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Atodiad 3: Asesu Effeithiau Amgylcheddol (EIA) 
 

 

3.1 O dan Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 
(Cymru) 2017 (fel y’u diwygiwyd) (‘Rheoliadau 2017’), mae gan Weinidogion 

Cymru rym i gyfarwyddo pan fydd cais yn ddatblygiad EIA. Caiff ymgeiswyr 

hefyd benderfynu cynnal EIA yn wirfoddol heb ofyn am gyfarwyddyd gan 
Weinidogion Cymru. 

 

3.2 Mae’n rhaid cyflwyno Datganiad Amgylcheddol (ES) gyda cheisiadau sy’n 

‘ddatblygiad EIA’, sy’n adrodd ar yr effeithiau tebygol ar yr amgylchedd. 
 

3.3 Hyd yn oed pan nad yw DNS yn ddatblygiad EIA, mae’n bosibl y bydd angen 

cyflwyno gwybodaeth amgylcheddol benodol gyda’r cais o hyd, er enghraifft 
asesiad o berygl llifogydd, asesiad o’r effaith dirweddol a gweledol, neu 

wybodaeth am yr amgylchedd hanesyddol. 

Ceisiadau DNS ac EIA 

 

Y Cam Cyn-ymgeisio 
 

3.4 Mae’n rhaid i ymgeisydd sy’n bwriadu cyflwyno cais DNS roi gwybod i’r 

Arolygiaeth am y cais arfaethedig yn gyntaf, ac mae’n rhaid i hyn gynnwys 

cyfarwyddyd sgrinio negyddol neu ddatganiad sy’n cadarnhau y bydd ES yn cael 
ei ddarparu1. Felly, anogir darpar ymgeiswyr i ystyried a fydd angen EIA ar eu 

cais yn gynnar yn ystod y broses. 

 
3.5 Gall ymgeiswyr ddewis gofyn am gyfarwyddyd sgrinio neu gwmpasu EIA gan yr 

Arolygiaeth mewn perthynas â cheisiadau DNS. Ni chodir tâl am gyfarwyddiadau 

sgrinio neu gwmpasu EIA statudol.  
 

Sgrinio EIA 

 

3.6 Byddai’n ddefnyddiol pe byddai’r ymgeisydd yn rhoi gwybod o flaen llaw am gais 
am gyfarwyddyd sgrinio ffurfiol. Byddai ffin llinell goch a gyflwynir o flaen llaw yn 

fuddiol i’r ymarfer sgrinio hefyd.  

 
3.7 Mae’n rhaid i’r Arolygiaeth gyhoeddi cyfarwyddyd sgrinio o fewn 21 diwrnod o 

gael cais, oni bai bod amgylchiadau’n mynnu fel arall.  

 
Gwybodaeth i’w darparu gyda Cheisiadau Sgrinio EIA 

 

3.8 Mae’r wybodaeth leiaf y mae’n rhaid i ymgeiswyr ei darparu gyda chais sgrinio ar 

gyfer DNS wedi’i hamlinellu yn Rheoliadau 20172. Mae hyn yn cynnwys cynllun, 

                                       
 

 

 
 
1 Erthygl 5 Gorchymyn Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Gweithdrefn) (Cymru) 2016 
2 Rheoliad 31 Rheoliadau 2017. 



Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol 

 

 

disgrifiad byr o natur a diben y datblygiad, disgrifiad o’i effeithiau posibl ar yr 
amgylchedd, a datganiad bod y cais yn cael ei wneud mewn perthynas â DNS.  

 

3.9 Wrth ymdrin â’r disgrifiad o’r datblygiad a’i effeithiau posibl ar yr amgylchedd, 
dylai ymgeiswyr: 

 

• drefnu’r wybodaeth gan ddefnyddio’r penawdau yn Atodlen 3 Rheoliadau 
2017, sef:  

o nodweddion y datblygiad; 

o lleoliad y datblygiad; a 

o nodweddion yr effeithiau posibl; 
• sicrhau yr ymdrinnir â phob agwedd ar yr amgylchedd y mae’r datblygiad yn 

debygol o gael effaith arwyddocaol arni. 

 
Cwmpasu EIA 

 

3.10 Caiff ymgeisydd ofyn am gyfarwyddyd cwmpasu ffurfiol3 ar y wybodaeth i’w 
chynnwys yn yr ES. Mae’n rhaid i’r Arolygiaeth gyhoeddi cyfarwyddyd cwmpasu o 

fewn 5 wythnos o gael cais cwmpasu, neu’r cyfryw gyfnod hwy ag y gallai fod yn 

ofynnol yn rhesymol. 

 
3.11 Nid oes rhaid i ymgeisydd ofyn am gyfarwyddyd cwmpasu. Er mwyn cael y budd 

mwyaf o’r broses, dylai ymgeiswyr ofyn am gyfarwyddyd cwmpasu pan fydd: 

 
• digon o sicrwydd ynglŷn â’r disgrifiad o’r datblygiad arfaethedig, a  

• digon o ddealltwriaeth o brif elfennau’r datblygiad arfaethedig sy’n debygol o 

gael effaith arwyddocaol ar yr amgylchedd. 

 
3.12 Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol y bydd yr Arolygiaeth ac ymgyngoreion 

statudol yn gallu darparu sylwadau lefel uchel yn unig pan fydd nifer o wahanol 

opsiynau dylunio a gosodiad yn parhau i gael eu hystyried.  
 

3.13 Bydd y cyfarwyddyd cwmpasu’n cynnwys unrhyw ymatebion ymgynghori a 

gafwyd ynglŷn â’r cais cwmpasu, sylwadau ar gwmpas yr ES, a sylwadau ar y 
fethodoleg a gynigiwyd (gan gynnwys ymgynghoriad awgrymedig). 

 

Gwybodaeth i’w darparu gyda chais cwmpasu  

 
3.14 Mae’r wybodaeth leiaf y mae’n rhaid i’r ymgeisydd ei darparu gyda chais 

cwmpasu yr un fath â’r wybodaeth leiaf y mae’n rhaid ei darparu gyda chais 

sgrinio4.  
 

3.15 Dylai ymgeiswyr gyflwyno eu cais cwmpasu ar ffurf adroddiad cwmpasu. Dylai’r 

ddogfen hon gynnwys yr holl wybodaeth sy’n ofynnol gan Reoliadau 2017, 
ynghyd â’r wybodaeth ychwanegol ganlynol: 

                                       
 

 

 
 
3 Rheoliad 33 Rheoliadau 2017. 
4 Rheoliad 33(2) Rheoliadau 2017. 
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• amlinelliad o’r prif ddewisiadau amgen a ystyriwyd a’r rhesymau dros 

ddewis opsiwn a ffefrir; 

• canlyniad astudiaethau bwrdd gwaith a llinell sylfaen, os ydynt ar gael; 
• cofnod o ymgynghoriad a gynhaliwyd â chyrff perthnasol (gan gynnwys 

unrhyw ymgysylltiad cyhoeddus) hyd yma; 

• cynlluniau wedi’u cyfeirnodi a gyflwynwyd wrth raddfa briodol i gyfleu’r 
wybodaeth a’r holl agweddau hysbys sy’n gysylltiedig â’r cynnig yn eglur; 

• canllawiau ac arfer gorau i ddibynnu arnynt, a ph’un a gytunwyd ar hyn 

gyda’r cyrff perthnasol (er enghraifft, y cyrff cadwraeth natur statudol neu 

awdurdodau lleol), ynghyd â chopïau o ohebiaeth i ategu’r cytundebau hyn; 
• dulliau a ddefnyddiwyd neu y bwriedir eu defnyddio i asesu effeithiau, a’r 

fframwaith meini prawf arwyddocâd a ddefnyddiwyd; 

• unrhyw fesurau lliniaru a gynigiwyd ac i ba raddau y mae’r rhain yn debygol 
o leihau effeithiau; 

• lle yr amlygwyd effeithiau o ddatblygiad canlyniadol neu gronnol, sut mae’r 

ymgeiswyr yn bwriadu asesu’r effeithiau hyn yn yr ES (er enghraifft, asesiad 
lefel uchel o’r cysylltiad grid pan nad yw hyn yn ffurfio rhan o’r datblygiad 

arfaethedig ar gyfer gorsaf bŵer); 

• arwydd o unrhyw safleoedd cadwraeth natur dynodedig Ewropeaidd y mae’r 

datblygiad arfaethedig yn debygol o gael effaith arwyddocaol arnynt a natur 
yr effeithiau arwyddocaol tebygol ar y safleoedd hyn; 

• pynciau allweddol yr ymdriniwyd â nhw yn rhan o ymarfer cwmpasu’r 

ymgeiswyr; ac 
• amlinelliad o strwythur yr ES arfaethedig. 

 

3.16 Dylid amlygu elfennau’r datblygiad arfaethedig sy’n debygol o gael effaith 

arwyddocaol ar yr amgylchedd hefyd. Pan fydd ansicrwydd yn parhau, dylai’r 
ymgeisydd roi cymaint o fanylion â phosibl neu dybio’r achos gwaethaf. 

 

Cynnwys Cais Cwmpasu 
 

3.17 Pan fydd yr ymgeisydd eisiau hepgor materion o’r ymarfer cwmpasu, dylid rhoi 

cyfiawnhad.  
 

3.18 Bydd yr Arolygiaeth yn penderfynu p’un a geir hepgor materion o’r ymarfer 

cwmpasu, ar ôl ystyried y wybodaeth a roddwyd yn adroddiad cwmpasu’r 

ymgeisydd a’r sylwadau a roddwyd gan unrhyw ymgyngoreion. 
 

3.19 Dylai ymgeiswyr nodi na fydd materion wedi’u hepgor o’r ymarfer cwmpasu oni 

bai bod yr Arolygiaeth yn cadarnhau hynny’n benodol yn y cyfarwyddyd 
cwmpasu.  

 

3.20 Gall y cyfarwyddyd cwmpasu ymateb i’r wybodaeth sydd ar gael ar yr adeg 
honno yn unig. Felly, bydd yn rhesymol i ymgeiswyr fireinio pynciau o fewn yr 

ES. Dylai hyn arwain at ES ac iddo ffocws mwy penodol. I gynorthwyo â hyn, gall 

yr Arolygiaeth roi cyngor cyn-ymgeisio parhaus. Lle y bo’r angen, gall yr 

Arolygiaeth gyhoeddi diweddariadau i Gyfarwyddiadau Cwmpasu.  
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Ceisiadau am Wybodaeth Ychwanegol 
 

3.21 Os na ddarparwyd digon o wybodaeth gyda chais sgrinio neu gwmpasu, efallai y 

bydd yr Arolygiaeth yn gofyn am wybodaeth ychwanegol5. 
 

3.22 Pan ofynnir am wybodaeth ychwanegol, caiff y cyfnodau statudol perthnasol eu 

gohirio hyd nes y derbynnir y wybodaeth ychwanegol er boddhad yr Arolygiaeth.  

Y Cam Ymgynghori 

 
3.23 Dylai ymgeiswyr ddefnyddio’r cam hwn o’r broses i roi cyfle i ymgyngoreion, gan 

gynnwys aelodau’r cyhoedd, wneud sylwadau ar ES drafft.  

 
3.24 Dylai ymgeiswyr ganiatáu digon o amser i ystyried ac ymateb i sylwadau a 

gafwyd ynglŷn â’r ES drafft, gan gynnwys cynnal arolygon a dadansoddiad 

ychwanegol, os bydd angen. Dylai unrhyw addasiadau neu newidiadau i’r ES o 

ganlyniad i’r ymgynghoriad gael eu cofnodi yn yr Adroddiad Ymgynghori. 

Y Cam Cyflwyno 

 

3.25 Pan fydd y DNS yn ddatblygiad EIA, rhoddir 42 diwrnod i’r Arolygiaeth 

benderfynu a yw’r cais yn ddilys. Yn ystod y cam dilysu, bydd yr Arolygiaeth yn 

gwirio digonolrwydd yr ES.  
 

3.26 Er mwyn i gais ar gyfer DNS sy’n ddatblygiad EIA gael ei ystyried yn ddilys, 

mae’n rhaid iddo gynnwys ES digonol hefyd. 
 

3.27 Pan fydd yr Arolygiaeth o’r farn y dylai’r ES gynnwys gwybodaeth ychwanegol, 

rhoddir gwybod i’r ymgeisydd a bydd rhaid iddo ddarparu’r wybodaeth 

ychwanegol honno6.  
 

Ailsgrinio  

 
3.28 Cyn cyflwyno’r cais DNS, os daw gwybodaeth newydd i’r amlwg a allai effeithio 

ar b’un a yw’r cynnig yn ddatblygiad EIA, neu os bydd y datblygiad arfaethedig ei 

hun yn newid i’r fath raddau a allai effeithio ar y cyfarwyddyd sgrinio, dylai’r 
ymgeisydd gyflwyno cais sgrinio newydd. 

 

3.29 Yn yr un modd, os cyflwynir DNS ac mae’n amlwg bod gwybodaeth ddilynol sy’n 

berthnasol i’r penderfyniad sgrinio wedi dod i’r amlwg, bydd yr Arolygiaeth yn 
ail-sgrinio’r datblygiad arfaethedig cyn i’r cais gael ei ddilysu. 

 

3.30 Os yw’r ail-sgrinio’n dangos bod y cais yn ddatblygiad EIA, bydd angen ES. O 
ganlyniad, ni fydd yr Arolygiaeth yn dilysu’r cais DNS hyd nes y bydd yr 

ymgeisydd yn darparu ES. 

                                       
 

 

 
 
5  Rheoliadau 7(3) a 33(4) Rheoliadau 2017 ar gyfer ceisiadau sgrinio a chwmpasu, yn ôl eu trefn. 
6 Rheoliad 24(1) Rheoliadau 2017. 
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Y Cam Archwilio 

 

3.31 Bydd yr ES yn cael ei ystyried yn ofalus yn ystod archwiliad DNS. Os canfyddir 
nad yw’r ES yn ddigonol ar unrhyw gam o’r broses, bydd y broses yn cael ei 

gohirio a gofynnir am wybodaeth ychwanegol.  

 
 

 

 


