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Ein gwasanaethau

Mae ein gwasanaethau, sydd â chyllid craidd, yn cynnwys dosbarthu hyfforddiant ar gynllunio i ystod 
o gynulleidfaoedd, datblygu canllawiau sy’n hawdd eu darllen a llinell gymorth sy’n rhoi cyngor 
cynllunio am ddim. Rydym hefyd yn ymgymryd â phrosiectau a chomisiynau ar ran Llywodraeth Cymru, 
Awdurdodau Cynllunio Lleol a Chynghorau Cymuned a Thref.

Hyfforddiant

Gall Cymorth Cynllunio Cymru gynnal cyrsiau 
hyfforddiant ymgysylltiol a llawn gwybodaeth ar 
gyfer aelodau etholedig, cynghorau cymuned a 
thref, grwpiau cymunedol a sefydliadau ledled 
Cymru. Mae’r pynciau’n cynnwys Cyflwyniad i 
Gynllunio, Ymateb i Geisiadau Cynllunio a Gwneud 
y Mwyaf o’ch Dylanwad ac Cyflwyniad i Gynlluniau 
Cynefin. Yn ystod 2019, dechreuodd Cymorth 
Cynllunio Cymru ddatblygu llwyfan hyfforddi 
newydd ar-lein er mwyn traddodi hyfforddiant ar 
fideo i gynulleidfa ehangach. Bydd y llwyfan yn 
lansio yng ngwanwyn 2020. 

Gwasanaethau Ymgysylltiad Cymunedo

Fel sefydliad trydydd parti, rydym wedi darganfod, 
dro ar ôl tro, bod cymunedau’n fodlon ymgysylltu 
â ni, hyd yn oed pan fo Awdurdodau Cynllunio 
Lleol wedi dod ar draws rhwystrau i ymgysylltiad 
yn y gorffennol. Fel rhan o’n proses, rydym yn 
annog cydweithrediad gweithredol rhwng staff 
awdurdodau cynllunio lleol a grwpiau cymunedol, 
a thrwy hyn adeiladu gwell berthynas ar gyfer 
ymgysylltiad yn y dyfodol. Mae’n gwasanaethau 
ymgysylltiad cymunedol yn cynnwys datblygu 
strategaeth ymgysylltiad cymunedol, gweithdai 
hyfforddiant ar adeiladu gallu a chonsensws, 
gweithdai ymgysylltu â grwpiau nas clywir ac 
ymgysylltu ag ieuenctid ac cefnogaeth Cynlluniau 
Cynefin, yn cynnwys hyfforddiant ar a datblygu 
Cynllun Cynefin. 

Datblygu Canllawiau

Mae Cymorth Cynllunio Cymru wedi datblygu nifer 
o ddogfennau canllaw ar gynllunio sy’n hawdd eu 
darllen ar ran Llywodraeth Cymru ac Awdurdodau 
Cynllunio Lleol. Mae enghreifftiau’n cynnwys place-
plans.org.uk ac Cynllunio ar gyfer Safleoedd Carafa-
nau Sipsiwn a Theithwyr (planningaidwales.org.uk/
gtguide/lang?=cy) 



Mae Cymorth Cynllunio Cymru yn cynnig gwerth arian rhagorol 
wrth draddodi ein gweithgareddau a’n gwasanaethau. Yn 2020/21 
cyflawnwyd gennym:

Hyfforddiant & Digwyddiadau Rhwydwiethiol:
• 6 cwrs hyffordi i to 165 cyfranogwr, a gynrychiolai 96 Cyngor 

Cymuned a Thref yng Nghymru
• 1 ddigwyddiad rhwydweithiol Rhagderfynu yn y Broses Gynllunio 

Process gyda 57 cyfranogwr yn mynychu 
• 379 tanysgrifwyr i’r Porth Hyfforddi Ar-lein newydd
• 1 gweithdy cynllunio ar gyfer staff Canolfan Cydweithredol Cymru.

Linell Gymorth: 
• Nifer yr ymholiadau: 329 (+88 on previous year)
• Nifer a gynorthwywyd gan wirfoddolwyr:  90
• Oriau a gyfranwyd gan wirfoddolwyr: 72+

Prosectiau:
• Arolwg a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru i “Gwerth Ymgysylltu 

yn y System Cynllunio yng Nghymru”, 95 o ymatebion i’r arolwg, 
21 wedi cymryd rhan mewn grwpiau ffocws a 6+ o astudiaethau 
achos newydd wedi’u nodi.  Yr adroddiad i’w gyhoeddi yn ystod yr 
haf 2021.  

• Cynllun Bro Cas-gwent – 1,319 o ymwelwyr i wefan Cynllun Bro 
‘Future Chepstow’ , 59 o ymatebion i arolwg ar lein (erbyn diwedd 
Mawrth 2021)   

• Arweiniad cynllunio Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru - 
‘Safleoedd Carafanau’, anfonwyd at 25 o Awdurdodau Cynllunio 
Lleol, Llywodraeth Cymru, Croeso Cymru ac aelodau o’r Caravan 
Association.  

• Ganolfan Gydweithredol Cymru - cyhoeddwyd canllawiau ar ‘ Y 
System Cynllunio a Thai dan arweiniad y Gymuned’.  

• Cyflwynwyd ‘Cynllun Bro y Drenewydd a Llanllwchaiarn’ i Gyngor 
Sir Powys i’w fabwysiadau fel Canllawiau Cynllunio Atodol – gweler 
isod.  

Canllawiau Ar-lein:
• Defnyddwyr i wefan Cynlluniau Cynefin: 1,552
• Defnyddwyr unigryw i dudalennau cyngor Cynllunio: 5,992
• Derbyniodd 1,071 o danysgrifwyr 6 cylchlythyr yn ystod y flwyddyn

Codi ein proffil
• Cymryd rhan yn Creu Lleoedd Cymru a llofnodwyr cynnar y Siarter 

Creu Lleoedd.  http://dcfw.org/placemaking/placemaking-charter/ 
• Chwarae Cymru - Cyflwyniad mewn cynhadledd Mannau Gwyrdd
• Cyfarfod Rhwydwaith Tai dan arweiniad y Gymuned, Canolfan 

Gydweithredol Cymru – Cyflwyniad i aelodau.  
• Cymdeithas Ddinesig Caerdydd – Cyflwyniad / Trafodaeth mewn 

cyfarfod.
• Erthygl a Chyfweliad yn The Planner ynghylch Dylunio ar y Cyd
• Grwpiau Tai Cymunedol – Cyflwyniadau i chwe Sefydliad Tai 

Cymunedol gwahanol. 
• Sefydlwyd cysylltiadau ar gyfer digwyddiadau a phrosiectau yn y 

dyfodol gydag Iaith Cymru, TPAS Cymru a Chomisiynydd Pobl Hŷn 
4

Gwerth Arian

Rydym wedi 
cynorthwyo

10,999 o bobl
i ymgysylltu â materion cynllunio 
yng Nghymru yn ystod 2019/20

Derbyniodd 616 o 
unigolion dan hyfforddiant

 

Derbyniodd 329 o ymhol-
wyr i’n Llinell Gymorth:

Derbyniodd 1,439 
unigolyn

Debyniodd 8,615 
defnyddwyr 

arweiniad ar-lein 
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Cynllun Cynefin Y Drenewydd: Cymunedau’n ymgysylltu mewn Cynllun Cynefin 
llwyddiannus 

Gan y byddai eu Cynllun Cymuned wedi dyddio’n 
fuan a chyda datblygiad arwyddocaol yn cymryd 
lle yn Y Drenewydd, yn cynnwys ffordd osgoi 
newydd a champws iechyd, dymunodd Cyngor 
Tref Y Drenewydd a Llanllwchaiarn i ymgysylltu’r 
gymuned a dylanwadu ar benderfyniadau 
cynllunio’r dyfodol mewn Cynllun Cynefin.

Gweithiodd Cyngor y Dref mewn partneriaeth 
ag ymgynghorwyr Cymorth Cynllunio Cymru a 
Place Studio i ddatblygu cynllun a fydd yn rhoi 
manylion “Y Drenewydd” yng Nghynllun Datblygu 
Lleol Powys (2011-2026)

O’r diwrnod cyntaf, anelodd Cyngor y Dref 
i weithio’n agos gyda’r gymuned leol i gael 
eu safbwyntiau ar ddefnydd tir a materion 
llesiant eraill a oedd yn bwysig iddyn nhw, ac i 
ddefnyddio’r dystiolaeth yma i gefnogi’r cynllun. 
Mabwysiadwyd dulliau ymgysylltu mentrus i 
gychwyn “sgwrs” gyda phawb â diddordeb yn 
nyfodol Y Drenewydd. Roedd tîm cynllunio polisi 
Cyngor Sir Powys yn ymroddedig yn gynnar 
yn y broses ac yn annog y Cynllun Cynefin yn 
weithredol gydag arian o Dîm Adnewyddu’r 
Cyngor i hybu’r gwaith.

Rhwng Ionawr 2019 ac Ionawr 2021 - mynychodd 
321 o bobl y digwyddiadau, ymatebodd 106 
o bobl i arolwg ar-lein, roedd 58 o sefydliadau 
lleol yn weithredol yn y prosiect a darparwyd 
7000 o sylwadau.  Cynhaliwyd 11 digwyddiad 
a 10 cyfarfod rhanddalwyr. Roedd y cyfnod 
ymgysylltiad llwyddiannus wedi hysbysu drafftio 
polisïau’r Cynllun Cynefin yn ystod 2019/20 gyda 

Rhai uchafbwyntiau o’r flwyddyn ddiwethaf
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Chyngor y Dref yn mabwysiadu’r Cynllun yn yr 
Hydref 2020.  Mae Cyngor Sir Powys wedi cynnal 
ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol yn barod ar gyfer 
mabwysiadu’n derfynol a chyhoeddir Canllawiau 
Cynllunio Atodol y Cynllun Cynefin yn yr Haf 
2021. Mae gweledigaeth Cyngor y Dref i rymuso’r 
gymuned wedi bod yn llwyddiant ynghyd â’r 
dymuniad bod polisïau ysbrydoledig Y Drenewydd 
i ddod yn “ystyriaethau perthnasol” o fewn y CCA 
yn cael ei wireddu os mabwysiedir y Cynllun 
Cynefin fel CCA.

Mae’r Cynllun Cynefin “Ein Tref, Ein Cynllun” 
yn gosod gweledigaeth ar gyfer y lle mae’r 
Drenewydd yn anelu at fod erbyn 2036 ac yn delio 
â their brif thema: a) y Drenewydd - lle gwych i fyw, 
i ddysgu a gweithio, b) Y Drenewydd Werdd a c) 
Cyrchfan Y Drenewydd

Mae’r Cynllun yn esbonio’n eglur bod “pob polisi a 
phrosiect yn y cynllun yn seiliedig ar awgrymiadau 
gan y gymuned.”

Mae proses y Cynllun Cynefin wedi cael llawer 
o fuddion, yn cynnwys synnwyr o gaffael 
gwybodaeth cynllunio yn lleol, a pherthynas waith 
gwell rhwng Cyngor y Dref a’r Cyngor Sir. Gan mai’r 
Cynllun yw’r cyntaf ym Mhowys mae wedi codi 
proffil y dref ac fel yr esboniodd Sorelle White, 
Swyddog Prosiect yng Nghyngor y Dref, bellach 
gwelir Y Drenewydd fel “lle i wneud busnes”.

Mae’r Cynllun Cynefin yn amlinellu llywio eglur 
ar gyfer gwaith y dyfodol a gellir ei ddefnyddio 
fel tystiolaeth i ddenu cyllid allanol.  Esboniodd 

Sorelle White “Mae darparu tystiolaeth o angen y 
gymuned yn aml wrth galon ceisiadau am arian 
cyhoeddus - o reswm! Defnyddiwyd y dystiolaeth 
a gasglwyd ar gyfer y Cynllun Cynefin mewn 4 cais 
am arian hyd yma. Mae 2 o’r rhain wedi bod yn 
llwyddiannus. Heb os roedd tystiolaeth y Cynllun 
Cynefin wedi cryfhau’r ceisiadau hyn”.  Hyd yma 
mae’r dystiolaeth a gasglwyd fel rhan o’r prosiect 
Cynllun Cynefin trwy ymgynghoriad cyhoeddus 
wedi arwain at nifer o geisiadau llwyddiannus am 
gyllid yn cynnwys cyllid £500k Bioamrywiaeth ac 
Isadeiledd Gwyrdd Llywodraeth Cymru a £675k 
Cronfa’r Economi Gylchol i Gefnogi Adferiad 
Gwyrdd Llywodraeth Cymru. Mae cais am £200k 
wedi ei gyflwyno i Gronfa Adfer Llywodraeth y DU i 
gyflenwi nifer o brosiectau adfer gwyrdd a nodwyd 
yn y Cynllun Cynefin.

Cynllun Cynefin Y Drenewydd yw’r cynllun 
swyddogol cyntaf yn ardal Awdurdod Cynllunio 
Lleol Powys i’w ystyried ar gyfer ei fabwysiadau 
fel CCA ac mae’n ganlyniad i ymgysylltiad 
llwyddiannus a gwaith partneriaeth ar bob lefel.  
Mae’n cynrychioli dull lleol a chynaliadwy o greu 
Lleoedd fel y rhagnodwyd gan Lywodraeth Cymru.  
Mae’r Cynllun Cynefin yn rhoi lefel leol o fanylion i 
CDLl y Cyngor Sir ac fe’i ystyrir pan adolygir y CDLl 
o 2022.  Bydd hyn yn helpu hysbysu a llunio sut 
bydd y CDLl yn berthnasol i ardal Y Drenewydd.

Am fwy o wybodaeth: 
https://newtown.org.uk/consultations/placeplan.
html



Ein Gwaith

Gwerth Ymgysylltiad y Gymuned a Chynllunio Arolwg

Fis Ebrill 2020, cychwynnodd Cymorth Cynllunio Cymru ar waith newydd; adolygiad o ymchwil a oedd yn 
ceisio deall Gwerth Ymgysylltiad Cymunedol mewn Cynllunio yng Nghymru.  
Gyda chefnogaeth ariannol gan 
Lywodraeth Cymru a chefnogaeth 
Dr Francesca Sartorio o Brifysgol 
Caerdydd a Jeff Bishop of Place 
Studio, cynhaliwyd adolygiad 
helaeth i gyd-fynd â gwaith 
ymgysylltu â rhanddeiliaid ar lein i 
archwilio sut y gellir mesur a dathlu 
ymgysylltiad cymunedol mewn 
cynllunio ledled Cymru.  
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Denodd yr ymchwil fwy na chant o gyfranogwyr o amrywiaeth cytbwys o gefndiroedd cynllunio a 
chymunedol.  Cynhyrchwyd mwy na chwe astudiaeth achos o ymarferion da a bydd amrywiaeth eang o 
argymhellion yn cael eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru eu hystyried.  

Bydd yr adroddiad, a chrynodeb ohono, yn cael ei gyhoeddi yn ystod yr haf 2021.  

Llwyfan Hyfforddi Ar-lein 

Mae Cymorth Cynllunio Cymru wedi bod yn 
gweithio ar ddatblygu llwyfan hyfforddi ar lein 
a oedd yn barod i gael ei lansio ychydig ar ôl 
cychwyn y pandemig COVID-19.   

Cafodd ei lansio fis Ebrill 2020 ac mae’r llwyfan 
wedi’i ddylunio ar gyfer cynghorwyr cymuned 
a thref sydd eisiau hyfforddiant yn eu hamser 
eu hunain.  Yn gweithredu fel gwasanaeth 
tanysgrifio, gall hyfforddeion fewngofnodi a 
chwblhau cyrsiau wrth eu pwysau.   

Mae’r cwrs blaenllaw ‘Cynllunio o’r Dechrau i’r 
Diwedd’  wedi bod yn boblogaidd, gyda 395 
o gynghorwyr yn cynrychioli 33 o Gynghorau 
Cymuned a Thref wedi ymuno yn y flwyddyn 
gyntaf
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Gwirfoddolwyr

Bwrdd Rheoli

Gwybodaeth ariannol

Gwybodaeth cysylltu

Fel elusen fechan rydym yn dibynnu ar ein rhwydwaith o oddeutu 30 o wirfoddolwyr.  Mae’r 
gwirfoddolwyr yn helpu gydag ystod eang o weithgareddau, yn cynnwys darparu cyngor i 
aelodau’r cyhoedd, traddodi hyfforddiant a datblygu canllawiau hygyrch. I gael mwy o wybodaeth 
am wirfoddoli, ewch i’n tudalen gwefan yma: www.planningaidwales.org.uk/volunteer 

I gael mwy o wybodaeth am y Bwrdd Rheoli ewch i’n tudalen gwefan yma:
www.planningaidwales.org.uk/our-people/management-board/

Caiff Cymorth Cynllunio Cymru ei gyllid craidd gan Lywodraeth Cymru. Rydym hefyd yn creu 
incwm ychwanegol trwy weithgareddau prosiect a gomisiynir.

Bob blwyddyn mae’r Bwrdd Rheoli yn adolygu’r sefyllfa ariannol ac yn gosod cyllid blynyddol 
yn erbyn ei Strategaeth Ariannol Tymor-Canolig.  Trwy’r broses hon mae’r Bwrdd yn bwriadu, 
yn gyffredinol, i fantoli’r llyfrau neu, ble bo’n angenrheidiol, i geisio cael ychydig o arian yn 
ychwanegol i adeiladu cronfeydd yr elusen ar gyfer buddsoddi yn y dyfodol, ac i liniaru yn erbyn 
risg ariannol.  Cynhwysir polisïau rheolaeth risg, ac arian wrth gefn, yn Adroddiad y Cyfarwyddwyr 
sy’n cydfynd â’r Cyfrifon Terfynol 2019/20.

www.planningaidwales.org.uk/about-us-2/key-documents-and-policies/annual-accounts/

Ebost:           info@planningaidwales.org.uk

Ffôn:             02920 625009

Cyfeiriad:    174 Heol yr Eglwys Newydd, Y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 3NB



Cynhyrchwyd ein cwrs blaenllaw newydd 
‘Cynllunio: O’r Dechrau i’r Diwedd’ yn benodol ar 
gyfer Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru.

Mae’r cwrs yn gyflwyniad perffaith i, neu’n fodd 
o loywi, holl agweddau y system gynllunio 
yng Nghymru.

Bydd y cwrs yn cymryd tua 2 awr i’w gwblhau ar un tro, neu gellir ei weld mewn rhannau (rhennir y cwrs 
i 20+ o sesiynau fideo byrion).

Mae’r cwrs yn darparu cyflwyniad i’r pynciau canlynol: 
• Trosolwg – sut mae cynllunio yn gweithio a phwy yw pwy mewn cynllunio yng Nghymru.
• Polisi Cynllunio – polisi cenedlaethol, Cynlluniau Datblygu Lleol a Chynlluniau Cynefin.
• Ceisiadau Cynllunio – sut y prosesir ceisiadau cynllunio, sut y gwneir penderfyniadau a sut i ymateb i 

geisiadau cynllunio.
• Rol Cynghorau Cymuned a Thref yn yr uchod.

I ddysgu mwy, cliciwch yma>>

Cwrs Ar-lein:
Cynllunio: O’r Dechrau
 i’r Diwedd


