
Protocol ar gyfraniadau gan y cyhoedd mewn Pwyllgorau Cynllunio 
 

Dim ond yn llwyr yn unol â'r protocol hwn y caniateir cyfraniadau gan y cyhoedd mewn 
Pwyllgorau Cynllunio. Ni allwch fynnu siarad mewn Pwyllgor fel hawl. Mae'r gwahoddiad i 
siarad a'r ffordd y cynhelir y cyfarfod ar ddisgresiwn Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio ac yn 
amodol ar y pwyntiau a nodir islaw. 
 

Pwy all siarad 

Cynghorau Cymuned a Thref 

Gall cynghorau cymuned a thref annerch y Pwyllgor Cynllunio. Dim ond aelodau etholedig 
cynghorau cymuned a thref gaiff siarad. Disgwylir i gynrychiolwyr gydymffurfio â'r 
egwyddorion dilynol: - 

(i)     Cydymffurfio â Chod Cenedlaethol Ymddygiad Llywodraeth Leol. 
(ii)    Peidio cyflwyno gwybodaeth nad yw'n: 

    gyson gyda sylwadau ysgrifenedig eu cyngor, neu 

 yn rhan o gais, neu  

 wedi ei gynnwys yn yr adroddiad neu ffeil cynllunio. 
 
Aelodau'r Cyhoedd 

Cyfyngir siarad i un aelod o'r cyhoedd yn gwrthwynebu datblygiad ac un aelod o'r cyhoedd 
yn cefnogi datblygiad. Lle mae mwy nag un person yn gwrthwynebu neu'n cefnogi, dylai'r 
unigolion neu grwpiau gydweithio i sefydlu llefarydd. Gall Cadeirydd y Pwyllgor weithredu 
disgresiwn i ganiatáu ail siaradwr ond dim ond mewn amgylchiadau eithriadol lle mae cais 
sylweddol yn ysgogi gwahanol safbwyntiau o fewn un 'ochr' y ddadl (e.e. cais archfarchnad 
lle mae un llefarydd yn cynrychioli preswylwyr ac un arall yn cynrychioli manwerthwyr lleol). 
Gall aelodau'r cyhoedd benodi cynrychiolwyr i siarad ar eu rhan. 

Lle na ddeuir i gytundeb, bydd yr hawl i siarad yn mynd i'r person/sefydliad cyntaf i gofrestru 
eu cais. Lle mae'r gwrthwynebydd wedi cofrestru i siarad caiff yr ymgeisydd neu asiant yr 
hawl i ymateb. 

Cyfyngir siarad i geisiadau lle cyflwynwyd llythyrau gwrthwynebu/cefnogaeth neu lofnodion 
ar ddeiseb i'r Cyngor gan 5 neu fwy o aelwydydd/sefydliadau gwahanol. Gall y Cadeirydd 
weithredu disgresiwn i ganiatáu siarad gan aelodau o'r cyhoedd lle gallai cais effeithio'n 
sylweddol ar ardal wledig prin ei phoblogaeth ond y derbyniwyd llai na 5 o lythyr yn 
gwrthwynebu/cefnogi. 

Ymgeiswyr 

Bydd gan ymgeiswyr neu eu hasiantau a benodwyd hawl ymateb lle mae aelodau'r cyhoedd 
neu gyngor cymuned/tref yn annerch pwyllgor. Fel arfer dim ond ar un achlysur y caniateir 
i'r cyhoedd siarad pan gaiff ceisiadau eu hystyried gan Bwyllgor Cynllunio. Pan ohirir 
ceisiadau ac yn arbennig pan gânt eu hailgyflwyno yn dilyn penderfyniad pwyllgor i 
benderfynu ar gais yn groes i gyngor swyddog, ni chaniateir i'r cyhoedd siarad fel arfer. 
Fodd bynnag bydd yn rhaid ystyried amgylchiadau arbennig ar geisiadau a all gyfiawnhau 
eithriad. 

 
Cofrestru Cais i Siarad 

 
I gofrestru cais i siarad, mae'n rhaid i wrthwynebwyr/cefnogwyr yn gyntaf fod wedi gwneud 
sylwadau ysgrifenedig ar y cais. Mae'n rhaid iddynt gynnwys eu cais i siarad gyda'u 
sylwadau neu ei gofrestru wedyn gyda'r Cyngor. 
 
 

Caiff ymgeiswyr, asiantau a gwrthwynebwyr eu cynghori i aros mewn cysylltiad 
gyda'r swyddog achos am ddatblygiadau ar y cais. Cyfrifoldeb y rhai sy'n dymuno 



siarad yw gwirio os yw'r cais i gael ei ystyried gan y Pwyllgor Cynllunio drwy gysylltu 
â'r Swyddog Cynllunio, a all roi manylion o'r dyddiad tebygol ar gyfer clywed y cais. 
Caiff y drefn ar gyfer cofrestru'r cais i siarad ei nodi islaw. 
 
Mae'n rhaid i unrhyw un sy'n dymuno siarad hysbysu Swyddogion Gwasanaethau 
Democrataidd y Cyngor drwy ffonio 01633 644219 neu drwy e-bost i 
registertospeak@monmouthshire.gov.uk. Caiff unrhyw geisiadau i siarad a gaiff eu e-bostio 
eu cydnabod cyn y dyddiad cau ar gyfer cofrestru i siarad. Os nad ydych yn derbyn 
cydnabyddiaeth cyn y dyddiad cau, cysylltwch â Gwasanaethau Democrataidd ar 01633 
644219 i wirio y cafodd eich cais ei dderbyn. 
 
Mae'n rhaid i siaradwyr wneud hyn cyn gynted ag sydd modd, rhwng 12 canol dydd ar y 
dydd Mercher a 12 canol dydd ar y dydd Llun cyn y Pwyllgor. Gofynnir i chi adael rhif ffôn y 
gellir cysylltu â chi yn ystod y dydd. 
 
Bydd y Cyngor yn cadw rhestr o bobl sy'n dymuno siarad yn y Pwyllgor Cynllunio.  
 
Gweithdrefn yng Nghyfarfod y Pwyllgor Cynllunio 

Dylai pobl sydd wedi cofrestru i siarad gyrraedd ddim hwyrach na 15 munud cyn dechrau'r 
cyfarfod. Bydd swyddog yn cynghori ar drefniadau seddi ac yn ateb ymholiadau. Caiff y 
weithdrefn ar gyfer delio gyda siarad gan y cyhoedd ei osod islaw: 

 Bydd y Cadeirydd yn nodi'r cais i'w ystyried. 

 Bydd swyddog yn cyflwyno crynodeb o'r cais a materion yn ymwneud â'r argymhelliad 

 Os nad yw'r aelod lleol  ar y Pwyllgor Cynllunio, bydd y Cadeirydd yn ei (g)wahodd i 
siarad am ddim mwy na 6 munud 

 Yna bydd y Cadeirydd yn gwahodd cynrychiolydd y cyngor cymuned neu dref i siarad 
am ddim mwy na 4 munud. 

 Bydd y Cadeirydd wedyn yn gwahodd yr ymgeisydd neu asiant a benodwyd (os yn 
berthnasol) i siarad am ddim mwy na 4 munud. Lle mae mwy na un person neu sefydliad 
yn siarad yn erbyn cais, ar ddisgresiwn y Cadeirydd bydd gan yr ymgeisydd neu'r asiant 
a benodwyd hawl i siarad am ddim mwy na 5 munud. 

 Fel arfer cydymffurfir yn gaeth â chyfyngiadau amser, fodd bynnag bydd gan y 
Cadeirydd ddisgresiwn i addasu'r amser gan roi ystyriaeth i amgylchiadau'r cais neu'r 
rhai sy'n siarad. 

 Dim ond unwaith y gall siaradwyr siarad. 

 Bydd aelodau'r Pwyllgor Cynllunio wedyn yn trafod y cais, gan ddechrau gydag aelod 
lleol o'r Pwyllgor Cynllunio. 

 Bydd y swyddogion yn ymateb i'r pwyntiau a godir os oes angen. 

 Yn union cyn i'r mater gael ei roi i'r bleidlais, gwahoddir yr aelod lleol i grynhoi, gan 
siarad am ddim mwy na 2 funud. 

 Ni all cynrychiolydd y cyngor cymuned neu dref neu wrthwynebydd/cefnogwyr neu'r 
ymgeisydd/asiant gymryd rhan yn ystyriaeth aelodau o'r cais ac ni allant ofyn cwestiynau 
os nad yw'r cadeirydd yn eu gwahodd i wneud hynny. 

 Lle mae gwrthwynebydd/cefnogwr, ymgeisydd/asiant neu gyngor cymuned/tref wedi 
siarad ar gais, ni chaniateir unrhyw siarad pellach gan neu ar ran y grŵp hwnnw pe 
byddai'r cais yn cael ei ystyried eto mewn cyfarfod o'r pwyllgor yn y dyfodol heblaw y bu 
newid sylweddol yn y cais. 

 Ar ddisgresiwn y Cadeirydd, gall y Cadeirydd neu aelod o'r Pwyllgor yn achlysurol geisio 
eglurhad ar bwynt a wnaed. 

 Mae penderfyniad y Cadeirydd yn derfynol. 

 Wrth gynnig p'un ai i dderbyn argymhelliad y swyddog neu i wneud diwygiad, bydd yr 
aelod sy'n gwneud y cynnig yn nodi'r cynnig yn glir. 



 Pan gafodd y cynnig ei eilio, bydd y Cadeirydd yn dweud pa aelodau a gynigiodd ac a 
eiliodd y cynnig ac yn ailadrodd y cynnig a gynigwyd. Caiff enwau'r cynigydd a'r eilydd 
eu cofnodi. 

 Bydd aelod yn peidio pleidleisio yng nghyswllt unrhyw gais cynllunio os na fu'n bresennol 
drwy gydol cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio, y cyflwyniad llawn ac ystyriaeth y cais neilltuol 
hwnnw. 

 Bydd unrhyw aelod sy'n ymatal rhag pleidleisio yn ystyried p'un ai i roi rheswm dros ei 
(h)ymatal. 

 Bydd swyddog yn cyfrif y pleidleisiau ac yn cyhoeddi'r penderfyniad. 

 

Cynnwys yr Arweithiau 

Dylai sylwadau gan gynrychiolydd y cyngor tref/cymuned neu wrthwynebydd, cefnogwr neu 
ymgeisydd/asiant gael eu cyfyngu i faterion a godwyd yn eu sylwadau gwreiddiol a bod yn 
faterion cynllunio perthnasol. Mae hyn yn cynnwys: 

 Polisïau cynllunio cenedlaethol a lleol perthnasol 

 Ymddangosiad a chymeriad y datblygiad, gweddlun a dwysedd 

 Cynhyrchu traffig, diogelwch priffordd a pharcio/gwasanaethu; 

 Cysgodi, edrych dros, ymyriad sŵn, aroglau neu golled arall amwynder. 

 

Dylai siaradwyr osgoi cyfeirio at faterion y tu allan i gylch gorchwyl y Pwyllgor Cynllunio, 
megis: 

 Anghydfod ffiniau, cyfamodau a hawliau eraill eiddo 

 Sylwadau personol (e.e. cymhellion neu gamau gweithredu'r ymgeisydd hyd yma neu 
am aelodau neu swyddogion) 

 Hawliau i olygfeydd neu ddibrisiant eiddo. 

 

 


