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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

  
Mae’r adroddiad hwn yn trafod Adroddiad Monitro Blynyddol Drafft (AMB) Cynllun 
Datblygu Lleol Sir Ddinbych 2006 – 2021 (CDLl), sy’n cael ei ddrafftio ar hyn o bryd i’w 
gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn diwedd mis Hydref 2019. 

 
2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
  

Hysbysu Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio o gynnydd gyda gweithrediad y CDLl 
Mabwysiedig; h.y. perfformiad polisi lleol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018/2019.  

 
3. Beth yw’r Argymhellion?  

 
Bod yr Aelodau'n nodi cynnwys Adroddiad Monitro Blynyddol Drafft y CDLl 2019, 
Atodiad 1.  

 
4. Manylion yr adroddiad 
 
4.1 Dan rwymedigaethau adran 76 Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, fel y'i 

diwygiwyd, ac adran 37 o Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) 
(Cymru) 2005, mae'n ddyletswydd ar y Cyngor i lunio Adroddiad Monitro Blynyddol 
(AMB) i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref bob blwyddyn a’i gyhoeddi ar 
ei wefan.   

 
4.2 Monitro yw’r cyfnod allweddol o fewn proses gylchol cynllunio llunio polisïau. Mae’n 

darparu adborth hanfodol i’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau ar berfformiad y polisi 
lleol darpariaeth safleoedd i’w datblygu. Ei bwrpas yw dangos cynnydd ar weithrediad 
Strategaeth y CDLl ac i nodi cyfleoedd sy'n ymddangos, heriau allweddol ac amlinellu 
datrysiadau posib ar gyfer y cam nesaf wrth adolygu'r CDLl a fabwysiadwyd.  

 
4.3 Mae Swyddogion wedi llunio drafft y pumed Adroddiad Blynyddol (gweler Atodiad I), 

sydd yn bennaf yn cryfhau'r ddadl ar gyfer adolygu'r elfennau cynllun canlynol a'r 
meysydd polisi oherwydd tanberfformiad parhaus: 

 Strategaeth Dwf y CDLl: Mae Strategaeth Dwf y CDLl, a darpariaeth tai 
fforddiadwy o ganlyniad i hynny yn methu ar ddiffyg anheddau, fel y nodir ym 



Mhapur Gwybodaeth, Adroddiad Adolygiad o’r CDLl: Creu Cymunedau 
Cynaliadwy. Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 1: ffigwr y cyflenwad o dir sydd ar 
gael ar gyfer tai 5 mlynedd yw 1.55 mlynedd. 

 
 Mynd i’r afael ag anghenion Sipsiwn a Theithwyr: Mae monitro’r CDLl yn 

achosi’r angen i fynd i’r afael â Sipsiwn a Theithwyr o fewn 18 mis o ddyddiad 

derbyn yr Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr. 

 
 Rheoli Gwastraff a Mwynau: Mae newidiadau i’r gofynion deddfwriaethol a 

rheoliadol yn gwneud yr adolygiad o bolisi a dyraniadau safle lleol yn 
angenrheidiol.  

 
4.4 Mae manylion cynhwysfawr a goblygiadau’r adolygiad polisi yn cael eu nodi yn 

Adroddiad Adolygiad o CDLl Sir Ddinbych (Rhagfyr 2017); gan gynnwys Papurau 
Gwybodaeth. Gellir canfod copïau o’r adroddiad ar wefan CDLl CSDd.  

 
4.5 Gan fod y Cyngor yn y broses o baratoi'r Cynllun Datblygu Lleol nesaf ar gyfer y Sir, 

caiff pob AMB drafft eu defnyddio fel tystiolaeth hanfodol i gyfiawnhau unrhyw 
newidiadau i elfennau hanfodol y CDLl mabwysiedig. Mae hyn yn cynnwys cyflwyno 
polisi lleol newydd. Anogir Aelodau i ymgyfarwyddo gyda chynnwys yr AMB.  

 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 

 
Nid yw’r eitem yn gofyn am benderfyniad. Fodd bynnag, mae Cynllun Datblygu Lleol 
CSDd yn cyfrannu tuag at y Blaenoriaethau Corfforaethol canlynol drwy nodi lle a sut 
y bydd datblygiadau newydd yn cael eu cynnal yn y Sir hyd at 2021: 

 Datblygu'r economi leol; 
 Sicrhau mynediad at dai o ansawdd da; a 
 Moderneiddio'r Cyngor i gyflawni arbedion effeithlonrwydd a gwella 

gwasanaethau ar gyfer ein cwsmeriaid. 
 
6. Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
  
 Nid oes costau nac effeithiau i wasanaethau eraill o nodi cynnwys yr adroddiad hwn. 
 
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?  

 
Nid oes angen Asesiad o Effaith ar Les oherwydd nid oes penderfyniad yn cael ei 
geisio ar bolisïau’r Cyngor, strategaethau, gweithdrefnau gwaith neu raglen. Gofynnir 
i aelodau nodi’r cynnwys yn unig. Mae’r Adroddiad Monitro Blynyddol yn ddogfen 
ystadegol sy’n adlewyrchu ar berfformiad polisi lleol fel rhan o’r CDLl mabwysiedig. 
 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 
 
Trafodwyd yr Adroddiad Monitro Blynyddol yng nghyfarfod y Grŵp Cynllunio Strategol 
ar 2 Medi, 2019; gyda chytundeb i gyflwyno'r ddogfen i'r Pwyllgor Cynllunio er 
gwybodaeth. 

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 



9.1  ‘Nid oes goblygiadau i’r gyllideb yn codi o AMB Drafft y CDLl 2019’. 
  

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
  

Nid oes risgiau yn gysylltiedig gyda nodi cynnwys yr AMB drafft 2019.  

 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

  
 Nid yw’r eitem yn gofyn am benderfyniad. Mae'r ddyletswydd statudol i lunio AMB yn 

cael ei nodi yn Neddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, Adran 76. Mae Rhan 7 
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) 2005 yn cael ei 
nodi yn y gofyniad i gyflwyno AMB terfynol CSDd 2019 i Lywodraeth Cymru. 


