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Argymhellion 
 
1. Bod y Cyngor llawn fel Awdurdod Lleol, Awdurdod Cynllunio Lleol ac 

Awdurdod Priffyrdd Lleol yn dirprwyo pwerau i’r Pennaeth Rheoleiddio a 
Datblygu Economaidd mewn perthynas â chyflawni holl swyddogaethau 
statudol y Cyngor yn gysylltiedig ag unrhyw ddatblygiad a ystyrir yn 
Ddatblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS) yn ôl y diffiniad yn Neddf 
Cynllunio (Cymru) 2015, sy’n diwygio Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 
(“y Ddeddf”), a Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol 
(Cymru) 2016 (fel y’i diwygiwyd) a Rheoliadau dilynol.  
 

2.  Bod y Cyngor llawn yn dirprwyo pwerau i’r Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu 
Economaidd mewn perthynas â chyflawni holl swyddogaethau statudol y 
Cyngor yn gysylltiedig ag unrhyw ddatblygiadau sydd angen Gorchymyn 
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Datblygu Arbennig (e.e. Rheoli Ffiniau) o dan Adran 59(3) yn Neddf 
Cynllunio Gwlad a Thref 1990.   

 
3.  Bod y Pwyllgor Gwaith yn dirprwyo ei awdurdod dros negodi’r holl fuddion 

cymunedol anstatudol a phob penderfyniad sy’n berthnasol i drafodaethau 
o’r fath, yn gysylltiedig â, neu’n deillio o ddatblygiad a ystyrir yn Ddatblygiad 
o Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS), i’r Dirprwy Brif Weithredwr mewn 
ymgynghoriad â’r Prif Weithredwr ac Arweinydd y Cyngor.    

 
4. Diweddaru adran 3.5.3. yn y Cyfansoddiad i adlewyrchu’r dirprwyaethau 

uchod.  
 
 
Rhesymau 
 
Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol 
 
Darperir y sail statudol ar gyfer y broses Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol 
(“DNS”) gan Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015, sy’n diwygio Deddf Cynllunio Gwlad a 
Thref 1990 (“y Ddeddf”), a Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol 
(Cymru) 2016 (fel y’u diwygiwyd) a Rheoliadau dilynol.  
 
Diben y broses DNS yw sicrhau bod penderfyniadau amserol yn cael eu gwneud 
ynglŷn â’r ceisiadau hynny sydd o’r arwyddocâd mwyaf i Gymru, oherwydd eu 
buddion a’u heffeithiau posibl.  
 
Mae union fanylion y meini prawf sy’n ymwneud â phrosiectau amrywiol ar gael yn 
Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Meini Prawf Penodedig a 
Chydsyniadau Eilaidd Rhagnodedig) (Cymru) 2016 (fel y’u diwygiwyd). O dan y 
meini prawf hynny, mae pob prosiect cynhyrchu ynni rhwng 10MW a 350MW yn dod 
o fewn y trothwyon y broses DNS.  
 
Cyflwynir ceisiadau i Arolygiaeth Gynllunio Cymru (yr Arolygiaeth) i’w hystyried gan 
Arolygydd a benodir. Yna, bydd yr Arolygydd a benodir yn ystyried tystiolaeth gan 
yr ymgeisydd, yr Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl), ymgyngoreion statudol eraill a 
phartïon â buddiant. Ar ôl ystyried y dystiolaeth, bydd yr Arolygydd yn ysgrifennu 
adroddiad ar gyfer Gweinidogion Cymru, yn amlinellu ei gasgliadau ac yn gwneud 
argymhelliad ynglŷn â ph’un a ddylid rhoi caniatâd cynllunio i’r cais ai peidio. Bydd 
y Gweinidog perthnasol yn penderfynu pa un ai y dylid rhoi caniatâd ai peidio. 
 
Mae’r Cyngor, drwy ei Raglen Ynys Ynni, wrthi’n ymgysylltu â datblygwyr sydd yn y 
broses o baratoi ceisiadau ar gyfer sefydlu Ffermydd Solar ar yr Ynys.  Yn ôl y 
diffiniad felly byddai Fferm Wynt sy’n cynhyrchu rhwng 10MW a 350MW yn 
Ddatblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS). 
 
Caiff unrhyw gais DNS ar gyfer datblygiad sy’n cynhyrchu ynni ei arwain gan y 
Rhaglen Ynys Ynni sydd yn dod o dan swyddogaethau’r Gwasanaeth Rheoleiddio 
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a Datblygu Economaidd. Mae hyn er mwyn sicrhau bod y Cyngor yn darparu 
adnoddau arbenigol i ymateb i ofynion y broses mewn da bryd.  Mae’r Rhaglen Ynys 
Ynni wedi arwain ymatebion y Cyngor i’r Datblygiad Wylfa Newydd a oedd yn 
Brosiect Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol ac yn ddiweddar y mae hefyd wedi 
arwain ymateb y Cyngor i’r prosiect Morlais a oedd yn gais am Orchymyn Deddf 
Trafnidiaeth a Gweithfeydd.   
 
Ar gyfer Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol, caiff Awdurdod Cynllunio Lleol y 
cynllun arfaethedig ei enwi’n ymgynghorai arbennig yn unol â’r Ddeddf.  
 
Y cyfnod a roddir i Weinidogion Cymru wneud penderfyniad ar gais DNS yw 36 
wythnos o ddyddiad derbyn y cais dilys. Mae’r cyfnod ar gyfer cyflwyno 
cynrychiolaethau, sy’n para 5 wythnos o ddyddiad dilysu cais DNS, yn gyfle i gyrff 
cyhoeddus perthnasol gyflwyno cynrychiolaethau ynglŷn â rhinweddau’r cynllun. 
Os oes angen Gwrandawiad ar yr archwiliad, mae’n rhaid i hwn gael ei gynnal o 
fewn 10 wythnos o ddiwedd y cyfnod ar gyfer cyflwyno cynrychiolaethau (erbyn 
wythnos 15). Os oes angen Ymchwiliad, mae’n rhaid i hwn gael ei gynnal o fewn 
13 wythnos o ddiwedd y cyfnod ar gyfer cyflwyno cynrychiolaethau (erbyn wythnos 
18). Mae’r broses felly’n cynnwys nifer o derfynau amser tynn i’r Cyngor, sydd 
wedi eu cadarnhau gan yr Arolygiaeth, ar gyfer cyflwyno cynrychiolaethau a 
thystiolaeth i’r archwiliad fel ymgynghorai arbennig.  
 
Mae’n ofyniad ffurfiol o’r broses DNS fod rhaid i unrhyw ACLl perthnasol gyflwyno 
Adroddiad ar yr Effaith Leol (LIR) fel tystiolaeth. Adroddiad ysgrifenedig yw’r LIR 
sy’n manylu ar effaith debygol y datblygiad arfaethedig ar unrhyw ran o ardal yr 
ACLl, yn seiliedig ar y wybodaeth leol sydd ganddo eisoes a thystiolaeth gadarn o 
faterion lleol, a dylai restru’r effeithiau a’u pwysigrwydd perthynol. Bydd yr 
Arolygiaeth yn rhoi gwybod i’r ACLlau perthnasol pan dderbynnir cais. Pan roddir 
gwybod iddynt, bydd gan ACLlau 5 wythnos i gyflwyno eu LIR.  
 
Mae’r diagram yn Atodiad 1 yn cadarnhau camau’r broses DNS.  
 
Bydd yn rhaid i’r broses ar gyfer rheoli mewnbwn a chyfraniad y Cynghorau i’r broses 
DNS ac ar gyfer cyflwyno cynrychiolaethau a thystiolaeth oddi mewn i’r amserlenni 
a gadarnhawyd gan yr Arolygaeth, gynnwys gofyniad i ganiatáu digon o amser ar 
gyfer cyfieithu dogfennau er mwyn sicrhau bod fersiwn ddwyieithog yn cael ei 
gyflwyno i’r Arolygiaeth erbyn y dyddiad cau 
 
Fel y nodir uchod, mae’r broses DNS yn cynnwys nifer o derfynau amser ar gyfer 
cyflwyno gwahanol fathau o dystiolaeth i’r broses archwilio yn ogystal â chymryd 
rhan mewn gwrandawiad neu ymchwiliad (neu gyfuniad o’r ddau). Nid yw’r broses 
o ran ei natur a’i gofynion yn caniatáu i Bwyllgor ystyried a chymeradwyo’r 
cynrychiolaethau a gyflwynir gan y Cynghorau i’r Archwiliad. Argymhellir felly, er 
mwyn sicrhau bod CSYM yn ymwneud â’r broses DNS yn llawn, ei bod hi’n hanfodol 
cytuno ar ddull ar gyfer cymeradwyo cynrychiolaethau a chyflwyniadau’r Cynghorau 
i’r archwiliad (yn cynnwys ond nid yn gyfyngedig i Adroddiad ar yr Effaith Leol (LIR) 
a Datganiad Tir Cyffredin) drwy awdurdod dirprwyedig. Gan y bydd y Cyngor yn 
ymateb yn ei rôl fel Awdurdod Cynllunio Lleol cedwir y swyddogaeth hon gan y 
Cyngor llawn ac ni chaiff ei roi i’r Pwyllgor Gwaith.   
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Argymhellir felly bod y Cyngor llawn (ar argymhelliad y Pwyllgor Gwaith) 
yn ei rôl fel Awdurdod Lleol, Awdurdod Cynllunio Lleol ac Awdurdod 
Priffyrdd Lleol, yn dirprwyo pwerau i’r Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu 
Economaidd er mwyn ei alluogi i gyflawni holl swyddogaethau statudol y 
Cyngor yn gysylltiedig â Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS 
yn ôl y diffiniad yn Neddf Cynllunio (Cymru) 2015, sy’n diwygio Deddf 
Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (“y Ddeddf”), a Rheoliadau Datblygiadau o 
Arwyddocâd Cenedlaethol (Cymru) 2016 (fel y’i diwygiwyd)  a Rheoliadau 
dilynol. 
 
Mae hyn yn cynnwys dirprwyo pwerau i’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth 
(Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro mewn ymgynghoriad â’r Pennaeth 
Gwasanaeth (Rheoleiddio a Datblygu Economaidd) i ddiweddaru adran  
3.5.3.10 yng Nghyfansoddiad CSYM i ganiatáu i’r Pennaeth Rheoleiddio a 
Datblygu Economaidd gyflawni holl swyddogaethau statudol y Cyngor yn 
gysylltiedig ag unrhyw ddatblygiadau a ystyrir yn Ddatblygiadau o 
Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS) yn ôl y diffiniad yn Neddf Cynllunio 
(Cymru) 2015. 
Fel rhan o broses y Rhaglen Ynys Ynni sy’n delio â phrosiectau mawr 
arwyddocaol eraill, yn cynnwys Wylfa Newydd a Morlais, mae nifer o brosesau 
effeithiol ar waith eisoes i sicrhau bod Arweinydd y Cyngor, yr Aelodau Etholedig 
a’r Uwch Dîm Rheoli’n cael eu diweddaru’n rheolaidd ar gyfraniad a safle’r 
Cynghorau yn gysylltiedig â’r prosiectau hyn.  
 
Mae’r rhain yn cynnwys Cyfarfodydd Lefel 2 rheolaidd sydd yn cynnwys 
Arweinydd y Cyngor a Deiliaid Portffolio’r Gwasanaeth. Hefyd, o ran yr holl 
brosiectau mawr, mae’r Rhaglen Ynys Ynni yn gyfarwydd â threfnu Sesiynau 
Briffio Aelodau sy’n caniatáu i Swyddogion a Datblygwyr ymgysylltu’n 
uniongyrchol â’r Aelodau Etholedig perthnasol ac sy’n rhoi cyfle i’r Aelodau holi’r 
datblygwyr yn uniongyrchol. Yn y gorffennol mae’r broses hon wedi bod yn ddull 
effeithiol o ymgysylltu’n uniongyrchol yn achos prosiectau mawr eraill.  Y bwriad 
ydi parhau â’r trefniadau hyn o ran prosiectau a ystyrir yn Ddatblygiadau o 
Arwyddocâd Cenedlaethol.  
 
Bydd y Rhaglen Ynys Ynni yn adrodd i’r Aelodau ar y modd y mae wedi defnyddio 
ei awdurdod dirprwyedig o ran Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol a bydd 
yn adrodd ar y cynnydd a’r canlyniadau yn ôl y galw drwy gydol y broses DNS. 
Cyflawnir hyn drwy ddiweddariadau ysgrifenedig  i’r Pwyllgor Cynllunio a/neu 
drwy Sesiynau Briffio Aelodau yn ôl y galw.   
 
Gorchmynion Datblygu Arbennig 
 
Mae Adran 59(3) o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 : ‘Gorchmynion 
datblygu: cyffredinol’, yn datgan y canlynol:  
 
(1) Drwy’r gorchymyn hwn (y cyfeirir ato fel “gorchymyn datblygu” yn y Ddeddf 

hon) yr Ysgrifennydd Gwladol fydd yn rhoi’r caniatâd cynllunio. 
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(2) Fe all y gorchymyn datblygu naill ai — 
 

a) roi caniatâd cynllunio ar gyfer datblygu a nodir yn y gorchymyn neu 
unrhyw ddosbarth datblygu penodol a nodir; neu 
 

b) mewn perthynas â datblygu nad ydi’r gorchymyn yn darparu caniatâd 
cynllunio ar ei gyfer, ganiatáu caniatâd cynllunio gan yr awdurdod 
cynllunio lleol (neu, yn yr achosion y darperir ar eu cyfer dan y 
darpariaethau canlynol, gan yr Ysgrifennydd Gwladol [neu Weinidogion 
Cymru]) ar gais i’r awdurdod (neu, yn yr achosion y darperir ar eu cyfer 
dan y darpariaethau canlynol, ar gais i’r Ysgrifennydd Gwladol [neu 
Weinidogion Cymru]) yn unol â darpariaethau’r gorchymyn. 
 

(3) Gellir cyflwyno gorchymyn datblygu naill ai— 
 

a) fel gorchymyn cyffredinol sydd yn berthnasol i bob tir, yn unol â 
darpariaethau’r gorchymyn,  neu 
 

b) fel gorchymyn arbennig sydd yn berthnasol i’r cyfryw dir neu ddisgrifiadau 
o dir sydd wedi eu nodi yn y gorchymyn. 
 

Mae’r ddarpariaeth yn galluogi i Weinidogion Cymru gyflwyno gorchymyn 
datblygu arbennig. Yn wahanol i Orchymyn Datblygu Cyffredinol sydd fel arfer yn 
berthnasol i bob tir, mae gorchymyn datblygu arbennig yn caniatáu datblygu dim 
ond ar y tir a nodir yn y gorchymyn. Yn gyffredinol, defnyddir y pŵer hwn yn 
anaml iawn ac wrth arfer y pwerau hynny bydd Llywodraeth Cymru yn cwblhau’r 
asesiadau technegol angenrheidiol i gefnogi’r cais.  
 
Gwneir penderfyniad gweinidogol ar bob cais unigol yn seiliedig ar y dystiolaeth 
a ddarperir.   Os rhoddir caniatâd gan y Gweinidog perthnasol ar gyfer y safle, 
cyflwynir Gorchymyn Datblygu Arbennig gerbron y Senedd i ganiatáu a galluogi’r 
datblygiad arfaethedig.  
 
Fel yn achos Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol, mae’n bosib y bydd yn 
rhaid i CSYM gadw at amserlenni statudol tynn  wrth ymateb i Orchmynion 
Datblygu Arbennig yn rhinwedd ei rôl fel Awdurdod Cynllunio Lleol (e.e. y safle 
Rheoli Ffiniau yng Nghaergybi).  
 
Argymhellir felly bod y Cyngor llawn (ar argymhelliad y Pwyllgor Gwaith), 
yn dirprwyo pwerau i’r Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd er 
mwyn ei alluogi i gyflawni holl swyddogaethau statudol y Cyngor yn 
gysylltiedig â Gorchmynion Datblygu Arbennig o dan adran 59(3) yn Neddf 
Cynllunio Gwlad a Thref 1990; a’i fod yn dirprwyo ei awdurdod i’r 
Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/ Swyddog Monitro (mewn 
ymgynghoriad â’r Pennaeth Gwasanaeth (Rheoleiddio a Datblygu 
Economaidd) ar gyfer dirprwyo’r darpariaethau sydd wedi eu cynnwys yn 
adran 3.5.3.10 yng Nghyfansoddiad CSYM.   
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Buddion Cymunedol Gwirfoddol 
 

Er mwyn sicrhau bod trigolion Ynys Môn yn gallu manteisio’n llawn ar yr holl 
fuddiannau sy’n gysylltiedig â’r datblygiadau mawr, mae’r Cyngor wedi datblygiadau 
Strategaeth Cyfraniadau Budd Cymunedol gwirfoddol  sydd yn gofyn i ddatblygwyr 
posib ystyried budd cymunedol eu datblygiad mawr ar sail wirfoddol.  

 

Mae Polisi Cynllunio Cymru (paragraff 5.9.26) yn cadarnhau bod ‘profiad wedi 
dangos bod cyfleoedd sylweddol i gyflawni mantais leol drwy ddatblygiadau ynni 
adnewyddadwy. Gellir cyfiawnhau rhai manteision fel lliniaru effeithiau datblygu 
drwy’r broses gynllunio. Hefyd, gall datblygwyr gynnig manteision nad ydynt yn 
uniongyrchol gysylltiedig â’r broses gynllunio. Lle y bo’n ymarferol, dylai 
awdurdodau lleol hwyluso ac annog cynigion o’r fath.’ 

Ar gyfer cynlluniau ynni mawr eraill, trwy ymgysylltu â’r Cyngor, mae datblygwyr 
wedi cytuno i sicrhau manteision cymunedol ar sail wirfoddol yn cynnwys darparu 
cronfa budd cymunedol sydd yn caniatáu i’r cymunedau lleol sydd agosaf at y 
datblygiad a chymunedau lleol a effeithir fwyaf gan y datblygiad ymgeisio am arian 
drwy’r gronfa er mwyn rhoi prosiectau ar waith i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i 
drigolion a’r amgylchedd lleol.   

Mae profiad wedi dangos y dylai’r trafodaethau hyn, yn cynnwys sicrhau bod y 
datblygwr a’r Cyngor yn cytuno ar fecanwaith cyfreithiol addas i ddiogelu’r budd, 
ddigwydd yn ystod y broses o archwilio’r cais DNS ac felly mae amser yn hanfodol 
o ran sicrhau penderfyniadau ffafriol o fewn yr amserlen archwilio ragnodedig. 

Argymhellir felly bod y Pwyllgor Gwaith hefyd yn dirprwyo ei awdurdod i’r 

i’r Dirprwy Brif Weithredwr ar gyfer cynnal trafodaethau budd cymunedol 

anstatudol ar ran y Cyngor a Chymunedau Ynys Môn.  Mae hyn yn 

cynnwys dirprwyo ei  bŵer i’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y 

Cyngor)/Swyddog Monitro (mewn ymgynghoriad â’r Pennaeth 

Gwasanaeth (Rheoleiddio a Datblygu Economaidd) ar gyfer diweddaru 

adran 3.5.3.10 yng Nghyfansoddiad CSYM i adlewyrchu’r ddirprwyaeth 

hon.   Adroddir yn ôl i’r Pwyllgor Gwaith ar gynnydd y trafodaethau budd 

cymunedol hyn yn ôl y galw. 

Arferir y dirprwyaethau hyn o dan arolygiaeth strategol barhaus y Prif 

Weithredwr. Arferir y ddirprwyaeth budd cymunedol gwirfoddol mewn 

ymgynghoriad â’r Arweinydd a’r Deilydd Portffolio (Prosiectau Mawr a 

Datblygiad Economaidd). Bydd hyn yn galluogi i’r Aelodau gymeradwyo’r 

polisïau a’r egwyddorion  i’w mabwysiadu cyn penderfynu’r derfynol ar y 

manylion yn unol â’r polisïau ac egwyddorion hynny a chyflwyno dogfennau i’w 

dirprwyo i’r uwch swyddogion priodol. Bydd y dirprwyaethau arfaethedig yn 

cadw’r rhaniad rhwng cyfrifoldebau statudol ac anstatudol y Cyngor.   

 

Mae’r Swyddogion y byddai’r dirprwyaethau arfaethedig yn yr adroddiad yn 

berthnasol iddynt wedi delio â phrosiectau mawr yn y gorffennol yn cynnwys Wylfa 
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Newydd a Morlais ac maent wedi bod yn rhan o’r ystyriaethau statudol ac 

anstatudol.  

 

Wrth arfer y pwerau dirprwyedig hyn fe ddylai’r Swyddogion, yn enwedig ar yr ochr 

statudol, ei gwneud hi’n glir wrth gyflwyno eu sylwadau pa gyngor a gwybodaeth y 

maent wedi ei ystyried a sut y mae wedi cyfrannu at gynrychiolaethau/sefyllfa’r 

Cynghorau. Bydd hyn yn sicrhau tryloywder ac yn helpu i sicrhau bod 

cynrychiolaethau’n gyfreithlon gadarn trwy nodi’r ystyriaethau perthnasol a 

ystyriwyd.    

 

Mae hyn yn adlewyrchu’r gofynion arferol ar gyfer gwneud penderfyniadau niferus 

o dan y pwerau statudol ac nid fydd hyn yn rhoi baich afresymol ar swyddogion.  

 

Cyn belled bod Swyddogion yn nodi eu rhesymau a heb ystyried y ffactorau 

amherthnasol yna ni ystyrir bod symud unrhyw swyddog o’r ochr anstatudol i’r ochr 

statudol neu fel arall yn risg ar hyn o bryd o safbwynt herio penderfyniadau yn 

ddiweddarach.  
 

 

B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd y 
rhesymau am eu gwrthod ac/neu am ddewis yr opsiwn hwn?   
Ystyrir bod y dirprwyaethau a geisir yn cynrychioli cydbwysedd addas rhwng 
cynnwys Aelodau yn y broses ceisiadau DNS a chaniatáu i Swyddogion 
gymeradwyo dogfennau terfynol er mwyn sicrhau y gellir cyflwyno ymatebion yn 
unol â’r amserlenni sydd wedi eu gosod gan yr Arolygiaeth Gynllunio.  
 
Bydd hefyd angen dirprwyo pwerau gan y deilydd swydd a enwir i Swyddogion eraill 
er mwyn eu galluogi i gynrychioli’r Cyngor yn effeithiol yn ystod y broses, er 
enghraifft gwrandawiadau llafar.   
 
Yr opsiwn arall a gafodd ei ystyried oedd peidio â dirprwyo’r cyfrifoldeb a fyddai wedi 
golygu bod yn rhaid i’r holl benderfyniadau/adroddiadau yn gysylltiedig â cheisiadau 
DNS gael eu cymeradwyo gan y Pwyllgor Gwaith a/neu’r Cyngor Llawn. Cafodd yr 
opsiwn hwn ei wrthod gan na fyddai CSYM wedi gallu cymryd rhan yn y broses DNS 
gan na fyddai’r amserlenni yn caniatáu hynny. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C – Pam mae hwn yn gwestiwn i’r Pwyllgor Gwaith? 
Dyma benderfyniad uniongyrchol i’r Pwyllgor Gwaith mewn perthynas â’r buddion 
cymunedol a phenderfyniad anuniongyrchol fel ymgynghorai ar y newidiadau i’r 
cynllun dirprwyo yng nghyfansoddiad CSYM. Mae’r penderfyniadau hefyd ar gyfer 
y Cyngor llawn, yn uniongyrchol mewn perthynas â materion yn ymwneud â 
cheisiadau DNS a SDO a hefyd mewn perthynas â newidiadau i’r cynllun dirprwyo 
i swyddogion yn y Cyfansoddiad.  
 

 

 

 

 

Ch – A yw’r penderfyniad hwn yn gyson â’r polisi a gymeradwywyd 
gan y Cyngor llawn? 
Ydi. Mae’r Cyngor eisoes wedi dirprwyo ei awdurdod i ymateb i Brosiectau 
Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol (NSIP) (h.y. Wylfa Newydd). Byddai’r 
penderfyniad hwn yn caniatáu’r un ddirprwyaeth ond i ddelio gyda cheisiadau DNS 
yng Nghymru. 
 

 

 

D – A yw’r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y 
Cyngor? 
Ydi.  
 

 

 

Dd –  Asesu’r effaith posibl (os yn berthnasol): 
1 Sut mae’r penderfyniad yma’n 

effeithio ar ein hanghenion tymor hir 
fel Ynys? 

Bydd y penderfyniad yn caniatáu i’r 
Cyngor gyfrannu’n llawn tuag at 
archwilio unrhyw ddatblygiadau a ystyrir 
yn Ddatblygiadau o Arwyddocâd 
Cenedlaethol  mewn da bryd. 

2 A yw hwn yn benderfyniad y 
rhagwelir y bydd yn atal costau / 
dibyniaethau ar yr Awdurdod i’r 
dyfodol. Os felly, sut:- 

Amherthnasol 

3 A ydym wedi bod yn cydweithio â 
sefydliadau eraill i ddod i'r 
penderfyniad hwn, os felly, rhowch 
wybod gyda phwy. 

Amherthnasol 

4 A yw dinasyddion Ynys Môn wedi 
chwarae eu rhan yn drafftio’r ffordd 
hon ymlaen? Esboniwch sut. 

Na 

5 Nodwch effaith posibl y 
penderfyniad hwn ar y grwpiau sydd 
wedi eu diogelu o dan Ddeddf 
Cydraddoldeb 2010.   

Amherthnasol 



 

Dd –  Asesu’r effaith posibl (os yn berthnasol): 
6 Os ydi hwn yn benderfyniad 

strategol, nodwch effaith posibl y 
penderfyniad ar bobl sydd o dan 
anfantais economaidd-
gymdeithasol.  

Ydi – fe all buddion cymunedol gael 
effaith bositif ar bobl sydd o dan 
anfantais economaidd-gymdeithasol.  

7 Nodwch effaith posibl y 
penderfyniad hwn ar gyfleoedd pobl 
i ddefnyddio’r Gymraeg ac ar beidio 
â thrin y Gymraeg yn  llai ffafriol na’r 
Saesneg. 

Bydd y penderfyniad yn sicrhau bod y 
Cyngor yn cyflwyno ei sylwadau yn 
ddwyieithog wrth archwilio unrhyw gais 
DNS.  

 

 

 

E – Gyda phwy wnaethoch chi 
ymgynghori?                         

Beth oedd eu sylwadau? 

1 Prif Weithredwr / Uwch Dim 
Rheoli (UDRh)  
(gorfodol) 

 

2 
 

Cyllid / Swyddog 151 
(gorfodol)  

 

3 Swyddog Cyfreithiol / Monitro 
(gorfodol)  
 

 

4 Adnoddau Dynol (AD) - 

5 Eiddo - 

6 Technoleg Gwybodaeth (TG) - 

7 Caffael - 

8 Sgriwtini  

9 Aelodau Lleol Y Cynghorydd Richard Dew –  
 
Y Cynghorydd Carwyn Jones -  

 

 

F - Atodiadau: 
Atodiad 1 – Siart llif yn dangos camau’r broses DNS.  
 

 

 

Ff – Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am wybodaeth bellach 

os gwelwch yn dda): 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Atodiad 1 
 

 
 

 

 

 

 

 


