith 

Materion Lleol 

Lefelau mawr o 
wrthwynebiad a/neu 
lefelau sylweddol iawn o 
wrthwynebiad i gynigion 
e.e. dyrannu safleoedd.  

Llithriant Rhaglenni  Ni 
ellir ymgymryd â chyfnod 
nesaf  proses y cynllun 
heb waith sylweddol 

Sicrhau cyswllt â 
chyfranogiad cynnar 
rhanddeiliaid drwy gydol 
proses paratoi'r cynllun 

Canolig / Canolig 

Gofynion ychwanegol 
sy’n deillio o 
ddeddfwriaeth newydd 
a/neu ganllawiau 
cenedlaethol  E.e. 
cyffredinol  
cydymffurfio â’r FfDC 
mabwysiedig, alinio 
â Pholisi Cynllunio 
Cymru diwygiedig a 
Llawlyfr CDLl, NCT15 
diwygiedig. 

Llithriant Rhaglenni Monitro deddfwriaeth 
a chanllawiau sy'n dod 
i'r amlwg a sicrhau bod 
gwaith o'r fath yn cael ei 
ddatblygu.  

Canolig / Uchel

Dim digon o wybodaeth 
i ymgymryd ag ACI / 
AAS. 

Llithriant Rhaglenni Nodi a rheoli 
disgwyliadau cyrff 
ymgynghori.  Ystyried 
adnoddau ychwanegol 

Canolig / Canolig 

Effaith ACI /ARhC Llithriant Rhaglenni Sicrhau bod y prosesau 
wedi’u hintegreiddio’n 
llawn â phroses paratoi’r 
cynllun 

Isel / Isel 

Her Gyfreithiol Llithriant Rhaglenni  
Diddymu’r cynllun. 

Sicrhau bod y 
gweithdrefnau cywir yn 
cael eu dilyn, cysondeb â 
chanllawiau Llywodraeth 
Cymru a chreu sylfaen 
dystiolaeth gadarn 

Isel / Canolig

Afon Wysg gyda'r nos
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Mater Risg(iau) Posibl Lliniaru Tebygolrwydd / Effaith 

Materion Rhanbarthol a Chenedlaethol 

Cyfarwyddyd gan 
Ysgrifennydd Cabinet 
Llywodraeth Cymru i 
baratoi Cynllun ar y Cyd.  

Byddai’r broses o 
baratoi’r cynllun yn dod 
i ben a dechreuir ar 
broses cynllun newydd 
o’r dechrau

Dim, byddai disgwyl i’r 
Cyngor ymgysylltu â 
Llywodraeth Cymru pe 
bai digwyddiad o’r fath yn 
digwydd  

Canolig / Uchel

Gallu ymgyngoreion 
statudol a/neu’r 
Arolygiaeth Gynllunio 
i ymateb o fewn 
amserlenni penodol.  

Llithriant Rhaglenni 

Oedi o ran archwilio a/
neu dderbyn Adroddiad 
yr Archwilydd 

Cynnal cyswllt ag 
ymgyngoreion statudol 
a’r Arolygiaeth Gynllunio 
er mwyn sicrhau bod 
problemau posibl yn cael 
eu nodi.  

Isel / Canolig

Cynllun yn methu’r 
prawf   ‘cadernid’. 

Does dim modd 
mabwysiadu CDLl 
Newydd heb waith 
ychwanegol  Gallai hyn 
arwain at eithrio rhan o’r 
cynllun neu newid neu 
dynnu’r cynllun yn ôl.  

Sicrhau bod sylfaen 
tystiolaeth gadarn, ACI 
ac ARhC yn cael eu 
cyflawni’n gywir, a bod 
gweithdrefnau priodol 
yn cael eu dilyn a’u 
dogfennu. 

Isel / Uchel

Afon Wysg, Casnewydd 



 

   

 

AMB Adroddiad Monitro Blynyddol 

BME Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig  

P-RC Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

CC Cytundeb Cyflawni  

DCPG Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol

CDLl Cynllun Datblygu Lleol

CDLlN Cynllun Datblygu Lleol Newydd 

FfDC Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

SYA Swyddfa Ystadegau Gwladol

PCC Polisi Cynllunio Cymru

BGC Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

ACI Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig  

AAS Asesiad Amgylcheddol Strategol 

GCSDDdC Grŵp Cynllunio Strategol De-Ddwyrain Cymru 

NCT Nodyn Cyngor Technegol

LlC Llywodraeth Cymru 
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 Atodiad D: 

Geirfa
  


