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TEITL Sefydlu Is-grŵp Cynllunio 

PWRPAS Cyflwyno’r cefndir o ran sefydlu Is-Grŵp Cynllunio 

AWDUR Rheolwr Gwasanaeth AHNE Llŷn 

ARGYMHELLIAD Peidio â sefydlu Is-grŵp Cynllunio 

 

1.0 CYFLWYNIAD 

1.1 Mae’r Adroddiad hon yn rhoi sylw i’r dull o roi sylwadau ar faterion cynllunio am 

ddatblygiadau oddi mewn, a gerllaw'r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. Rhoddir 

ystyriaeth i sut y gwneir sylwadau gan y Rheolwr gwasanaeth a’r Cydbwyllgor 

AHNE a’r posibilrwydd o sefydlu Is-grŵp Cynllunio. 

2.0 SYLWADAU RHEOLWR GWASANAETH AHNE 

2.1 O dan y drefn bresennol (sy’n seiliedig ar Gytundeb Gwasanaeth) mae’r Rheolwr 

Gwasanaeth yr AHNE yn cael gwybodaeth am geisiadau cynllunio perthnasol gan yr 

Adran Gynllunio. Hefyd fe geir copi o restr ceisiadau cynllunio wythnosol sydd yn 

cynnwys gwybodaeth am yr holl geisiadau o fewn y Sir (ac eithrio’r Parc 

Cenedlaethol).  

2.2 Mae disgwyl i’r Rheolwr Gwasanaeth AHNE wneud sylw ar y ceisiadau perthnasol o 

fewn yr amserlen a osodwyd (3 wythnos fel arfer). Bydd sylwadau’r Rheolwr AHNE 

yn cael eu hystyried gan y swyddog Cynllunio perthnasol wrth baratoi adroddiad 

dirprwyedig neu Adroddiad Pwyllgor.  

 

3.0 Y CYDBWYLLGOR YMGYNGHOROL 

 

3.1 Mae trafodaeth am faterion cynllunio yn y Cydbwyllgor o dro i dro. Yn ddiweddar 

mae trafodaeth helaeth wedi bod ar faterion tyrbinau gwynt ar y tir. Yn sgil hyn fe 

benderfynwyd mabwysiadu datganiad ar y mater yma, gyda’r Rheolwr Gwasanaeth 

yn ei gyflwyno ar ran y Cydbwyllgor ar geisiadau cynllunio perthnasol.  

 

3.2 Mae trafodaeth wedi bod yn y cyfarfodydd hefyd ynglŷn â’r posibilrwydd o sefydlu 

Is-Bwyllgor i ystyried, a rhoi sylwadau, ar faterion cynllunio perthnasol i’r AHNE. 

Cyflwynwyd dadleuon o blaid ac yn erbyn hyn.   

 

3.3 O ran Cyfansoddiad y Cydbwyllgor mae cyfeiriad at y posibilrwydd o alw cyfarfod o  

Is-grŵp Materion Cynllunio: 

 
“Bydd gan gadeirydd y Pwyllgor Ymgynghorol yr hawl i alw 

cyfarfod o Is-grŵp Materion Cynllunio i drafod a chynnig 

sylwadau ffurfiol ar ran y Pwyllgor Ymgynghorol ar 

geisiadau cynllunio sydd yn cael effaith uniongyrchol ar 

ddynodiad yr AHNE ac a dynnir i’w sylw fel mater brys gan 

y Swyddog AHNE neu Rheolwr Cynllunio Ardal Dwyfor.” 

 



 

  

3.4 Fel y nodwyd mae manteision ac anfanteision o sefydlu Is-grŵp cynllunio. Gwelir 

rhai o’r dadleuon isod:  

 

Manteision 

 

Medru ymateb yn gynt na chyfarfod llawn o’r Cydbwyllgor 

Rhoi sylw unigol i faterion (yn hytrach na dibynnu ar ddatganiad cyffredinol) 

 

Anfanteision 

 

Cynyddu gwaith gweinyddu  

Byddai raid i aelodau fod yn ofalus o ran rhag-ddatgan barn ar faterion cynllunio 

Ydi Is-grŵp yn cynrychioli barn yr holl aelodau ? 

 

 

4.0 CASGLIAD 

 

4.1 Credir fod y drefn bresennol o roi sylwadau ar faterion cynllunio yn gweithio yn 

dderbyniol. Os oes mater arwyddocaol yn codi ei ben mae’r Cyfansoddiad yn nodi y 

gellir cynnal cyfarfod arbennig o’r Cydbwyllgor.    
 

 

5.0 ARGYMHELLIAD  

 

5.1 Cadw at y drefn bresennol o ddelio gyda materion cynllunio a pheidio â sefydlu 

Is-Grŵp Cynllunio ar hyn o bryd. 

 

  


