
 
 
 
 
 
 

Lleisio barn ym Mhwyllgor Cynllunio Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Castell-nedd Port Talbot 

 
NODYN GWEITHDREFN YNGHYLCH HAWL AELODAU O'R 

CYHOEDD/YMGEISWYR I SIARAD MEWN PWYLLGOR CYNLLUNIO 
 

Y Pwyllgor Cynllunio sy'n penderfynu ar y ceisiadau cynllunio mwy o faint, mwy cymhleth 
neu fwy dadleuol yn y Fwrdeistref Sirol. 
 
Fel arfer cynhelir cyfarfodydd y Pwyllgor ar ddydd Mawrth am 2pm yn Ystafelloedd 
Pwyllgor 1/2, yn y Ganolfan Ddinesig, Port Talbot, SA13 1PJ (er y gall hynny newid), ac 
maent ar agor i'r cyhoedd.  
 
Mae gan y cyhoedd hawl i fod yn bresennol yn y cyfarfod ac annerch y Pwyllgor, yn 
unol â'r protocol a gymeradwywyd gan y Cyngor.  
 
Pwy sy'n gallu siarad yn y Pwyllgor? 
 
Dylai person sy'n dymuno siarad mewn Pwyllgor Cynllunio fod yn un o'r canlynol:  
 

 Gwrthwynebydd neu lefarydd1 ar ran grŵp o wrthwynebwyr sydd â diddordeb dilys 
mewn mynegi barn ynghylch rhinweddau cynllunio cynnig2 

 Cefnogwr cais1, neu lefarydd ar ran grŵp o gefnogwyr2  

 Ymgeisydd (neu'r asiant a enwebwyd gan yr ymgeisydd) y cais cynllunio  

 Cynrychiolydd Cyngor Tref neu Gymuned 2 
 

Sylwer: - 
 

 Mai un person o bob un o'r categorïau uchod fydd yn cael siarad3. 

 Os bydd mwy nag un person yn dymuno siarad naill ai o blaid neu yn erbyn cais, 
dylid enwebu llefarydd. Os na ellir cytuno wrth enwebu llefarydd, rhoddir yr hawl i 
siarad i'r person(au) cyntaf i gofrestru cais am siarad o blaid a/neu yn erbyn y 
cynnig.  

 Ar ben hynny, gall Aelodau Etholedig nad ydynt yn rhan o'r Pwyllgor Cynllunio 
fynychu'r cyfarfod ac ymarfer eu hawl i siarad yn unol â'r gweithdrefnau cyfredol a 
nodwyd yn y Cyfansoddiad 
 

                                                           
1
Gan gynnwys unrhyw berson a benodwyd i weithredu ar ran person neu grŵp 

2
Ac eithrio'r ymgeisydd/asiant, ni chaiff unrhyw berson sydd am siarad wneud hynny ond os ydynt hwy (neu'r 

person y maent yn ei gynrychioli) wedi cyflwyno sylwadau ysgrifenedig i'r Awdurdod Cynllunio ynghylch y 
cais dan sylw oddi mewn i derfynau amser cytunedig y Cyngor.  
3 

Fodd bynnag, gall Cadeirydd y Pwyllgor ganiatáu i ail siaradwr annerch y Pwyllgor, gan benderfynu ar 
hynny fesul achos.  



Cofrestru eich cais i siarad? 
 
Os hoffech chi siarad ar gais cynllunio penodol yn y Pwyllgor Cynllunio, rhaid i chi gysylltu 
â'r Gwasanaethau Democrataidd drwy lythyr neu e-bost, a: 
 
 gofyn am gael siarad erbyn dau ddiwrnod gwaith cyn dyddiad y cyfarfod (erbyn 2pm) 

fan bellaf, gan nodi'n glir rif yr eitem neu rif y cais yr ydych am siarad yn ei gylch, a 
chadarnhau a ydych o blaid y cais neu yn ei erbyn.  
 

 rhoi eich enw a'ch cyfeiriad, a fydd ar gael i'r cyhoedd oni bai bod rhesymau penodol 
dros gynnal cyfrinachedd 

 
Mae gan Gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio ddisgresiwn fesul achos i ganiatáu 
ceisiadau hwyr am siarad.  

 
Os bydd gwrthwynebydd yn cofrestru i siarad, bydd yr Ymgeisydd/Asiant yn cael ei 
hysbysu gan y Cyngor eu bod yn gallu annerch y pwyllgor. Os bydd yr ymgeisydd/asiant 
am ymarfer yr hawl honno, bydd angen rhoi cadarnhad ynghylch hynny i is-adran y 
Gwasanaethau Democrataidd cyn 12pm ar y diwrnod cyn y cyfarfod.  

 
Mae manylion cyswllt ar gael ar ddiwedd y daflen hon.  
 
 
Beth galla i ei ddweud wrth y Pwyllgor? 
 
O dan gyfraith cynllunio, ni allwn roi ystyriaeth ond i sylwadau ar faterion cynllunio.  Er 
enghraifft, mae'r rhain yn cynnwys colli golau neu breifatrwydd, diogelwch y briffordd, 
materion traffig a pharcio, sŵn, amwynder, llygredd, cadwraeth, bywyd gwyllt a dyluniad a 
golwg y datblygiad (Nid yw'r rhestr hon yn cynnwys popeth).  
 
Ymhlith y materion na ellir eu cymryd i ystyriaeth mae colli golygfa, effaith ar werth eiddo, 
hawliau preifat, cyfamodau ac anghydfod ynghylch ffiniau.  
 
Yn ogystal â'i Bolisïau Cynllunio ei hun, rhaid i Fwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot 
roi sylw i Bolisïau a chanllawiau Llywodraeth Cymru, ac efallai y byddwch am gyfeirio at y 
rheiny'n ogystal.  
 
Rhaid i chi beidio â gwneud gosodiadau sy'n bersonol, yn enllibus nac yn sarhaus.  
 
Cadwch eich anerchiad yn gryno, yn berthnasol a glynwch at y testun.  
 
Ni chaniateir defnyddio cymhorthion gweledol, dosbarthu cynlluniau, ffotograffau na 
deunydd arall yng nghyfarfod y Pwyllgor.  
 



Beth sy'n digwydd yn y cyfarfod? 
 
1. Dylai personau sydd wedi cofrestru i siarad gyrraedd o leiaf bymtheg munud cyn 

i'r cyfarfod gychwyn. Bydd clerc yn rhoi cyngor ynghylch y trefniadau eistedd ac yn 
ateb unrhyw gwestiynau.  

2. Cadeirydd y Pwyllgor fydd yn agor y Cyfarfod 

3. Eitemau lle mae pobl wedi cofrestru i siarad fydd gyntaf ar yr agenda, fel arfer, a 
byddant yn cadw'n fanwl at y weithdrefn a nodir isod.  

 Rhoddir rhagarweiniad i'r eitem gan y Swyddog Cynllunio, a fydd yn cyflwyno'r 
eitem yn ffurfiol, ac yn cloi ag argymhelliad ffurfiol; 

 Gwahoddir Aelod y Ward leol, os nad yw'n aelod o'r Pwyllgor Cynllunio, i siarad 
am uchafswm o bum munud* gan y Cadeirydd.  

 Yna gwahoddir cynrychiolydd y Cyngor Tref neu Gymuned (os yw'n bresennol) i 
siarad am uchafswm o bum munud* gan y Cadeirydd.  

 Yna bydd y Cadeirydd yn gwahodd y Cefnogwr (os yw'n bresennol) i siarad am 
uchafswm o bum munud*;  

 Yna bydd y Cadeirydd yn gwahodd y Gwrthwynebydd (os yw'n bresennol) i 
siarad am uchafswm o bum munud*; 

 Bydd y Cadeirydd yn gwahodd yr Ymgeisydd/Asiant (os yw'n bresennol) i 
annerch y Pwyllgor am uchafswm o bum munud*;  

 Cedwir yn fanwl at y terfynau amser 

 Os bydd angen, bydd y Swyddogion yn ymateb i'r pwyntiau a godwyd;  

 Bydd yr Aelodau'n ystyried ac yn trafod cyn dod i benderfyniad; 

 Yn union cyn y bleidlais ar yr argymhelliad, gwahoddir yr Aelod lleol (os yw'n 
bresennol) i grynhoi, heb siarad am fwy na 2 funud.  

 Ni chaiff y Gwrthwynebydd/Cefnogwr, yr Ymgeisydd/Asiant na chynrychiolydd y 
Cyngor Tref neu Gymuned gymryd rhan pan fydd yr Aelodau'n ystyried y cais, 
ac ni chânt ofyn nac ateb cwestiynau oni chânt wahoddiad penodol i wneud 
hynny gan y Cadeirydd. 

 Os bydd unrhyw berson sydd wedi cofrestru i siarad yn cyrraedd wedi'r terfyn 
amser o bymtheg munud, bydd yn colli’r cyfle i siarad; 

 Os caiff cais ei ohirio er mwyn i'r Pwyllgor Cynllunio ymweld â'r safle, bydd 
personau sydd wedi cofrestru i siarad yn cael cyfle i siarad pan ailgyflwynir yr 
eitem i'r Pwyllgor wedi'r ymweliad safle.  

 Yn y cyfarfod, ni ddylech dorri ar draws dadl siaradwr arall yn y Pwyllgor.  
 
4. Ni dderbynnir ceisiadau hwyr am siarad fel arfer, er bod gan Gadeirydd y Pwyllgor 

Cynllunio ddisgresiwn i ganiatáu ceisiadau o'r fath fesul achos.  

5. Ni fydd cais sydd gerbron y pwyllgor yn cael ei ohirio os bydd unrhyw berson oedd i 
siarad yn methu bod yn bresennol. Gellir enwebu siaradwyr wrth gefn yn lle'r person 
sy'n methu bod yn bresennol. Os na fydd neb wedi'i benodi wrth gefn, yn ôl a oedd 
y person oedd i siarad o blaid neu yn erbyn y cais, rhoddir y cyfle i siarad i'r person 
nesaf yn y categori hwnnw sydd wedi cofrestru cais i siarad.  



 
Sylwer: 
 
Mae Cyfansoddiad y Cyngor yn caniatáu uchafswm o 5 munud ar gyfer pob siaradwr. 
Mater i ddisgresiwn y Cadeirydd bob amser yw a chaiff person siarad neu beidio, a gall 
ddewis caniatáu amser hwy i siarad os bydd hynny'n briodol.  
 
Ar ôl i chi ymarfer eich hawl i siarad 
 
Wedi i'ch pum munud ddod i ben, gofynnir i chi ddychwelyd i'r man lle mae'r cyhoedd yn 
eistedd, lle gallwch wrando ar y drafodaeth yng Nghyfarfod y Pwyllgor.  
 
Wedi i'r drafodaeth ddod i ben, cyflwynir argymhelliad i'r Aelodau, a byddant yn pleidleisio 
ar yr argymhelliad hwnnw.  
 
Bydd penderfyniad y Pwyllgor yn cael ei gyfleu'n eglur ar lafar i'r rhai sy'n bresennol yn y 
Pwyllgor.  
 
Os nad ydych yn aelod o'r Pwyllgor sydd â Phleidlais, cewch adael cyfarfod y Pwyllgor ar 
unrhyw adeg.  
 
Manylion Cyswllt 
 
Os ydych am annerch y Pwyllgor Cynllunio, cyflwynwch eich cais yn ysgrifenedig i'r 
Gwasanaethau Democrataidd:  
 
Drwy'r post:  Y Gwasanaethau Democrataidd 
  Y Ganolfan Ddinesig 
  Port Talbot 
  SA13 1PJ 
 
Drwy e-bost: democratic.services@npt.gov.uk 
 
Os bydd gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y gweithdrefnau uchod, cysylltwch â Thîm 
y Gwasanaethau Democrataidd ar 01639 763719 
 
Gwefan: www.npt.gov.uk 
 
Cyfieithu/Gofynion Arbennig 
 
Os hoffech chi dderbyn yr wybodaeth hon mewn fformat gwahanol, er enghraifft mewn 
print bras, cysylltwch â'r Gwasanaethau Cynllunio, Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd, Y 
Ceiau, Ffordd Brunel, Parc Ynni Baglan, SA11 2GG. 
 
Mae'r ddogfen hon ar gael yn Saesneg hefyd.  
 

Ionawr 2017 
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