Prif Gynllunydd, Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio
Chief Planner, Planning Directorate

Ein cyf: qA1479358

Rhian Kyte
Pennaeth Adfywio a Chynllunio
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Tŷ Tredomen
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7WF
22 Medi 2022
Cyngor Caerffili: Cytundeb Cyflawni’r Ail Gynllun Newydd
– Llithriant yn Amserlen y Cytundeb Cyflawni
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynlluniau Datblygu Lleol) (Cymru) 2005 (fel y’i
diwygiwyd)
Diolch am eich llythyr, dyddiedig 15 Medi 2022, yn ein hysbysu, o ganlyniad i farwolaeth Ei
Mawrhydi Brenhines Elizabeth II, fod cyfarfod y Cyngor Arbennig – pan oedd y strategaeth
a ffefrir i fod i gael ei hystyried – wedi cael ei ganslo a’i aildrefnu ar gyfer 29 Medi. Fodd
bynnag, fel y nodwyd gennych, o ganlyniad i aildrefnu dyddiad y cyfarfod, bydd eich cynllun
yn mynd 19 diwrnod y tu hwnt i’r cyfnod llithriant tri mis a bennwyd yng nghytundeb cyflawni
Mehefin 2021.
Un o’r ‘profion cadernid’ a ddefnyddir wrth ystyried pob Cynllun Datblygu Lleol yw’r gofyniad
gweithdrefnol bod gwaith paratoi’r cynllun yn cyd-fynd â’r cytundeb cyflawni y cytunwyd
arno, sy’n cynnwys yr amserlen ac unrhyw gyfnod llithriant. Yn ddamcaniaethol, os na
chymerir camau, gallai cwestiynau godi ynghylch p’un a yw eich cynllun yn cydymffurfio â’r
profion gweithdrefnol. Mae marwolaeth Ei Mawrhydi Brenhines Elizabeth II wedi arwain at
gyfnod o alaru cenedlaethol na allai neb fod wedi’i ragweld pan gytunwyd ar eich cytundeb
cyflawni yn 2021. Yn fy marn i, ni fyddai gofyn am adolygiad llawn o’r cytundeb cyflawni ar y
sail hon yn unig yn briodol o dan yr amgylchiadau hyn, a byddai’n gohirio’n ddiangen yr
ymgynghoriad ar y strategaeth a ffefrir.
Hoffwn gadarnhau fy mod i’n cytuno i’r llithriant ychwanegol hwn yn y cynllun yn dilyn cynnig
ffurfiol gan y Cyngor yn ystod y cyfarfod ar 29 Medi, ac na fydd yn gwrthdaro â’r cytundeb
cyflawni y cytunwyd arno. Mae’r safbwynt hwn yn adlewyrchu arwyddocâd cenedlaethol y
digwyddiadau diweddar, a’r ffaith na cheir effaith niweidiol ar randdeiliaid. Dylai’r llythyr hwn
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nawr fod ar gael yn gyhoeddus yn unol â’r gofynion a nodir yn Rheoliad 10, sy’n cyd-fynd â’r
cytundeb cyflawni y cytunwyd arno.
Yn gywir,

Neil Hemington
Prif Gynllunydd

