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Pennod 2: Gweithio tuag at god cynllunio   

CYFLWYNIAD 

2.1 Y cylch gorchwyl cychwynnol oedd adolygu'r gyfraith yn ymwneud â Chynllunio 

Gwlad a Thref yng Nghymru, a gwneud argymhellion ynglŷn â symleiddio a 

moderneiddo'r gyfraith.1  I ddechrau gwnaethom archwiliad critigol o'r ffordd y mae'r 

broses rheoli datblygu'n gweithredu, a buom yn siarad gydag amrywiaeth o 

randdeiliaid allweddol.   

2.2 Ni welsom fod angen rhagor o ddiwygio sylfaenol wedi ei yrru gan bolisi.  

Gwnaethpwyd yr ymarfer hwnnw i raddau mawr gan Lywodraeth Cymru, a'r canlyniad 

oedd pasio darnau niferus o ddeddfwriaeth arwyddocaol, yn cynnwys Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 a Deddf 

Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016. 

2.3 Fodd bynnag, mynegwyd pryder eang am gymhlethodd y gyfraith yn y maes yma, a'r 

ffaith nad yw'n hygyrch. 

2.4 Gyda chytundeb Llywodraeth Cymru, felly, cafodd y prosiect ei ailffurfio i gynnwys 

cyfuno a symleiddio'r ddeddfwriaeth gynllunio i Gymru, yn cynnwys: 

(1) ailddatgan y ddeddf bresennol mewn un cod, fel ei bod yn hawdd cael gafael 

arni; 

(2) gwneud addasiadau er mwyn creu testun cyfunedig boddhaol; 

(3) symleiddio'r gyfraith drwy ddileu a rhesymoli gweithdrefnau a phrosesau 

dianghenraid; ac  

(4) ysgrifennu cynigion i mewn i'r statud sy'n deillio o gyfraith achos. 

 

Papur Cwmpasu 2016 

2.5 Yng nghyd-destun ein trafodaethau, aethom ati ym mis Gorffennaf 2016 i gyhoeddi 

Papur Cwmpasu, sy'n nodi ein sylwadau dros dro ynghylch natur a chwmpas ymarfer 

codeiddio a symleiddio posibl, a rhoi cyfle i randdeiliaid roi sylwadau amdanynt.  Y 

rheswm am hyn oedd i'n galluogi i benderfynu y byddai'r prosiect yn bosibl, ac yn 

debygol o gynhyrchu cynnyrch sydd o fudd sylweddol i'r cyhoedd.  

2.6 Rhoddwyd y Papur Cwmpasu ar-lein, ac anfonwyd copi ohono neu rhoddwyd gwybod 

amdano i ystod eang o randdeiliaid allweddol - yn cynnwys awdurdodau cynllunio a 

chyrff cyhoeddus eraill, sefydliadau proffesiynol, grwpiau treftadaeth a grwpiau 

trydydd sector eraill, ac ymarferwyr unigol. 

2.7 Ers cyhoeddi'r Papur Cwmpasu, rydym wedi parhau i ymgynghori gyda swyddogion 

Llywodraeth Cymru, yn ogystal â detholiad o randdeiliaid, yn cynnwys Cymdeithas 

                                                

1  Y Deuddegfed Rhaglen o Ddiwygio (2014), Com y Gyf 354. 
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Swyddogion Cynllunio Cymru (POSW), yr Arolygiaeth Gynllunio, Cadw, Cymdeithas 

y Gyfraith, Cymdeithas Gynllunio ac Amgylcheddol y BAr (PEBA) a Chyfoeth Naturiol 

Cymru - yn gyffredinol ac hefyd mewn ymateb i bwyntiau penodol. Ac rydym wedi 

rhoi cyflwyniadau mewn amrywiol gynadleddau a seminarau. 

Ymatebion i'r Papur Cwmpasu  

2.8 Ymatebodd mwy na 60 o sefydliadau ac unigolion i'r Papur Cwmpasu hwnnw, neu 

daethent i gwrdd â ni i drafod ei gynnwys.  Maent wedi eu rhestru yn Atodiad A i'r 

Papur Ymgynghori yma, ac maent yn cynnwys y canlynol: 

(1) yr Arolygiaeth Gynllunio; 

(2) tair cangen Cymdeithas Swyddogion Cynllunio Cymru ("POSW") ac wyth 

awdurdod cynllunio unigol; 

(3) saith cyngor cymunedol; 

(4) ystod o gyrff cyhoeddus; 

(5) yr holl sefydliadau proffesiynol perthasol; 

(6) cynrychiolwyr perchnogion tir, yn cynnwys Cymdeithas Perchnogion Tir a 

Busnes Cefn Gwlad ("CLA") 

(7) cyrff treftadaeth a grwpiau trydydd sector; 

(8) detholiad o ymarferwyr unigol blaenllaw. 

2.9 Mae dadansoddiad llawn o'r ymatebion ar gael ar wahân ac mae pwyntiau allweddol 

wedi eu nodi mewn mannau priodol drwy'r Papur cyfan yma.2Yn y Bennod hon rydym 

yn tynnu sylw at y pwyntiau allweddol a wnaed gan yr ymatebwyr mewn perthynas 

â'r prosiect cyfan. 

 

Problemau a achoswyd gan y system bresennol 

2.10 Yn y Papur Cwmpasu, roeddem yn gofyn i randdeiliaid roi unrhyw ffigurau oedd ar 

gael ganddynt, amcangyfrifon neu brofiadau o gostau a grëwyd gan ddeddfwriaeth 

gynllunio gor-gymhleth neu ddeddfwriaeth gynllunio sy'n ddiffygiol mewn unrhyw 

ffordd arall.3 

2.11 Ymatebodd un ar bymtheg o ymatebwyr i'r cwestiwn yma. Roeddent yn rhoi eu 

sylwadau am y prif gostau â gwerth ariannol a chostau heb werth ariannol yn codi o 

ddeddfwriaeth gynllunio ddiffygiol; oedi yng ngwaith a phenderfyniadau awdurdodau 

cynllunio lleol; y costau sy'n gysylltiedig â'r angen am geisio cyngor cyfreithiol; y 

gwallau y mae awdurdodau cynllunio lleol yn eu gwneud; a'r anghysonderau rhwng 

arferion gwahanol awdurdodau cynllunio lleol.   

                                                

2  Cynllunio yng Nghymru: Dadansoddiad o'r Ymgynghoriad am y Papur Cwmpasu, ar gael ar-lein ar 

https://www.lawcom.gov.uk/project/planning-law-in-wales . 

3  Cyfraith Gynllunio yng Nghymru: Papur Cwmpasu, Cwestiwn 1-1. 
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Oedi yng ngwaith awdurdodau cynllunio lleol. 

2.12 Dywedodd deg ymatebwr, yn cynnwys chwech awdurdod cynllunio lleol, wrthym fod 

y fframwaith deddfwriaethol gor-gymhleth yn achosi oedi am fod awdurdodau 

cynllunio lleol yn gorfod treulio amser yn ceisio canfod y fframwaith deddfwriaethol 

cywir.  

2.13 Eglurodd un cyngor sut mae treillio drwy'r fframwaith deddfwriaethol yn 'peri gwastraff 

amser sylweddol i swyddogion'. A rhoddodd un arall sylw am yr oedi yma, gan nodi 

bod 'croes-gyfeirio rhwng dogfennau sydd heb gael eu cyfuno'n broses araf, ac yn 

achosi ansicrwydd a allai olygu bod angen ymgynghori gyda chydweithwyr 

cyfreithiol'. Gwnaethpwyd sylwadau tebyg gan awdurdodau eraill, a gan Gymdeithas 

Swyddogion Cynllunio Cymru (De Orllewin Cymru). 

Yr angen am geisio cyngor cyfreithiol 

2.14 Rhoddodd pum ymatebwr sylw am yr angen i dalu am gyngor cyfreithiol.  Yn 

ddefnyddiol iawn, rhoddodd amrywiol awdurdodau cynllunio fanylion am faint o arian 

yr oeddent wedi'i wario ar gyngor cyfreithiol oherwydd problemau cynllunio 

deddfwriaethol; dywedodd un wrthym nad yw cyngor cyfreithiol yn cael ei gostio ar 

wahân, am ei fod yn cael ei ddarparu o fewn y cwmni, ond ei fod yn 'debygol o fod yn 

sylweddol dros y flwyddyn ariannol'.  A darparwyd esiamplau o'r mannau lle'r oedd 

deddfwriaeth gymhleth wedi golygu bod yn rhaid talu am gyngor cyfreithiol. Nododd 

RWE Generation hefyd bod prosesau cynllunio diffygiol neu or-gymhleth yn gallu 

arwain at gostau proffesiynol ychwanegol cael arbenigwyr cyfreithiol a thechnegol.  

Rhoddodd Cyfoeth Naturiol Cymru sylwadau am y goblygiadau ariannol fel a ganlyn: 

O'n profiad ni, mae'r ffaith nad oes diffiniadau i egluro termau penodol o 

fewn y gyfres gyfredol o ddeddfwriaeth yn gallu arwain at wahanol 

ddehongliadau o'r termau hynny gan wahanol weithredwyr o fewn y 

system gynllunio.  Gallai hyn arwain at geisio cyngor cyfreithiol i egluro 

termau.  Gellid osgoi'r gwaith yma, yr amser a dreulir arno, a'r costau sy'n 

gysylltiedig ag o, os bydd termau amwys wedi eu diffinio yn y 

ddeddfwriaeth briodol. 

Gwallau awdurdodau cynllunio lleol 

2.15 Rhoddodd pedwar ymatebwr sylwadau am y gwallau sy'n cael eu gwneud ar hyn o 

bryd gan awdurdodau cynllunio lleol oherwydd y fframwaith cyfreithiol cymhleth.  

Dywedodd un cyngor bod y gwahaniaethau rhwng fersiynau Saesneg a Chymraeg 

yr un ddeddfwriaeth yn gallu achosi  gwallau sy'n gallu arwain at adolygiad 

barnwriaethol, sy'n gostus ac yn cymryd llawer o amser.  Rhoddodd esiampl o 

benderfyniad a wnaed ar gam ar sail y gyfraith a'r canllawiau sy'n berthnasol yn 

Lloegr yn unig, gan arwain at herio llwyddiannus yn y llys a arweiniodd at orfod 

gwneud y penderfyniad eto. 4   

2.16 Roedd Cyngor Tref Y Drenewydd a Llanllwchaearn yn meddwl y byddai egluro'r 

gyfraith mewn unrhyw ffordd yn debygol o ostwng y nifer o benderfyniadau yr apelwyd 

yn eu herbyn, gan olygu bod costau staff yn gostwng.  Gwnaed sylwadau tebyg gan 

                                                

4  Roedd y Cyngor wedi dibynnu ar Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, adran 70A (y pŵer i wrthod cais 
cynllunio dilynol ar gyfer datblygiad tebyg), ond roedd wedi defnyddio'r fersiwn o adran 70A a gafodd ei roi i 
mewn gan Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, adran 43, oedd wedi dod i rym yn Lloegr ond nid yng 
Nghymru.  Yn dilyn barn y cyngor, cafodd y mater ei setlo heb fynd i'r llys. 
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Gymdeithas Perchnogion Tir a Busnes Cefn Gwlad a Chymdeithas Swyddogion 

Cynllunio Cymru (De Orllewin Cymru).  

Anghysonderau rhwng gwahanol awdurdodau cynllunio 

2.17 Dywedodd tri ymatebwr wrthym fod anghysonderau'n gallu codi ymysg awdurdodau 

cynllunio lleol a hynny, o leiaf yn rhannol, oherwydd y fframwaith cynllunio gor-

gymhleth. Dywedodd y Gymdeithas Perchnogion Tir a Busnes Cefn Gwlad wrthym 

bod eu gwaith ymchwil yn awgrymu bod y trefniadau codi tâl yn wahanol mewn 

gwahanol awdurdodau cynllunio lleol. 

2.18 Rhoddodd y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru ei sylwadau am 

wallau yng Ngwyddoniadur y Gyfraith ac Arferion Cynllunio, gan awgrymu bod 

awdurdodau cynllunio lleol yn ei chael hi'n anodd dal i fyny gyda'r sefyllfa newidiol o 

ran cyfraith a chanllawiau cynllunio yng Nghymru.5   

 

Manteision cyfuno a symleiddio 

2.19 Yn y Papur Cwmpasu, roeddem yn gofyn i randdeiliad roi esiamplau i ni o fanteision 

cyfuno a symleiddio'r ddeddfwriaeth gynllunio. 6 

2.20 Ymatebodd wyth ar hugain ohonynt i'r cwestiwn yma Rhoddodd yr ymatebwyr 

sylwadau am y prif fanteision a ganlyn y gellid eu cael o symleiddio a chyfuno: 

eglurder, defnydd gwell o adnoddau a gwell dealltwriaeth o'r system gynllunio yng 

Nghymru a gwell hygyrchedd ato. 

Eglurder 

2.21 Dywedodd naw ymatebwr wrthym y byddai cyfuno a symleiddio deddfwriaeth 

gynllunio'n arwain at well eglurder.  Roedd Cyngor Bwrdeistref Castell-Nedd Port 

Talbot a Chymdeithas Swyddogion Cynllunio Cymru (De Orllewin Cymru) yn meddwl 

y byddai system symlach sydd wedi'i chodeiddio'n ei gwneud hi'n llawer haws 

hyfforddi swyddogion cynllunio yn y dyfodol.   Roedd Cymdeithas Swyddogion 

Cynllunio Cymru (De Ddwyrain Cymru) yn credu y byddai'r broses yn arwain at wneud 

penderfyniadau gwell oherwydd byddai'r ddeddfwriaeth yn fwy eglur. Byddai hyn yn 

achosi 'llai o le i ddadlau am ystyr deddfwriaeth'.  Yn ôl Cyngor Bwrdeistref Sirol 

Rhondda Cynon Taf: 

Byddai codeiddio'r gyfraith yn sefydlu ac yn mynegi'r ddeddf yn union fel 

y mae'n berthnasol i Gymru, a byddai hynny o fudd mawr.  Byddai'n 

darparu eglurder i'r rheiny nad ydynt yn ymdrin â materion cyfreithiol o 

ddydd i ddydd ond sydd angen esboniad am y gyfraith fel y mae'n 

berthnasol iddyn nhw.  Byddai o fudd i ddatblygwyr sy'n cynnig 

gweithredu yng Nghymru, yn enwedig y rheiny sy'n gweithredu ar ddwy 

ochr y ffin, am ein bod yn ymdrin yn aml gyda datblygwyr sy'n cymryd yn 

ganiataol bod y gyfraith yng Nghymru yr un fath ag ydyw yn Lloegr ac 

mae'n cymryd amser y swyddogion i wahanu ac esbonio'r gwahanol 

faterion mewn gwahanol ardaloedd. 

                                                

5  A gwelwch y sylw gan Gyfoeth Naturiol Cymru ym mharagraff 2.14. 

6  Y Gyfraith Gynllunio yng Nghymru: Papur Cwmpasu, Cwestiwn 1-2. 



29 
 

2.22 Roedd Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru'n credu y byddai 'parhad y broses hon 

yn sicr o ddarparu eglurder', a fyddai yn ei dro'n gwneud cyfraith gynllunio'n fwy 

hygyrch a, gobeithio, yn cynyddu ymgysylltiad.  

Gwell defnydd o adnoddau 

2.23 Roedd tri ar ddeg o'r ymatebwyr yn credu y byddai cyfuno a symleiddio'r system 

gynllunio'n arwain at well defnydd o adnoddau, yn cynnwys arbed amser ac arian. 

Roedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Methyr Tudful yn credu y byddai'n arbed amser ac 

arian am na fyddai angen ceisio cyngor cyfreithiol.  Roedd Cyngor Sir Fynwy hefyd 

yn credu y byddai cyfuno a symleiddio'r ddeddfwriaeth gynllunio'n gwneud defnydd 

mwy effeithiol o adnoddau.  

2.24 Roedd Cyngor Bwrdeistref Casnewydd yn credu y byddai cyfuno a symleiddio'n 

gostwng yr amser a dreulir yn gwirio codau ac y byddai'n gostwng y risg o golli 

manylion pwysig, megis manylion yn ymwneud ag ymddeddfu neu faint cais 

daearyddol. 

2.25 Nododd Cyngor Bwrdeistref Torfaen y byddai symleiddio'r ddeddfwriaeth yn golygu y 

gellid defnyddio adnoddau'n fwy cynhyrchiol, oherwydd byddai'n rhaid treulio llai o 

amser yn ymchwilio sefyllfa gyfreithiol sy'n newid o hyd, mewn cyhoeddiadau sy'n 

tueddu ymwneud â Lloegr.  Er enghraifft, mae'r Gwyddoniadur Cyfraith Gynllunio  

(sy'n ymdrin mewn rhai adrannau gyda chyfraith gynllunio Cymru) yn costio oddeutu 

£1,700 i gael y tanysgrifiad cychwynnol a £1300 am ddiweddariadau blynyddol; ond 

mae llawer o'r cynnwys yn amherthnasol i Gymru. 

Gwell dealltwriaeth a hygyrchedd y system gynllunio yng Nghymru 

2.26 Roedd un ar ddeg o'r ymatebwyr yn credu y byddai cyfuno a symleiddio'r system 

gynllunio'n arwain at well dealltwriaeth gan y cyhoedd o'r system gynllunio yng 

Nghymru ac y byddai'n fwy hygyrch iddynt.  Dywedodd Cyngor Bwrdeistref Rhondda 

Cynon Taf y byddai symleiddio'r ddeddfwriaeth gynllunio'n ei gwneud hi'n llawer haws 

ei defnyddio i bobl broffesiynol o fewn ac oddi allan i'r maes cyfreithiol. Dywedodd 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen mai mantais fawr cyfuno a symleiddio cynllunio 

fyddai system y mae pawb yn elwa ohoni; yn bobl broffesiynol a'r cyhoedd fel ei 

gilydd.  Dyma oedd eu sylwadau i ni: 

O safbwynt y cyhoedd dylai'r gyfraith mewn perthynas â   chynllunio fod 

yn haws ei deall a chael gafael arni. Byddai hyn yn golygu bod y cyhoedd 

yn gallu ymgysylltu'n well gyda'r system o safbwynt "deiliad cartref". 

2.27 Roedd Cyngor Tref Y Drenewydd a Llanllwchaearn yn awgrymu bod diffyg 

dealltwriaeth gan y cyhoedd o'r broses gynllunio yn ystod ymholiad cyhoeddus i 

ffermydd gwynt Canolbarth Cymru wedi arwain at sefyllfa lle'r oedd pobl leol yn teimlo 

bod eu safbwyntiau hwy wedi cael eu hanwybyddu.  Roedd Cyngor Sir Fynwy'n teimlo 

y byddai croeso mawr i gyfuno a symleiddio'r ddeddfwriaeth gyllunio, oherwydd 

byddai'n fwy hygyrch (i ymarferwyr ac i'r cyhoedd); dylai hefyd fod yn haws ei 

defnyddio, a'r gobaith yw y byddai hyn yn hwyluso mwy o gysondeb yn y ffordd y 

dehonglir y gyfraith i helpu i wneud penderfyniadau ac i wneud defnydd mwy 

effeithlon o adnoddau.  Roedd Cyngor Caerdydd yn teimlo y byddai cyfuno a 

symleiddio'n arwain o bosib at ostyngiad mewn ymholiadau [gan y cyhoedd] 

oherwydd byddai'n gwella gallu defnyddwyr i ganfod a dehongli'r gyfraith.  
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Manteision eraill codeiddio 

2.28 Defnyddiodd nifer o ymatebwyr y cwestiwn yma i roi sylwadau am y broses 

symleiddio a chodeiddio'n fwy cyffredinol.  Er enghraifft, roedd yr ymateb gan y Grid 

Cenedlaethol i'r cwestiwn yma'n nodi'r canlynol: 

Mae Cynllunio yng Nghymru'n mynd trwy newid sylweddol.  Bydd y 

broses yma o newid yn parhau am nifer o flynyddoedd.  Gellid helpu'r 

broses yma drwy gael strategaeth wedi'i mynegi'n glir sy'n golygu bod 

cyfeiriad y gwaith, a'r canlyniadau a ddisgwylir gan y newidiadau niferus, 

yn hollol glir.  Byddai hyn yn helpu'r bobl hynny sy'n gweithredu ac yn 

defnyddio'r system wrth iddi esblygu. Mae hefyd yn debygol o helpu i 

gynyddu hyder y buddsoddwyr yn y canlyniad y mae Cymru'n ceisio ei 

sicrhau.  

2.29 Dyma sylwadau'r Gymdeithas Perchnogion Tir a Busnes Cefn Gwlad: 

Yn rhan o'r ymarfer cyfuno yma i ostwng a chyfuno deddfwriaeth gynllunio 

sylfaenol, dylid diddymu'r ddeddfwriaeth ddianghenraid nad oes ei 

hangen bellach ac sy'n ychwanegu at gostau darparu tai newydd a 

menter mewn ardaloedd gwledig.   Mae'n rhaid i'r newidiadau amcanu i 

symleddio'r broses gynllunio, ond ni ddylent newid polisi cynllunio nag 

amddiffyniad amgylcheddol.  Mae'n rhaid i'r canlyniadau dddod â 

newidiadau doeth i feichiau rheoliadol sy'n darparu taith esmwyth/syml 

drwy'r broses cais cynllunio, o'r cyngor cyn-ymgeisio, y dilysu, gwneud y 

penderfyniad a'r amodau, i ganiatadau cynllunio i ymgeiswyr. 

YR ACHOS O BLAID COD CYNLLUNIO NEWYDD  

2.30 Mae'r drafodaeth uchod yn amlygu'r buddion penodol fyddai'n codi o godeiddio. Yn 

wyneb y buddion hynny, neu, yn syml fel barn mwy cyffredinol, gofynom i randdeiliaid 

a oeddynt yn cytuno gyda'r barn dros dro bod achos cryf dros greu Cod Cynllunio 

newydd.7  

2.31 Roedd nifer helaeth o'r rhai hynny a ymatebodd i'r cwestiwn ywedi cytuno bod achos 

cryf dros gael Cod Cynllunio newydd i Gymru.7  Er enghraifft, roedd y Gymdeithas 

Cynllunio Gwlad a Thref yn meddwl y byddai Cod Cynllunio newydd yn helpu i 

"egluro'r gwahaniaethau o'i gymharu â'r gyfraith gynllunio yn Lloegr" ac yn "gostwng 

y tebygolrwydd y byddai anomaleddau neu anghysonderau rhwng rhannau o'r 

ddeddfwriaeth".Roedd Richard Harwood QC yn cefnogi'r farn hefyd bod angen 

diwygio'r ddeddfwriaeth gynllunio: 

Un broblem sydd wedi codi yng Nghymru ac yn Lloegr yw cymhlethdod 

cynyddol y ddeddfwriaeth o ganlyniad i ychwanegiadau nad ydynt yn 

helpu'r brorses yn faterol. Dylai deddfwriaeth gynllunio fod yn ddigon 

eglur i gael ei gweithredu gan bobl nad ydynt yn gyfreithwyr, yn arbennig 

cynllunwyr, penseiri, cynghorwyr ac aelodau o'r cyhoedd sydd â 

diddordeb, nad ydynt yn defnyddio'r ddeddfwriaeth yn rheolaidd. Nid yw 

yn y cyflwr hwnnw. 

                                                

7  Y Gyfraith Gynllunio yng Nghymru: Papur Cwmpasu, Cwestiwn 3-1. 

8  Amtebodd 48 o ymgyngoreion i'r cwestiwn hwn: roedd 45 yn cytuno bod achos cryf am God  Cynllunio 
newydd, anghytunodd 2 ac roedd 1 heb farn yr un ffordd na'r llall.  
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2.32 Roedd yr holl awdurdodau cynllunio lleol a ymatebodd yn cytuno bod achos 

cryf dros gael Cod Cynllunio newydd.  Roedd Cyngor Bwrdeistref Sirol 

Rhondda Cynon Taf yn gweld angen amlwg am adolygu'r gyfraith bresennol, 

sydd wedi mynd yn ddryslyd iawn, gan nodi y byddai "Cod Cynllunio sy'n nodi'r 

ddeddf fel y mae'n gymwys i Gymru, a hynny mewn ffordd mor glir a chryno ag 

sy'n bosibl, o fudd i'r cyhoedd ac i ymarferwyr".Nododd Cymdeithas 

Swyddogion Cynllunio Cymru (De Orllewin Cymru) bod angen sicrhau eglurder 

a chysondeb wrth symud ymlaen; mae angen i'r Cod newydd 'allu ymdopi â'r 

dyfodol'.  Rhoddodd sylwadau am ddiogelu dyfodol y Cod Cynllunio yn y ffordd 

yma: 

Os yw'r ymarfer cyfuno yma'n mynd i lwyddo wrth symud ymlaen, mae 

angen llunio'r ddeddfwriaeth fel bod unrhyw ddiweddariadau a 

diwygiadau yn y dyfodol yn cymryd lle'r ddeddfwriaeth wreiddiol. Er 

enghraifft, mae Polisi Cynllunio Cymru'n ddogfen fyw sydd ar gael fel 

dogfen electronig ar wefan Llywodraeth Cymru. Bob tro mae'n cael ei 

ddiweddaru, mae'n cael rhif fersiwn gwahanol. 

2.33 Er bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn cydnabod y byddai symud tuag at 

fframwaith symlach yn 'gostwng cymhlethdod ac yn cynyddu hygyrchedd ac 

eglurder', roedd yn rhybuddio bod yr hyn a gynigir yn y Papur Cwmpasu'n 'brosiect 

mawr a allai fod angen adnoddau sylweddol'.  

2.34 Roedd yr holl grwpiau neu gyrff proffesiynol a ysgrifennodd atom yn cytuno bod dadl 

gref dros gael Cod Cynllunio.  Roedd Cyngor y Bar yn cytuno gyda symleiddio'r 

system gynllunio, gan nodi y 'dylai fod yn fwy hygyrch, p'un a yw hynny drwy greu 

Cod Cynllunio newydd fel a ragwelir yn y Papur Cwmpasu, neu drwy ddulliau 

eraill'.Ond roedd hefyd yn rhoi rhybudd fel a ganlyn: 

Fodd bynnag, gallai'r broses sy'n ofynnol i sicrhau'r Cod Cynllunio yma 

'ddioddef' oherwydd cymhlethdod angenrheidol y gwaith o 'ddatod' y 

ddeddfwriaeth bresennol ac adlewyrchu'r diwygiadau diweddaraf. 

2.35 Roedd un ymatebwr yn rhannu'r un farn.  Yn ôl y Gymdeithas Perchnogion Tir a 

Busnes Cefn Gwlad (CLA): 

Mae'n anodd rhoi sylw ar fantais creu cod cynllunio. Er ei fod yn 

ymddangos yn syniad da ar yr wyneb, dim ond o wybod y canlyniadau a 

fwriedir, a sicrwydd y byddent yn darparu proses symlach, y gellir rhoi 

sylw cyflawn. 

2.36 Nid oedd dau ymatebwr yn gweld achos cryf dros God Cynllunio newydd.  Dywedodd 

y Gymdeithas Landlordiaid Preswyl wrthym eu bod yn "cytuno y gallai codeiddio'r 

ddeddf ddod â manteision cael deddf eglur a chywir", ar yr amod bod "amddiffyniadau 

digonol" ar waith.  Yn lle hynny, byddai'n well gan y Gymdeithas gyflwyno system well 

o ryngweithio rhwng deddf statudol a'r gyfraith gyffredin, ac eglurhad ynglŷn â pha 

ddeddf sy'n berthnasol i'r gwahanol ranbarthau yn y Deyrnas Unedig. Y llwybr mwyaf 

rhesymol tuag at gyflawni'r amcanion yma fyddai trefnu'r cronfeydd data presennnol 

i ymdopi'n well gyda chyfraith gyffredin a statud, yn hytrach na chyflwyno system o 

godeiddio. 

Rydym yn amheus ynghylch yr agwedd o "rwygo'r tudalennau a dechrau 

eto" sydd ymhlyg yn y Papur Cwmpasu. Yn fwy arwyddocaol efallai, 
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rydym yn bryderus iawn ynghylch sylwedd y gyfraith gynllunio bresennol 

gyda'r gwaharddiadau y mae'n eu rhoi ar ddatblygiad, yn enwedig yr 

angen am gartrefi newydd i roi tai i bobl yng Nghymru. 

2.37 Y cwbl a ddywedodd un cyngor cymuned oedd ei fod yn gwrthwynebu'r diwygiadau 

sydd wedi'u hamlinellu yn y Papur Cwmpasu oherwydd roedd yn ofni y gallent fod yn 

niweidiol i benderfyniadau a democratiaeth leol - er na chynigiodd ragor o resymau 

manwl i gefnogi'r farn honno. 

2.38 Yn gytun gyda'r mwyafrif llethol o ymgyngoreion, rydym ninnau'n argyhoeddedig am 

fanteision codeiddio, symleiddio a moderneiddio'r ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â 

Chynllunio yng Nghymru. 

YR YMARFER CODEIDDIO HWN 

2.39  Mae adrannau blaenorol y Bennod hon wedi amlygu ymwybyddiaeth ymhlith 

ymatebwyr i'r Papur Cwmpasu o'r costau fydd yn codi o ddeddfwriaeth gynllunio rhy 

gymhleth neu ddiffygiol fel arall, a'r buddion fyddai'n deillio o ymarfer atgyfnerthiad a 

symleiddio.9 Ac fe dderbyniom gefnogaeth aruthrol gan ymatebwyr parthed egwyddor 

ymarfer o'r fath.10 O'r herwydd nid ydym wedi ceisio ail-ymweld â'r cwestiynau 

ehangach hynny yn y Papur Ymgynghori hwn. 

2.40 At hynny fe nodom yn y Papur Cwmpasu ein barn ragarweiniol ynghylch cwmpas 
posibl ymarfer codeiddio o'r math hwn. Yr adeg honno, roeddem wedi rhagweld y 
byddai'r Cod canlyniadol yn cynnwys yr holl ddeddfwriaeth sylfaenol ar gynllunio a 
materion cysylltiedig perthnasol i Gymru - yn unol â'r ymagwedd yr oeddem wedi 
amlinellu yn yr Adroddiad Terfynol ar Ffurf a Hygyrchedd y Ddeddf yng Nghymru.11 

Nodom hefyd y gellid deddfu'r Cod mewn sawl rhan. Felly gwahoddwyd 
rhanddeiliaid i ddatgan barn ynghylch cwmpas darn cychwynnol o gyfraith cynllunio 
wedi codeiddio, yn canolbwyntio ar bolisi cynllunio a rheolaeth datblygu, ac ar bwnc 
rhannau diweddarach a chynllun ehangach o godeiddio a awgrymwyd.12 

 
2.41  Ers cyhoeddi'r Papur Cwmpasu hwnnw, mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn, yn 

fras, yr argymhellion yn ein hadroddiad Ffurf a Hygyrchedd, ond wedi penderfynu y 
byddai codeiddio yn golygu dwyn ynghyd Ddeddfau'r Cynulliad, is-ddeddfwriaeth a 
chanllawiau cysylltiedig y Llywodraeth ar bwnc penodol. Felly rydym yn awr yn 
rhagweld bod yr ymarfer presennol yn darparu ar gyfer cynhyrchu Bil Cynllunio, i 
ffurfio prif elfen y Cod Cynllunio newydd. Rydym hefyd wedi cynna trafodaethau 
helaeth gyda Llywodraeth Cymru ynghylch cwmpas Bil o'r fath. 

 
2.42  O ganlyniad i'r safbwyntiau a gyflwynwyd mewn ymateb i'r Papur Cwmpasu, ac yn 

sgil y trafodaethau hynny, mae Pennod 3 y Papur Cwmpasu hwn yn nodi ein 
casgliadau ynghylch graddau'r ymarfer cyfredol. Yma hefyd, nid ydym wedi cyrchu 
safbwyntiau pellach gan randdeiliaid. 

 
2.43  Yn olaf, roeddem wedi hel safbwyntiau ynghylch diwygiadau technegol posibl - yn 

gyffredinol13 ac mewn perthynas â thri mater penodol: y cydbwysedd rhwng 
deddfwriaeth sylfaenol ac is-ddeddfwriaeth, dwyn ynghyd cyfundrefnau cydsynio 

                                                

9  Papur Cwmpasu, cwestiynau ymgynghori 1-1, 1-2, gweler paragraffau 2.10 i 2.29 uchod. 

10  Papur Cwmpasu, cwestiwn ymgynghori 3-1; gweler paragraffau 2.30 i 2.38 uchod. 

11  Adroddiad Ffurf a Hygyrchedd y Ddeddf yng Nghymru, (Com y Gyf Rhif 366). 

12  Papur Cwmpasu, cwestiynau ymgynghori 4-1 a 4-2. 

13  Papur Cwmpasu, cwestiynau ymgynghori 5-1 a 5-2. 
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sydd yn gorgyffwrdd a chodeiddio cyfraith achos.14 Ym Mhennod 4, rydym yn nodi 
ein casgliadu ynghylch egwyddorion cyffredinol gnweud diwygiadau technegol i'r 
ddeddfwriaeth. Ac yn ail ran y Papur Cwmpasu, rydym yn amlinellu nifer o gynigion 
dros dro a chwestiynau ymgynghori cysylltiedig â diwygiadau penodol, wedi eu 
gosod yn ôl pwnc.  

 
2.44  Y disgrifiad o'r diwygiadu technegol manwl sydd yn ffurfio crynswth y Papur 

Ymgynghori, a safbwyntiau rhanddeiliaid mewn perthynas â'r diwygiadau hynny yr 
ydym yn ymofyn. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

14  Papur Cwmpasu, cwestiynau ymgynghori 3-2, 6-1 i 6-4 a 7-1 i 7-2. 
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