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Ffurflen Ymateb y Cyngor 

Camau gweithredu gan y Cyngor wedi’u cynllunio mewn ymateb i’r argymhellion gan 
Archwilio Cymru  
 
Cyngor: Cyngor Sir Ceredigion 
Teitl yr adroddiad: Adolygiad o Wasanaethau Cynllunio  
Dyddiad cyhoeddi: 16eg Tachwedd 2021 
Cyfeirnod y ddogfen: 2602A2021-22 
 

Cyf Argymhelliad Camau gweithredu gan y Cyngor wedi’u 
cynllunio mewn ymateb i argymhelliad gan 
Archwilio Cymru 

Dyddiad targed 
ar gyfer 
cwblhau’r 
camau 
gweithredu 

Swyddog cyfrifol  

 Llywodraethu    
A1 
 
 
 
 
 
 
 

Dylai'r Cyngor adolygu ei gyfansoddiad i 
gryfhau’r broses o lywodraethu ei drefniadau 
rheoli datblygu. Dylai'r adolygiad: 

• dysgu o drefniadau llywodraethu 
rheoli datblygu Awdurdodau 
Cynllunio Lleol (ACLlau) eraill;  

• datblygu Cylch Gorchwyl y cytunwyd 
arno ar gyfer Pwyllgor Rheoli 
Datblygu'r Cyngor, i ddatgan yn glir 

• Mae'r Cyngor wedi sefydlu Grŵp 
Gorchwyl a Gorffen i ddatblygu camau a 
fydd yn gwella'r Gwasanaeth Cynllunio 
gan gynnwys gwneud penderfyniadau. 

• Cytunodd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar 
Gynllun Gweithredu ar 6ed Gorffennaf. 

• Mae'r Cynllun Gweithredu yn cael ei 
ddiweddaru'n rheolaidd ac fe'i 
diwygiwyd ar 10fed Tachwedd i gynnwys 

Mawrth 2022 
 
 
 
 
 
 
 

Russell Hughes-
Pickering (RHP), Grŵp 
Gorchwyl a Gorffen.  
Cefnogaeth gan Reoli 
Datblygu, Polisi 
Cynllunio, 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu a 
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ei ddiben, ei rôl a'i gyfrifoldebau, a 
sut mae'n cysylltu â Blaenoriaethau 
Corfforaethol; 

• diffinio’r hyn y mae’n ei ystyried yn 
geisiadau cynllunio strategol bwysig 
a ‘mawr’; 

• cryfhau cynllun dirprwyo'r Pwyllgor 
Rheoli Datblygu drwy ystyried codi'r 
trothwy ar gyfer ceisiadau cynllunio a 
elwir i Bwyllgor i’w alluogi i 
ganolbwyntio'n well ar geisiadau 
mwy strategol bwysig a cheisiadau 
mawr; 

• sicrhau bod ceisiadau cynllunio a 
gyflwynir gan neu ar ran swyddogion 
ac aelodau'r Cyngor yn cael eu 
hystyried gan y Pwyllgor Rheoli 
Datblygu ac nid o dan bwerau 
dirprwyedig swyddogion i ddiogelu 
rhag unrhyw wrthdaro buddiannau 
canfyddedig ac i hyrwyddo 
annibyniaeth a thryloywder; 

• adolygu cydbwysedd yr amser y 
mae'n rhaid i aelodau wardiau lleol 
siarad ar geisiadau cynllunio mewn 
cyfarfodydd pwyllgor o'i gymharu ag 
ymgeiswyr a gwrthwynebwyr; ac 

• adolygu a chynnwys Cod Ymarfer 
Cynllunio’r Cyngor yn y cyfansoddiad 

argymhellion Adroddiad Cynllunio 
Archwilio Cymru. 

• Mae adolygiad o'r Cyfansoddiad ac arfer 
ar hyn o bryd, gan ystyried trefniadau 
mewn awdurdodau eraill, yn mynd 
rhagddo. 

• Cytunwyd ar newidiadau i'r 
Cyfansoddiad ym mis Mawrth 2022.  
Roedd y newidiadau’n cynnwys:   

o Cylch Gorchwyl Newydd   
o Gweithdrefnau Gweithredol 

Newydd  
o Cod Ymarfer Newydd  
o Pwerau Dirprwyedig Newydd  

• Roedd y newidiadau i’r Pwerau 
Dirprwyedig yn cynnwys: 

o Yr angen i adrodd ar geisiadau 
mawr i’r Pwyllgor 

o Yr un modd, yr angen i adrodd 
ar achosion a gyflwynwyd gan y 
Cyngor, Aelodau’r Cyngor, 
Uwch Swyddogion, Staff 
Cynllunio a rhai â chysylltiad 
agos â’r Pwyllgor.   

• Mae’r Gweithdrefnau Gweithredol a’r 
Cod Ymarfer yn rhoi mwy o eglurder ar 
rôl aelodau wardiau lleol ac aelodau’r 
Pwyllgor.   

 

Gwasanaethau 
Democrataidd. 



3 

 

Cyf Argymhelliad Camau gweithredu gan y Cyngor wedi’u 
cynllunio mewn ymateb i argymhelliad gan 
Archwilio Cymru 

Dyddiad targed 
ar gyfer 
cwblhau’r 
camau 
gweithredu 

Swyddog cyfrifol  

 
 
 

a sicrhau bod aelodau’n ei ddeall ac 
yn gweithredu yn unol ag ef.    

A2 Dylai'r Cyngor sicrhau bod ei Bwyllgor Rheoli 
Datblygu a'i drefniadau cymorth pwyllgorau 
yn cydymffurfio ag egwyddorion diogelu data 
a phrosesu gwybodaeth bersonol yn unol â 
Deddf Diogelu Data 2018 a Rheoliad Diogelu 
Data Cyffredinol y DU. 

• Cafodd aelodau hyfforddiant ar faterion 
yn ymwneud â’r Rheoliad Cyffredinol ar 
Ddiogelu Data (GDPR) fel rhan o'r 
broses gynefino ym misoedd 
Mai/Mehefin 2022.   

• Rhoddir cyngor ar GDPR a Diogelu 
Data hefyd yn y Cod Ymarfer.   

Mai / Mehefin 
2022 

RHP, Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen, Rheoli 
Datblygu, Polisi 
Cynllunio, 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu, 
Gwasanaethau 
Democrataidd a 
Chyswllt Cwsmeriaid. 

A3 Mae angen i aelodau Pwyllgor Rheoli 
Datblygu'r Cyngor sicrhau bod unrhyw 
benderfyniadau cynllunio yn seiliedig ar 
ystyriaethau cynllunio perthnasol cadarn, ac 
nid amgylchiadau personol ymgeiswyr. 

• Cytunodd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar 
broses ohirio er mwyn ‘callio’ ym mis 
Gorffennaf 2021. Rhannwyd a 
chytunwyd ar hyn gan y Pwyllgor Rheoli 
Datblygu ar 14eg Gorffennaf 2021. 

• Gweithredwyd y broses gyntaf mewn 
achosion a ystyriwyd yn y Pwyllgor 
Rheoli Datblygu ar 28ain Gorffennaf 
2021. 

• Cafodd y grŵp ei gydnabod yn ffurfiol yn 
y newidiadau i’r Cyfansoddiad a 
chyflwynir ei gylch gwaith yn y 
Gweithdrefnau Gweithredol.  

• Mae’r Grŵp ‘Oeri’ wedi cwrdd yn 
rheolaidd o’r cychwyn ac wedi helpu i 
leihau’r nifer o benderfyniadau a wneir a 

Gorffennaf 2021 
ac ar waith  

RHP, Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen, Rheoli 
Datblygu, Polisi 
Cynllunio, 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu a 
Gwasanaethau 
Democrataidd. 
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fyddai’n golygu gwyro’n sylweddol o 
bolisi.   

A4 Mae angen i'r Cyngor sicrhau bod cofnodion 
o'i gyfarfodydd Pwyllgor Rheoli Datblygu 
'cyhoeddus' ar gael i'r cyhoedd ar ôl 
cyfarfodydd pwyllgor i gadw at ofynion Deddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 
2021 yn y dyfodol. 

• Gwnaed trefniadau i gynnal cyfarfodydd 
hybrid o fis Mai 2022.  Ers mis Hydref 
2022 mae aelodau o’r cyhoedd wedi 
gallu dod i gyfarfodydd wyneb yn wyneb 
neu ddod i gyfarfodydd rhithwir.     

• Bydd y system yn caniatáu i gyfarfodydd 
gael eu recordio a bod ar gael ar-lein. 

• Ar hyn o bryd dim ond cyfarfodydd 
Cyngor a chyfarfodydd Cabinet mae’r 
Cyngor yn eu rhoi ar sgrin ac yn eu 
recordio.  Nid yw’n recordio cyfarfodydd 
y Pwyllgor Rheoli Datblygu ac felly nid 
ydynt ar gael ar ôl cyfarfodydd.   

Mai 2022 Gwasanaethau 
Democrataidd, Cyswllt 
Cwsmeriaid. 

A5 Dylai'r Cyngor sicrhau bod penderfyniadau'r 
Pwyllgor Rheoli Datblygu sy'n ymwneud â 
chartrefi 'fforddiadwy' yng nghefn gwlad 
agored yn cael eu gwneud a'u hadrodd yn 
gywir yn unol â chanllawiau atodol Tai 
Fforddiadwy'r Cyngor 

• Mae gweithdai rheolaidd i’r Aelodau 
wedi darparu hyfforddiant ychwanegol 
iddynt ar bolisïau cynllunio, apelio a 
galw penderfyniadau i mewn. 

• Mae adroddiadau i’r Pwyllgor yn egluro 
cyd-destun y polisi pan fo cynigion yn 
ymwneud â thai fforddiadwy. 

• Mae’r Broses ‘Oeri’ yn caniatáu i 
achosion gael eu hystyried yn fwy 
manwl cyn gwneud penderfyniad 
terfynol.   

• Mae Adroddiad Monitro Blynyddol y 
CDLl yn cael ei ddefnyddio i fonitro 
graddfa a lleoliad tai fforddiadwy a 
gyflenwir yn y Sir. 

Mawrth 2022 / 
ar waith  

RHP, Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen, Rheoli 
Datblygu, Polisi 
Cynllunio a 
Gwasanaethau 
Democrataidd. 
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• Paratowyd dau bapur yn ychwanegol at 
hyn.  Mae un yn ystyried y ddarpariaeth 
tai fforddiadwy yn gyffredinol, a’r llall yn 
benodol i leoliadau eraill.   

A6 Dylai'r Cyngor a'r Pwyllgor Rheoli Datblygu 
asesu goblygiadau cronnol ac effaith 
seilwaith hirdymor cymeradwyo anheddau 
fforddiadwy sengl a cheisiadau cynllunio TAN 
6 yng nghefn gwlad agored er mwyn sicrhau 
eu bod yn cyfrannu'n gynaliadwy ac yn 
gydlynol at flaenoriaethau corfforaethol 
ehangach y Cyngor 

• Yn ôl eu hunion ddiffiniad, bydd angen 
lleoli ceisiadau TAN6 yn ymarferol agos 
at y daliad amaethyddol neu'r annedd.  
Mae’n hanfodol sicrhau y gellir 
cyfiawnhau ceisiadau drwy wybodaeth 
ategol sy’n dangos y cydymffurfir â’r 
profion a nodir yn y TAN. 

• Pan fo Aelodau yn dymuno cefnogi 
achosion lle nad oes digon o 
wybodaeth, caiff achosion eu cyfeirio i’r 
Grŵp ‘Oeri’.   

• Mae polisïau hefyd yn caniatáu ar gyfer 
tai fforddiadwy lle maent yn aneddiadau 
neu'n gyfagos iddynt.  Fodd bynnag, 
mae’n bwysig eu bod yn cydymffurfio â 
pholisïau perthnasol y CDLl a’r 
canllawiau atodol.   

• Bydd yr Adroddiad Monitro Blynyddol yn 
helpu i fonitro penderfyniadau a’u 
cydymffurfiaeth â’r CDLl a’i bolisïau. 
 

Mawrth 2022 / 
ar waith  

RHP, Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen, Rheoli 
Datblygu, Polisi 
Cynllunio a 
Gwasanaethau 
Democrataidd. 

 Cynllunio Gwasanaethau    

A7 Dylai Gwasanaeth Cynllunio'r Cyngor:  • Bydd Cynlluniau Busnes a Gwasanaeth 
yn cael eu hadolygu. 

Hydref 2022 RHP, Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen, Rheoli Datblygu 
a Pholisi Cynllunio,  
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Cyflwyno ei wybodaeth a'i dargedau 
perfformiad yn gliriach yn ei gynlluniau 
busnes 

• Mae Safonau Gwasanaeth Dros Dro 
wedi’u drafftio. 

• Mae Ymgynghorwyr wedi’u penodi i 
gynorthwyo gydag ôl-groniad yn y 
ceisiadau cynllunio a gorfodi.   

• Bydd hyn yn helpu i lywio’r mesurau a’r 
targedau perfformiad diwygiedig. 

• Y nod yw mynd i’r afael â materion yn 
2022/23 a chael targedau sy’n cyd-fynd 
fwy â chyfartaledd Cymru, ac yn uwch 
na hynny, yn 2023/24.   
 

A8 Adolygu effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd 
cyfuno rolau'r Swyddog Rheoli Datblygu a 
Gorfodi gan gynnwys yr effaith ar 
berfformiad. 

Mae hyn i'w adolygu pan fydd llwyth 
achosion wedi'u lleihau 

Hydref 2022 RHP, Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen, Rheoli 
Datblygu,  

 Monitro    

A9 
 
 
 
 
 
 

Dylai'r Cyngor sefydlu fframwaith i sicrhau ei 
hun bod y Pwyllgor Rheoli Datblygu yn 
cyfrannu'n gydlynol ac yn gynaliadwy at 
gyflawni blaenoriaethau corfforaethol y 
Cyngor 

• Yr Adroddiad Monitro Blynyddol yw’r 
ddogfen fwyaf priodol ar gyfer aseseu 
cyflawni amcanion y CDLl.   

• Mae’r Cyngor wedi drafftio Strategaeth 
Gorfforaethol newydd ag iddi fwy o 
bwyslais ar gyflawni datblygiad 
cynaliadwy.    

 

Mawrth 2022 RHP, Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen, Rheoli 
Datblygu, Polisi 
Cynllunio, 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu a 
Gwasanaethau 
Democrataidd. 

 Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol    
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A10 
 
 
 
 
 

Wrth wneud unrhyw newidiadau i'r 
gwasanaeth cynllunio, dylai'r Cyngor 
fanteisio ar y cyfle i ystyried sut y gallai 
weithredu'n agosach yn unol â'r egwyddor 
datblygu cynaliadwy wrth gyfrannu at 
gyflawni amcanion llesiant y Cyngor wrth 
wneud penderfyniadau cynllunio 

• Yr Adroddiad Monitro Blynyddol yw’r 
ddogfen fwyaf priodol ar gyfer asesu 
cyflawni amcanion y CDLl.   

• Paratowyd papurau eraill i ystyried y 
broses benderfynu mewn perthynas â 
thai fforddiadwy yn gyffredinol ac mewn 
lleoliadau eraill. 

• Darperir hyfforddiant parhaus i’r 
Aelodau ar rôl cynllunio a’r angen i 
adlewyrchu polisïau wrth wneud 
penderfyniadau. 

• Mae mwy o destun yn cael ei roi mewn 
adroddiadau i egluro’r pwysigrwydd o 
gyflawni polisïau creu lleoedd wrth 
ystyried ceisiadau.   

 

Mawrth 2022 RHP, Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen, Rheoli 
Datblygu, Polisi 
Cynllunio, 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu, 
Gwasanaethau 
Democrataidd. 
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