
 

Adroddiad i’r:         Cabinet  

Dyddiad y Cyfarfod           17 Rhagfyr 2019 

Aelod / Swyddog Arweiniol     Cyng. Mark Young, Aelod Arweiniol Cynllunio, Gwarchod  

          y Cyhoedd a Chymunedau Mwy Diogel  

Awdur yr Adroddiad:         Angela Loftus, Rheolwr Cynllunio Strategol a Thai 

Teitl        Cynnig i newid Cylch Gorchwyl  y Grŵp Cynllunio Strategol  

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1 Mae’r adroddiad yn amlinellu cynigion i newid Cylch Gorchwyl y Grŵp Cynllunio 

Strategol. Cymeradwyodd Cabinet y cynnig i sefydlu Grŵp Cynllunio Strategol yn ei 

gyfarfod ar 23 Ionawr 2018 i newid y Grŵp Llywio Aelodau Cynllun Datblygu Lleol a 

chymeradwywyd y Cylch Gorchwyl fel rhan o’r adroddiad.   Y bwriad oedd sefydlu 

Grŵp llai gyda mwy o ffocws iddo. Bwriad y Grŵp yw darparu arweiniad a 

chyfarwyddyd corfforaethol i symud y Cynllun Datblygu Lleol newydd yn ei flaen trwy’r 

broses fabwysiadu ffurfiol ac i ganolbwyntio ar weithredu strategaeth a pholisïau’r 

Cynllun Datblygu Lleol.  Swyddogaeth anweithredol sydd i’r grŵp ond bydd yn adrodd 

ac yn gwneud argymhellion i’r Pwyllgor Cynllunio, Cabinet ac/neu’r Cyngor fel sy’n 

briodol. Mae’r Grŵp wedi bod yn cyfarfod yn rheolaidd ers Mehefin 2018 ac wedi bod 

yn rhoi mewnbwn ac yn trafod sut i ddatblygu’r Strategaeth a Ffefrir Drafft o’r CDLl 

newydd.  

 

1.2 Wedi trafodaethau yn y cyfarfod Grŵp Cynllunio Strategol ar 25 Gorffennaf 2019, 

cynigwyd bod y Cylch Gorchwyl ar gyfer y grŵp yn cael ei newid.  Cyflwynwyd 

adroddiad i’r cyfarfod Briffio’r Cabinet ar 9 Medi 2019 yn amlinellu’r newidiadau 

arfaethedig. Teimlai Cabinet y dylai’r Aelod Arweiniol yn gyfrifol am y Gwasanaeth 

Tai fynychu’r Grŵp hefyd. Adroddwyd hynny yn ôl i gyfarfod GCS ar 11 Hydref 2019 

a chafodd ei drafod unwaith eto mewn cyfarfod Briffio’r Cabinet ar 4 Tachwedd a’r 



 
 

cyfarfod GCS ar 18 Tachwedd 2019. Mae’r adroddiad hwn yn rhoi adborth ar 

drafodaeth ac argymhelliad y Grŵp. 

 

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

Mae angen gwneud penderfyniad ar newid Cylch Gorchwyl y Grŵp Cynllunio Strategol.  

3 Beth yw’r Argymhellion?  

Bod Cabinet yn cymeradwyo’r Cylch Gorchwyl diwygiedig drafft ar gyfer y Grŵp 

Cynllunio Strategol (ynghlwm fel Atodiad 1).  

4 Manylion yr adroddiad 

4.1 Trafodwyd aelodaeth a Chylch Gorchwyl presennol y Grŵp Cynllunio Strategol yng 

nghyfarfod 25 Gorffennaf 2019. Roedd y Grŵp yn cynnig y dylai’r aelodaeth craidd 

aros yr un fath, yn cynnwys 8 Aelod, i gynnwys yr Aelod Arweiniol perthnasol gyda 

chyfrifoldeb am y CDLl, Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio ynghyd ag 1 Aelod o bob Grŵp 

Ardal Aelodau, gyda enwebiad wrth gefn ar gyfer pob grŵp os na fydd cynrychiolydd 

yn gallu mynychu. Adroddwyd hyn i’r cyfarfod Briffio Cabinet ar 9 Medi 2019. Yn y 

cyfarfod hwn roedd Cabinet o’r farn y dylai’r Aelod Arweiniol gyda chyfrifoldeb am 

wasanaethau tai fynychu’r Grŵp hefyd. 

 

4.2 Yn dilyn trafodaethau pellach mewn cyfarfodydd dilynol o’r Grŵp Cynllunio Strategol 

a’r cyfarfod Briffio’r Cabinet cynigwyd na ddylai aelodaeth craidd y Grŵp newid.   

 

4.3 Mae’r Cylch Gorchwyl presennol yn nodi fod presenoldeb mewn cyfarfodydd yn 

gyfyngedig i gynghorwyr sydd yn aelodau o’r Grŵp Cynllunio Strategol, neu eu 

cynrychiolwyr enwebedig, a ddim yn agored i Aelodau eraill ei fynychu.   Cytunodd y 

Grŵp y dylai cyfarfodydd y Grŵp Cynllunio Strategol fod yn agored i’r holl aelodau.  

Dim ond arsylwi mewn cyfarfodydd y gall y rheiny sydd ddim yn aelodau craidd o’r 

Grŵp Cynllunio Strategol ei wneud, ac nid oes caniatâd i gyfrannu neu siarad. 

 

4.4 Ystyriwyd hefyd pa mor aml y cynhelir y cyfarfodydd, ar hyn o bryd mae’r cylch 

gorchwyl yn nodi y dylai’r grŵp gyfarfod unwaith bob deufis.  Cytunodd y Grŵp ei fod 

o bosib angen cyfarfod yn fwy rheolaidd er mwyn symud ymlaen gyda’r CDLl newydd 

a dylid newid y Cylch Gorchwyl i nodi’r canlynol: “Bydd y Grŵp yn cyfarfod bob deufis 

neu fel y cytunir” er mwyn rhoi hyblygrwydd. 



 
 

 

4.5 Mae’r Cylch Gorchwyl, gyda newidiadau drafft y cynigwyd gan y Grŵp wedi’i atodi fel 

Atodiad 1.  

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

Bydd y CDLl newydd yn chwarae rôl uniongyrchol mewn cyflawni blaenoriaethau ‘Tai: 

mae pawb yn cael eu cefnogi i fyw mewn cartrefi sy’n diwallu eu hanghenion’ a ‘Phobl 

Ifanc: man lle bydd pobl iau am fyw a gweithio ynddo, a bod ganddynt y sgiliau i wneud 

hynny’ trwy’r polisïau a’r cynigion ynddo gan gyflawni datblygiad ar lawr gwlad.   Prif 

swyddogaeth y Grŵp Cynllunio Strategol fydd goruchwylio datblygiad y Cynllun 

Datblygu Lleol newydd, gan alluogi'r ddarpariaeth o dai, cyflogaeth, cyfleusterau 

cymunedol a diogelu’r amgylchedd trwy’r Sir.   

6 Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar 
wasanaethau eraill? 

Ni fyddai goblygiadau cost uniongyrchol ychwanegol yn sgil cytuno i’r Cylch 

Gorchwyl diwygiedig ar gyfer y Grŵp Cynllunio Strategol.  

7 Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les? 

Nid oes Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb wedi cael ei gynnal am nad yw'r 

adroddiad yn ceisio penderfyniad ar bolisi, strategaeth, na rhaglen y Cyngor.  

8 Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 

Amherthnasol ar hyn o bryd. 

9 Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

Ni fyddai goblygiadau cost uniongyrchol ychwanegol yn sgil cytuno i’r Cylch Gorchwyl 

diwygiedig ar gyfer y Grŵp Cynllunio Strategol. 

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

Os na chytunir ar y diwygiadau arfaethedig i’r Cylch Gorchwyl yna ni fydd y Cylch 

Gorchwyl yn adlewyrchu anghenion presennol y Grŵp. Mae risg o beidio â darparu’r 

arweinyddiaeth Aelod amlwg sydd ei angen i gyflawni’r CDLl newydd.  



 
 

11 Pŵer i wneud y Penderfyniad 

Deddf Llywodraeth Leol 2000, Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol (2004) a 

rheoliadau a chanllawiau cysylltiedig.  


