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Diolch am eich ebost dyddiedig 14 Gorffennaf, yn gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet
dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig gytuno ar amserlen Cytundeb Darparu
arfaethedig ar gyfer y broses o ddiwygio eich Cynllun Datblygu Lleol newydd. Daw yr
Ardal dan Anfantais hon o ganlyniad i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn dod â
phroses adolygu (Rheoliad 41) y Cynllun Datblygu Lleol, a fabwysiadwyd ym mis
Gorffennaf 2011, i ben.
Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod y gwaith sydd wedi'i wneud hyd yma ar y
broses adolygu ac mae'n gweld mai yr Awdurdod Parc Cenedlaethol yw'r Awdurdod
Cynllunio Lleol cyntaf yng Nghymru i gynnig y weithdrefn ddiwygio fer. Mae
Llywodraeth Cymru wedi cynnig sylwadau yn anffurfiol ar eich dogfennaeth adolygu a
thystiolaeth newydd ac mae 'heb ragfarnu' yn ystyried bod ffurf fer y weithdrefn yn
briodol ar gyfer tystiolaeth yn seiliedig ar Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri hyd
yma. Mae'r Cytundeb Darparu a gyflwynwyd gennych yn cynnwys dyddiad
mabwysiadu dangosol o wanwyn 2018, gyda lwfans llithriant o 3 mis. Yn unol â
Llawlyfr y Cynllun Cyflenwi Lleol (paragraffau 4.3.3.3) ni fyddai'r lwfans hwn yn
berthnasol i broses lawn y Cynllun Cyflenwi Lleol ac nid yw'n gronnol.
Mae'n flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru gael system gynllunio ddiweddar sydd o dan
arweiniad cynllun. Rydym felly'n cefnogi eich cynnig am gyfnod paratoi sy'n llawer llai
na'r 4 blynedd ar gyfer eich Cynllun Cyflenwi Lleol diwygiedig. Mae Llawlyfr y
Cynllun Cyflenwi Lleol (paragraff 10.2.14) yn cydnabod bod y weithdrefn ddiwygio ar
ei ffurf fer yn debygol o fod angen 12 mis o waith paratoi cyn y bydd y cynllun yn
barod ar gyfer ei ymchwilio. Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi eich Cytundeb
Darparu, sy'n cydymffurfio â'r canllawiau o ran hyn.
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Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn
ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi

Mae'r gwaith o baratoi Cynllun Cyflenwi Lleol nid yn unig yn ddyletswydd statudol
sydd ar bob awdurdod cynllunio lleol ledled Cymru, ond hefyd yn ddull corfforaethol,
yn mynegi blaenoriaethau Awdurdodau Parciau Cenedlaethol o ran defnydd tir wrth
ddelio gyda materion lleol a chenedlaethol. Felly, mae'r Cytundeb Darparu yn
ymrwymiad i ddarparu ar y prif gyfrifoldebau hyn. Mae rheoli prosiectau yn effeithiol
ac adnoddau priodol yn hanfodol i sicrhau nad oes unrhyw lithriant ac y gellir
mabwysiadu'r cynllun yn unol â'r amserlen arfaethedig.
Felly, ar ran Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, rwy'n
gallu cadarnhau fy mod yn cytuno i'r amserlen a ddarparwyd ar gyfer Adran 63(4)
Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a Rheoliad 9 Rheoliadau Cynllunio Gwlad a
Thref (Cynllun Datblygu Lleol)(Cymru)(Diwygio) 2015.
Dylai'r fersiwn wedi'i chyhoeddi ar gyfer y Cytundeb Darparu bellach fod ar gael i'r
cyhoedd yn unol â'r gofynion a nodwyd yn Rheoliad 10. Cofiwch, er gwaethaf
gofyniad y rheoliadau, eich bod yn darparu un copi caled o'r cytundeb i Is-adran
Gynllunio Llywodraeth Cymru.
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