
 
 

      
        

       
     

  

         
        

             
         

     
   

              
    
    

        
   

    
 

      
 

   

    
 

  

  

  

            
  

  
 

  

  
  

 

 

 

 
 

     
  

Bwrdelstref Sirol 

MERTHYR TUDFUL 

MERTHYR TYDFIL 
County Borough Council 

Nodyn Canllaw: 
 Dynodi’r angen i gyflogi arbenigwyr yn gynnar. Gallai hyn fod yn 

berthnasol i drafnidiaeth, llifogydd, sŵn, coed, ecoleg, archaeoleg, Cyngor Cynllunio 
adeiladau rhestredig, ardaloedd cadwraeth, tir halogedig neu gyn 

Cyn Ymgeisio gwaith mwyngloddio. 

 Helpu i gyflymu’r broses bennu drwy ddarparu cyngor am sut i 
wneud cais dilys a cheisio, ble y bo’n bosibl, sicrhau bod ceisiadau 
annerbyniol yn dyfod yn rhai derbyniol. 

 Arbed y gost i chi sydd ynghlwm wrth ddilyn cais os yw’r cynnig yn 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ystyried bod ymgysylltiad 
cynnar â’r awdurdod cynllunio lleol ar ffurf trafodaethau cyn ymgeisio yn 

gwbl annerbyniol. 

helpu i wella ansawdd ceisiadau ac yn lleihau’r amser a gymerir i bennu 
cais. Wrth gael camau rhagarweiniol o’r fath i’r system, y nod yw sicrhau 
proses bennu llyfn a chyflym. 

O 16 Mawrth 2016 mae Llywodraeth Cymru yn gofyn bod pob awdurdod 
cynllunio lleol yng Nghymru yn darparu gwasanaeth cyn ymgeisio statudol. 
Mae’r tâl ar gyfer y gwasanaeth hwn yr un fath ledled Cymru a chaiff 
cwmpas ymateb yr awdurdod cynllunio lleol ei osod yn Rheoliadau 
Cynllunio Gwlad a Thref (Gwasanaethau Cyn Ymgeisio) (Cymru) 2016. 
Atodir yr Amserlen Codi Tâl yn Atodiad 1. 

Nid yw hon yn broses sy’n cynghori p’un ai a yw’n ofynnol cael caniatâd 
cynllunio neu unrhyw ganiatâd arall ar gyfer cais penodol; mae angen 
cyflwyno cais am Dystysgrif Cyfreithlondeb ar gyfer y broses honno. 

Mae’r Cyngor yn ystyried fod yna lawer o fuddion cadarnhaol i ymgysylltu 
â’r awdurdod cynllunio lleol cyn cyflwyno cais. Mae’r rhain yn cynnwys: 

 Amlinellu’r polisïau cynllunio perthnasol ac ystyriaethau eraill o ran 
cynllunio deunydd a gaiff eu hystyried wrth bennu eich cais. 

 Dynodi’r angen i gyflogi arbenigwyr yn gynnar. Gallai hyn fod yn 
berthnasol i drafnidiaeth, llifogydd, sŵn, coed, ecoleg, archaeoleg, 
adeiladau rhestredig, ardaloedd cadwraeth, tir halogedig neu gyn 
waith mwyngloddio. 

 Amlinellu’r polisïau cynllunio perthnasol ac ystyriaethau cynllunio eraill 
o ran deunyddiau a gaiff eu hystyried wrth bennu eich cais. 

Beth sydd angen i chi ei ddarparu er mwyn cael yr ymateb gorau i 
ymholiad cyn ymgeisio? 

Cewch lawer mwy allan o’r broses cyn ymgeisio os wnewch chi ddarparu 
gymaint ag sy’n bosibl o wybodaeth berthnasol ‘sy’n ymwneud â chynllunio’ 
ynghylch y cais. Darparwch y canlynol: 

 Ffurflen ymholi am gyngor cyn ymgeisio (os daw’r cynnig o dan 
Gategori A, C, D neu E yr Amserlen Codi Tân yn Atodiad 1). 

 Os daw’r cynnig o dan unrhyw gategori arall, rhowch eich enw, 
manylion cyswllt a chyfeiriad y safle. 

 Manylion am natur a maint y datblygiad a’r defnydd arfaethedig o’r tir 
a/neu adeiladau. 

 Brasluniau o’ch cynnig. Rhaid iddyn nhw un ai fod i’r raddfa neu 
ddangos dimensiynau metrig. 

 Ffotograffau o’r safle. 

 Unrhyw wybodaeth gefnogol berthnasol (e.e. arolwg trafnidiaeth, 
arolwg ecolegol, asesiad sŵn ayb) 

Y mae hefyd yn werth i chi drafod eich cynnig â’ch cymdogion ac, os yw’n 
bosibl, mynd i’r afael ag unrhyw bryderon ynghylch eich cyflwyniad. 



  

  

 

  

  

 

  

   
      

       
 

    
       

          
      

 

      
       

  

  
  

         
          

          
          

           
   

           
          

           
             

         
  

 

 

 
 

  
 

 Cymru 
Welsh Government 

Pa gyngor a ddarperir? 

Bydd ymateb ysgrifenedig yn cynnwys y canlynol: 

 Hanes cynllunio safle perthnasol. 

 Polisïau perthnasol (a Chanllaw Cynllunio Atodol). 

 Ystyriaethau cynllunio eraill o ran deunydd. 

 Dynodi cyfyngiadau’r safle e.e. perygl llifogydd, bioamrywiaeth, coed. 

 Gwybodaeth, cynlluniau ac adroddiadau a allai fod yn ofynnol i wneud 
cais yn ddilys (e.e. asesiad risg cloddio am lo, astudiaeth ecoleg, 
ystlumod ayb). 

 Unrhyw oblygiadau cynllunio arfaethedig a/neu Ardoll Seilwaith 
Cymunedol. 

 Asesiad cychwynnol o’r datblygiad arfaethedig ac, os yw’n 
angenrheidiol, cyngor ar sut y gellir gwella’r cais i gydsynio â’r polisïau a 
chanllawiau perthnasol. 

Pa mor hir fydd y broses? 

Mae’r awdurdod cynllunio lleol yn annog cyflwyno ymholiadau cyn ymgeisio 
drwy e-bost (gweler y manylion cyswllt isod). Os caiff cyfeiriad e-bost ei 
ddarparu yna byddwch yn derbyn ymateb oddi wrth eich swyddog achos yn 
cydnabod derbyn eich ymholiad. 

Os caiff ymholiad dilys ei dderbyn, mae’n ofyniad statudol i ddarparu 
ymateb ysgrifenedig iddo ymhen 21 diwrnod neu unrhyw gyfnod arall tebyg 
fel y cytunwyd arno yn ysgrifenedig gan yr ymgeisydd a’r awdurdod 
cynllunio lleol. Yn glir, mae’n bosibl y byddai ceisiadau mwy cymhleth yn 
cymryd yn hirach. 

Ni chaiff cyfarfod ei alw nes bod y ffi, y ffurflen ac unrhyw wybodaeth cyn 
ymgeisio angenrheidiol wedi eu derbyn. Fel arfer, caiff y cyfarfodydd 
swyddfa eu cynnal yn Uned 5, Parc Busnes Triongl, Pentrebach, CF48 4TQ. 

Ffi - Nid yw’r ffi yn ad-daladwy a ni chaiff ei ddidynnu oddi wrth unrhyw 
gais am gynllunio yn y dyfodol. 

Nodwch 

Caiff cyngor cyn ymgeisio ei gynnig ar lefel swyddog ac nid penderfyniad y 
Cyngor ydyw. Dim ond ar ôl i’r Cyngor ymgynghori â phobl leol, 
ymgynghorai statudol ac unrhyw bersonau eraill â buddiant y gwneir y 
penderfyniad terfynol am unrhyw gais a gyflwynir yn dilyn eich ymholiad 
cyn cyflwyno cais. Mae’n bosibl hefyd y bydd y penderfyniad terfynol a geir 
yng ngofal y Pwyllgor Cynllunio, Rheoleiddio a Thrwyddedu. 

Mae’n bosibl y byddai unrhyw wybodaeth sy’n berthnasol i’r cyngor cyn 
ymgeisio yn amodol ar ofynion o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. 
Os ystyriwch fod y wybodaeth yr ydych yn ei darparu yn fasnachol sensitif 
neu y dylai fod yn gyfrinachol am resymau eraill, ac felly nad yw’n amodol 
ar ofynion datgelu’r Ddeddf, dylech gynnwys datganiad yn eich cyflwyniad 
sy’n mynegi hyn. 

Manylion Cyswllt 

Adran Cynllunio a Chefn Gwlad, Uned 5, Parc Busnes Triongl, Pentrebach, 
Merthyr Tudful, CF48 4TQ 

Ffôn: 01685 725000 

E-bost: planning@Merthyr.gov.uk 

Cysylltiadau Defnyddiol Eraill 

www.planningportal.gov.uk 
(Bydd angen i chi edrych ar fersiwn 
Gymraeg y porth cynllunio (dynodir ar 
ymyl dde ar frig y we-ddalen).) 

wales.gov.uk/topics/planning/?lang=en 

mailto:planning@Merthyr.gov.uk
http://www.planningportal.gov.uk/
http://www.planningportal.gov.uk/index.html
http://wales.gov.uk/?lang=en

