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Annwyl Gydweithwyr 
 
Cyhoeddi Canllaw Cymunedol y Cynlluniau Datblygu (Argraffiad 2)  
 
Rhaid i system ddatblygu lwyddiannus gael ei hategu gan waith ymgysylltu cynnar, effeithiol 
ac ystyrlon. Mae'n hanfodol bwysig bod cymunedau'n cymryd rhan ym mhroses y cynllun 
datblygu wrth helpu i lunio eu hardaloedd. Rhaid i gyrff sy'n llunio cynlluniau ddefnyddio'r 
adborth hwn wrth lunio eu cynigion terfynol. Mae ymgysylltu effeithiol ym mhroses y cynllun 
datblygu yn helpu pob parti i ddeall ystod eang o safbwyntiau, yn helpu i feithrin 
ymddiriedaeth a chonsensws, ac yn arwain at ganlyniadau cynllunio gwell i gymunedau.  
 
Heddiw, mae'n bleser gennyf gyhoeddi Canllaw Cymunedol y Cynlluniau Datblygu 
(Argraffiad 2). Mae'r canllaw hwn yn disodli'r Canllaw Cymunedol cyfredol 'Cynlluniau 
Datblygu Lleol (CDLlau) Cynllunio’ch Cymuned' (Argraffiad 1) a gyhoeddwyd yn 2006. 
Roedd Argraffiad 1 yn sylweddol hen ac nid oedd bellach yn addas i'r diben. 
 
Bu newidiadau sylweddol i system y cynllun datblygu ers 2006. Yn benodol, cyhoeddi 
Dyfodol Cymru: Cynllun Cenedlaethol 2040 a'r symudiad tuag at Gynlluniau Datblygu 
Strategol (CDS) i gael eu paratoi gan Gyd-bwyllgorau Corfforaethol (CJCs). Yn fy marn i, 
roedd yn hanfodol bod y canllaw'n cael ei ddiweddaru nawr, cyn i CDSau gael eu cyflwyno'n 
ddiweddarach eleni, er mwyn sicrhau bod gan gymunedau fynediad at adnodd cyfoes sy'n 
eu cynorthwyo i ddeall sut, pam a phryd y dylent gymryd rhan yng nghyfnodau allweddol 
paratoi CDSau a CDLlau, mewn ffordd effeithiol ac ystyrlon.  
 
Mae Canllaw Cymunedol y Cynlluniau Datblygu (Argraffiad 2) wedi bod yn brosiect ar y cyd 
rhwng Cymorth Cynllunio Cymru a Llywodraeth Cymru. Mae Cymorth Cynllunio Cymru yn  
sefydliad elusennol, annibynnol sy’n helpu unigolion a chymunedau dros Gymru i gymryd 
rhan yn fwy effeithlon â’r system gynllunio. Fe ddatblygwyd y canllaw ar y cyd â grŵp llywio 
â ffocws sy'n cynnwys:  
 

• Awdurdodau Cynllunio Lleol (ACLlau) – Caerdydd, Conwy, Abertawe, ac Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog  
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• Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (PCAC)  

• Un Llais Cymru 

• Comisiynydd Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 

• Iaith Cymru 

• Comisiynydd Pobl Hŷn 

• Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI) 

• Race Council Cymru 
 
Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i holl aelodau'r grŵp llywio am eu hamser a'u 
harbenigedd sydd wedi helpu i lywio a llunio'r canllaw. Mae'r canllaw wedi'i gynllunio yn y 
fath fodd y dylid ei ddarllen yn ei gyfanrwydd neu fel penodau penodol sy'n ymwneud â'r 
gwahanol fathau o gynllun datblygu. Mae hyn yn golygu y gall cymunedau a phawb sydd â 
diddordeb ddarllen y canllaw yn fanwl neu fwrw golwg ar yr adrannau hynny sydd o 
ddiddordeb iddynt.  
 
Mae Canllaw Cymunedol newydd y Cynlluniau Datblygu (Argraffiad 2) a Chynlluniau 
Datblygu ategol yng Nghymru – Canllaw Cyflym ar gael i'w gweld ar wefan Llywodraeth 
Cymru ac ar wefan Cymorth Cynllunio Cymru yn Gymraeg: 
 

• https://llyw.cymru/canllawiau-cymunedol-ar-gynlluniau-datblygu 
 

• https://planningaidwales.org.uk/cynlluniau-datblygu-canllaw-cymunedol/?lang=cy 
 

Ac yn Saesneg: 
 

• https://gov.wales/development-plans-community-guide 
 

• www.planningaidwales.org.uk/development-plans-community-guide 
 

 
Mae'r canllaw yn darparu adnodd defnyddiol i gymunedau a phawb sydd â diddordeb i'w 
helpu i ddeall proses y cynllun datblygu yng Nghymru, pryd i gymryd rhan mewn ffordd 
ystyrlon er mwyn sicrhau bod eu barnau’n cael eu clywed cyn gynted â phosibl i 
ddylanwadu ar gynlluniau. Dylai ACLlau nawr ddiweddaru eu gwefannau i gyfeirio at 
Argraffiad 2. Yn ystod y broses o baratoi CDLl dylai ACLlau hysbysu eich rhanddeiliaid a 
rhoi cyhoeddusrwydd i'w gyhoeddiad drwy eich sianeli cyfathrebu.  
   
 
Yn gywir 
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