
 

 

Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Cymunedau 

Dyddiad y Cyfarfod 23 Ionawr 2020 

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

Gwarchod y Cyhoedd a Chymunedau Mwy Diogel 

Awdur yr Adroddiad Rheolwr Datblygu (Gwasanaethau Cynllunio, 

Gwarchod y Cyhoedd a Chefn Gwlad)  

Teitl Siarter Cydymffurfio â Chynllunio – mabwysiadu’r 

ddogfen derfynol  

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1 Mae’r adroddiad yn rhoi gwybod i’r Aelodau am ganlyniad yr ymgynghoriad 

ynghylch Siarter Cydymffurfio â Chynllunio (“y Siarter”) ddrafft y Gwasanaethau 

Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Chefn Gwlad, a gynhaliwyd gyda Chynghorau 

Tref, Dinas a Chymuned. Mae’r adroddiad hefyd yn cyflwyno gwybodaeth am 

berfformiad y swyddogaeth cydymffurfio â chynllunio.   

2. Beth yw'r rheswm dros wneud yr adroddiad hwn? 

2.1 Mae angen penderfyniad ynghylch cymeradwyo’r fersiwn hon o’r Siarter, er mwyn 

gallu cyflwyno’r fersiwn ddrafft derfynol i’r Aelod Arweiniol ei chymeradwyo drwy’r 

broses ar gyfer penderfyniadau dirprwyedig. 

2.2 Mae’r adroddiad hefyd yn darparu gwybodaeth am berfformiad y swyddogaeth 

cydymffurfio â chynllunio.   

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1 Bod yr Aelodau – 



 

 
 

(i)  Yn cefnogi’r Siarter ddrafft, sef ‘Cydymffurfio â Chynllunio yn Sir Ddinbych – 

Siarter Cydymffurfio â Chynllunio’ (Atodiad 1), yn unol â’r diwygiadau 

arfaethedig a nodir yn Adroddiad yr Ymgynghoriad (Atodiad 2). 

(ii)  Yn cefnogi bwriad y swyddogion i gyflyno’r fersiwn derfynol i’r Aelod 

Arweiniol ei chymeradwyo; ac 

(iii)  Yn cadarnhau eu bod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o’r Effaith ar 

Les (Atodiad 3) fel rhan o’u hystyriaethau. 

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1 Ym mis Rhagfyr 2018 cyflwynodd y gwasanaeth adroddiad i’r Pwyllgor Craffu 

ynglŷn â pherfformiad y swyddogaeth cydymffurfio â chynllunio. Roedd yr adroddiad 

yn amlygu’r heriau yn sgil y dangosyddion perfformiad newydd a gyflwynwyd gan 

Lywodraeth Cymru fis Hydref 2018. Roedd yn nodi pedwar mecanwaith a fyddai’n 

cyflymu’r gwaith o brosesu achosion. 

 Mynnu bod pob achwynydd ac Aelod yn defnyddio’r ‘ffurflen adrodd am achos 

o dorri rheolau cynllunio’ 

 Digido gwaith achos 

 Mabwysiadu Siarter Cydymffurfio â Chynllunio i reoli disgwyliadau achwynwyr 

a thramgwyddwyr   

 Cryfhau’r cydweithio gyda phartneriaid megis Cynghorau Tref, Dinas a 

Chymuned 

Mewn ymateb, penderfynodd y Pwyllgor ofyn am Siarter a fyddai, yn ogystal â 

rheoli disgwyliadau achwynwyr a thramgwyddwyr, yn nodi sut y bydd y Cyngor yn 

mynd ati i gydweithio â sefydliadau partner. 

4.2 Cyflwynwyd drafft cychwynnol o’r Siarter i’r Pwyllgor Craffu ym mis Gorffennaf 

2019. Penderfynodd yr Aelodau: 

(i) Cefnogi’r Siarter ddrafft 

(ii) Gofyn bod y Siarter yn cael ei chylchredeg i Gynghorau Tref, Dinas a 

Chymuned at ddibenion ymgynghori a derbyn sylwadau; a 

(iii) Bod y Siarter ddiwygiedig, yn dilyn y broses ymgynghori, yn cael ei chyflwyno 

i'r Pwyllgor ei chymeradwyo a’i hargymell ar gyfer mabwysiadu, ynghyd â 

gwybodaeth ychwanegol benodol.   



 

 
 

Mae’r wybodaeth ychwanegol fel a ganlyn: 

 Gwybodaeth am yr ymatebion i’r ymgynghoriad  

 Gwybodaeth am adnoddau staffio 

 Graddfeydd amser cyfathrebu â’r cyhoedd  

 Nifer y cwynion a dderbyniwyd gan y gwasanaeth ynglŷn ag achosion o dorri 

rheolau cynllunio 

Mae’r ymatebion i’r ymgynghoriad wedi’u hadolygu yn yr Adroddiad ar yr 

Ymgynghoriad (Atodiad 2) ac mae’r wybodaeth arall wedi’i darparu yn Atodiad 4. 

4.3 Yn dilyn yr ymarfer ymgynghori, mae’r gwasanaeth yn cynnig gwneud ychydig o 

newidiadau i’r testun (gweler Atodiad 1). Mae’r ychwanegiadau wedi’u hamlygu yn 

felyn a’r testun i’w ddileu â llinell drwodd. Bydd y ddogfen hon yn destun 

newidiadau dylunio terfynol yn dilyn ei mabwysiadu, i sicrhau bod y Siarter yn 

ddarllenadwy, yn cyd-fynd â hunaniaeth gorfforaethol y Cyngor ac yn bodloni 

gofynion hygyrchedd. Bydd hefyd yn cael ei chyfieithu i’r Gymraeg cyn ei 

chyhoeddi. 

4.4 Mae rhan gyntaf y Siarter yn darparu gwybodaeth gyffredinol ynglŷn â beth yn 

union yw torri rheolaeth gynllunio, ac yn darparu cyngor i ddatblygwyr ynglŷn â sut i 

osgoi camau cydymffurfio â chynllunio. Mae’r ail a’r drydedd rhan yn darparu cyngor 

i achwynwyr a thramgwyddwyr. Mae’r Siarter yn amlygu sut mae modd i sefydliadau 

lleol a) rhoi gwybod am achosion posibl o dorri rheolau cynllunio, b) cynorthwyo 

gydag ymchwiliadau’r broses gydymffurfio ac c) cymryd rhan yn y broses o 

gyflwyno canllawiau cynllunio a rheolaethau lleol a all arwain at gydymffurfiaeth 

gynllunio fwy effeithiol. Rydym yn gobeithio y bydd y Siarter yn ysbrydoli Cynghorau 

Tref, Dinas a Chymuned i gymryd rhan yn y broses o gynllunio lle a defnyddio eu 

hadnoddau i weithio mewn partneriaeth â’r Cyngor i dargedu materion cynllunio 

penodol yn eu hardaloedd. Nid mater cydymffurfio â chynllunio yn unig yw hyn, mae 

hefyd yn cyfrannu at gyflawni’r flaenoriaeth gorfforaethol o greu cymunedau cryf 

drwy annog adfywio ac ymgysylltu â'r gymuned. 

4.5 Drwy ddarparu canllawiau sydd wir eu hangen ar fudd-ddeiliaid bydd y Siarter, os 

caiff ei mabwysiadu, yn lleihau’r galw ar swyddogion a thrwy hynny yn gwella 

perfformiad y swyddogaeth cydymffurfio â chynllunio, fel yr amlinellir yn yr 

adroddiad a gyflwynwyd i’r Pwyllgor Craffu fis Rhagfyr 2018.  



 

 
 

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 

Corfforaethol? 

5.1 Bydd mabwysiadu’r Siarter yn gwella effeithlonrwydd y swyddogaeth cydymffurfio â 

chynllunio, sy’n cefnogi’r gwaith o ddarparu’r blaenoriaethau corfforaethol drwy reoli 

datblygiadau ar sail polisi.  

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 

wasanaethau eraill? 

6.1 Ni cheir goblygiadau ariannol uniongyrchol wrth fabwysiadu’r Siarter, ac ni ragwelir 

y bydd goblygiadau sylweddol i wasanaethau eraill. 

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

7.1 Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn gosod dyletswydd ar 

y Cyngor i gynnal datblygiadau cynaliadwy yn ogystal â chymryd camau rhesymol i 

ymarfer ei swyddogaethau i gyflawni ei amcanion datblygu cynaliadwy (neu les). 

Mae’r adroddiad hwn ar y Siarter yn ystyried gofynion Adran 3 Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, sef ‘Dyletswyddau lles ar gyrff cyhoeddus’, 

ac mae asesiad o’r effaith ar les ar gael yn Atodiad 3.  

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi eu cynnal gyda Chraffu ac 

eraill? 

8.1 Mae Siarter yn ganlyniad i ymgynghoriad gyda’r Pwyllgor Craffu, fel yr amlinellir yn 

adran 4 yr adroddiad hwn. 

8.2 Mae’r Siarter hefyd wedi bod yn destun ymgynghoriad gyda’r Cynghorau Tref, 

Dinas a Chymuned, fel yr amlinellir yn yr Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (Atodiad 

2). Mae’r gwasanaeth yn cynnig gwneud ychydig o newidiadau i’r Siarter mewn 

ymateb i’r ymarfer ymgynghori, fel y nodir yn Atodiad 1. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1 Ni cheir goblygiadau ariannol uniongyrchol yn sgil yr adroddiad hwn. 



 

 
 

10. Pa risgiau sydd yna ac a oes unrhyw beth y gallwn ei 

wneud i’w lleihau nhw? 

10.1 Nid oes risgiau wedi’u hamlygu yn sgil mabwysiadu’r Siarter.  

10.2 Os na chaiff y Siarter ei mabwysiadu mae yna risg na fydd lefel y galw heb ei 

fodloni yn lleihau. Mae risg y bydd perfformiad y swyddogaeth cydymffurfio â 

chynllunio yn parhau i fod angen ei gwella yn ôl mesurau Llywodraeth Cymru, sy’n 

golygu y byddai angen mecanweithiau eraill i wella er mwyn cynnal perfformiad 

tebyg i gynghorau eraill ac osgoi difrod i enw da.  

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1 Mae Adran 7.4.1(e) Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi hawl y Pwyllgor Craffu i 

ystyried effaith polisïau i asesu a ydynt wedi gwneud gwahaniaeth, tra bod Adran 

7.4.2(b) yn amlinellu pwerau’r Pwyllgor Craffu o ran perfformiad y Cyngor wrth 

ddarparu amcanion polisi ac mae Adran 7.4.2(d) yn nodi bod modd i’r Pwyllgor 

Craffu wneud argymhellion i’r Cabinet a/neu’r pwyllgor priodol a/neu’r Cyngor yn 

sgil canlyniad y broses graffu. 

 


