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Pennod 4: Diwygiadau technegol i'r ddeddfwriaeth 

CYFLWYNIAD 

4.1 Ym Mhennod 2, rydym yn nodi bod ein cylch gwaith yn cynnwys cyfuniad ynghyd â 

symleiddio a rhesymoli'r ddeddfwriaeth bresennol, ac hefyd droi'n statudol gyfyngiadau 

sy'n deillio o gyfraith achos.1 Mae hyn yn gyson gyda'n hargymhellion, yn ein 

hadroddiad cynharach, ar Ffurf a Hygyrchedd y Gyfraith sy'n Gymwys yng Nghymru, 

dylai'r codeiddio hwnnw gynnwys: 

(1) dod â deddfwriaeth at ei gilydd, y mae ei phwnc o fewn cymhwysedd y Cynulliad 

ac sydd ar hyn o bryd wedi ei gwasgaru ar draws amrywiol ddarnau o 

ddeddfwriaeth Senedd y Deyrnas Unedig a/neu'r Cynulliad, mewn un darn unigol 

o ddeddfwriaeth y Cynulliad; a 

(2) diwygio'r ddeddfwriaeth fel y bo'n briodol.2 

4.2 Yn y Bennod hon, rydym yn ystyried sut ac i ba raddau y dylai'r ymarfer codeiddio 

gynnwys diwygio'r ddeddfwriaeth, yn ogystal ag ailddatganiad syml.  Yn gyntaf, rydym 

yn ystyried diwygiadau technegol yn gyffredinol, yn cynnwys mater penodol y 

cydbwysedd rhwng deddfwriaeth sylfaenol ac eilaidd, ac yna diwygiadau posibl i 

godeiddio cyfraith achosion. 

4.3 Mae pob newid penodol y cyfeirir ato yn y Bennod hon yn cael ei drin yn fanylach yn y 

bennod am y pwnc perthnasol yn Rhan Dau'r Papur Ymgynghori hwn. 

 

DIWYGIADAU TECHNEGOL YN GYFFREDINOL  

Y Papur Cwmpasu  

4.4 Ym Mhennod 5 y Papur Cwmpasu, rydym yn nodi y byddai angen adolygu'r gyfraith ar 

yr holl bynciau oedd yn ffurfio rhan o'r Cod Cynllunio arfaethedig er mwyn canfod 

meysydd lle gallai gwelliannau technegol fod yn fuddiol, er ein bod wedi gweld bod y 

rhannau hynny o'r system sy'n cael eu defnyddio a'u diwygio'n amlach yn debygol o fod 

angen sylw manylach.  Nodwyd gennym hefyd nad yw'r prosiect yma'n amcanu i 

ymestyn at faterion a allai ofyn diwygio polisi neu egwyddor cynllunio; felly byddem yn 

ystyried diwygio dim ond cyn belled ag y byddai'n ymestyn nod ehangach y prosiect: 

cyfraith gynllunio fwy eglur, symlach a mwy hygyrch i Gymru.   

4.5 Roeddem yn awgrymu bod yr ymarfer yma'n gyfle i symleiddio meysydd o gymhlethdod 

dianghenraid a dileu adrannau sy'n amlwg yn ddiangen neu sydd wedi eu dyblygu.  

Roeddem yn gwahodd rhanddeiliaid  i ddweud a ddylid mynd ar ôl diwygiad technegol 

                                                

1  Gweler paragraff 2.4. 

2  Ffurf a Hygyrchedd y Gyfraith sy'n Gymwys yng Nghymru, Com y Gyf Rhif 366, Argymhelliad 2.   
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o'r math hwnnw mewn egwyddor, a pha feysydd fyddai'n fanteisiol ar gyfer diwygio o'r 

fath.3   

4.6 Yn arbennig, gwelsom bedwar (i ryw raddau, yn gorgyffwrdd) categori o welliannau 

technegol posibl i'r fframwaith deddfwriaethol cyfredol: 

(1) eglurhad lle mae geiriau neu ymadroddion sy'n cael eu defnyddio yn y 

ddeddfwriaeth yn aneglur neu'n anghyson; 

(2) gwelliannau i symleiddio gweithdrefn neu addasu anghysonderau; 

(3) addasiad lle nad yw'r darpariaethau'n adlewyrchu arferion sefydledig; a 

(4) rhesymoli neu dynnu darpariaethau ailadroddus, darfodedig neu sydd heb eu 

cychwyn. 

4.7 O dan bob un o'r penawdau yma, roeddem wedi nodi rhai meysydd o'r gyfraith oedd yn 

ymddangos yn briodol ar gyfer diwygiad technegol, ac yn gwahodd barn rhanddeiliaid 

am y rheiny, ac am unrhyw bynciau eraill yr oeddent yn eu hystyried yn briodol - o dan 

y rheiny neu unrhyw benawdau eraill. 

4.8 O ran egwyddor cyffredinol diwygio technegol, roedd yr ymgyngoreion bron i gyd o'i 

blaid.4   Roedd rhai ohonynt yn gwneud hyn yn amlwg o glir; roedd eraill yn cefnogi'r 

egwyddor yn llwyr, drwy dderbyn ein cynigion neu drwy gynnig rhai eraill. 

4.9 Ond, codwyd pryderon gan rai ymgyngoreion. Roedd rhai'n barnu nad yw'r diwygiadau 

technegol o'r math yr oeddem wedi eu cynnig yn y Papur Cwmpasu'n mynd yn ddigon 

pell.  Roedd y Gymdeithas Perchnogion Tir a Busnes Cefn Gwlad (CLA), er enghraifft, 

yn barnu bod y prosiect yn "gyfle a gollwyd, am mai dim ond ceisio tacluso o amgylch yr 

ymylon y mae, yn hytrach na darparu newid".  Roedd eraill yn meddwl y dylid pennu 

diwygiadau ar wahân o'r ymarfer cyfuno, er mwyn darparu darlun mwy eglur o'r gyfraith 

fel y mae heb geisio gwneud unrhyw addasiad ar y cam yma.5 

Y categorïau diwygio technegol a gynigir yn y Papur Cwmpasu 

4.10 Roedd y tri chategori cyntaf a nodir uchod yn ymwneud â meysydd o ddeddfwriaeth 

gynllunio y dylid eu cadw, ond a allai gyda mantais gael eu diwygio i sicrhau eu bod yn 

gweithredu'n fwy effeithiol. 

4.11 Roedd y cyntaf yn ymwneud ag egluro darpariaethau yn y ddeddfwriaeth gyfredol sy'n 

aneglur yn eu gweithrediad neu'n anghyson yn eu geiriad.  Yr esiamplau a roesom o'r 

broblem hon oedd y darpariaethau sy'n ymwneud â'r ystyriaethau sydd i gael eu 

hystyried wrth wneud penderfyniadau cynllunio, cymeradwyo materion wrth gefn, tir 

gweithredol ymgymerwyr statudol, a chynnwys hysbysiad gorfodi.  Yn gyffredindol, 

roedd pobl yn cefnogi'r awgrymiadau yma.   

                                                

3  Cyfraith Gynllunio yng Nghymru: Papur Cwmpasu, Pennod 5. 

4  Atebwyd y cwestiwn yma gan 25 o ymatebwyr: cytunodd 23 y dylem fod yn ceisio diwygiad technegol ym 
mhrif gam y prosiect; roedd 2 yn ddi-farn y naill ffordd a'r llall.  

5  Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen; cafwyd sylwadau tebyg gan y Gymdeithas Landlordiaid Preswyl.   
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4.12 Yr un eithriad posibl oedd mewn perthynas â'n hawgrym y gallai fod yn opsiwn gwell 

i bennu materion i'w hystyried wrth benderfynu ar geisiadau ac apeliadau; awgrymodd 

un ymgynghorai mai'r ffordd orau o wneud hyn efallai fyddai drwy arweiniad yn 

hytrach na deddfwriaeth.   

4.13 Roedd yr ail gategori'n ymwneud â gwella darpariaethau yn y gyfraith gyfredol sydd 

â'r effaith bosibl o arafu gweithrediad y system, cynhyrchu anghysonderau ac 

anomaleddau, a rhwystro pobl rhag gallu cymryd rhan yn y broses gynllunio.  Fel 

esiamplau, roeddem yn cyfeirio at broblemau gydag addasiadau i ganiatâd cynllunio, 

amodau ynghylch cyfyngiadau amser, mathau penodol eraill o amodau, canlyniad 

peidio cydymffurfio gyda gofynion gweithdrefnol y ceisiadau, apeliadau tracio dwbl, a 

thor amodau cynllunio wedi'u cuddio.  Yn gyffredinol, cafwyd cefnogaeth i'n 

hawgrymiadau. 

4.14 Yn drydydd, roeddem yn nodi pwysigrwydd sicrhau nad oes unrhyw fylchau yn y 

cynllun deddfwriaeth, a dileu darpariaethau presennol nad ydynt yn adlewyrchu 

arferion sefydledig.  Un esiampl a roesom o hyn oedd nad oes hawl apelio yn erbyn 

amod a roddwyd ar gymeradwyo materion a gedwir yn ôl. Roedd cefnogaeth i hyn 

hefyd.   

Darpariaethau darfodedig, ailadroddus ac heb eu cychwyn 

4.15 Pedwerydd categori'r diwygio technegol a awgrymwyd yn y Papur Cwmpasu oedd 

diddymu cynigion oedd yn ddiangen am un rheswm neu'i gilydd.  Mae'n nodwedd 

anffodus o'r broses ddeddfwriaethol bod y Senedd hyd yma wedi tueddu cyflwyno 

deddfwriaeth newydd yn hytrach na chael gwared â hen ddeddfwriaeth nad oes ei 

hangen bellach.   

4.16 Gwelsom fod byrddau datblygu gwledig (a gyflwynwyd yn 1967) wedi cael eu 

defnyddio unwaith yn unig, yn Lloegr, ac nad oedd comisiynau ymholiadau cynllunio 

(1968) wedi cael eu defnyddio o gwbl.  Ni chafodd ardaloedd o bwysigrwydd 

archaeolegol (1979) eu creu yng Nghymru erioed, a chynigiodd y llywodraeth eu bod 

yn cael eu diddymu yn 1996.  Dim ond un corfforaeth datblygu trefol a gafodd ei chreu 

erioed yng Nghymru (yn 1987), a phrin iawn oedd yr ardaloedd cynllunio syml (a 

gyflwynwyd yn 1986) a grëwyd, a hynny yn Lloegr.  Rhoesom yr awgrym y gellid 

diddymu pob un o'r rhain; ni awgrymodd unrhyw un o'r ymgyngoreion i'r Papur 

Cwmpasu wneud fel arall.   

4.17 Roeddem hefyd wedi awgrymu, yn dilyn y newidiadau a wnaed i'r Rheolau 

Trefniadaeth Sifil yn 2013, a gweithrediad Deddf Cyfiawnder Troseddol a Llysoedd 

2015, nad oedd unrhyw gyfiawnhad yn awr dros gael systemau ar wahân o heriau 

statudol i benderfyniadau cynllunio, a'n hawgrym ni oedd nad oedd angen dod â Rhan 

12 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ymlaen i mewn i'r Cod.  Cafodd hyn ei gefnogi 

hefyd ar y cyfan.   

4.18 Yn fwy cyffredinol, nodwyd yn y Papur Cwmpasu mor bwysig oedd gwahaniaethu 

rhwng darpariaethau nad ydynt bron byth yn cael eu defnyddio, ond y mae angen eu 

cadw, a'r rheiny nad ydynt yn mynd i gael eu defnyddio mewn gwirionedd.  Cytunodd 

Cymdeithas Swyddogion Cynllunio Cymru (De Ddwyrain) gyda hynny, gan nodi y 

byddai werth gofyn, cyn dileu'r darnau o'r ddeddfwriaeth bresennol sy'n ymddangos 

yn ddiangen, a allen nhw gael eu hadfer rhyw ddiwrnod i bwrpas da. 
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Diwygiadau a awgrymwyd gan ymatebwyr y Papur Cwmpasu 

4.19 Yn y Papur Cwmpasu, yn ogystal â chyflwyno nifer o gynigion ynghylch newidiadau 

posibl, roeddem hefyd yn gofyn i randdeiliaid bennu meysydd pellach o ddeddfwriaeth 

y gellid cael budd o'u haddasu neu eu dileu. 

4.20 Mewn perthynas â'r angen am ganiatâd cynllunio, awgrymodd yr ymatebwyr bod lle i 

egluro a ydyw (neu ym mha amgylchiadau y mae) "datblygiad" yn cynnwys troi dau 

annedd yn un, neu newid defnydd materol drwy ddwysáu, ac a ddylid cyflwyno 

dosbarth defnydd ar wahân ar gyfer cartrefi gwyliau.   

4.21 Roedd y newidiadau posibl eraill a awgrymwyd gan yr ymatebwyr yn cynnwys y 

canlynol: 

(1) dylid sicrhau bod y rheolau ynghylch datbtlygiad a awdurdodir gan adrannau'r 

Llywodraeth yn dod yn gyfatebol gyda mathau eraill o ddatblygiad sy'n cael ei 

awdurdodi drwy ganiatâd; 

(2) dylid rhesymoli'r rheolau ynglŷn â gwneud ceisiadau cynllunio  a chyflwyno 

datganiadau amgylcheddol; 

(3) dylid egluro'r meini prawf ar gyfer dilysu ceisiadau, a dylid diddymu pwerau 

awdurdodau cynllunio i gynhyrchu rhestr leol o'r wybodaeth gefnogol sy'n 

ofynnol; 

(4) dylid ystyried codi ffioedd am geisiadau caniatâd adeiladau rhestredig;  

(5) dylid egluro statws y gwrthwynebiadau a wneir ar ôl diwedd y cyfnod 21 diwrnod 

gofynnol.   

4.22 Awgrymodd yr ymatebwyr hefyd y dylid cyfuno deddfwriaeth eilaidd, yn cynnwys yn 

arbennig y gorchmynion yn ymwneud â hawliau datblygu a ganiateir a threfniadau 

rheoli datblygiad (fel a ddigwyddodd yn Lloegr yn 2015) ac apeliadau ac ymholiadau.    

4.23 Gwnaethpwyd nifer o awgrymiadau pellach am osod amodau ar ganiatâd cynllunio, 

am fecanweithiau goblygiadau cynllunio, ac am droi yn ôl at ddefnydd tir blaenorol yn 

dilyn gorfodiad. 

4.24 Pennwyd darpariaethau pellach y dywedwyd eu bod yn ddiangen, ac a allai felly gael 

eu diddymu'n syml iawn.  Roedd y rhain yn cynnwys darpariaethau ynghylch tor 

amodau cynllunio yn ystod y rhyfel, darparu tystysgrifau ffug i gefnogi ceisiadau, 

cychwyn datblygiad, a'r pŵer i ganiatáu datblygiad nad yw'n cydymffurfio â'r cynllun 

datblygu. 

4.25 Ymdrinnir â phob un or pwyntiau yma yn y Bennod ar y pwnc perthnasol yn Rhan 

Dau.Yn gyffredinol, rydym yn cefnogi'r awgrymiadau a wnaed, ond nid ymhob achos. 

Uno trefniadaethau caniatâd 

4.26 Un diwygiad penodol y cyfeiriwyd ato gennym yn y Papur Cwmpasu oedd diwygiad 

yn ymwneud â'r gorgyffwrdd rhwng caniatâd cynllunio a chaniatâd statudol arall - yn 

arbennig y rheiny sy'n ymwneud ag adeiladau rhestredig ac ardaloedd cadwraeth.  

Roeddem wedi pennu rhai o'r problemau, ac wedi mynegi barn y byddai tynnu 
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caniatadau o'r fath at ei gilydd - naill ai fel system unigol neu o fewn Cod unigol - yn 

debygol o ddarparu system a fyddai'n fwy agored, hygyrch a chyson.   

4.27 Aethom ati i wahodd sylwadau gan randdeiliaid am y manteision ymaferol y gellid eu 

sicrhau o gynnal ymarfer o'r fath, ac ynglŷn â pha ganiatadau statudol amrywiol 

fyddai'n fwyaf priodol ar gyfer dull o'r fath.6 

4.28 Ysgogodd yr awgrym yma lefel uchel o ymateb. Felly rydym yn ei ystyried mewn 

Pennod ar wahân yn Rhan Dau (Pennod 13) mewn perthynas ag adeiladau 

rhestredig ac ardaloedd cadwraeth; ac yn cyfeirio ato ym Mhenodau 14 a 15 mewn 

perthynas â chaniatadau ar gyfer hysbysebu a gweithio ar goed. 

 

Y CYDWBYSEDD RHWNG DEDDFWRIAETH SYLFAENOL AC IS-DDEDDFWRIAETH  

4.29 Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio yn bennaf ar ddeddfwriaeth sylfaenol - hynny yw 

y diwygiadau posibl y gellid eu hymgorffori mewn Bil Cynllunio newydd.  Fodd bynnag, 

fe nodom yn ein hadroddiad ar ffurf a hygyrchedd y gyfraith yng Nghymru yr 

ychwanegir at fuddion codeiddio os gwneir is-ddeddfwriaeth berthnasol yn fwy 

hygyrch hefyd. 7 

4.30 O ganlyniad rydym wedi gwneud nifer o gyfeiriadau trwy gydol y Papur Ymgynghori 

hwn ynghylch gwelliannau posibl i is-ddeddfwriaeth. Mae hyn yn arbennig o 

arwyddocaol mewn perthynas â phynciau lle mae'r gyfraith a ddefnyddir mewn 

ymarfer wedi ei gynnwys bron yn gyfan gwbl mewn rheoliadau - megis rheoli 

hysbysebu yn yr awyr agored a gwaith i coed wedi eu diogelu. 8 

4.31 Yn ogystal, un categori arbennig o ddiwygiad technegol posibl a gafodd sylw yn ein 

Papur Cwmpasu oedd addasu'r cydbwysedd rhwng deddfwriaeth sylfaenol ac is-

deddfwriaeth yn y maes hwn o'r gyfraith. Rydym yn nodi bod y cynigiad i greu Cod 

Cynllunio'n cynnig cyfle unigryw i adolygu pa mor fanteisiol fyddai hyn.9 

4.32 Yn amlwg, byddai Deddfau'n mynd yn drwsgl iawn os byddent yn cynnwys yr holl 

ddarpariaethau mwy manwl a geir ar hyn o bryd mewn offerynnau statudol.  Ar y llaw 

arall, er bod deddfwriaeth eilaidd yn atebol i gymeradwyaeth gan y Cynulliad, mae'n 

anochel ei bod yn derbyn llai o graffu, oherwydd cyfyngiadau amser.  Ac weithiau 

mae defnyddwyr yn ei chael hi'n anfoddhaol cael deunydd statudol wedi'i rannu rhwng 

deddfwriaeth sylfaenol ac eilaidd. 

4.33 Felly aethom ati i ofyn i ymgyngoreion y Papur Cwmpasu roi eu sylwadau ynghylch 

dosbarthiad darpariaethau rhwng deddfwriaeth sylfaenol (naill ai yng nghorff Deddf 

neu mewn Atodlen iddi) ac mewn is-ddeddfwriaeth sy'n cael ei llunio oddi tano.10 

                                                
6  Cyfraith Gynllunio yng Nghymru: Papur Cwmpasu, Pennod 6. 

7 Ffurf a Hygyrchedd y Gyfraith sy'n Gymwys yng Nghymru, Com y Gyf Rhif 366, 29 Mehefin 2016, para 5.7 

8 Gweler Penodau 14 a 15. 

9  Cyfraith Gynllunio yng Nghymru: Papur Cwmpasu, para 3.38. 

10  Cyfraith Cynllunio yng Nghymru: Papur Cwmpasu, pennod 6. 
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Yr Ymateb i'r Papur Cwmpasu 

4.34 Roedd mwyafrif yr atebwyr a ymatebodd i'r cwestiwn yma'n cytuno bod cydbwysedd 

bras yma rhwng deddfwriaeth sylfaenol a deddfwriaeth eilaidd.7 

4.35 Roedd Cymorth Cynllunio Cymru, oedd hefyd yn credu bod y cydbwysedd yn gywir 

ar y cyfan, wedi nodi'r canlynol: 

Un angen penodol yw bod aelodau'r cyhoedd a chynghorau cymunedol 

yn gallu pennu darpariaethau cymwys mewn Atodlen a'r rheiny mewn is-

ddeddfwriaeth. Mae'n haws, yn gyffredinol, i ganfod darpariaethau lle 

mae'r ddeddfwriaeth sylfaenol yn cyfeirio at Atodlen ynddo, yn hytrach na 

rhoi'r pŵer iddo i wneud gorchmynion, rheolau neu reoliadau yn hwyrach 

ymlaen. 

4.36 Roedd Coed Cadw'n cefnogi defnyddio deddfwriaeth eilaidd, am fod hyn yn "osgoi 

creu deddfau trwsgl a hirion ac yn caniatáu mwy o hyblygrwydd i addasu a diweddaru 

deddfwriaeth eilaidd wrth symud ymlaen".  

4.37 Cytunodd y Grid Cenedlethol y byddai manteision mewn cael un darn o ddeddfwriaeth 

ond dywedodd y byddai manteision mewn defnyddio deddfwriaeth eilaidd i gyflenwi 

deddfwriaeth sylfaenol.  Nododd hefyd y dylai "ymarfer symleiddio a chyfuno hefyd 

fanteisio ar y cyfleoedd a gynigir gan gyfryngau ar-lein a sut y gellir defnyddio'r rhain 

i gael adnodd ingtegredig wedi'i ddiweddaru". 

4.38 Esboniodd rhai ymgyngoreion pam eu bod yn cefnogi'r ymraniad cyfredol. Er 

enghraifft, roedd y Gymdeithas Cynllunio Gwlad a Thref yn barnu bod y rhaniad 

presennol rhwng elfennau sylfaenol ac eilaidd y gyfraith gynllunio'n briodol i raddau 

mawrion, ond roedd yn cytuno gyda'r cafeatau a restrir yn y Papur Cwmpasu, yn 

arbennig gyda'r awgrym y dylai darpariaethau statudol gael eu cynnwys lle bynnag y 

bo'n bosibl mewn Atodlen i ddarn o ddeddfwriaeth sylfaenol, yn hytrach na 

deddfwriaeth sylfaenol sy'n rhoi pŵer i Weinidogion Cymru wneud gorchmynion neu 

reoliadau rywbryd yn y dyfodol.12 

4.39 Roedd Innogy Renewables UK hefyd yn barnu bod y cydbwysedd cyfredol rhwng y 

ddeddfwriaeth gynllunio sylfaenol ac eilaidd yn briodol i raddau mawr, ar yr amod bod 

y cafeatau a enwir yn y Papur Cwmpasu'n weithredol.13 Fodd bynnag, roedd yn 

awgrymu y dylid tynnu rhai o'r gweithdrefnau cynllunio sydd ar waith ar hyn o bryd 

mewn deddfwriaeth eilaidd i mewn i ddeddfwriaeth sylfaenol, megis y rheiny sy'n 

ymwneud â'r Asesiad o Effaith Amgylcheddol (EIA) a'r broses o wneud cynlluniau 

datblygu. 

4.40 Roedd yr ymgyngoreion hynny a anghytunodd gyda'r rhaniad cyfredol yn credu bod 

gormod o fanylder yn y ddeddfwriaeth eilaidd ar hyn o bryd. Er enghraifft, roedd RWE 

Generation yn credu bod y rhaniad rhwng deddfwriaeth sylfaenol a deddfwriaeth eilaidd 

                                                

11  Atebodd 24 o ymgyngoreion y cwestiwn yma: cytunodd 10 bod y cydbwysedd yn gywir ar y cyfan, roedd 7  
yn meddwl bod y cydbwysedd yn anghywir i raddau mawr ac roedd 7 yn ddi-farn.  

12  Cyfraith Gynllunio yng Nghymru: Papur Cwmpasu, para 3.52 

13 Cyfraith Gynllunio yng Nghymru, Papur Cwmpasu, para 3.52 
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"ddim o anghenraid yn gywir" ac y dylai darpariaethau penodol, yn enwedig mewn 

perthynas â'r broses o wneud cynlluniau datblygu, gael eu tynnu i mewn i ddeddfwriaeth 

sylfaenol. Dywedodd hefyd bod llawer o ddarpariaethau ynghylch y weithdrefn gynllunio 

sydd mewn deddfwriaeth eilaidd ar hyn o bryd y dylid eu dwyn at ei gilydd mewn 

deddfwriaeth sylfaenol. Dywedodd hefyd: 

Dylid dod â materion megis EIA i mewn i ddeddfwriaeth sylfaenol, o gofio 

na fydd raid gwneud newidiadau aml efallai ar ôl Brexit i drawsnodi 

Cyfarwyddebau'r Undeb Ewropeaidd (er y byddai'n ddoeth gweithredu 

newidiadau o'r fath wedi i strategaeth "Brexit" ar gyfer y Deyrnas Unedig 

ddod yn fwy eglur).  Ar y llaw arall, mae hawliau datblygu a ganiateir yn 

cael eu haddasu'n aml ac mae deddfwriaeth eilaidd yn briodol i hynny, ac 

hefyd ar gyfer y diffiniadau o'r mathau o ddatblygiad sy'n atebol i EIA 

4.41 Mynegwyd pryderon tebyg am orddefnyddio deddfwriaeth eilaidd gan Gyngor 

Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf. Dywedodd ei bod hi'n anodd canfod 

deddfwriaeth eilaidd weithiau ac, er ei bod hi'n dderbyniol bod rhai gofynion yn mynd 

i fod o natur dechnegol neu'n atebol i adolygiad mwy rheolaidd, dylid cyfyngu hynny 

i'r mannau "angenrheidiol" yn unig.  

4.42 Dywedodd Cyngor Caerdydd y byddai'n well ganddynt weld darpariaethau'r Cod 

Cynllunio mewn un darn o ddeddfwriaeth, cyn belled ag y bo hynny'n rhesymol 

ymarferol.  

4.43 Pwysleisiodd y Gymdeithas Landlordiaid Preswyl bwysigrwydd cynnwys 

deddfwriaeth eilaidd mewn unrhyw God Cynllunio: 

Mae'n debyg bod cyfraith Gynllunio'n unigryw yn y ffaith fod ei 

gweithrediad yn dibynnu i raddau mawr ar bolisi Gweinidogaethol sydd, 

wrth gwrs, yn gallu newid yn weddol rheolaidd naill ai oherwydd newid 

Llywodraeth neu i gyfateb ag amgylchiadau sy'n newid a pholisïau 

Llwyodraeth sy'n datblygu.  Byddem yn dadlau'n gryf bod gweithrediad 

Cod yn sicr o fod yn llwyddiant os bydd y maint sylweddol o ddeunydd 

sydd mewn offerynnau statudol yn cael ei gynnwys hefyd yn y Cod. 

Esiampl glir o hyn yw'r rôl bwysig sydd gan hawliau datblygu a ganiateir.  

Mae'r rhain yn sylfaenol, yn enwedig yng nghyd-destun deiliad y cartref. 

4.44 Roedd y Gymdeithas hefyd yn cefnogi cynnwyscanllawiau. 

Mae angen i fframwaith polisi cynllunio, fel y Fframwaith Polisi 

Cenedlaethol yn Lloegr, fod yn rhan integrol o unrhyw God, hyd yn oed 

os oes trefn wahanol ar gyfer ei addasu/ddiweddaru.  Heb ymdrin â'r 

mater o rôl bwysig offerynnau statudol (a'u maint) ac ymgorffori polisi 

cynllunio, ni fyddai unrhyw God a gynigir yn debyg i hynny o gwbl. 

4.45 Dyma'r agwedd sy'n cael ei mabwysiadu gan Lywodraeth Cymru yn ei phenderfyniad 

y dylai arweiniad a pholisi fod yn rhan integrol o'r Cod Cynllunio. 

Deddfwriaeth sylfaenol ac eilaidd: casgliadau 

4.46 Defnyddir deddfwriaeth eilaidd fel arfer i ddarparu ar gyfer manylion y gofynion 

statudol.  Gallai hyn, er enghraifft, esbonio beth yw manylion yr hyn sydd o fewn y 
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diffiniad o ddatblygiad a beth sydd angen caniatâd cynllunio penodol - megis gyda'r 

Gorchymyn Dosbarthiadau Defnydd a'r Gorchymyn Datblygu Cyffredinol a Ganiateir.  

Gallai reoleiddio gofynion gweithdrefnol, fel gyda'r Gorchymyn Gweithdrefn Rheoli 

Datblygiad Cyffredinol, a'r amrywiol apeliadau a rheolau ymholiadau.  Ymhob achos, 

mae'r egwyddorion eang yn cael eu cymeradwyo gan y Senedd neu'r Cynulliad, yn 

amodol ar ddadleuon cyfnodol, ac wedi eu cynnwys, mewn termau cyffredinol, o fewn 

y deddfwriaeth sylfaenol, ond y peth doeth fyddai gadael y manylion i'r rheoliadau. 

4.47 Felly, er enghraifft, mae Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn darparu bod 

Gweinidogion Cymru'n cael rhoi caniatâd awtomatig drwy orchymyndatblygu ar gyfer 

amrywiol gategorïau o ddatblygiad sydd naill ai o arwyddocâd cyfyngedig (megis 

estyniadau bach i dai preifat) neu'n cael eu cymeradwyo o dan weithdrefnau eraill 

(megis gwaith gan ymgymerwyr statudol)  Yna gellir darparu cyfyngiadau manwl 

categorïau o'r fath  (megis a yw'r estyniadau domestig a gymeradwyir drwy hyn yn 

gallu bod yn 10% neu'n 15% o faint y gwreiddiol, a pha amodau ddylid eu rhoi ar 

gymeradwyaeth o'r fath) mewn gorchymyn,  y gellir ei newid o bryd i'w gilydd yn unol 

â gofynion polisi cyfredol. 

4.48 Yn ail, mae cyfres o reoliadau'n gallu darparu cod cyflawn sy'n sefyll ar ei ben ei hun 

ac sy'n ddefnyddiol i lywio rheoliad gweithgaredd arbennig - er enghraifft, fel y nodwyd 

uchod, arddangos hysbysebion. Mae union fanylion yr hyn sydd angen neu sydd ddim 

angen caniatâd asut i gael gafael ar ganiatâd o'r fath yn gallu newid o bryd i'w gilydd, 

ond mae'n gyfleus i'r rheiny sy'n defnyddio'r cod ganfod yr holl fanylion y maent eu 

hangen mewn un lleoliad.  Rydym hefyd wedi awgrymu y dylai'r gyfraith ar rai 

materion eraill - megis graffiti a gosod posteri heb ganiatâd - fod mewn is-

ddeddfwriaeth.14 

4.49 Yn drydydd, gellir darparu manylion trefniadol a gweinyddol bach mewn rheoliadau 

mewn is-ddeddfwriaeth. Ystyriwn ei bod yn haws i hynny fod, cyn belled â phosibl, ar 

ffurf "rheoliadau" yn hytrach na "rheolau" neu "orchmynion", gan fod hyn yn darparu 

hyblygrwydd ar gyfer symud darpariaethau o un darn o is-ddeddfwriaeth i un arall. 

Rydym hefyd yn ystyried y byddai'n well i faterion gael eu rhagnodi gan Weinidogion 

Cymru ar ffurf rheoliadau, ble maent yn berthnasol i ystod eang o achosion; dylid 

cadw "cyfarwyddiadau" ar gyfer materion sydd yn berthnasol i achos penodol yn unig. 

4.50 Fodd bynnag, yn gyffredinol, rydym yn barnu bod y cydbwysedd presennol rhwng 

deddfwriaeth sylfaenol a deddfwriaeth eilaidd yngywir ar y cyfan.  Rydym yn 

cydnabod ymhellach bod newid er mwyn newid yn gallu bod yn ddryslyd i'r 

defnyddiwr.  Ond rydym wedi pennu maes neu ddau lle gallai fod yn briodol yn ein 

barn ni i ddarparu rhagor o wybodaeth mewn deddfwriaeth sylfaenol.15Ac rydym hefyd 

yn gwneud awgrymiadau ynghylch trosglwyddo darpariaethau manwl iawn o 

ddeddfwriaeth sylfaenol i ddeddfwriaeth eilaidd.16 

 

CODEIDDIO CYFRAITH ACHOSION  

Yr egwyddorion cyffredinol 

4.51 Categori pellach o ddiwygiad technegol posibl yw ymgorffori yn y ddeddfwriaeth 

egwyddorion a sefydlwyd mewn penderfyniadau y mae'r llysoedd wedi eu gwneud 

dros y blynyddoedd.   
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4.52 Mae'r gyfraith Gynllunio, yn wahanol i feysydd eraill o'r gyfraith wedi'i seilio i raddau 

mawr ar statud.  Hynny yw, yr amrywiol Ddeddfau Seneddol (ac, yn fwy diweddar, y 

Cynulliad) ynghyd â darparu "cod cynhwysfawr a gyflwynwyd er budd y cyhoedd".17 

Fodd bynnag, dros y saith deng mlynedd diwethaf cafwyd nifer fawr o benderfyniadau 

barnwrol sydd wedi archwilio, yng nghyd-destun achosion penodol, darnau arbennig 

o'r cod statudol sy'n aneglur - naill ai'n gyffredinol, neu efallai mewn perthynas â 

sefyllfaoedd ffeithiol penodol - a rhai pynciau nad ydynt yn cael eu trin yn gyflawn, 

neu ddim o gwbl, yn y ddeddfwriaeth berthnasol.    

4.53 Yn y Papur Cwmpasu, gofynnwyd i randdeiliaid ddweud a ddylai'r Cod Cynllunio 

gynnwys rhai o'r rheolau sydd i'w cael ar hyn o bryd mewn cyfraith achos o'r fath, yn 

arbennig:  

(1) gwneud egwyddorion cyfraith gynllunio'n eglur; 

(2) egluro ystyr termau statudol heb eu diffinio; a 

(3) llenwi'r bylchau lle mae cwmpas y darpariaethau statudol yn aneglur.18 

Ac aethom ninnau ati i wahodd awgrymiadau am eitemau o gyfraith achosion yr 

oeddent yn eu hystyried yn arbennig o addas ar gyfer codeiddio.19 

4.54 Rhoesom amlinelliad hefyd o restr o feini prawf yr oeddem yn bwriadu eu defnyddio i 

ddewis cyfraith achosion i'w chodeiddio, fel a ganlyn: 

 (1) faint mae'r gyfraith achosion wedi'i setlo; 

 (2) a yw'r cynnig neu'r egwyddor y mae'r gyfraith achosion yn sefyll drosto'n  

 ddigon clir a chywir i alluogi iddi gael ei drafftio ar ffurf darpariaeth   

 ddeddfwriaethol; ac 

 (3)  a oes eithriadau i'r cynnig neu'r egwyddor neu a oes unrhyw resymau  

 gwirioneddol eraill am beidio ceisio ei drafftio ar ffurf ddeddfwriaethol.20 

4.55 Mewn perthynas â'r cyntaf o'r tri, yr hyn oedd ganddom mewn golwg oedd i ba raddau 

yr oedd cynigiad wedi ei dderbyn gan y llysoedd fel un annadleuol. Byddai hyn yn 

gymwys, yn amlwg, ble byddai, er enghraifft, yn ffurfio sail penderfyniad gan Dý'r 

Arglwyddi rai blynyddoedd yn ôl, ac wedi ei ddyfynnu yn aml, ac efallai wedi ei 

ymhelaethu ond heb ei gwestiynu erioed - fel gyda'r prawf ynghylch amodau ar 

ganiatadau cynllunio.21 Ond gellir ystyried cynyigad hefyd fel un sydd wedi ei "setlo" 

ble mae wedi cael ei fabwysiadu dros gyfnod o flynyddoedd mewn penderfyniadau 

yn y llysoedd is, heb unrhyw her - mwy na thebyg ar y sail ei fod yn egluro'r gyfraith 

yn wasanaethgar ac yn cytgordio â synnwyr cyffredin - fel gyda'r dyddiad y dylid 

                                                

17  Pioneer Aggregates v Yr Ysgrifennydd Gwladol [1985] CA 132, TA, gan Arglwydd Scarman at dudalen 141. 

18  Cyfraith Cynllunio yng Nghymru: Papur Cwmpasu, cwestiwn 7-1. 

19  Cyfraith Cynllunio yng Nghymru: Papur Cwmpasu, cwestiwn 7-2. 

20  Cyfraith Cynllunio yng Nghymru: Papur Cwmpasu, paragraff 7.7. 

21  Gosodwyd gan yr Arglwyddi yn Newbury DC v Yr Ysgrifennydd Gwladol [1981] AC 578 ar dudalennau 607-

608 - gweler para 8.91. 
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ystyried cwrtil adeilad.22  Y ffactor allweddol yw'r graddau y mae'r egwyddor dan sylw 

wedi, fel y datganwyd mewn rhai achosion, ei dderbyn yn rheol gyfreithiol.23 

4.56 Aethom ati hefyd i archwilio esiamplau o egwyddorion a sefydlwyd mewn cyfraith 

achosion a allai fod yn briodol i'w cynnwys yn y cod statudol; a gwahoddwyd 

rhanddeiliaid i awgrymu eraill. 

Yr Ymateb i'r Papur Cwmpasu 

4.57 Er bod 25 o'r 26 o'r ymatebwyr i'r Papur Cwmpasu a roddodd eu barn am gynnwys 

newidiadau technegol wrth baratoi'r Cod Cynllunio newydd yn cefnogi'r syniad 

hwnnw, dim ond 29 a fynegodd eu barn ar gyfraith achos oedd yn meddwl y dylai'r 

Cod newydd geisio codeiddio cyfraith achosion; roedd 11 naill ai'n anghytuno neu 

heb farn yr un ffordd na'r llall.24 Ymhellach, rhoddodd nifer fawr o'r rheiny a gytunodd 

â'r egwyddor o godeiddio cyfraith achosion esboniad pam yr oeddent yn ei chefnogi, 

gan bwysleisio'r angen am sicrhau bod y gyfraith achos sy'n cael ei chodeiddio'n 

adlewyrchu'r sefyllfa gyfreithiol gyfredol yn gywir ac yn derfynol. Felly roedd llawer 

llai o gefnogaeth i godeiddio'r gyfraith achosion nag ydoedd i ymgorffori addasiadau 

technegol yn gyffredinol.  Rydym wedi nodi rhai o'r sylwadau a wnaethpwyd isod. 

4.58 Ymysg y rheiny oedd yn cefnogi codeiddio roedd Cymdeithas Swyddogion Cynllunio 

Cymru (y De Orllewin) yn meddwl bod y syniad o godeiddio'n "newyddion da", gan 

nodi y "dylai Cod newydd gynnwys rhestr termau, diffiniadau a, lle mae cyfraith 

achosion glir sydd wedi'i sefydlu'n llawn, dylid cyfeirio at honno hefyd".  Roedd y 

Gymdeithas Landlordiaid Preswyl yn barnu bod yn rhaid i bobl ddeall yr egwyddorion 

sydd wedi dod i'r amlwg o'r gyfraith achosion neu "bydd hi'n amhosibl deall y system 

gynllunio gyfredol". 

4.59 O ran y meini prawf i ddewis egwyddorion cyfraith achosion i'w codeiddio, roedd y 

Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru'n barnu bod y rheiny yr oeddem 

wedi'u hawgrymu'n ymddangos yn ddoeth.  A chynigiodd ddau faen prawf pellach, 

sef  

 (1) lle byddai'n ddefnyddiol egluro mater penodol; a 

(2) lle gwellir bylchau yn y darpariaethau statudol cyfredol. 

4.60 Ond, fel y nodwyd uchod, roedd rhai o'r rheiny oedd yn cefnogi codeiddio mewn 

egwyddor yn dweud bod angen bod yn ochelgar.  Er enghraifft, roedd RWE 

Generation ac Innology Renewables UK yn croesawu cynnwys rheolau penodol yn y 

Cod Cynllunio a fyddai'n symleiddio ac yn agyfnerthu'r diffiniadau a'r dehongliadau 

mwyaf cywir o egwyddorion y gyfraith gynllunio, ond pwysleisiodd mai "dim ond 

cyfraith achosion hirsefydlog sydd wedi sefydlu'n dda ddylai gael ei chodeiddio". 

                                                

22  Gweler y penderfyniadau a ddyfynnir ym Mhennod 13, troednodion 104 a 105. 

23  Fel gyda'r rheol afoesddefodau – yn ymwneud a bargyfreithiwr heb y gallu i erlyn – fe wnaeth hyn caledu i 

rheol cyfreithiol (nodwyd yn Rondel v Worrsley [1969] AC 191 ar dud 197, neu ymarfer y barnwyr (yn D v 

NSPCC [1978] AC 171 ar dud 218) 

24  Atebodd 29 o ymgynghorwyr i’r cwestiwn yma: cytunodd 18 ohonynt, fe wnaeth 4 anghytuno ac nad oedd 

barn gyda 7 ohonynt. 
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4.61 Yn yr un modd, rhoddodd Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru sylw ar 

godeiddio cyfraith achosion fel yma: 

Er fy mod yn credu y byddai'n ddefnyddiol pe bai codeiddio cyfraith 

achosion yn rhan o'r ymarfer codeiddio ehangach, gyda phopeth yn un 

lle, hoffwn rybuddio bod angen cymryd gofal. Yn fy marn i, os gweithredir 

fel yma, bydd hi'n bwysig diweddaru'r Cod yn rheolaidd. Yn ei dro, mae 

hyn yn golygu bod angen digon o adnoddau i sicrhau bod hyn yn digwydd. 

Bydd angen cymryd gofal hefyd i sicrhau bod beth bynnag sy'n cael ei 

gynnwys yn Cod yn cael ei gytuno'n gyffredinol i adlewyrchu'r sefyllfa 

derfynol. Felly, os oes amwysedd ynghylch cyfraith achosion a / neu mae 

potensial y gallai'r mater esblygu ymhellach, ni ddylid cynnwys hyn. 

4.62 Mynegodd y Grid Cenedlaethol ei gefnogaeth i'r egwyddor o geisio cynyddu eglurder 

termau, ond dim ond lle mae tystiolaeth glir bod y diffiniadau sy'n bodoli mewn statud 

neu gyfraith achosion yn annigonol, a lle mae manteision o gael diffiniad mwy eglur 

yng nghyfraith Cymru.  Dywedodd Cyngor Castell Nedd Port Talbot nad yw diffiniadau 

o anghenraid yn hawdd i'w rhoi ar waith a derbyniodd y gallai dull wedi'i seilio ar feini 

prawf fod yn briodol. Gwnaed sylw tebyg gan nifer o ymgyngoreion eraill.  

4.63 Roedd chwe ymgynghorydd oedd yn ansicr y naill ffordd a'r llall.  Er enghraifft, 

gofynnodd Cymorth Cynllunio Cymru a fyddai'n ymarferol mynd y tu hwnt i'r 

egwyddorion allweddol diffiniol sy'n deillio o gyfraith achos, gan nodi y gallai hyn 

gyfyngu ar yr hyblygrwydd fyddai'n fanteisiol wrth gwrdd â sefyllfaoedd newydd. 

Roedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn derbyn bod cyflwyno'r 

rheolau hyn i'r Cod Cynllunio'n gallu darparu eglurder ond teimlai bod "angen cymryd 

gofal wrth ddrafftio a gweithredu rheolau o'r fath".  

4.64 Roedd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen feddwl agored am ei fod yn cytuno'n 

gyffredinol y byddai codeiddio'n briodol mewn perthynas â chyfraith achosion wedi 

setlo pan fo'r diffiniadau'n drwyadl; ond os na fyddai'r diffiniadau'n drwyadl byddai'n 

rhaid rhoi ystyriaeth ofalus i natur benodol y darpariaethau. Roedd yn nodi hefyd y 

gallai egwyddorion codeiddio cyfraith gynllunio achosi i bobl fathu a glynu'n anhyblyg 

at benderfyniadau barnwrol cymhleth, yn hytrach na bod yn sylfeini y gellid adeiladu 

atebion arnynt i gwestiynau anodd.  

4.65 Mynegwyd gochelgarwch tebyg gan Gymdeithas y Bar ar Gynllunio a'r Amgylchedd 

(PEBA): 

Rydym yn rhannu gochlelgarwch y Comisiwn ynghylch y risgiau a 

chanlyniadau anfwriadol posibl ceisio codeiddio cyfraith achosion. O 

ystyried y darlun cyfan, rydym yn barnu y gallai'r cyfleoedd i godeiddio 

cyfraith achosion yng nghyd-destun prosiect cyfredol y Comisiwn fod yn 

gyfyngedig Rydym yn cadw mewn cof y ffaith fod ffurfio Cod Cynllunio 

newydd yn brosiect heriol ynddo'i hun, am y rhesymau a roddwyd gan y 

Comisiwn yn gynnar yn y Papur Cwmpasu. Er bod amrywiol elfennau'r 

ddeddfwriaeth gynllunio gyfredol yn doredig ac yn gymhleth, maent hefyd 

yn weddol gynhwysfawr, fel y gwelwyd gan Dŷ'r Arglwyddi cyn belled yn 

ôl â'i benderfyniad yn Poineer Aggregates v Yr Ysgrifennydd Gwladol. 

Rydym yn awgrymu y byddai efallai'n well cyfyngu'r agwedd hon o'r 

prosiect i achosion eglur a phendant iawn, lle mae angen codeiddio 
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egwyddorion o gyfraith achosion er mwyn llenwi "bylchau" amlwg yn y 

cod statudol. 

4.66 Anghytunodd pedwar o'r ymgyngoreion gyda'r egwyddor o godeiddio cyfraith 

achosion.  Roedd y Gymdeithas Cynllunio Gwlad a Thref yn barnu er bod codeiddio 

ehangach fel y mae wedi'i ddiffinio yn nod defnyddiol yn y tymor hirach, efallai y 

byddai cynnwys cyfraith achosion yn y codeiddio ehangach yn mynd ychydig yn rhy 

bell.  Nododd y canlynol: 

Bydd angen ystyried goblygiadau codeiddio egwyddorion cyfraith 

achosion yn ofalus. Gallai gynhyrchu anawsterau na fwriadwyd os bydd 

penderfyniadau newydd yn codi sy'n gwrthdaro gyda dehongliadau 

blaenorol. 

4.67 Yn yr un modd, dywedodd yr Arolygiaeth Gynllunio nad oedd yn barnu bod cyfraith 

achosion yn briodol ar gyfer codeiddio.  Disgrifiodd y dasg fel ymgymeriad enfawr 

sy'n gofyn llawer o ystyriaeth ac y byddai cyfuno cyfraith achosion yn ddianghenraid 

yn y pen draw.  Er enghraifft, nid yw'r diffiniad o "cwrtil" yn addas iawn i gael ei  ei 

ddiffinio'n bendant mewn cyfraith achosion; mae'n fater o ffaith a graddfa i raddau 

mawr. Dyma'r achos hefyd ar gyfer "ystyriaethau perthnasol". 

4.68 Mynegodd y Ffederasiwn Eiddo Prydeinig bryder arbennig ynghylch y gwahaniaethau 

a allai godi wrth wneud yr ymarfer yma yng Nghymru, ond nid yn Lloegr: 

Gallai'r gwahaniaeth yma yn y ddwy drefniadaeth achosi nid yn unig ddwy 

ffrwd hollol wahanol o gyfraith achosion sy'n cystadlu â'i gilydd yn codi o'r 

systemau deddfwriaethol fydd wedyn ar wahân ond, gan gynnwys cyfraith 

achosion ei hun, gallai wedyn arwain at ail-ddehongli anfwriadol y gyfraith 

achosion honno oherwydd bydd y ddeddfwriaeth newydd ei hun yn 

agored i ddehongliad a chraffu manwl gan y Llysoedd. Yn y pen draw, 

heblaw bod agwedd draws-ffiniol, unol yn cael ei mabwysiadu, ynghyd ag 

agwedd ofalus iawn tuag at integreiddio cyfraith achosion gyda 

deddfwriaeth, gallai adolygiadau o'r natur a ddisgrifir achosi mwy o 

gymhlethdodau annisgwyl a dryswch, sef yr union beth y mae'r 

ymgynghoriad yn ceisio ei ddatrys. 

Diffiniadau 

4.69 Gwnaethom nifer o awgrymiadau yn y Papur Cwmpasu am egwyddorion o gyfraith 

achosion y gellid o bosib eu cynnwys yn y Cod newydd.  Nodwyd gennym, er 

enghraifft, nad yw "cwrtil" wedi ei ddiffinio yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 nac 

mewn deddfwriaeth eilaidd gysylltiedig, ac awgrymwyd y dylid cywiro'r hepgoriad 

yma, gan ymgorffori rhai o'r penderfyniadau barnwrol niferus sy'n ystyried y pwynt.25 

Gallai fod yn ddefnyddiol hefyd i nodi'n eglur ar ba ddyddiad y mae maint y cwrtil i 

gael ei ystyried.  Cytunodd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr mewn egwyddor, ond roedd 

nifer ohonynt yn barnu y byddai'n anodd iawn gwneud hynny mewn gwirionedd.  

Rydym yn ehangu ar hyn yn ddiweddarach yn y Papur Ymgynghori hwn. 

4.70 Aethom ati i awgrymu y gallai fod yn bosibl ehangu ar ystyr y termau "gweithredoedd 

peirianneg" ac "adeiladu" yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Ein barn 

gychwynnol, ym mhob achos, oedd y gallai fod yn well gadael y diffiniad fel y mae, 
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mewn cyfraith achosion - yn enwedig am nad oes unrhyw ddryswch amlwg, o leiaf 

gyda'r cyntaf.26 Roedd yr ychydig bobl a ymatebodd ar y pwynt yma'n tueddu cytuno.   

Gwnaeth yr ymatebwyr y pwynt hefyd y gallai unrhyw newid i ddiffiniadau statudol o'r 

fath mewn perthynas â Chymru achosi dryswch mewn rhannau eraill o'r DU.  

4.71 Un o nodweddion allweddol cyfraith gynllunio yw bod yn rhaid gwneud nifer o 

benderfyniadau cynllunio mewn perthynas ag "ystyriaethau materol"; mae'r term 

hwnnw wedi derbyn ystyriaeth eang gan y llysoedd dros flynyddoedd lawer, ac yn y 

Papur Cwmpasu roeddem yn ystyried a fyddai unrhyw fantais mewn ymgorffori rhai 

o'r casgliadau a gafwyd i mewn i'r Cod. Nodwyd gennym, fel esiampl, y 

penderfyniadau a gafwyd gan y Goruchaf Lys mewn perthynas â pha mor berthnasol 

yw ystyriaethau ariannol i'r broses o wneud penderfyniadau.27  Fodd bynnag, 

gwelsom hefyd y byddai'n rhaid ystyried yn ofalus a fyddai codeiddio cyfraith achos 

o'r fath yn dod â mwy  eglurder mewn gwirionedd.  Ychydig iawn o bobl a ymatebodd 

i'r pwynt yma, ond roedd y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru'n barnu 

y byddai rhywfaint o arweiniad yn ddefnyddiol; roedd y Gyfarwyddiaeth Gynllunio ar 

y llaw arall, yn anghytuno'n llwyr.   

4.72 Aeth rhai ymatebwyr ymhellach ac awgrymu ystyriaethau ychwanegol y dylid eu 

gwneud yn amlwg o berthnasol - megis yr angen am ddatblygiad, cael sefyllfa wrth 

gefn, y manteision cymunedol i'w darparu gan ddatblygiad, a'r effaith ar yr iaith 

Gymraeg.   

Egwyddorion y gyfraith gynllunio 

4.73 Gwelsom yn y Papur Cwmpasu fod egwyddorion cyfraith gynllunio, oherwydd eu 

natur, yn gyfnewidiol, esblygiadol ac anghyflawn; a bod yn rhaid cymryd gofal 

arbennig felly wrth ddewis ar gyfer eu codeiddio unrhyw achosion sy'n ceisio sefydlu 

egwyddorion o'r fath. 

4.74 Rhoesom fel esiampl yr hyn sydd wedi ei enwi erbyn hyn yn egwyddor Whitley, sy'n 

ymwneud â chyfreithedd datblygiad a gychwynwyd cyn cydymffurfio yn llawn gyda'r 

holl amodau ynghlwm wrth y caniatâd perthnasol.28 Mae hyn wedi derbyn sylw mewn 

llawer o waith dadansoddi yn y llysoedd, sydd wedi ceisio egluro eithiriadau i'r 

"egwyddor" fel petai.29 Rydym wedi mynegi safbwynt cychwynnol sef, o ystyried nifer 

a chwmpas yr amodau i egwyddor Whitley, efallai na fydd hi'n bosibl ei chodeiddio'n 

foddhaol.  Roedd yr ymatebwyr i'r Papur Cwmpasu'n tueddu cytuno gyda'n 

ansicrwydd ni; rydym yn ystyried hyn yn ddiweddarach yn y Papur Ymgynghori.30  

4.75 I'r gwrthwyneb, roeddem yn barnu y byddai'n briodol codeiddio'r egwyddor a 

sefydlwyd gan y llysoedd nad oes gan y penderfynwyr sy'n ystyried cais am 

gymeradwyaeth i faterion wrth gefn yr hawl i'w gwrthod ar sail sy'n mynd at egwyddor 

                                                

26  Er enghraifft, yn Fayrewood Fish Farms v yr Ysgrifennydd Gwladol [1984] JPL 267; Cyngor Sir Gaer v 

Woodward [1962] 2 QB 126; Barvis v Ltd v Yr Ysgrifennydd Gwladol (1971) 22 P&CR 710. 

27  R (Sainsbury’s Supermarkets) v Wolverhampton CC [2010] CTDU 20, [2011] 1 CA 437; Health and Safety 

Executive v Wolverhampton CCC [2012] CTDU, [2012] 1 WLR 2264. 

29  Er enghraifft, Agecrest v Gwynedd CC [1998] JPL 325; Leisure GB plc v Isle of Wight CC (2000) 80 P&CR 

370; Greyfort Properties v Secretary of State [2011] EWCA Civ 908, [2012] JPL 34. 

30  Gweler cwestiwn ymghynghori 8-13. 
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y datblygiad ei hun.31 Roedd yr ychydig ymatebwyr a gynigiodd sylwadau ar hyn yn 

gefnogol yn gyffredinol. 

4.76 Roeddem yn awgrymu hefyd bod lle i ymgorffori yn y Cod yr egwyddor y gallai 

hysbysiad gorfodi sy'n ymwneud â newid defnydd diawdurdod ofyn yn gyfreithiol am 

dynnu datblygiad gweithrediadol achlysurol.32 Yma eto, roedd ymatebwyr yn 

gefnogol.   

4.77 Mae'r angen am ganiatâd cynllunio i newid defnydd tir i ddefnydd a hepgorwyd efallai 

yn y gorffennol yn bwynt arall sydd wedi derbyn rhywfaint o sylw barnwrol dros nifer 

o flynyddoedd.8Yn y Papur Cwmpasu, roeddem yn awgrymu bod rhywfaint o le efallai 

i godeiddio'r gyfraith sy'n ymwneud â hepgoriad, ond roeddem angen deall maint 

unrhyw ansicrwydd a achoswyd gan gyflwr presennol y gyfraith.  Nododd nifer o 

ymatebwyr bod hwn yn faes sy'n llawn o amheuaeth, y byddai'n ddefnyddiol ei egluro; 

roedd pobl eraill yn rhybuddio bod angen gofal. Erbyn meddwl roeddem wedi 

penderfynu peidio â dilyn y trywydd hwn. 

Llenwi bylchau yn y darpariaethau statudol 

4.78 Yn ogystal â cheisio egluro elfennau amwys yn y ddeddfwriaeth bresennol, o leiaf 

mewn perthynas ag amgylchiadau ffeithiol arbennig, mae'r llysoedd hefyd wedi ceisio 

llenwi rhai bylchau lle mae'r ddeddfwriaeth yn dweud dim, neu ddim yn dweud digon.  

Mae'n amlwg mai ychydig iawn o'r ymatebwyr i'r Papur Cwmpasu roddodd sylwadau 

am yr awgrymiadau a wnaethom o dan y pennawd yma. 

4.79 Er enghraifft, rydym yn nodi beth yw'r gyfraith mewn perthynas â'r cyfyngiadau amser 

i'r Uchel Lys herio penderfyniadau cynllunio.  Yn gyffredinol, rhaid gwneud y rhain o 

fewn chwe wythnos i'r penderfyniad perthnasol - ond nid yw'n hollol glir ynglŷn â sut 

i gyfrifo'r cyfnod hwnnw.  Cafwyd amrywiol benderfyniadau barnwrol am y rheolau 

perthnasol sydd i'w dilyn (er enghraifft, ynglŷn â chynnwys gwyliau cyhoeddus).34 

Roeddem yn awgrymu yn y Papur Cwmpasu y gallai hyn gael ei egluro'n ddefnyddiol 

ar wyneb y Cod.   

4.80 Roeddem yn nodi hefyd bod Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn darparu y gall 

awdurdod cynllunio neu Weinidogion Cymru roi caniatâd cynllunio yn amodol ar 

"amodau y maent yn eu hystyried yn addas", heb bennu pa amodau sy'n gyfreithiol.  

Ystyriwyd hyn gan Dŷ'r Arglwyddi flynyddoedd lawer yn ôl, a'u barn hwy oedd bod yn 

rhaid gosod amodau i bwrpas cynllunio, bod yn rhaid iddynt fod yn berthnasol i'r 

datblygiad a ganiateir; a bod yn rhaid iddynt fod yn rhesymol.35   Mae canllawiau'r 

Llywodraeth wedi ychwanegu at hynny, drwy ddweud bod yn rhaid i amodau fod yn  

                                                

31  Thirkell v yr Ysgrifennydd Gwladol [1978] JPL 844; gweler pennod 8, paragraff 8.142 yn enwedig. 

32  Murfitt v yr Ysgrifennydd Gwladol (1980) 40 P&CR 254; Somak Travel v Secretary of State (1988) 55 P&CR 

250; gweler para 12.77. 

33 Er enghraifft, yn Hartley v y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol [1970] 1 QB 413; Ymddiriedolwyr Ystâd 
Castell-y-Mynach v yr Ysgrifennydd Gwladol i Gymru [1985] JPL 40. 

34  Griffiths v yr Ysgrifennydd Gwladol [1983] 2 CA 51; Stainer v yr Ysgrifennydd Gwladol (1993) 65 P&CR 310. 
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angenrheidiol, gorfodadwy a manwl gywir.35 Yn y Papur Cwmpasu, rhoesom arwydd 

petrusgar y byddai efallai'n well gadael y sefyllfa fel y mae. 

4.81 Yn berthnasol i hynny mae ansicrwydd posibl am effaith amod annilys – a fyddai'n 

bosibl torri'r amod yma ymaith oddi wrth y caniatâd a'i anwybyddu, neu a ydyw'n 

gwneud y caniatâd cyfan yn annilys?  Mae'r llysoedd wedi awgrymu bod hyn yn 

dibynnu a yw'r amod yn sylfaenol neu'n achlysurol.37 Rydym wedi awgrymu yn y 

Papur Cwmpasu bod lle efallai i ymgorffori'r rheol honno o fewn y ddeddfwriaeth. 

Cynigion eraill 

4.82 Rydym hefyd wedi gofyn i ymatebwyr y Papur Cwmpasu gynnig pwyntiau eraill a 

sefydlwyd mewn cyfraith achosion a allai gael eu codeiddio'n ddefnyddiol.  Cafwyd 

rhai awgrymiadau, ond nid oedd fawr fanylder ynddynt ar y cyfan. 

4.83 O ran yr angen am ganiatâd cynllunio, awgrymodd yr ymatebwyr y gellid codeiddio 

ystyr "newid defnydd sylweddol"  a maint yr "uned gynllunio", yn ogystal â'r dull cywir 

o gyfrifo "lefel y tir".  O ran ceisiadau, roedd yr awgrymiadau'n cynnwys codeiddio 

egwyddor Wheatcroft,38 lle mae ymgeisydd am ganiatâd cynllunio'n gallu newid maint 

y datblygiad yn dilyn cyflwyno cais os na fyddai gwneud hynny'n cymryd y cyfle i 

wrthwynebu oddi ar unrhyw drydydd parti. 

4.84 Gofynnodd eraill am fwy o eglurhad o ddiffiniad termau megis "yn ffinio", "cyfagos", 

"amwynder", "annedd", "tŷ annedd" a "phriffordd". 

Codeiddio cyfraith achosion: casgliadau 

4.85 Rydym wedi rhoi ystyriaeth ofalus i'r mater o godeiddio cyfraith achosion, yn unol â'r 

ymatebion i'r Papur Cwmpasu ac yn fwy cyffredinol.  

4.86 Nid pwrpas yr ymarfer yma yw codeiddio cyfraith achosion er ei mwyn ei hun - mae 

cannoedd o feirniadaethau barnwrol sy'n ymwneud yn uniongyrchol neu'n 

anuniongyrchol â chyfraith gynllunio, ac ni fyddai'n ymarferol nac yn ddefnyddiol 

ceisio eu codeiddio nhw i gyd.  Ac mae unrhyw ddetholiad o feirniadaethau sydd i 

gael eu codeiddio yn siŵr o fod yn fympwyol.  Dydy hi ddim yn briodol chwaith i 

gynnwys yn y cod statudol egwyddorion yn deillio o bolisi Llywodraethol, a fydd yn 

aml yn newid wrth i'r blynyddoedd fynd heibio. 

4.87 Fodd bynnag, rydym yn gobeithio gwneud y cod statudol mor glir ag sy'n rhesymol 

bosibl, gan sicrhau hefyd nad yw'n mynd yn anhylaw o hir.  Yn yr ymdrech honno, 

mae nifer o resymau amlwg dros archwilio cyfraith achosion.   

4.88 Yn gyntaf, mae rhai darpariaethau statudol sy'n derbyn llawer mwy o sylw gan y 

llysoedd nag eraill.  O bori'n ysgafn drwy'r Gwyddoniadur Cyfraith Gynllunio ac 

Arferion, er enghraifft, gwelwn fod y sylwadau ar y mwyafrif o adrannau Deddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn ymestyn i dudalen neu ddwy; ond mae'r sylwadau 

                                                

35  Cylchlythyr Llywodraeth Cymru 016/2014, Defnydd Amodau Cynllunio ar gyfer Rheolu Datblygiad. 

37  Hall & Co v Shoreham-by-Sea UDC [1964] 1 WLR 240, CA; Cyngor Sir Kent v Kingsway Investments (Kent) 

[1971] AC 72, TA. 

38  Bernard Wheatcroft Ltd v yr Ysgrifennydd Gwladol am yr Amgylchedd [1982] JPL 37. 
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ar rai'n llawer hirach - mae'r nodiadau ar adran 70 (penderfynu ceisiadau cynllunio) 

yn ymestyn i fwy na naw deg o dudalennau.  Mae hyn yn yn ei dro'n arwyddo bod yr 

adrannau hynny'n cael eu defnyddio'n gyson; mae hefyd yn dangos eu bod yn ddigon 

ansicr eu hystyr, am ryw reswm, i gyfiawnhau'r costau ymgyfreithiad.  Ac mae unrhyw 

un sy'n ysgrifennu gwerslyfrau ar y gyfraith neu'n rhoi darlithoedd i ymarferwyr yn 

gwybod bod un neu ddau o ddarpariaethau'n creu llawer mwy o ansicrwydd a 

diddordeb na'r lleill i gyd bron - er enghraifft, adran 198(6)(b) Deddf Cynllunio Gwlad 

a Thref 1990 (ystyr "niwsans" mewn perthynas â choed sydd wedi'u diogelu)39 ac 

adran 1(5) y Ddeddf Adeiladau Rhestredig 1990 (maint y rhestru).40  

4.89 Yng ngweddill y Papur Ymgynghori yma, rydym wedi talu sylw arbennig i'r 

darpariaethau allweddol hynny. 

4.90 Yn ail, fodd bynnag, mae penderfyniadau barnwrol yn archwilio dehongliad cywir o'r 

gyfraith gyfredol, p'un a yw'r dehongliad hwnnw'n ddefnyddiol ai peidio. Mae barnwyr 

yn pwysleisio'n gywir iawn mai gwaith y ddeddfwrfa yw gwneud newidiadau i'r 

gyfraith, nid gwaith y llysoedd.  Fel y dywedodd Tŷ'r Arglwyddi yn Pioneer Aggregates: 

Ni chaniateir i'r swyddogaeth farnwrol fynd y tu hwnt i'r ddarpariaeth 

statudol drwy weithredu egwyddorion o'r fath dim ond am eu bod efallai'n 

ymddangos fel petaent yn sicrhau ateb tecach i'r broblem sy'n cael ei 

hystyried. Fel y bu erioed ym maes cyfraith statudol, mae dyletswydd ar 

y llysoedd i weithredu bwriad y Senedd fel y mae i'w weld yn y statud neu'r 

cod statudol o'i ystyried yn gyfan.41 

4.91 Felly, nid yw o reidrwydd yn llawer o gymorth ei gynnwys mewn penderfyniadau 

statud sy'n anfoddhaol yn eu hanfod.  Ac wrth gwrs, gallai achosion olynol - neu achos 

unigol, wrth iddo symud drwy gamau olynol o apêl - gynhyrchu canlyniadau gwahanol.   

4.92 Gydag ystyriaethau fel yma mewn cof y cyflwynwyd y meini prawf gennym ynglŷn â 

phryd y byddai'n briodol cynnwys cyfraith achos, fel y cafodd ei hamlinellu'n 

gynharach.42 Ond gallem ychwanegu ystyriaeth bellach at y rheiny, sef, a yw'r sefyllfa 

a sefydlwyd gan gyfraith achosion yn adlewyrchu'r hyn a ystyrir yn gyffredinol yn 

ddehongliad "gorau" neu fwyaf "boddhaol" o'r ddarpariaeth berthnasol, sut bynnag y 

byddai rhywun yn asesu hynny. Ac yn wir, efallai y byddai'n briodol mewn rhai 

achosion i gynnwys rheol yn y Cod nad yw wedi ei sefydlu mewn cyfraith achosion, 

er mwyn cael gwell canlyniad.  Ond, wrth gwrs, os oes elfen o amheuaeth ynglŷn â'r 

ffordd orau o ddehongli darpariaeth, byddai hynny'n awgrymu ei bod yn amhriodol 

efallai i godeiddio'r ddarpariaeth honno ar hyn o bryd. 

4.93 Yn drydydd, gallai cyfraith achosion lenwi bylchau a adewir gan y ddeddwriaeth. Felly, 

er enghraifft, fel y nodwyd uchod, mae Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ei hun yn 

caniatáu i amodau gael eu rhoi ar ganiatadau cynllunio, ond nid yw'n dweud pa fathau 

o amodau sy'n gyfreithlon.  Mae'r llysoedd, ynghyd â chanllawiau'r Llywodraeth, wedi 

                                                

39  Gweler para 15.70 i 15.80. 

40  Gweler para 13.187 i 13.190, 18.139 i 18.145. 

41  [1985] AC 132, dywedwyd gan yr Arglwydd Scarman at dud 141. 

42  Gweler para 4.54 uchod. 
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llenwi'r bwlch hwnnw.43 A gallai cyfraith achos neu ganllawiau o'r fath fod yn hollol 

annadleuol mewn gwirionedd. 

4.94 Mewn achosion o'r fath, ac efallai nad oes llawer ohonynt, mae bodolaeth rheol mewn 

cyfraith achos a ddilynir yn eang yn awgrymu bod bwlch yn y cod statudol a fyddai'n 

hawdd ei lenwi.  Mae werth nodi felly bod grym awdurdodau cynllunio i osod amodau 

yn Lloegr ar ganiatadau cynllunio yn mynd i gael ei gyfyngu yn y dyfodol gan adran 

100ZA Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.44 Bydd hyn yn cyflwyno i'r statud y prawf 

cyfredol a geir yng nghanllawiau'r Llywodraeth, - sydd ei hun yn ehangu ar y rheol yn 

Newbury v Yr Ysgrifennydd Gwladol.45  

4.95 Mae'r un sefyllfa'n codi mewn perthynas â'r prawf am gyfreithlonedd goblygiadau 

cynllunio, a oedd yn arfer bod mewn canllawiau, ac sydd yn awr wedi'i gynnwys mewn 

deddfwriaeth eilaidd.46  

4.96 Yng nghyd-destun yr ystyriaethau uchod, rydym yn awgrymu mai'r allwedd yw peidio 

codeiddio cyfraith achosion fel nod ynddo'i hun, ond yn hytrach archwilio ymhle mae'r 

ddeddfwriaeth yn aneglur ar hyn o bryd, a beth yw'r ffordd orau o ddatrys hynny, yng 

nghyd-destun cyfraith achosion (os oes rhai). 

4.97 Yn olaf, ymhob achos, rydym yn ymwybodol iawn bod ein hargymhellion a'n cynigion 

yn ymwneud dim ond â'r gyfraith fel y mae'n berthnasol yng Nghymru.  Os cânt eu 

derbyn, byddai'r sefyllfa'n parhau heb ei newid yn Lloegr.  Gallai hynny arwain at 

sefyllfa anfoddhaol, hyd nes y gwneir newidiadau cyfatebol yn Lloegr - ac mae'n bosib 

na fydd hynny'n digwydd am amser hir, neu ddim o gwbl.  Ni fyddai hynny'n broblem 

lle'r ydym yn cynnig codeiddio rheol annadleuol ac adnabyddus sy'n bodoli'n barod 

mewn cyfraith achosion neu ganllawiau; ond gallai fod yn broblematig mewn achosion 

eraill.   

4.98 Yng nghyd-destun yr ymatebion i'r Papur Cwmpasu, ac yn ysbryd y sylwadau 

cyffredinol uchod, rydym wedi adolygu'r gyfraith achosion mewn perthynas â phob un 

o'r pynciau a ystyriwyd yn Rhan Dau, ac wedi cyflwyno cynigion lle ystyriwn bod 

hynny'n briodol.  Ond, yn unol â'r rhybudd am gymryd gofal a fynegwyd yn y Papur 

Cwmpasu, a gan nifer o'r bobl a ymatebodd iddo, rydym wedi dod i'r casgliad yn 

gyffredinol nad yw codeiddio cyfraith achosion mor ddefnyddiol ag y mae'n 

ymddangos efallai o edrych arno i ddechrau. 

  

                                                

43  Gweler paragraffau 8.90, 8.91 uchod. 

44  A fydd yn cael ei ymgorffori yn y Ddeddf Cynllunio Cymdogaethau 2014, a 17 (gweler para 8.94). 

45  Gweler para 4.91 uchod. 

46  Rheoliadau Seilwaith Cymunedol 2010, rheoliad 122; gweler, yn flaenorol, Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 

13/97, Atodiad B. 
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