
Adroddiad Blynyddol Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol - Rhagfyr 2019 
 
Cefndir 
 
1. Prosiectau seilwaith o bwysigrwydd cenedlaethol yw Datblygiadau o 

Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS). Fel sy'n ofynnol gan adran 62D o Ddeddf 
Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ("y Ddeddf Gynllunio"), gwneir ceisiadau 
cynllunio DNS i Weinidogion Cymru.  
 

2. Mae adran 62L (2) o'r Ddeddf Gynllunio yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion 
Cymru benderfynu ar geisiadau cynllunio DNS cyn diwedd y cyfnod penderfynu 
rhagnodedig, sef 36 wythnos gan ddechrau â'r dyddiad y mae Gweinidogion 
Cymru yn derbyn y cais DNS.   

 
3. Mae adran 62L (5) o'r Ddeddf Gynllunio yn darparu pŵer i Weinidogion Cymru 

roi hysbysiad i (a) atal dros dro y cyfnod penderfynu mewn achos penodol am 
gyfnod a bennir yn yr hysbysiad a (b) terfynu, lleihau neu estyn cyfnod atal dros 
dro sydd eisoes mewn grym. 

 
4. Mae adran 62L (8) o'r Ddeddf Gynllunio yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion 

Cymru osod gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru adroddiad blynyddol 
ynglŷn â'u cydymffurfedd â'r ddyletswydd a osodir gan adran 62L (2) ac ynglŷn 
ag arfer eu swyddogaethau o dan adran 62L (5). 

 
5. Dyma'r adroddiad blynyddol sy'n ofynnol gan adran 62L (8) o'r Ddeddf 

Gynllunio. 
 
Datganiad 
 
6. Penderfynodd Gweinidogion Cymru ar 1 cais cynllunio DNS rhwng mis Rhagfyr 

2018 a mis Rhagfyr 2019. Penderfynwyd ar y cais o fewn y cyfnod penderfynu 
statudol. Defnyddiodd Gweinidogion Cymru eu pwerau o dan adran 62L (5) o'r 
Ddeddf Gynllunio wrth benderfynu ar y cais cynllunio. Darperir manylion yn yr 
Atodiad. 



Yr Atodiad  

 

Penderfyniadau DNS, Rhagfyr 2018 – Rhagfyr 2019.  

Cais cynllunio DNS Y 
Penderfyni
ad  

A wnaed y penderfyniad o 
fewn y cyfnod penderfynu 36 
wythnos?  

Cyfanswm yr 
wythnosau a 
gymerodd y 
penderfyniad 
(ac eithrio 
unrhyw 
gyfnod atal 
dros dro) 

A 
ddefnyddiwy
d pwerau atal 
dros dro?  

Rheswm dros atal dros dro 

Parc solar 30MW ar dir Fferm 
Wauntyswg, Abertyswg, Rhymni, 
Tredegar  

Cymeradwy
o 

Do 
 
Dyddiad dechrau – 2/08/2018  
 
Dyddiad rhoi’r penderfyniad – 
31/07/2019 
 
  
 

36 Do 5/10/2018 - 28/12/2018. 
 
Darparu gwybodaeth bellach ar 
gyfer archwiliad yr Arolygydd o’r 
cais am gyfnod o 12 wythnos: 
 
4/07/2019 – 1/08/2019  
 
Rhoi cyfle i dalu’r ffi benderfynu.  
 
Daethpwyd â’r cyfnod atal dros 
dro i ben ar 31/07/2019 wedi i’r ffi 
gael ei thalu. 

 


