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RHAN DAU 

PYNCIAU PENODOL 

 

Pennod 5: Darpariaethau rhagarweiniol  

CYFLWYNIAD 

5.1 Bydd y Bil Cynllunio newydd yn cynnwys nifer o ddarpariaethau cyffredinol sy'n 

sylfaenol i'w weithrediad.  Mae'r rhain yn debygol o gynnwys: 

(1) trosolwg o gwmpas y Bil, ac efallai gwmpas y Cod Cynllunio ("y Cod") cyfan; 

(2) cyfeiriadau at yr egwyddorion sy'n sail i'r broses o wneud penderfyniadau o dan 

y Cod; 

(3) syniad o'r prif gyrff sy'n gweithredu'r Cod - yn benodol, awdurdodau cynllunio 

ac efallai'r Arolygiaeth Gynllunio; 

(4) gweithrediad y Cod mewn achosion arbennig (megis mewn perthynas â thir y 

Goron, tir yr awdurdod lleol, ac ymgymerwyr statudol); 

(5) diffiniadau'r termau sydd ynddo. 

5.2 Mae cwmpas y Bil wedi derbyn ystyriaeth yn Rhan Un y Papur Ymgynghori hwn.  Mae 

diffiniadau ac achosion arbennig yn derbyn sylw ym Mhennod 17. 

5.3 Yn y Bennod hon rydym yn ystyried a oes angen pwrpas statudol amlwg yn y Bil 

Cynllunio (a thrwy gysylltiad, y Cod Cynllunio), a sut i resymoli a symleiddio'r amrywiol 

ddyletswyddau statudol sy'n berthnasol ar hyn o bryd i weithrediad swyddogaethau 

cynllunio. Yna rydym yn trafod y darpariaethau hynny sy'n delio gyda gweinyddiad y 

system gynllunio. 

 

EGWYDDORION SY'N TANATEGU'R COD CYNLLUNIO 

Datganiad statudol o bwrpas ar gyfer y system gynllunio 

5.4 Roedd un o'r statudau cynharaf yn ymwneud â chynllunio gwlad a thref yn disgrifio 

tasg y Gweinidog Cynllunio Gwlad a Thref fel yma: "sicrhau parhad yn y ffordd y mae 

polisi cenedlaethol yn cael ei fframio a'i weithredu mewn perthynas â defnydd a 

datblygiad tir drwy Gymru a Lloegr gyfan".1  Nid oedd Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 

                                                

1  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1943, a. 1. 
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1947 yn cynnwys egwyddor trosfwaol o'r fath am y sylfaen y dylai'r Gweinidog - neu'r 

awdurdodau cynllunio - weithredu arni.  Ac nid oedd unrhyw egwyddor o'r fath i'w 

chael yn unrhyw un o'r Deddfau cynllunio niferus oedd yn ei dilyn chwaith. 

5.5 Yn ein Papur Cwmpasu, roeddem yn awgrymu cynnwys datganiad statudol am 

bwrpas y system gynllunio - o ran gwneud cynlluniau ac hefyd wneud 

penderfyniadau.  Derbyniodd hyn gefnogaeth sylweddol. Cytunodd y Gymdeithas 

Cynllunio Gwlad a Thref y dylai'r Cod Cynllunio newydd gynnwys pwrpas statudol ar 

gyfer cynllunio ac awgrymodd bod y pwrpas yma'n cymryd i ystyriaeth y diffiniad a 

ddefnyddir yn y Ddeddf Cynllunio (Cymru) ("DC(C)")2015 yn ogystal â deddfwriaeth 

berthnasol Cymru, yn arbennig Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 

("Deddf Llesiant") 2015. Awgrymodd y diffiniad a ganlyn: 

Mae'r system gynllunio yng Nghymru'n bodoli i hybu a galluogi 

datblygiad cynaliadwy drwy gael systemau effeithiol o lunio cynlluniau, 

gwneud penderfyniadau a gorfodi sy'n cael eu gweithredu er budd y 

cyhoedd gan awdurdodau cynllunio lleol, a Llywodraeth Cymru a'i 

hasiantaethau. 

5.6 Cefnogwyd y syniad o gynnwys datganiad o bwrpas statudol hefyd gan Gymdeithas 

Perchnogion Tir a Busnes Cefn Gwlad (CLA), Persimmon Homes West Wales, 

Cymorth Cynllunio Cymru ac Innogy Renewables. 

5.7 Roedd adroddiad 2012 y Grŵp Cynghori Annibynnol (IAG) yn argymell hefyd y dylid 

cael datganiad statudol am bwrpas y system gynllunio, ar hyd y llinellau a ganlyn: 

Pwrpas y system gynllunio gwlad a thref yw rheoli a rheoleiddio 

defnydd a datblygiad tir mewn ffordd sy'n cyfrannu tuag at gyflawni 

datblygiad cynaliadwy.2 

Arweiniodd hyn at gyflwyno yn Neddf Cynllunio (Cymru) 2015 egwyddor datblygiad 

cynaliadwy, sy'n derbyn ystyriaeth isod, ond dim ond mewn perthynas â 

swyddogaethau penodol o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. 

5.8 Yn dilyn ystyriaeth ofalus, ein barn dros dro yw na fydd angen pwrpas statudol 

penodol yn y Bil Cynllunio ar gyfer y system gynllunio gyfan, ar yr amod bod y 

dyletswyddau statudol amrywiol sy'n gysylltiedig â gwneud penderfyniadau o fewn y 

system gynllunio wedi eu rhesymoli a'u hegluro. Rydym yn trafod hyn ymhellach 

isod.3 

Dyletswyddau statudol sy'n berthnasol wrth wneud swyddogaethau cynllunio 

5.9 Ar hyn o bryd mae dwy egwyddor gyffredinol sy'n ymwneud yn benodol â chynllunio 

yng Nghymru.  Y gyntaf, sydd wedi bodoli ers cyflwyno'r system gynllunio 70 mlynedd 

yn ôl, yw'r ddyletswydd sydd gan wneuthurwyr penderfyniadau mewn perthynas â'r: 

(1) cynllun datblygu, cyn belled ag y bo'n berthnasol, a'r 

                                                

2  Ymlaen at Deddf Cynllunio Cymru: Sicrhau System Llwyddiannus, Adroddiad i Lywodraeth Cymru gan y 
Grŵp Cynghori Annibynnol, Mehefin 2012, argymhelliad 1-3. 

3  Gweler paragraffau 5.120 -5.122 
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(2) holl ystyriaethau perthnasol eraill. 

5.10 Mae ystyriaethau perthnasol penodol eraill hefyd sydd wedi eu hamlygu mewn un 

ffordd neu'r llall: 

(1) cadwraeth neu welliant adeiladau rhestredig ac ardaloedd cadwraeth; 

(2) defnyddio'r iaith Gymraeg; a 

(3) pholisi Llywodraeth Cymru. 

5.11 Mae'r ail egwyddor gyffredinol, a gyflwynwyd gan Ddeddf Llesiant 2015 a Deddf 

Cynllunio (Cymru) 2015, yn ymwneud â datblygiad cynaliadwy.  Mae Adran 2 Deddf 

Cynllunio (Cymru) 2015 yn darparu bod yn rhaid gwneud unrhyw swyddogaeth sy'n 

ymwneud â ffurfio'r cynllun datblygu yma neu â rheoli datblygiad yn rhan o 

weithrediad datblygiad cynaliadwy yn unol â'r Ddeddf Llesiant. 

5.12 Yn ogystal â'r ddwy egwyddor gyffredinol yma, mae nifer o ddyletswyddau cyffredinol 

mewn deddfwriaeth arall a fydd i ryw raddau o leiaf yn berthnasol i weithrediad 

swyddogaethau o dan y ddeddfwriaeth gynllunio.  

5.13 Nodwyd gennym yn y Papur Cwmpasu bod nifer rhyfeddol o fawr o ddyletswyddau o 

fewn y ddeddfwriaeth sy'n ymwneud yn benodol â chynllunio a deddfwriaeth arall, yn 

cael eu rhoi i Weinidogion Cymru, awdurdodau cynllunio a chyrff cyhoeddus eraill 

wrth iddynt wneud eu swyddogaethau.   Rydym yn awgrymu y byddai'n ddefnyddiol i 

awdurdodau cynllunio lleol pe bai'r amrywiol ddyletswyddau sy'n berthnasol iddyn 

nhw wrth iddynt wneud penderfyniadau cynllunio'n cael eu casglu i un lle.3  Rydym 

yn awgrymu y gallai'r Cod Cynllunio gynnwys darpariaethau arwyddo, os nad mwy o 

wasanaeth na hynny, sy'n pwyntio pobl at ddeddfwriaeth arall lle gallent ganfod yr 

amrywiol ddyletswyddau yma. 

5.14 Gwelsom yn ein cyfarfodydd gyda rhanddeiliaid bod llawer ohonynt heb glywed am 

rai o'r dyletswyddau yma - yn arbennig y rheiny yn y trydydd categori. ym mharagraff 

5.9.  Roeddent oll yn gwybod am y ddyletswydd i ystyried y cynllun datblygu, a'r 

dyletswyddau sy'n gysylltiedig ag adeiladau rhestredig; ond ychydig iawn o bobl oedd 

yn gwybod, er enghraifft, am y gofyniadau i ystyried cefn gwlad, a pharciau 

cenedlaethol; ac nid oedd yr un ohonynt bron yn ymwybodol o ddarpariaethau Deddf 

Trosedd ac Anrhefn 1998 sy'n ymwneud ag atal troseddu. 

5.15 Roedd y Grid Cenedlaethol yn cytuno gyda'n barn dros dro. Ond roedd Cymdeithas 

y Bar ar Gynllunio a'r Amgylchedd (PEBA) yn credu y byddai modd gwneud yr 

"arwyddo" yn well drwy ddefnyddio arweiniad anstatudol yn hytrach na'i gynnwys yn 

y Bil Cynllunio ei hun. 

 

 

                                                

4 Gweler Cyfraith Cynllunio yn Nghymru: Papur Cwmpasu, Comisiwn y Gyfraith Rhif 228, 2015, para 5.27. 
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Y DDYLETSWYDD I YSTYRIED Y CYNLLUN DATBLYGU 

Y ddeddf bresennol 

5.16 Mae Adran 70 Deddf 1990 wedi cael ei haddasu'n sylweddol ers iddi gael ei 

weithredu'n gyntaf.  Mae'n berthnasol yng Nghymru erbyn hyn fel a ganlyn: 

(1) Lle gwneir cais i awdurdod cynllunio lleol am ganiatâd cynllunio— 

(a)  yn amodol ar adran 62D(5) ac adrannau 91 a 92, gallent 
roi caniatâd cynllunio, naill ai'n ddiamod neu'n atebol i 
amodau y maent yn eu barnu'n addas;5 neu 

(b)  gallent wrthod caniatâd cynllunio. 

(2) Wrth ddelio gyda chais am ganiatâd cynllunio bydd yr awdurdod 
yn ystyried— 

(a) darpariaethau'r cynllun datblygu, cyn belled ag y bo'n 
berthnasol i'r cais, 

(b) unrhyw ystyriaethau sy'n berthnasol i ddefnyddio'r iaith 
Gymraeg, cyn belled ag y bo'n berthnasol i'r cais; … ac 

(c)  unrhyw ystyriaethau perthnasol eraill. 

(3)  Mae Is-adran (1) yn dod yn weithredol yn amodol ar adran 65, ac 
ar ddarpariaethau dilynol y Ddeddf hon, ar adrannau 66, 67, 72 a 73 
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 
1990 ac ar adran 15 Deddf Gwasanaethau Iechyd 1976.6 

5.17 Mae Adran 65 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ac adrannau 67 a 73 o Ddeddf 

Adeiladau Rhestredig 1990 yn ymwneud â'r angen i gyhoeddi categorïau penodol o 

geisiadau; ac mae adran 15 Deddf 1976 yn ymwneud â cheisiadau am gategorïau 

penodol o ddatblygiad NHS; maent yn derbyn sylw dyledus mewn Pennod yn nes 

ymlaen.7 Ymdrinnir ag Adrannau 66 a 72 Deddf Adeiladau Rhestredig 1990 isod.8 

5.18 Mae Adran 70 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn cael ei gweithredu gan 

adrannau 77(4) a 79(4) sy'n llywio penderfyniad ceisiadau a elwir i mewn gan 

Weinidogion Cymru ar gyfer penderfynu amdanynt eu hunain, ac hefyd iddynt 

benderfynu apeliadau yn erbyn penderfyniadau awdurdodau cynllunio.   

5.19 Bydd wedi'i nodi bod y ddyletswydd a roddir ar yr awdurdod cynllunio'n gofyn eu bod 

yn ystyried y cynllun datblygu cyfan, nid rhannau ohono yn unig; ond hefyd, dim ond 

cyn belled ag y bo'r cynllun yn berthnasol i'r cais perthnasol. 

                                                

5  Mae adran 62D yn ymwneud â cheisiadau am ddatblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol ac yn derbyn sylw 

ym Mhennod 10 y Papur Ymgynghori yma. Mae Adran 91 yn delio gydag amodau cynllunio, ac adran 92 

gyda chaniatâd amlinellol; maent yn derbyn sylw ym Mhennod 8. 

6  Mae is-adran (4) yn cynnwys diffiniadau; mae is-adrannau eraill yn berthnasol yn Lloegr yn unig. 

7  Gweler paraffau 8.197, 8.198 a cwestiwn ymgynghori 8-29. 

8  Gweler paragraffau 5.41 i 5.56 a cwestiwn ymgynghori 5-4. 
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5.20 Yn ogystal, pan fydd yn gweithredu amrywiol bwerau eraill o dan y Deddfau cynllunio, 

mae dyletswydd gan awdurdod i gymryd y cynllun datblygu i ystyriaeth, cyn belled â'i 

fod yn berthnasol.  Mae'r rhestr gyflawn o swyddogaethau y mae'r ddyletswydd yn 

ymwneud â nhw fel a ganlyn: 

(1) penderfynu ceisiadau cynllunio ac apeliadau (o dan adrannau 70,77 a 79 Deddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990); 

(2) gosod amodau sy'n cyfyngu ar hyd caniatâd cynllunio (o dan adran 91); 

(3) gosod amodau ar ganiatâd cynllunio amlinellol (o dan adran 92) 

(4) diddymu neu addasu caniatâd cynllunio (o dan adran 97); 

(5) rhoi gorchymyn dirwyn i ben (o dan adran 102 neu Atodlen 9); 

(6) cyhoeddi hybysiad gorfodi (o dan adran 172); 

(7) rhoi neu ddiwygio caniatâd cynllunio wrth benderfynu apêl yn erbyn hysbysiad 

gorfodi (o dan adran 177); a 

(8) phenderfynu ceisiadau am ganiatâd sylweddau peryglus (o dan adran 9 Deddf 

Cynllunio (Sylweddau Peryglus) 1990).   

5.21 Mae dyletswydd debyg yn berthnasol mewn perthynas ag arfer swyddogaethau sy'n 

ymwneud ag arddangos hysbysebion, ond dim ond yn Lloegr.9 

5.22 Mae'r broses o ffurfio'r cynllun datblygu'n derbyn ystyriaeth yn y Bennod nesaf o'r 

Papur Ymgynghori yma.Ond mae pwysigrwydd y cynllun wrth wneud 

penderfyniadau'n hanfodol.  Ymhellach, rhoddodd Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 

2004 bwyslais ychwanegol ar yr egwyddor yma, drwy brofi hyn, 

Os ydym am ystyried y cynllun datbygu i bwrpas unrhyw benderfyniad 

sydd i gael ei wneud o dan y Deddfau cynllunio, mae'n rhaid gwneud y 

penderfyniad yn unol â'r cynllun heblaw bod ystyriaethau perthnasol yn 

dangos yn wahanol.10 

Ond, mae werth nodi bod y pwyslais yma wedi'i gynnwys yn Neddf 2004 yn unig, ac 

nid yn Neddf 1990 ei hun.  Mae'r ymadrodd "Deddfau cynllunio" yn cyfeirio at Ddeddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990, Deddf Adeiladau Rhestredig 1990, a Deddf 

Sylweddau Peryglus 1990.  

 

Diwygiad posibl 

5.23 Er bod y ddyletswydd i ystyried y cynllun datblygiad wedi'i gweithredu ar gyfer ystod 

sylweddol o swyddogaethau o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 a 

                                                

9  Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Rheoli Hysbysebion) (Lloegr) 2007, rhe. 3(1). 

10  Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, a. 38(6) – yn disodli Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a.54A 

(a roddwyd i mewn gan Ddeddf Cynllunio a Digolledu 1991). 
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deddfwriaeth arall, sydd wedi'u rhestru uchod, nid yw'r rhestr honno'n gynhwysfawr 

o gwbl.  Er enghraifft, nid yw'n cynnwys cymeradwyo manylion sy'n ofynnol gan amod 

sy'n gysylltiedig â chaniatâd cynllunio neu mewn gorchymyn datblygu; negodi 

goblygiad cynllunio; arfer unrhyw bwerau gorfodi heblaw cynhyrchu hysbysiad 

gorfodi; a diddymu hysbysiad gorfodi.11 Mae hefyd yn hepgor ymarfer unrhyw 

swyddogaethau o dan Rannau 8 i 15 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 - sy'n 

ymwneud ag, er â choed wedi'u diogelu, hysbysiadau tir hyll, hysbysebion (o leiaf yng 

Nghymru) a phriffyrdd - a'r holl swyddogaethau o dan Ddeddf Adeiladau Rhestredig 

1990.   

5.24 Mewn gwirionedd, yr awdurdodau cynllunio sy'n arfer nifer o'r pwerau yma, mewn 

perthynas â'r cynllun datblygu cyn belled ag y bo'n cynnwys unrhyw bolisïau sy'n 

berthnasol.  Er enghraifft, lle mae awdurdod yn ystyried telerau goblygiad cynllunio 

arfaethedig o dan adran 106 Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, neu'n cymryd 

mathau amrywiol o gamau gorfodi, neu'n tynnu rhybudd gorfodi yn ôl sydd wedi cael 

ei gyhoeddi, mae hi bron yn anochel y bydd yn ystyried darpariaethau'r cynllun 

datblygu.  Ar y llaw arall, wrth ystyried cais am dystysgrif cyfreithlondeb, ni fydd y 

cynllun datblygu'n berthnasol.12 

5.25 Mae werth nodi hefyd bod y ddyletswydd yn berthnasol ar hyn o bryd dim ond ar gyfer 

gweithrediad unrhyw swyddogaethau amrywiol gan awdurdod cynllunio, ac nid i arfer 

swyddogaeth o'r fath gan unrhyw gorff cyhoeddus arall. 

5.26 Beth bynnag, os byddai darpariaethau o'r fath yn berthnasol i arfer swyddogaeth 

benodol, byddai gofyn i gorff cyhoeddus eu cymryd i ystyriaeth yn rhan o'i 

ddyletswydd cyfraith gyffredin gyffredinol er mwyn ystyried unrhyw beth sy'n 

berthnasol wrth wneud unrhyw benderfyniad.13   

5.27 Felly, rydym yn ystyried dros dro bod y ddyletswydd sydd yn adran 70 ar hyn o bryd 

(ac yn y darpariaethau eraill sydd wedi eu rhestru ym mharagraff 5.20 uchod) i 

gymryd y cynllun datblygu i ystyriaeth yn cael ei gweithredu wrth arfer unrhyw 

swyddogaethau o dan y Cod Cynllunio - nid y dyletswyddau hynny a enwyd yn 

benodol yn unig - gan unrhyw gorff cyhoeddus.   Felly dylai gael ei gynnwys ar 

ddechrau'r Bil, ynghyd â'r egwyddor ynghylch uchafiaeth y cynllun, sydd ond i'w gael 

erbyn hyn yn adran 38(6) Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004. 

Cwestiwn ymgynghori 5-1. 

Rydym yn cynnig dros dro y dylid cynnwys darpariaeth yn y Bil, sy'n nodi bod unrhyw 

gorff cyhoeddus sy'n gweithredu unrhyw swyddogaeth o dan y Cod: 

(1) yn gorfod ystyried y cynllun datblygu, cyn belled ag y bo'n berthnasol i 

ymarferiad y swyddogaeth honno; a 

                                                

11  Mae Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a 79(1) yn sicrhau hyn: pan fyddent yn ymdrin ag apêl, gall 

Gweinidogion Cymru ymdrin ag o fel petai'n gais a wnaed iddynt hwy yn y lle cyntaf. 

12  Yn amodol ar y penderfyniadau yn Richmond-upon-Thames v yr Ysgrifennydd Gwladol [2002] 2 PLR 115 

(gweler para 7.51). 

13  Gweler para 5.28 i 5.32 uchod. 
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(2) rhaid gweithredu'r swyddogaeth honno yn unol â'r cynllun heblaw bod 

ystyriaethau perthnasol yn arwyddo fel arall. 

Ydy ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Y DDYLETSWYDD GYFFREDINOL I YSTYRIED YSTYRIAETHAU PERTHNASOL ERAILL  

Y ddeddf bresennol 

5.28 Yn ogystal â'r cynllun datblygu, mae pob un o'r amrywiol ddarpariaethau statudol y 

cyfeirir atynt ym mharagraff 5.20 uchod hefyd yn cyfeirio at y ddyletswydd i gymryd 

i ystyriaeth "unrhyw ystyriaethau perthnasol eraill".  Gellid dadlau nad yw hyn yn ddim 

byd mwy na datganiad statudol o egwyddor sylfaenol o gyfraith weinyddol: 

Mae'n rhaid i rywun yr ymddiriedir ynddo i wneud penderfyniad ei 

gyfarwyddo ei hun yn gywir yn y gyfraith fel petai.  Mae'n rhaid iddo 

dynnu ei sylw ei hun at y materion y mae wedi'i rwymo i'w hystyried.  

Mae'n rhaid iddo eithrio o'i ystyriaethau materion sy'n amherthnasol i'r 

hyn sydd ganddo i'w ystyried.  Os nad yw'n ufuddhau i'r rheolau hynny, 

gellid dweud yn wirioneddol - ac fe ddywedir hyn yn aml - ei fod yn 

gweithredu mewn ffordd 'afresymol'.14 

5.29 Mae'r egwyddor yma'n hollbwysig, oherwydd mae'n rhaid i bobl sy'n gwneud 

penderfyniadau gymryd i ystyriaeth mewn llawer o achosion doreth o ffactorau sydd 

ond yn derbyn sylw'n rhannol gan y cynllun datblygu, neu ystyried y ffaith fod y cynllun 

naill ai wedi dod i ben neu'n hollol dawel.  Mae hefyd angen cydbwyso gwahanol 

ddarpariaethau cynllun, neu gynlluniau sy'n gorgyffwrdd, a allai dynnu i gyfeiriadau 

gwahanol, a dylid gwneud hyn yng nghyd-destun yr holl ystyriaethau perthnasol.   

5.30 O ran y mathau o ystyriaethau a allai fod yn berthnasol, mae'r ffurf glasurol i'w chael 

yn natganiad adnabyddus Cooke J yn Stringer v y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: 

Gall unrhyw ystyriaeth sy'n ymwneud â defnydd a datblygiad tir  fod yn 

ystyriaeth gynllunio.  O ran y cwestiwn 'a yw ystyriaeth arbennig sy'n 

perthyn o fewn y categori eang hwnnw yn berthnasol mewn achos 

penodol' bydd hynny'n dibynnu ar yr amgylchiadau.15 

5.31 Dywedodd yr Arglwydd Bingham fel a ganlyn, ynTesco Stores v yr 

Ysgrifennydd Gwladol a Chyngor Dosbarth Gorllewin Swydd Rhydychen: 

Rwy'n cymryd bod "material" (Saesneg) yn y cyd-destun yma'n golygu 

"relevant" (Saesneg).  Felly mae'r is-adran yn mynegi'r rheol gyfarwydd 

bod yn rhaid i'r sawl sy'n gwneud penderfyniad roi ystyriaeth i 

                                                

14  Associated Provincial Picture Houses v Wednesbury Corporation [1948] 1 KB 223, CA, drwy'r Arglwydd 

Greene MR ar dud.229; gwelwch hefyd Padfield v y Gweinidog Amaeth, Pysgodfeydd a Bwyd [1968] AC 

997, HL, drwy'r Arglwydd Reid ar dud 1030, ac R v Alconbury Developments Ltd v yr Ysgrifennydd Gwladol 

[2003] 2 AC 295 ar [50]. 

15  [1970] 1 WLR 1281, ar dud. 1294. 
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ystyriaethau perthnasol a pheidio â rhoi ystyriaeth i ystyriaethau 

amherthnasol.  ... Mae'r pwysigrwydd sydd i gael ei roi i unrhyw 

ystyriaeth a ystyrir yn berthnasol yn fater i wneuthurwr y penderfyniad 

wrth gwrs.16 

5.32 Yn fwy diweddar bu'r Arglwydd Carnwath o Notting Hill, Ynad y Goruchaf Lys, yn R 

(Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch) v Cyngor Sir Wolverhampton), yn 

dadlau bod: 

"Material" mewn iaith pob dydd yr un fath â "relevant". Lle bydd 

gweithredu pŵer, yn y ffordd a ragwelir gan y statud, yn cael 

canlyniadau cynllunio ac ariannol fel ei gilydd, nid oes rheswm amlwg 

i drin y naill na'r llall yn amherthnasol.17 

Diwygiad posibl 

5.33 Yn debyg i'r cynllun datblygu, mae'r rhestr o swyddogaethau sy'n amlwg atebol i'r 

ddyletswydd i ystyried "ystyriaethau perthnasol eraill" yn hir, ond nid yw'n agos at fod 

yn gyflawn.  Ond, eto, mae'r ddyletswydd i ystyried popeth sy'n berthnasol yn ofynnol 

ar unrhyw gorff cyhoeddus wrth wneud unrhyw swyddogaeth o dan unrhyw 

ddeddfwriaeth, p'un a ydyw'n nodi hynny neu beidio. 

5.34 Rydym wedi nodi'n barod ei bod hi'n ddefnyddiol cael cyfeiriad eglur at y ddyletswydd 

yma o roi ystyriaeth i ystyriaethau materol eraill.18 Ond mae'n ymddangos yn 

fympwyol, ac o ddim cymorth, i'w grybwyll dim ond mewn perthynas â rhai 

dyletswyddau penodol.   Rydym yn ystyried dros dro y dylid gweithredu'r ddyletswydd 

yn eglur wrth arfer unrhyw swyddogaeth o dan y Cod Cynllunio newydd.   

5.35 O ran beth yw ystyriaeth berthnasol, nid yw'n ymddangos ar yr olwg gyntaf bod yr 

egwyddor yn Stringer19 yn brawf arbennig o ddefnyddiol.  Felly, nododd y Papur 

Cwmpasu bod lle efallai i wella hygyrchedd y gyfraith drwy godeiddio'r gyfraith 

achosion ar ystyriaethau perthnasol, gyda'r cafeat y byddai'n rhaid rhoi ystyriaeth 

ofalus i'r cwestiwn, ydy hyn yn mynd i sicrhau mwy o eglurder mewn gwirionedd.20   

5.36 Roedd y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru o'r farn y byddai'n 

ddefnyddiol cael mwy o fanylion am "egwyddorion beth ydyw a beth nad ydyw yn 

ystyriaeth berthnasol".Yn yr un modd, awgrymodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr 

Tudful y dylai'r Cod Cynllunio newydd godeiddio'r "angen" am ddatblygiad fel 

ystyriaeth cynllunio perthnasol.  Roedd yr Arolygiaeth Gynllunio, ar y llaw arall, yn 

nodi nad oedd y syniad o "ystyriaethau perthnasol" (fel ydoedd gyda diffiniad "cwrtil") 

yn addas iawn i gael ei gofnodi yn y gyfraith.  

                                                

16  (1994) 68 P&CR 219, CA, ar dud. 227. 

17  [2012] UKSC 34, 1 WLR 2264, ar [26]. 

18  Gweler paragraff 5.29 uchod. 

19  Gweler para 5.30 uchod. 

20  Cyfraith Gynllunio yng Nghymru: Papur Cwmpasu (2015) Papur Ymgynghori Comisiwn y Gyfraith Rhif 228, 

paragraff 7.36. 
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5.37 Ymhellach, os cyfeirir at bynicau penodol - naill ai o fewn Deddf 1990 ei hun neu drwy 

gyfeiriad at Ddeddfau eraill - gallai achosi i'r pynciau hynny dderbyn rhagor o 

bwysigrwydd (llawer iawn mwy o bwysigrwydd mewn rhai achosion) yn y broses 

wneud penderfyniadau na phynicau eraill na chawsent eu henwi felly.  Roedd yr 

egwyddor a esboniwyd gan y Llys Apêl yn achosion  Dwyrain Swydd Northampton a 

Chymdeithas Caerfaddon a nodir isod21 – ynghylch y pwysigrwydd i'w roi i rai 

ystyriaethau perthnasol penodol - yn gymwys dim ond mewn perthynas â'r 

ystyriaethau hynny y mae'n rhaid i awdurdod "dalu sylw arbennig" iddynt neu "roi 

ystyriaeth benodol" iddynt.  Ond mae'n debygol y bydd unrhyw ystyriaeth berthnasol 

a grybwyllir yn cael blaenoriaeth, heblaw mewn sefyllfa lle nad yw hynny'n dderbyniol. 

5.38 O'i ystyried, felly, rydym yn barnu bod yr egwyddor a amlinellir yn Stringer yn dal i 

grynhoi'n gywir y sefyllfa yn y gyfraith; ond nid oes modd geirio hynny'n hawdd iawn 

fel darpariaeth statudol.  Felly nid ydym yn argymell bod yr ymadrodd "ystyriaethau 

perthnasol" yn cael ei ddiffinio'n fanylach.  Ac, yn gyffredinol, rydym yn argymell nad 

yw'r Cod yn cyfeirio at gategorïau penodol o ystyriaethau (yn amodol ar y ddau 

eithriad a nodir isod).22 

5.39 Ar y llaw arall, rydym yn ystyried hyn: yng nghyd-destun tuedd gynyddol y llysoedd 

(ac eraill) i gyfeirio at ystyriaethau penodol yn y Saesneg fel rhai "relevant" yn hytrach 

na rhai "material",23 rydym o'r farn y gallai fod yn fwy defnyddiol i ddefnyddio'r 

ymadrodd "relevant considerations" am "ystyriaethau perthnasol". 

5.40 Yn amodol ar y pwyntiau hynny, rydym felly'n barnu dros dro y dylid gweithredu'r 

ddyletswydd sydd o dan bob un o'r darpariaethau sydd wedi'u rhestru ym mharagraff 

5.20 i ystyried "other relevant [material] considerations" pan fydd unrhyw gorff 

cyhoeddus yn gwneud unrhyw swyddogaethau o dan y Cod Cynllunio - nid dim ond 

y swyddogaethau hynny y mae'n cael ei ddefnyddio'n ar eu cyfer ar hyn o bryd.    

Cwestiwn ymgynghori 5-2.2. 

Rydym yn barnu dros dro; 

(a) y byddai ceisio diffinio ystyriaethau perthnasol yn y Cod Cynllunio'n achosi 

cymaint o broblemau ag y byddai'n eu datrys; ac 

(b) y byddai'r term Saesneg “relevant considerations” yn fwy priodol na 

“material considerations”  

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Cwestiwn ymgynghori 5-3. 

                                                

21  Gweler paragraffau 5.46 a 5.49. 

22  Gweler cwestiwn ymgynghori 5-5 (yr iaith Gymraeg) a cwestiwn ymgynghori 5-6 (polisi Llywodraeth). 

23  Gwelwch y dyfyniadau o benderfyniadau'r Goruchaf Lys ym mharagraffau 5.31 a 5.32 uchod. 
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Rydym yn cynnig dros dro y dylid cynnwys darpariaeth yn y Bil, sy'n golygu bod corff 

cyhoeddus sy'n gweithredu unrhyw swyddogaeth o dan y Cod yn gorfod ystyried 

unrhyw ystyriaethau perthnasol eraill.  

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

 

YSTYRIAETHAU PERTHNASOL PENODOL (1): ADEILADAU REHSTREDIG AC 

ARDALOEDD CADWRAETH 

Adeiladau rhestredig: y ddeddf bresennol 

5.41 Nodwyd uchod bod adran 70(3) Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (penderfynu 

ceisiadau: ystyriaethau cyffredinol) yn nodi'n eglur bod y pŵer i benderfynu ceisiadau 

cynllunio i gael ei weithredu yn amodol ar adrannau 66 a 72 Deddf Adeiladau 

Rhestredig 1990.24 

5.42 Mae Adran 66 Deddf Adeiladau Rhestredig 1990 (dan y teitl "dyletswydd gyffredinol 

mewn perthynas ag adeiladau rhestredig wrth arfer swyddogaethau cynllunio") yn 

darparu, yng Nghymru, fel a ganlyn: 

(1) Wrth ystyried a ddylid rhoi caniatâd cynllunio i ddatblygiad sy'n 

effeithio ar adeilad rhestredig neu ei leoliad, bydd yr awdurdod 

cynllunio lleol neu efallai Weinidogion Cymru'n rhoi ystyriaeth arbennig 

i fantais cadw'r adeilad neu ei leoliad neu unrhyw nodweddion o 

ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig sydd ganddo.  

(2) Heb effeithio ar adran 72, wrth arfer pwerau adfeddiant, 

gwaredu a datblygu (yn cynnwys ailddatblygu) a roddwyd gan [Ddeddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990], bydd yn rhaid i awdurdod lleol ystyried 

mantais cadw noddweddion o fudd hanesyddol neu bensaernïol 

arbennig, ac yn arbennig, adeiladau rhestredig.25 

5.43 Mae adran 16 yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau cynllunio a Gweinidogion Cymru i 

roi ystyriaeth arbennig i fanteision cadw adeilad rhestredig neu ei leoliad neu unrhyw 

nodweddion o ddiddordeb pensaernïol - dan yr union delerau â'r ddyletswydd yn 

66(1) - wrth ddelio gyda cheisiadau am ganiatâd adeiladu rhestredig.   

5.44 Nid yw unrhyw un o'r dyletswyddau'n cael ei gweithredu'n eglur wrth benderfynu 

apeliadau caniatâd cynllunio neu ganiatâd adeiladau rhestredig,26 er bod dyletswydd 

                                                

24  Gweler para 5.16 uchod. 

25  Cyflwynwyd y ddyletswydd yn gyntaf yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1968, a. 41, a ddrafftiwyd fel ei bod 

yn berthnasol i'r ceisiadau am ganiatâd cyllunio ac am ganiatâd adeilad rhestredig. 

26  Felly, nid oes unrhyw ddarpariaeth yn y naill achos na'r llall sy'n gyfatebol â Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 

1990, a.79(4) (gweler baragraff 5.18). 
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o'r fath yn cael ei gweithredu'n llwyr gan adran 79(1) Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 

1990 ac adran 22(1)(a) Deddf Adeiladau Rhestredig 1990. 

5.45 Mae'n amlwg, er gwaethaf teitl adran 66, bod y ddyletswydd i ystyried adeiladau 

rhestredig yn berthnasol dim ond wrth benderfynu ceisiadau am ganiatâd cynllunio a 

chaniatâd adeilad rhestredig, a phrynu a gwaredu tir - ac mewn un achos y 

ddyletswydd yw rhoi "ystyriaeth arbennig" i fantais ei gadw ac ati' ac, yn y llall, y 

ddyletswydd yw dim ond ei "ystyried".  Nid yw'n berthnasol i arfer unrhyw 

swyddogaethau eraill o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, na chwaith i arfer 

swyddogaethau o dan Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (sy'n ymwneud â 

chynlluniau datblygu).   

55.46 O ran y pwysigrwydd y dylid ei roi i'r ddyletswydd, mae'r Llys Apêl wedi nodi mai: 

bwriad y Senedd wrth weithredu adran 66(1) oedd y dylai'r bobl sy'n 

gwneud y penderfyniadau roi 'pwysigrwydd a phwys sylweddol' i 

fantais cadw lleoliad adeiladau rhestredig wrth wneud yr ymarfer 

cydbwyso.27 

Ardaloedd cadwraeth 

5.47 Mae adran 72 y Ddeddf Adeiladau Rhestredig 1990 ("dyletswydd gyffredinol mewn 

perthynas ag ardaloedd cadwraeth wrth arfer swyddogaethau cynllunio") yn nodi: 

(1) Wrth weithredu unrhyw [swyddogaethau o dan neu drwy 

rinwedd] unrhyw rai o'r darpariaethau y sonnir amdanynt yn is-adran 

(2), mewn perthynas ag unrhyw adeiladau neu dir arall mewn ardal 

gadwraeth, rhaid talu sylw arbennig i fantais cadw neu wella cymeriad 

neu olwg yr ardal honno.   

(2) Y darpariaethau y cyfeirir atynt yn is-adran (1) yw'r Deddfau 

Cynllunio a Rhan 1 Deddf Adeiladau Hanesyddol a Henebion 1953 ac 

adrannau 70 a 73 Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu 

Trefol 1993.28 

5.48 Mae'r ddyletswydd i ystyried ardaloedd cadwraeth wedi'i fframio'n ehangach na'r 

ddyletswydd gyfatebol sy'n ymwneud ag adeiladau rhestredig, fel y mae'n berthnasol 

i weithrediad unrhyw swyddogaeth o dan y Deddfau cynllunio, ac nid yn unig i 

benderfynu ceisiadau am ganiatâd cynllunio a chaniatâd adeiladau rhestredig.  Mae 

hefyd yn berthnasol i swyddogaethau cyfyngedig o dan Ddeddf 1953 (yn ymwneud 

yn bennaf â grantiau a chaffael tir) a Deddf 1993 (rhyddfreinio lesddaliadau), ond nid 

i'r rheiny o dan Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (cynlluniau datblygu).   

5.49 Mae'r Llys Apêl wedi ystyried arwyoddocâd y ddarpariaeth hon, fel a ganlyn: 

                                                

27  Cyngor Dosbarth Dwyrain Swydd Northampton v yr Ysgrifennydd Gwladol [2014] EWCA Civ 137, [2015] 1 

WLR, CA, drwy Sulivan LJ ar [29], cymeradwywyd yn Mordue v yr Ysgrifennydd Gwladol [2015] EWCA Civ 

1243, [2016] 1 WLR 2682, CA. 

28  Cyflwynwyd y ddyletswydd yn gyntaf yn Neddf Amwynderau Trefol 1967, a. 1(5), a ddrafftiwyd fel ei bod yn 

cyfeirio at yr holl swyddogaethau o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1971 (sef Deddf Cynllunio Gwlad a 

Thref 1990 a Deddf Adeiladau Rhestredig 1990). 
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...dylai'r gwneuthurwr penderfyniad mewn ardal gadwraeth roi'r 

ystyriaeth gyntaf i'r gofyniad o dan [adran 72 Deddf Adeiladau 

Rhestredig 1990] i dalu "sylw arbennig". Mae'n wir bod mantais cadw 

neu wella cymeriad neu olwg yr ardal gadwraeth, mewn termau ffurfiol, 

yn "ystyriaeth berthnasol" o fewn [adran 70 Deddf Cyllunio Gwlad a 

Thref 1990].  Fodd bynnag, am ei bod yn ystyriaeth y mae'n rhaid talu 

sylw arbennig iddi fel mater o ddyletswydd statudol, rhaid ystyried bod 

ganddi bwysigrwydd a phwysau sylweddol.29 

Adeiladau rhestredig ac ardaloedd cadwraeth: diwygio posibl 

5.50 Fel y nodwyd uchod mae'r dyletswyddau statudol sy'n ymwneud ag adeiladau 

rhestredig ac ardaloedd cadwraeth wedi eu cynnwys yn Neddf Adeiladau Rhestredig 

1990, a chyfeirir atynt yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.30 

5.51 Mae werth nodi nad oes unrhyw ddyletswydd statudol, cyffredinol nac fel arall, yn 

ymwneud â chategorïau o asedau treftadaeth (fel y cyfeirir atynt weithiau erbyn hyn) 

heblaw adeiladau rhestredig ac ardaloedd cadwraeth - yn benodol safleoedd 

treftadaeth byd, henebion cofrestredig, a thirluniau a gerddi cofrestredig.  O ystyried 

bod safleoedd treftadaeth byd, yn arbennig, yn safleoedd o "ddiddordeb eithriadol, a 

bod angen felly eu cadw yn rhan o dreftadaeth byd y ddynoliaeth gyfan",31 a bod 

datganiad i ddweud bod gan henebion cofrestredig statws sy'n gyfatebol gydag 

adeiladau rhestredig Graddfa I a II*.32 mae hynny'n annisgwyl.  

5.52 Rydym yn ystyried dros dro y dylid ehangu'r dyletswyddau sy'n ymwneud ag 

adeiladau rhestredig ac ardaloedd cadwraeth fel eu bod yn gydradd berthnasol i 

unrhyw ased hanesyddol (yn cynnwys safleoedd treftadaeth byd, henebion 

cofrestredig, a pharciau a gerddi cofrestredig).  Byddai hefyd yn briodol cyflwyno pŵer 

i alluogi i Weinidogion Cymru ychwanegu categorïau eraill o dir at y diffiniad o "ased 

hanesyddol" er mwyn gallu cynnwys, er enghraifft, meysydd brwydr cofrestredig. 

5.53 Ymhellach, nid yw'n ymddangos yn rhesymegol bod y ddyletswydd sy'n ymwneud ag 

ardaloedd cadwraeth yn berthnasol i weithrediad unrhyw swyddogaeth o dan unrhyw 

rai o'r Deddfau cynllunio - sy'n sylweddol ehangach na'r swyddogaethau sy'n atebol 

i'r ddyletswydd i roi ystyriaeth i'r cynllun datblygu.  I'r gwrthwyneb, mae'r ddyletswydd 

sy'n ymwneud ag adeiladau rhestredig yn weithredol dim ond mewn perthynas â rhai 

o'r swyddogaethau hynny - ac mae wedi'i mynegi mewn termau ychydig yn wahanol 

yn adran 66(1) (penderfyniadau cynllunio) ac adran 66(2) (caffael tir).   

5.54 Mae hyn yn gwrthgyferbynu â'r dyletswyddau, a ystyrir isod,33 i ystyried gwahanol 

agweddau o'r amgylchedd naturiol, a materion eraill, y mae pob un ohonynt yn 

                                                

29  Bath Society v yr Ysgrifennydd Gwladol [1991] 1 WLR 1303, CA, ar dudalennau 1318-1319.  Roedd yr 

achos yn ymwneud â Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1971, a. 277 (rhagflaenydd Deddf Adeiladau 

Rhestredig 1990, a 72). 

30  Gweler paragraffau 5.41 i 5.49. 

31  Confensiwn Treftadaeth Byd, 1972, rhagarweiniad. 

32  Cylchlythyr WO 60/96, Atodiad 1, paragraff 4. 

33  Gweler paragraffau 5.96 i 5.113. 
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berthnasol i unrhyw gorff cyhoeddus perthnasol wrth weithredu unrhyw rai o'i 

swyddogaethau.   

5.55 Gellir nodi bod yr Uchel Lys wedi penderfynu hyn yn ddiweddar (yn R v (McClellan) 

v Cyngor Bwrdeistref Lleol Lambeth) er na fyddai'r ddyletswydd yn adran 72 yn 

berthnasol i dorri coeden gan awdurdod lleol sydd mewn ardal gadwraeth lle nad 

oedd yn gweithredu i arfer unrhyw rai o'r swyddogaethau sydd wedi eu rhestru yn 

adran 72(2), byddai bodolaeth yr ardal gadwraeth yn ystyriaeth berthnasol beth 

bynnag, y dylai'r awdurdod fod wedi ei gymryd i ystyriaeth.34 

5.56 Rydym yn ystyried dros dro y dylai'r dyletswyddau sy'n ymwneud ag adeiladau 

rhestredig, ardaloedd cadwraeth ac asedau hanesyddol fod yn berthnasol i'r 

gweithrediad gan unrhyw gorff cyhoeddus perthnasol wrth weithredu unrhyw rai o'i 

swyddogaethau dan amgylchiadau sy'n debygol o effeithio ar ased neu ei leoliad neu 

ei nodweddion.  Nid ydym yn barnu y byddai'n costio fawr ychwanegol i awdurdod 

wneud dyletswydd o'r fath yn eglur - fel a bwysleisiwyd gan benderfyniadau megis 

McClennan, mae'r ddyletswydd yn berthnasol beth bynnag wrth weithredu 

swyddogaeth o'r fath mewn perthynas ag ased treftadaeth neu ei leoliad.   

Cwestiwn ymgynghori 5-4. 

Rydym yn cynnig dros dro y dylai darpariaeth neu ddarpariaethau gael eu cynnwys , 

gan olygu bod: 

(1) corff sy'n arfer unrhyw swyddogaeth statudol yn gorfod ystyried beth 

fyddai mantais cadw neu ychwanegu at asedau hanesyddol, eu lleoliad, 

ac unrhyw nodweddion o ddiddordeb arbening sydd ganddynt; ac  

(2) mae'n rhaid i gorff sy'n gwneud swyddogaethau o dan y Cod Cynllunio 

a'r Cod Amgylchedd Hanesyddol roi ystyriaeth arbennig i'r materion 

hynny;  

a bod "asedau hanesyddol" yn cael eu diffinio i gynnwys safleoedd treftadaeth, 

henebion cofrestredig, adeiladau rhestredig, ardaloedd cadwraeth, parciau a gerddi 

cofrestredig, ac unrhyw gategorïau eraill o dir y gallai Gweinidogion Cymru eu 

rhagnodi.  

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

YSTYRIAETHAU PERTHNASOL PENODOL (2): DEFNYDDIO'R IAITH GYMRAEG 

Y ddeddf bresennol 

5.57 Un o elfennau'r egwyddor datblygiad cynaliadwy yw bod yn rhaid i gorff cyhoeddus 

weithredu mewn ffordd sy'n sicrhau "Cymru o ddiwylliant lewyrchus ac iaith Gymraeg 

                                                

34  [2014] Uchel Lys Cymru a Lloegr 1964 (Gweinyddol), ystyriwyd yn R (Dillner) v Cyngor Sir Sheffield [2016] 

Uchel Lys Cymru a Lloegr 945 (Gweinyddol), [2016] Env LR 31, per Gilbart J ar [168]. 
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ffyniannus".35 Ond, yn ychwanegol, cyflwynodd Deddf Cynllunio (Cymru) 

(DC(C))2015 ddyletswyddau penodol i'r system gynllunio.  

5.58 Gosododd Adran 3 Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 adran 60B(2) i mewn i Deddf 

Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 fel ei fod yn gofyn bod y gwerthusiad 

cynaliadwyaeth a gynhyrchir mewn cysylltiad â'r Fframwaith Datblygiad Cenedlaethol 

yn cynnwys "asesiad o effeithiau tebygol y polisïau yn y Fframwaith drafft ar y defnydd 

a wneir o'r iaith Gymraeg".  Rhoddwyd darpariaeth debyg i mewn i Ddeddf Cynllunio 

a Phrynu Gorfodol 2004 mewn perthynas â pharatoi cynlluniau datblygu lleol a 

strategol.36 

5.59 Rhoddodd Adran 31 Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 adran 70(2)(aa) i mewn i Ddeddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990, yn gofyn i'r rheiny sy'n penderfynu ceisiadau cynllunio 

(ac apeliadau) ystyried "unrhyw ystyriaethau sy'n ymwneud â defnyddio'r iaith 

Gymraeg, cyn belled ag y bo'n berthnasol i'r cais." 

5.60 Ond mae is-adran (4) adran 31 yn darparu hyn: 

(4) Nid yw'r diwygiadau a wneir gan yr adran yma'n newid— 

(a)  a ddylid ystyried unrhyw ystyriaeth arbennig o dan is-adran 
(2) adran 70 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, neu 

(b)  faint o bwysigrwydd i'w roi i unrhyw ystyriaeth a ystyrir o 
dan yr is-adran honno. 

5.61 Mewn geiriau eraill - yn debyg i'r egwyddor datblygiad cynaliadwy isod - nid yw'r 

cyfeiriad eglur at yr iaith Gymraeg yn rhoi blaenoriaeth iddi dros unrhyw ystyriaeth 

berthnasol arall.   

5.62 Mae'r ddyletswydd i ystyried effaith polisïau a phenderfyniadau cynllunio ar y defnydd 

a wneir o'r iaith Gymraeg yn berthnasol felly wrth ffurfio'r Fframwaith Datblygu 

Cenedlaethol a chynlluniau datblygu lleol a strategol, ac wrth benderfynu ceisiadau 

cynllunio.  Ond nid yw'n berthnasol i swyddogaethau eraill o dan Ddeddf Cynllunio 

Gwlad a Thref 1990, nac i unrhyw swyddogaethau o dan Deddf Adeiladau Rhestredig 

1990.   

Yr effaith ar y defnydd a wneir o'r iaith Gymraeg: diwygio posibl 

5.63 Yn debyg i'r cynllun datblygu, mae'r ddyletswydd i ystyried pa effaith y mae gwneud 

swyddogaeth yn ei chael ar y defnydd a wneir o'r iaith Gymraeg yn amlwg yn 

berthnasol i rai swyddogaethau penodol yn unig o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a 

Thref 1990 a Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 - yn bennaf ffurfio'r cynlluniau 

datblygu a phenderfynu ceisiadau ac apeliadau cynllunio.34  Yn debyg i'r cynllun 

                                                

35  Deddf Llesiant 2015, a 4.  Gwelwch baragraff 5.81 isod. 

36  Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, a, 60I(8), a mewnosodir gan Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015, a 6 

(cynlluniau datblygu strategol); Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, a. 62(6A), a mewnosodir gan 

Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015, a 11 (cynlluniau datblygu lleol); gweler hefyd Ddeddf Cynllunio a Phrynu 

Gorfodol 2004, a. 61(2)(a). 
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datblygu, felly, nid yw'n berthnasol dim ond wrth weithredu swyddogaethau eraill o 

dan y Deddfau cynllunio.   

5.64 Fodd bynnag, fel y bydd yn amlwg o'r sylw uchod am ystyriaethau eraill,37 mae'n rhaid 

ystyried unrhyw ystyriaeth - p'un a ydyw wedi'i grybwyll yn eglur yn y statud 

perthnasol ai peidio - os yw'n berthnasol i arferiad swyddogaeth statudol arbennig, 

ac mae'n rhaid ei anwybyddu os yw'n amherthnasol.  Mae hynny'n berthnasol i effaith 

penderfyniad ar y defnydd a wneir o'r iaith Gymraeg yn union fel unrhyw ystyriaeth 

arall.      

5.65 Rydym yn cydnabod ei bod hi'n fanteisiol mae'n debyg cael rhyw grybwylliad yn y Bil 

Cynllunio o effaith penderfyniadau cynllunio ar y defnydd a wneir o'r iaith Gymraeg.  

Felly, rydym yn derbyn bod hwn yn eithriad i'r egwyddor, a nodir uchod, o beidio 

crybwyll ystyriaethau perthnasol penodol yn gyffredinol.38  Fodd bynnag, mae'n 

ymddangos nad oes unrhyw reswm i gyfyngu ar ystod y swyddogaethau y mae'r 

ddyletswydd yn ymwneud â nhw.  Os, fel y cynigiwn, yw'r Bil Cynllunio'n gofyn yn 

eglur i bobl ystyried "ystyriaethau perthnasol eraill" wrth weithredu unrhyw 

swyddogaeth o dan y Cod, y cwbl fyddai ei angen yn ychwanegol fyddai cynnwys 

darpariaeth i ddweud y byddai ystyriaethau o'r fath yn cynnwys effaith y penderfyniad 

perthnasol ar y defnydd a wneir o'r iaith Gymraeg, lle bo'n berthnasol i'r penderfyniad 

hwnnw.41   

5.66 I osgoi amheuaeth, byddai hefyd yn briodol i gynnwys yn y Bil ddarpariaeth sy'n 

gyfatebol ag adran 31(4) Deddf Cynllunio (Cymru) 2015, sy'n nodi nad yw'r cyfeiriad 

at yr iaith Gymraeg yn effeithio ar y penderfyniad a ddylid ystyried unrhyw ystyriaeth 

benodol, neu'r pwysigrwydd sydd i gael ei roi i unrhyw ystyriaeth o'r fath. 

 

Cwestiwn ymgynghori 5-5. 

Rydym yn cynnig dros dro y dylid cynnwys darpariaeth yn y Bil, sy'n nodi hyn: 

(1) bod yr ystyriaethau perthnasol, y mae'n rhaid i gorff cyhoeddus eu 

hystyried (yn unol â Chwestiwn ymgynghori 5-3) wrth arfer unrhyw 

swyddogaeth o dan y Cod, yn cynnwys yr effaith debygol, os oes 

effaith o gwbl, o arfer y swyddogaeth honno ar y defnydd a wneir o'r 

iaith Gymraeg, cyn belled ag y bo'n berthnasol i weithrediad y 

swyddogaeth honno; a'r  

(2) ddyletswydd i ystyried yr effaith ar y defnydd a wneir o'r iaith 

Gymraeg yw i beidio effeithio ar y canlynol: 

- p'un a oes rhaid ystyried unrhyw ystyriaeth arall wrth 

weithredu'r swyddogaeth honno neu 

                                                

37  Gweler paragraffau 5.28 i 5.32. 

38  Gweler para 5.38. 
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- y pwysigrwydd sydd i gael ei roi i unrhyw ystyriaeth o'r fath wrth 

weithredu'r swyddogaeth honno. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

YSTYRIAETHAU DEUNYDD PENODOL (3): POLISI LLYWODRAETH CYMRU  

Y ddeddf bresennol 

5.67 Cafodd Cynllun Gofodol Cymru, sy'n dwyn y teitl Pobl, Lleoedd, Dyfodol, ei 

gymeradwyo gan y Cynulliad yn fwyaf diweddar mewn fersiwn a ddiweddarwyd ar 8 

Gorffennaf 2008.39 Maes o law, bydd y Cynllun hwnnw'n cael ei ddisodli gan 

Fframwaith Datblygiad Cenedlaethol, sy'n cael ei gynhyrchu gan Weinidogion Cymru 

ar hyn o bryd.40  Mae'n rhan o'r cynllun datblygu, ac mae ganddo felly bwysigrwydd 

mewn penderfyniadau rheoli datblygu.  

5.68 Yn ymarferol, ochr yn ochr â Chynllun Gofodol Cymru a'r Fframwaith, mae polisïau 

cyhoeddedig Llywodraeth Cymru, ac yn arbennig Polisi Cynllunio Cymru - sy'n cael 

ei ddiweddaru'n rheolaidd, ac yn fwyaf diweddar ym mis Tachwedd 2016 - a'r 

nodiadau cyngor technegol (TANs) yn ddylanwadol iawn hefyd o ran darparu sail i'r 

polisïau ar gyfer gwneud cynlluniau a gwneud penderfyniadau.   

5.69 O ran statws polisi'r Llywodraeth wrth wneud cynlluniau, mae Deddf Cynllunio a 

Phrynu Gorfodol 2004 yn gofyn bod awdurdod cynllunio yng Nghymru'n ystyried 

"polisïau cenedlaethol cyfredol" wrth baratoi cynllun datblygiad lleol.41  Nid yw'r 

ymadrodd hwnnw wedi'i ddiffinio yn unman; ond mae Beatson J, yn R (Persimmon 

Homes Ltd) v Cyngor Bro Morgannwg yn dweud hyn: 

Rwyf wedi cyfeirio at y gofyniad yn adran 62(5) Deddf 2004 bod 

awdurdodau cynllunio lleol yn ystyried polisïau cenedlaethol cyfredol; 

dyma yw polisïau Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae'r rhain wedi cael 

eu hadolygu o bryd i'w gilydd. ... 

... yng nghyd destun hynny, wrth iddynt baratoi eu hadroddiad i 

aelodau etholedig roedd hawl gan y swyddogion, yn wir roedd gofyniad 

iddynt, gymryd i ystyriaeth bolisi Llywodraeth Cynulliad Cymru ar 

anheddau newydd a phrofi syniadau ac opsiynau sy'n dod i'r amlwg yn 

erbyn y polisi hwnnw.42 

                                                

39  Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, a. 60 (fel y cafodd ei gweithredu'n wreiddiol). 

40  Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, a. 60 (fel y cymerir ei lle gan Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015, a. 3, 

o ddyddiad sydd i gael ei benodi). 

41  Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, a. 62(5). 

42  [2010] Uchel Lys Cymru a Lloegr 535 (Gweinyddol), ar [20], [118]. 
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5.70 Ond nid oes dyletswydd cyfatebol mewn perthynas â phenderfynu ceisiadau 

cynllunio, nac i arfer unrhyw swyddogaethau eraill o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a 

Thref 1990 neu Ddeddf Adeiladau Rhestredig 1990.   

5.71 Ond mae'r llysoedd wedi datgan hyn yn glir: 

Cafwyd rhai achosion cynharach mewn perthynas â'r cwestiwn yma, 

ac rwyf wedi cael fy nghyfeirio at dri awdurdod.  ... maent yn esbonio'n 

glir bod datganiadau polisi'r Ysgrifennydd Gwladol yn ystyriaethau 

perthnasol y dylid rhoi ystyriaeth iddynt wrth ystyried canlyniad cais 

cynllunio neu apêl cynllunio, ac maent hefyd yn dangos yn glir os oes 

sefyllfa lle mae bwriad i wyro oddi wrth ddatganiad polisi o'r fath, yna 

dylid rhoi rhesymau eglur pam fod gwyriad oddi wrth y polisi a 

ddatganwyd.43 

5.72 Yn fwy diweddar, mae'r Goruchaf Lys wedi egluro statws y Fframwaith Polisi 

Cynllunio Cenedlaethol (prif ddatganiad polisi Llywodraeth ganolog yn Lloegr), fel a 

ganlyn:  

Mae'r Fframwaith ei hun yn egluro'n glir mewn perthynas â 

phenderfynu ceisiadau cynllunio (i'r gwrthwyneb i wneud cynlluniau lle 

mae ganddo gydnabyddiaeth statudol), nid yw'n fwy na "chanllaw" ac 

felly mae'n "ystyriaeth berthnasol" i bwrpasau adran 70(2) Deddf 1990: 

gwelwch R Cala Homes (South) Ltd v yr Ysgrifennydd Gwladol.44 Ni all, 

ac nid ydyw'n bwriadu disodli'r flaenoriaeth a roddir gan y statud a'r 

polisi i gynllun datblygu statudol.  Rhaid ei ymarfer yn gyson gyda'r 

cynllun statudol, ac nid er mwyn ei ddisodl neu ei ystumio.45 

5.73 Yn ôl pob tebyg, byddai angen rhoi ystyriaeth debyg i bolisïau cynllunio Llywodraeth 

Cymru mewn perthynas ag arferiad unrhyw swyddogaeth gynllunio arall y maent yn 

berthnasol iddi. 

Polisi Llywodraeth Cymru: diwygio posibl 

5.74 O ystyried y ffaith fod polisïau cenedlaethol - hynny yw polisiau Llywodraeth Cymru 

sy'n ymwneud â defnyddio a datblygu tir - o arwyddocâd mor fawr yng ngweithrediad 

pob dydd y system gynllunio, mae'n syndod nad ydynt yn cael eu crybwyll ar wyneb 

Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 fel ystyriaeth i'w hystyried.  Fel y nodwyd uchod, 

mae'r Llysoedd wedi derbyn yn aml fod polisi Llywodraeth yn ystyriaeth berthnasol 

wrth benderfynu ceisiadau cynllunio.49   

5.75 Felly, rydym yn ystyried dros dro y dylai'r Bil, yn debyg i'r iaith Gymraeg (uchod), 

nodi'n eglur bod polisïau o'r fath, cyn belled ag y byddent yn berthnasol, ymysg y 

materion y mae'n rhaid i gyrff cyhoeddus eu hystyried wrth weithredu unrhyw 

swyddogaethau o dan y Cod Cynllunio.  O ystyried fod polisïau o'r fath yn ystyriaeth 

berthnasol yn barod, nid yw'r cynnig yma'n gwneud dim byd mwy nag esbonio 

                                                

43  Gransden (E C) Ltd v yr Ysgrifennydd Gwladol (1987) 54 P&CR 86 per Woolf J ar dud 87. 

44  [2011] 1 P&CR 22, per Lindbom J ar [50]. 

45  Hopkins Homes v yr Ysgrifennydd Gwladol; Cyngor Bwrdeistref Dwyrain Sir Gaer v yr Ysgrifennydd Gwladol 

[2017] UKSC 37, PTSR 623, ar [21]. 
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hynny'n eglur.  Felly nid ydym yn ystyried y byddai'n rhoi unrhyw faich ychwanegol ar 

awdurdodau cynllunio neu gyrff eraill. 

5.76 Ond, rydym yn cadw mewn cof sylwadau'r Goruchaf Lys ynHopkins Homes ynghylch 

y ffaith na ddylai perthnasedd polisi llywodraethol mewn penderfyniadau cynllunio 

ddisodli'r flaenoriaeth a roddir i'r cynllun datblygu.46  Rydym felly'n credu y dylid 

crybwyll polisi Llywodraethol yn y Bil fel un o'r ystyriaethau perthnasol y dylid eu 

hystyried, yn hytrach na mater sy'n sefyll ar ei ben ei hun ochr yn ochr â'r cynllun 

datblygu.  

Cwestiwn ymgynghori  5-6. 

Rydym yn cynnig dros dro y dylid cynnwys darpariaeth yn y Bil, sy'n nodi hyn:  

(1) mae'r ystyriaethau perthnasol, y mae'n rhaid i gorff cyhoeddus eu 

hystyried (yn unol â Chwestiwn ymgynghorol 5-4) wrth weithredu 

unrhyw swyddogaeth o dan y Cod, yn cynnwys polisïau Llywodraeth 

Cymru sy'n ymwneud â defnydd a datblygiad tir, cyn belled â'u bod yn 

berthnasol i weithrediad y swyddogaeth honno; a  

(2) nid yw'r ddyletswydd i ystyried polisïau Llywodraeth Cymru i 

effeithio ar hyn: 

- p'un a ddylid ystyried unrhyw ystyriaeth arall ai peidio wrth 

weithredu'r swyddogaeth honno, neu 

- y pwysigrwydd sydd i gael ei roi i unrhyw ystyriaeth o'r fath wrth 

weithredu'r swyddogaeth honno. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

EGWYDDOR DATBLYGIAD CYNALIADWY 

Y ddeddf bresennol 

5.77 Daeth DC(C)) 2015 i rym yn syth ar ôl Deddf Llesiant 2015.  I ddarparu dolen gyswllt 

rhwng y ddwy statud, ychwanegwyd yr hyn sydd yn awr yn adran 2 Deddf Cynllunio 

(Cymru) 2015 yn ystod y broses o basio'r Bil drwy'r Cynulliad.   

5.78 Mae adran 2 DC(C))2015 yn darparu'r canlynol: 

(1) Mae'r adran hon yn berthnasol i weithrediad y canlynol gan 

Weinidogion Cymru, awdurdod cynllunio lleol yng Nghymru neu 

unrhyw gorff cyhoeddus arall— 

(a) swyddogaeth o dan Rhan 6 Deddf Cynllunio a Phrynu 

Gorfodol 2004 mewn perthynas â'r Fframwaith Datblygiad 

                                                

46  Gweler para 5.72. 
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Cenedlaethol i Gymru, cynllun datblygu strategol neu 

gynllun datblygu lleol; 

(b) swyddogaeth o dan Rhan 3 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 

1990 mewn perthynas â chais am ganiatâd cynllunio a 

wneir (neu y cyngir ei wneud) i Weinidogion Cymru neu 

awdurdod cynllunio lleol yng Nghymru. 

(2) Mae'n rhaid gweithredu'r swyddogaeth yma, yn rhan o'r broses 

o wneud datblygiad cynaliadwy yn unol â'r Ddeddf Llesiant, i bwrpas 

sicrhau bod datblygiad a defnydd y tir yn cyfrannu at wella llesiant 

economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. 

(3) Wrth gydymffurfio ag is-adran (2), mae'n rhaid i gorff 

cyhoeddus gymryd i ystyriaeth canllawiau a gyhoeddwyd gan 

Weinidogion Cymru (yn cynnwys canllawiau perthnasol a gyhoeddir o 

dan adran 14 y Ddeddf Llesiant). 

(5) Does dim byd yn yr adran hon, fel y mae'n berthnasol i'r 

swyddogaethau o dan Rhan 3 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, yn 

newid y pethau hyn- 

(a) p'un a ddylid ystyried unrhyw ystyriaeth benodol o dan is-

adran (2) adran 70 y Ddeddf honno (penderfynu ceisiadau 

am ganiatâd cynllunio), neu 

(b)  y pwysigrwydd a roddir i unrhyw ystyriaeth a ystyrir o dan 

yr is-adran honno.47 

5.79 Mae adran 2 y Ddeddf Llesiant 2015 yn darparu bod: 

'datblygiad cynaliadwy' yn golygu'r broses o wella llesiant economaidd, 

cymdeithasol, amgylcheddola diwylliannol Cymru drwy gymryd camau 

gweithredu, yn unol â'r egwyddor datblygiad cynaliadwy (gwelwch 

adran 5), sydd wedi eu bwriadu i gyflawni'r targedau llesiant (gwelwch 

adran 4). 

5.80 Mae adran 5(1) yn darparu bod: 

 unrhyw gyfeiriad at gorff sy'n gweithredu 'yn unol â'r egwyddor 

datblygiad cynaliadwy' yn golygu bod yn rhaid i'r corff weithredu mewn 

dull sy'n ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu 

heb gyfaddawdu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion 

eu hunain. 

Yna mae Adran 5(2) yn manylu ymhellach ar yr egwyddor yma. 

5.81 Mae'r "targedau llesiant" wedi eu diffinio yn adran 4 y Ddeddf Llesiant 2015, fel a 

ganlyn: 

(1) Cymru ffyniannus; 

                                                

47  Mae is-adrannau (4) a (6) yn ddiffiniadau ac addasiadau ôl-ddilynol. 
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(2) Cymru wydn; 

(3) Cymru sy'n fwy iach; 

(4) Cymru sy'n fwy cyfartal; 

(5) Cymru o gymunedau cydlynol; 

(6) Cymru o ddiwylliant llewyrchus ac iaith Gymraeg sy'n ffynnu; a 

(7) Chymru sy'n fyd-eang gyfrifol. 

Mae pob un o'r targedau wedi eu diffinio'n fanylach yn Nhabl 1 yn adran 4. 

5.82 Yn olaf, o dan adran 3(1) y Ddeddf Llesiant 2015, mae'n rhaid i bob corff cyhoeddus 

"wneud datblygiad cynaliadwy".  Mae hynny'n cynnwys pennu amcanion llesiant sydd 

wedi'u llunio i sicrhau'r cyfraniad mwyaf tuag at gyflawni pob un o'r targedau llesiant, 

a chymryd pob cam rhesymol i gyflawni'r amcanion hynnny, ond nid yw'r ddyletswydd 

wedi'i chyfyngu i amcanion o'r fath. Mae'n amlwg nad yw "datblygiad" yn yr adran hon 

wedi'i gyfyngu i "ddatblygiad" fel y mae wedi'i ddiffinio yn Neddf Cynllunio Gwlad a 

Thref 1990 (gweithrediadau adeiladu [ac ati] a newidiadau mewn defnydd tir), er y 

gallai ei gynnwys.  

5.83 Mae'r gyfres hon o ddyletswyddau o dan Ddeddf Llesiant a Deddf Cynllunio (Cymru) 

2015 yn disodli'n effeithiol dyletswydd awdurdodau cynllunio yng Nghymru o dan 

adran 39 Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 i gyfrannu at gyflawni datblygiad 

cynaliadwy wrth baratoi cynlluniau datblygu cenedlaethol neu leol, a'r ddyletswydd 

fwy cyffredinol a roddir ar Weinidoigon Cymru gan adran 79 Deddf Llywodraeth 

Cymru 2006 (fel y'i gweithredwyd yn gyntaf) i gynhyrchu cynllun blynyddol sydd yn 

nodi sut maent yn bwriadu, wrth gyflawni eu dyletswyddau, hybu datblygiad 

cynaliadwy.   

5.84 Mae adran 79 Deddf 2006 yn darparu, yn syml, bod yn rhaid i Weinidogion Cymru 

wneud trefniadau priodol i hybu datblygiad cynaliadwy.48 

5.85  Mae'n ymddangos nad yw Adran 3(1) Deddf Llesiant 2015 yn rhoddi swyddogaeth 

newydd i gyrff cyhoeddus; yn hytrach, mae'n gosod dyletswydd newydd ar gyrff o'r 

fath i weithredu'r swyddogaethau sydd ganddynt eisoes fel rhan o'u dyletswydd i 

gyflawni datblygiad cynaliadwy. Ac ymhlith y swyddogaethau hynny mae'r holl 

rymoedd a'r dyletswyddau sydd ganddynt dan y Deddfau cynllunio. 

5.86  Mae'n ymddangos felly bod Rhan 2 DC(C)) 2015 wedi ei gweithredu i osogi 

amheuaeth - i ddatgan yn eglur bod y dyletswyddau newydd dan y Ddeddf Llesiant 

yn gymwys i'r ymarfer gan unrhyw gorff cyhoeddus o weithrediadau dan Rhan 3 

DCGTh 1990 (ceisiadau cynllunio ac apeliadau) yn ogystal â chynlluniau datblygu 

dan Rhan 6 Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol, ac yn ychwanegu dim at y 

ddylestwydd dan adran 3 y Ddeddf Llesiant. Ac mae'n werth sylwi nad yw adran 2(5) 

yn datgan yn glir nad yw egwyddor datblygiad cynaliadwy'n effeithio'r ateb i'r 

                                                

48  Deddf Llywodraeth Cymru 2006, a 79(1), a gafodd ei hamnewid gan y Ddeddf Llesiant 2015, a 16. 
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cwestiwn a ddylid ystyried a yw mater arbennig yn "berthnasol" i benderfyniad 

cynllunio penodol (gwelwch isod), neu faint o bwysigrwydd y dylid ei roi i fater o'r fath. 

Datblygiad cynaliadwy: diwygio posibl 

 Rydym wedi nodi bod adran 2 DC(C)2015 yn cyfeirio yn benodol at benderfyniad 

ceisiadau cynllunio a datblygiad cynllunio. 

 Fodd bynnag rydym wedi nodi hefyd bod y ddyletswydd fwy cyffredinol dan adran 3 

Deddf Llesiant 2015 yn gymwys i berfformiad unrhyw weithrediadau cynllunio dan 

unrhyw Ddeddf - yn cynnwys DCGTh 1990, 

5.87 Deddf Adeiladau Rhestredig 1990, Deddf Sylweddau Peryglus 1990 a Deddf 

Cynllunio a Phrynu Gorfodol 1990.  

5.88  Rydym felly yn ystyried y byddai'n arbennig o ddefnyddiol cael, yn y Cod, darpariaeth 

benodol yn cysylltu rhai yn unig o'r darpariaethau ynddo i'r Ddeddf Llesiant.  

5.89  Byddai'n bosibl i'r Bil gynnwys darpariaeth gyfwerth ag adran 2 DC(C) 2015, ond y 

gellid ei gynyddu yn ei weithrediad er mwyn ymwneud yn eglur â gweithredu unrhyw 

swyddogaeth o dan y Cod gan gorff cyhoeddus.  Nid ydym yn ystyried y byddai newid 

o'r fath yn arwain mewn gwirionedd at unrhyw faich ychwanegol ar awdurdodau 

cynllunio neu eraill, ond byddai'n gwneud y ddeddfwriaeth yn eglur.  

5.90  Fodd bynnag, rydym yn ystyried isod nifer o statudau eraill, (er enghraifft y rhai hynny 

sydd yn berthnasol i'r amgylchedd naturiol) sydd yn gosod dyletswyddau ar gyrff 

cyhoeddus, wrth weithredu eu unrhyw un o'u gweithrediadau, i dalu sylw i faterion 

amrywiol. Rydym yn casglu nad yw o fudd i gyfeirio at unrhyw un o'r dyletswyddau 

hynny yn y Bil Cynllunio, yn ogystal â'r cyfeiriad sydd yn bodoli eisoes yn y statud 

dan sylw. Yn lle hynny, dylid cyfeirio at fodolaeth y dyletswyddau hynny mewn 

canllawiau.53 Nid oes unrhyw reswm amlwg pam fod y ddyletswydd dan adran 3 

Deddf Llesiant (er wedi ei geirio ychydig yn wahanol) yn wahanol mewn egwyddor.  

 Rydym felly yn casglu dros dro nad oes unrhyw reswm dros ailddatgan DC(C)2015 

yn y Bil, naill ai yn ei ffurf bresennol neu wedi ei ehangu er mwyn bod yn gymwys i 

weithredu gweithrediadau eraill dan y Cod. 

 

Cwestiwn ymgynghori 5 - 7  

Rydym yn ystyried dros dro nad yw'n hanfodol i'r Bil gynnwys darpariaeth, cyfwerth ag 

adran 2 DC(C) 2015, i'r perwyl bod unrhyw gorff cyhoeddus sydd yn gweithredu rhai o'r 

gweithrediadau gan y Cod yn gorfod gwneud hynny fel rhan o'i ddyletswydd dan Ddeddf 

Lles Cenedllaethau'r Dyfodol (Cymru) 2105 i gyflanwi datblygiad cynaliadwy. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 
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DYLETSWYDDAU O DAN GYNLLUNIAU STATUDOL ERAILL  

5.92 Yn ychwanegol at y dyletswyddau a ystyrir uchod, sy'n ymwneud yn uniongyrchol â 

gweithrediad swyddogaethau o dan y Deddfau cynllunio, mae nifer o statudau eraill 

sy'n gosod dyletswyddau sy'n uniongyrchol berthnasol i weithrediad y 

swyddogaethau hynny.   

5.93 Rydym wedi nodi uchod bod dyletswyddau o dan Ddeddf Adeiladau Rhestredig 1990 

sy'n berthnasol i weithrediad rhai swyddogaethau o dan y Deddfau cynllunio; ac 

rydym wedi cynnig dros dro eu bod yn cael eu hymestyn i ddod yn ddyletswydd 

gyffredinol, sy'n berthnasol i weithrediad unrhyw swyddogaeth statudol gan unrhyw 

gorff cyhoeddus. 

5.94 Rydym hefyd wedi nodi dyletswydd gyffredinol cyrff cyhoeddus, o dan adran 3 Deddf 

Llesiant 2015, i wneud datblygiad cynaliadwy. 

5.95 Ond, yn ychwanegol at y dyletswyddau hynny, mae nifer o rai eraill, o dan amrywiaeth 

eang o statudau.  Rydym yn sôn isod am rai o'r rheiny sy'n ymddangos yn fwyaf 

perthnasol i weithrediad swyddogaethau cynllunio.49 

Dyletswyddau sy'n ymwneud â'r amgylchedd naturiol 

5.96 O dan adran 11 Deddf Cefn Gwlad 1968, mae'n rhaid i unrhyw gorff cyhoeddus sy'n 

gwneud swyddogaethau sy'n ymwneud â thir o dan unrhyw ddeddfiad ystyried 

manteision cynnal harddwch ac amwynder naturiol cefn gwlad.   

5.97 O dan adran 11A Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949, fel y 

mae wedi'i gosod i mewn gan adran 62 Deddf yr Amgylchedd 1995, wrth weithredu 

unrhyw swyddogaeth mewn perthynas â thir mewn parc cenedlaethol, bydd unrhyw 

awdurdod perthnasol yn ystyried pwrpasau 

(1) cadw a gwella harddwch naturiol, bwyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol 

yr ardaloedd [yn addas ar gyfer eu dynodi'n barciau cenedlaethol]; a 

(2) hybu cyfleodd i’r cyhoedd i ddeall a mwynhau ansawdd arbennig yr 

ardaloedd hwnnw.50 

5.98 O dan adran 85 Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000, wrth weithredu neu 

berfformio swyddogaethau mewn perthynas â thir mewn ardal o harddwch naturiol 

eithriadol (AHNE), mae awdurdodau i ystyried pwrpas cadw a gwella harddwch 

naturiol yr AHNE.   

5.99 Yn olaf, o dan adran 6(1) Deddf Amgylchedd (Cymru) 2016 (dyletswydd 

bioamrywiaeth a gwydnwch ecosystemau): 

                                                

49  Rhestrir y dyletswyddau o dan bob pennawd yn ol trefniant gwreiddiol eu cyflwyniad. 

50  Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949 a. 5; gwnaed yn berthnasol i Gymru gan a. 4A 

(rhoddwyd i mewn gan Ddeddf yr Amgylchedd 1990, Atodlen 8, paragraff 1).  Lle mae gwrthdaro rhwng y 

ddau bwrpas a nodwyd, rhaid rhoi'r flaenoriaeth i'r cyntaf (a. 11A(2)). Mae "awdurdod perthnasol" yn 

cynnwys Gweinidogion Cymru, awdurdodau lleol, awdurdodau parc cenedlaethol, ymgymerwyr statudol a'r 

rheiny sydd mewn swydd gyhoeddus (is-adrannau (3), (4)). 
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Mae'n rhaid i awdurdod cyhoeddus geisio cynnal a gwella 

bioamrywiaeth wrth weithredu swyddogaethau mewn perthynas â 

Chymru, a thrwy wneud hynny hybu gwydnwch ecosystemau, cyn 

belled ag y bo'n gyson gyda gweithrediad cywir y swyddogaethau 

hynny. 

5.100 Mae natur y ddyletswydd wedi'i ddisgrifio'n fanylach yn adran 6(2).Mae'n 

cymryd lle'r ddyletswydd oedd yn arfer bod yn berthnasol o dan adran 40 

Deddf Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006, sy'n parhau i fod 

yn weithredol yn Lloegr. 

5.101 Mae'n amlwg bod y dyletswyddau yma yr un mor berthnasol i weithrediad 

swyddogaethau cynllunio mewn achosion priodol ag ydyw'r dyletswyddau o dan 

Ddeddf Adeiladau Rhestredig 1990, ond nid ydynt eto wedi bod yn bwnc unrhyw 

ymgyfreithiad neu sylwadau academaidd. 

Dyletswyddau yn ymwneud â'r amgylchedd sydd o dan gyfarwyddebau Ewropeaidd ar 

hyn o bryd   

5.102 Mae nifer o gyfarwyddebau UE sy'n ymwneud â'r amgylchedd sy'n berthnasol i 

arferiad swyddogaethau o dan ddeddfwriaeth gynllunio mewn achosion penodol.  

Dyma'r mwyaf nodedig o'r rhain. 

5.103 O dan Reoliad 9 o Reoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010, mae'n 

rhaid i unrhyw awdurdod perthnasol, wrth wneud unrhyw rai o'i swyddogaethau, 

ystyried gofynion y Gyfarwyddeb Cynefinoedd a'r Gyfarwyddeb Adar Gwyllt. 51   

5.104 Mae Rheoliad 18 y Rheoliadau Gwastraff (Cymru a Lloegr) 2011 yn darparu bod 

awdurdodau cynllunio, wrth weithredu unrhyw rai o'u swyddogaethau cynllunio mewn 

perthynas â gwastraff, yn gorfod ystyried darpariaethau penodol y Gyfarwyddeb 

Fframwaith Gwastraff. Mae rheoliad 20 yn gosod gofynion tebyg mewn perthynas â'r 

Gyfarwyddeb Tirlenwi a'r Gyfarwyddeb Gwastraff Mwynau.52 

5.105 Nid yw Rheoliadau Amgylchedd Dŵr (Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr) (Cymru a 

Lloegr) 2017 yn cynnwys unrhyw ddyletswyddau sy'n ymwneud yn uniongyrchol â 

chynllunio, ond gallai'r darpariaethau ynddynt sy'n berthnasol i ansawdd cyrff dŵr 

(llynnoedd, afonydd ac ati) fod yn berthnasol mewn rhai achosion.  

5.106 Nid oes sicrwydd erbyn hyn pa mor gywir y bydd y gofynion yma'n cael eu trosi i 

ddeddfwraeth ddomestig yn dilyn ymadawiad y Deyrnas Unedig â'r Undeb 

Ewropeaidd, ond mae'n hynod annhebygol y bydd hanfod yr amrywiol ddyletswyddau 

a grybwyllwyd uchod yn diflannu.   

Dyletswyddau o dan ddeddfwriaeth arall 

5.107 Mae Adran 17 Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau 

cyhoeddus i arfer eu hamrywiol swyddogaethau, o dan unrhyw ddeddfwriaeth, gydag 

ystyriaeth ddyladwy i'r angen am wneud popeth y gallent yn rhesymol ei wneud i atal 

                                                

51  Mae hyn yn disodli'r ddyletswydd o dan Reoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 1994, sydd 

ond yn berthnasol i weithrediad swyddogaethau sy'n ymwneud â chadwraeth natur. 

52  Cyfarwyddeb y Cyngor 1999/31/EC (Rhoi gwastraff mewn ardal tirlenwi); Cyfarwyddeb 2006/21/EC (Rheoli 

gwastraff o ddiwydiannau echdynnol). 
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trosedd ac anrhefn yn yr ardal (yn cynnwys ymddygiad gwrthgymdeithasol ac 

ymddygiad arall sy'n effeithio'n niweidiol ar yr amgylchedd lleol), camddefnyddio 

cyffuriau, alcohol a sylweddau eraill ac aildroseddu.53  Mewn ymateb i'r Papur 

Cwmpasu, roedd Pedwar Heddlu Cymru'n dangos bod angen i hyn gael ei 

adlewyrchu mewn unrhyw gyfreithiau cynllunio yng Nghymru yn y dyfodol. 

5.108 Trwy rinwedd adran 149 Deddf Cydraddoldeb 2010, mae dyletswydd ar awdurdodau 

hefyd i weithredu eu  swyddogaethau gydag ystyriaeth ddyladwy i'r angen am 

ddiddymu gwahaniaethu yn erbyn y rheiny gyda nodweddion a ddiogelir o dan y 

Ddeddf (yn cynnwys anabledd) ac ymddygiad arall a waherddir o dan y Deddf; ac i 

ddatblygu cydraddoldeb rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd a ddiogelir a nodweddion 

eraill. 

5.109 O dan adran 6 Deddf Hawliau Dynol 1998, nid oes hawl gan awdurdodau cyhoeddus 

weithredu mewn ffordd sy'n anghydnaws â hawl o dan y Confensiwn Hawliau Dynol 

Ewropeaidd. 

Dyletswyddau o dan gynlluniau statudol eraill: casgliad 

5.110 O ystyried bod nifer o'r rheiny sy'n defnyddio deddfwriaeth gynllunio ddim yn gwybod 

am rai, neu am y cyfan, o'r dyletswyddau a drafodir uchod, gallai ymddangos yn 

briodol ar yr olwg gyntaf i'w hailddatgan nhw yn y Bil.   Ond, byddai gwneud hynny'n 

ychwanegu at hyd y Bil, a gallai arwain at nifer o broblemau, yn cynnwys y canlynol: 

(1)  yn y lle cyntaf byddai'n dyblygu'r darpariaethau yn y statudau nad ydynt yn 

ymwneud â chynllunio, ond byddai'n arwain at risg, pan fo'r statudau hynny'n 

cael eu diweddaru, eu haddasu neu eu hamnewid, na fyddai'r Ddeddf 

Cynllunio'n cael ei diwygio yn yr un ffordd; 

(2)  gallai fod yn anodd gwybod pa ddyletswyddau i'w cynnwys mewn rhestr o'r 

fath, a pha rai i'w heithrio; 

(3)  byddai'n arwain at risg y gallai un neu fwy o ddyletswyddau fel yma gael eu 

hepgor, yn anfwriadol neu beidio, yn enwedig wrth i ragor o ddyletswyddau 

gael eu hychwanegu mewn deddfwriaeth yn y dyfodol - gyda'r canlyniad y 

gallai'r dyletswyddau nad ydynt wedi eu henwi gael eu hanwybyddu neu o 

leiaf fod â llai o bwysigrwydd; 

(4)  mae trefn rhestr o'r fath yn gallu rhoi'r argraff bod rhai o'r dyletswyddau'n fwy 

pwysig nag eraill. 

5.111 Yn ail, byddai'n bosibl peidio ailadrodd geiriad pob dyletswydd, ond dim ond cynnwys 

darpariaeth "arwyddo" at y fan lle gellir canfod dyletswydd.   Byddai hynny'n dal i 

achosi'r mwyafrif o'r problemau uchod.   

5.112 Felly, o edrych ar y ffeithiau i gyd, er ein bod yn ystyried (ac yn awgrymu yn ein Papur 

Cwmpasu) y gellid bod teilyngdod i'r ail agwedd sydd wedi'i amlinellu uchod, rydym 

                                                

53  Deddf Trosedd ac Anrhefn 1998, a. 17(1). 
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yn ystyried ar ôl  myfyrio ar hyn, y gallai rhestr o'r fath yn y Bil achosi cymaint o 

broblemau ag y mae'n eu datrys.   

5.113 Felly rydym yn ystyried y byddai'n fwy priodol rhoi ystyriaeth i gynnwys rhestr o'r fath 

yn y canllawiau sy'n rhan o'r Cod - efallai ochr yn ochr â sylwadau priodol sy'n 

amlinellu pa mor berthnasol y mae pob categori'n debygol o fod i amrywiol fathau o 

swyddogaethau cynllunio. Mae hyn yn cyfateb gyda'r awgrym a wnaed gan 

Gymdeithas y Bar ar Gynllunio a'r Amgylchedd mewn ymateb i'r Papur Cwmpasu.54 

 

Cwestiwn ymgynghori 5-8 

Rydym yn cynnig dros dro bod cyfres o ddarpariaethau arwyddo at ddyletswyddau 

mewn deddfwriaeth nad yw'n deddfwriaeth gynllunio a allai fod yn berthnasol i 

weithrediad swyddogaethau o dan y Cod yn cael eu cynnwys mewn canllawiau 

Gweinidogaethol. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

CLODDIO AM LO 

5.114 Mae Adran 53(3) Deddf y Diwydiant Glo 1994 - a gafodd ei gweithredu ar y pryd pan 

oedd y diwydiant glo'n cael ei breifateiddio - yn gofyn bod y rheiny sy'n ffurfio cynigion 

ar gyfer cloddio am lo, adfer tir yn dilyn cloddio, a gweithrediadau achlysurol yn 

ystyried pa mor fanteisiol fyddai cadw harddwch naturiol, gofalu am fflora a ffawna a 

nodweddion daearyddol neu ffisiograffigol o ddiddordeb arbennig, a diogelu 

safleoedd, adeiladau, strwythurau a gwrthrychau o ddiddordeb pensaernïol, 

hanesyddol neu archeolegol.   

5.115 Mae hynny'n cyfateb â dyletswyddau tebyg mewn perthynas â gweithrediad unrhyw 

rai o'u swyddogaethau gan ddiwydiannau gwladoledig a chyrff cyhoeddus.55 Ond, 

mae'r ddyletswydd o dan Ddeddf 1994 yn gymwys dim ond mewn perthynas â ffurfio 

cynigion.  Ymhellach, pan fydd awdurdod cynllunio'n ystyried cais cynllunio ar gyfer 

cynigion cloddio, ac ati, o'r fath, mae'n ofynnol gan adran 53(2) Deddf 1994 i ystyried 

manteision cadw'r amrywiol faterion y cyfeirir atynt yn adran 53(3) (harddwch naturiol 

ac ati).   

5.116 Yn ymarferol, mae gofyn i'r awdurdod wneud hynny drwy ddeddfwriaeth arall - yn 

cynnwys y darpariaethau statudol sy'n derbyn ystyriaeth yn adran flaenorol y Bennod 

hon.  Hyd yn oed os nad yw'n benodol o dan ddyletswydd o'r fath, fe fydd yn rhan o'r 

ddyletswydd gyffredinol, a nodwyd yn barod, i roi ystyriaeth i bopeth sy'n berthnasol 

- a fydd bob amser yn cynnwys y materion y soniwyd amdanynt yn adran 53.  

Ymhellach, mae'n amhosibl credu na fydd gan y cynllun datblygu bolisïau perthnasol 

                                                

54  Gweler para 5.15 uchod. 

55  Er enghraifft, awdurdodau tai, byrddau draeniad mewnol, ymgymerwyr dŵr a charthffosiaeth; cyflenwyr 

trydan; a gweithredwyr systemau telegyfathrebu. 
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ar y materion yma - y bydd yn rhaid i'r awdurdod cynllunio roi ystyriaeth iddynt wrth 

gwrs.   

5.117 Ac os oes gofyn i'r awdurdod cynllunio gymryd y materion hynny i ystyriaeth wrth 

asesu cynigion, bydd yn rhaid i'r rheiny sy'n ffurfio'r cynigion hefyd eu cymryd i 

ystyriaeth i'r un graddau - naill ai drwy osgoi unrhyw effteithiau niweidiol neu drwy eu 

lleihau nhw gymaint ag sy'n bosibl. 

5.118 Felly, rydym yn barnu bod adran 53 yn ychwanegu dim byd, a gellir ei diddymu cyn 

belled ag y bo'n berthnasol yng Nghymru. 

Cwestiwn ymgynghori  5-9. 

Rydym yn cynnig dros dro y dylid addasu adran 53 Deddf y Diwydiant Glo 1994 

(dyletswyddau amgylcheddol mewn cysyltliad â chynllunio) fel nad yw'n gymwys 

bellach yng Nghymru.  

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

 

PWRPAS STATUDOL AR GYFER CYNLLUNIO 

5.119 Roeddem wedi nodi ar gychwyn y Bennod hon ein bod wedi awgrymu yn y Papur 

Cwmpasu y gallai fod yn briodol i'r Bil nodi'r pwrpas statudol ar gyfer y system 

gynllunio yng Nghymru.56   

5.120 Os derbynnir ein cynigion uchod, byddent yn golygu bod yr amrywiol gyfeiriadau at y 

cynllun datblygu a'r ystyriaethau perthnasol eraill, sydd wedi'u gwasgaru ar hyn o 

bryd ledled Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 a mannau eraill, yn cael eu disodli 

gan un ddyletswydd (neu gyfres o ddyletswyddau), efallai ar ddechrau'r Bil newydd, 

gan achosi bod: 

(1)  Corff cyhoeddus sy'n gweithredu unrhyw swyddogaeth o dan y Cod: 

(a)   yn gorfod gwneud hynny gan ystyried: 

- y cynllun datblygu, cyn belled ag y bo'n berthnasol i weithrediad y 

swyddogaeth berthnasol; a'r 

- holl ystyriaethau perthnasol eraill, 

(b) ac mae'n rhaid iddo weithredu'r swyddogaeth berthnasol yn unol â'r 

cynllun datblygu, heblaw bod ystyriaethau pethnasol yn awgrymu'n 

wahanol; 

                                                

56  Gweler paragraffau 5.4 i 5.8. 
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(2)  Mae'r ystyriaethau perthnasol y mae'n rhaid eu hystyried (o dan (1)) yn 

cynnwys: 

(a) polisïau Llywodraeth Cymru sy'n ymwneud â defnydd a datblygiad tir, 

cyn belled â'u bod yn berthnasol i weithrediad y swyddogaeth sydd dan 

sylw; ac 

(b) effaith debygol, os oes effaith o gwbl, gweithrediad y swyddogaeth 

honno o ddefnyddio'r iaith Gymraeg; 

(3)   Nid yw ystyriaeth y materion hynny a grybwyllwyd yn (2) i effeithio ar 

hyn: 

(a)  oes rhaid ystyried unrhyw ystyriaethau eraill wrth weithredu'r 

swyddogaeth honno, neu  

(b) y pwysigrwydd sydd i gael ei roi i unrhyw ystyriaeth o'r fath wrth 

weithredu'r swyddogaeth honno. 

5.121 O fyfyrio ar hynny, rydym yn ystyried dros dro y byddai cyfres o ddarpariaethau o'r 

math yma'n amgau llawer o'r materion, os nad y materion i gyd, y gellid eu cynnwys 

mewn darpariaeth statudol mewn perthynas â phwrpas cyffredinol y system gynllunio.  

Ymhellach, mae'n bosibl y gallai cynnwys pwrpas statudol ochr yn ochr â chyfres o 

ddarpariaethau o'r fath achosi dyblygu dianghenraid nad yw o gymorth o gwbl, ac 

efallai wrthdaro hyd yn oed.  Felly nid ydym yn cynnig cynnwys pwrpas o'r fath. 

Cwestiwn ymgynghori 5-10 

Yng nghyd-destun y cynigion blaenorol yn y Bennod hon, rydym yn cynnig dros dro 

nad oes angen i'r Bil gynnwys darpariaeth yn egluro pwrpas y system gynllunio yng 

Nghymru. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

GWEINYDDIAD Y SYSTEM GYNLLUNIO 

Gweinidogion Cymru 

5.122 Mae Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, fel y cafodd ei deddfu'n wreiddiol, yn 

cyfeirio at y swyddogaethau Llywodraeth leol sy'n cael eu gweithredu gan "yr 

Ysgrifennydd Gwladol".  Cafodd pob un o'r swyddogaethau yma bron eu trosglwyddo 

i Gynlluniad Cenedlaethol Cymru drwy Orchymyn Trosglwyddo Swyddogaethau yn 

1999.57 Yna cafodd y swyddogaethau hynny eu trosgwyddo i Weinidogion Cymru gan 

Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.58 Mae darnau eralil o ddeddfwriaeth sylfaenol ac 

eilaidd yn cyfeirio'n amrywiol at swyddogaethau sy'n cael eu gweithredu gan y 

                                                

57  Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999 (OS Rhif 672), erthygl 2, 

Atodlen 1. 

58  Deddf Llywodraeth Cymru 2006, a. 162(1), Atodlen 11, paragraff 30. 
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Gweinidog, yr Ysgrifennyddd Gwladol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a 

Gweinidogion Cymru. 

5.123 Mae'n amlwg y bydd y Cod Cynllunio'n cyfeirio drwyddo draw at "Weinidogion 

Cymru"; a bydd hynny ynddo'i hun yn eglurhad sylweddol i ddefnyddwyr y system.   

Yr Arolygiaeth Gynllunio 

5.124 Mae Atodlen 6 i Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 wedi'i deitlo braidd yn amwys 

"Penderfynu apeliadau penodol gan bobl a benodir gan [Weinidogion Cymru]"; ac 

mae cyfeiriadau eraill, yn arbennig mewn deddfwriaeth eilaidd, at "bobl a benodir".  

Ond ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddarpariaeth arall mewn deddfwriaeth sylfaenol 

sy'n ymwneud â rôl yr Arolygiaeth Gynllunio yn y system gynllunio.  Efallai bod hyn 

yn peri syndod, o ystyried ei rôl hanfodol bwysig.   

5.125 Rydym yn nodi bod corff cyfatebol yng Ngogledd Iweddon yn derbyn sylw mewn 

darpariaethau gweddol fyr yn adran 203 Deddf Gynllunio (Gogledd Iwerddon) 2011, 

sy'n disgrifio ei drefniadau llywodraethu parhaus, ei strwythur uwch, ei weinyddiad a'r 

ffaith ei fod yn ddiduedd.59 Mae hynny'n deillio yn rhannol o'r trefniadau 

cyfansoddiadol gwahanol yng Ngogledd Iwerddon.  Hyd yn ddiweddar, gwnaed 

ceisiadau cynllunio i Adran yr Amgylchedd, a oedd yn ei hanfod yn awdurdod 

cynllunio un haen, fel bod yn rhaid gwneud apeliadau i gorff ar wahân i'r Adran - yr 

oedd yn rhaid eu creu gan statud wedi hynny. 

5.126 I'r gwrthwyneb, mae'r corff cyfatebol yng Ngweriniaeth Iwerddon, An Bord Pleanála, 

yn derbyn sylw mewn darpariaethau llawer mwy eang yn Rhan VI Deddf Cynllunio a 

Datblygu 2000, sy'n rhoi llawer iawn o fanylion am ei weithrediad o ddydd i ddydd.  

Roedd y darpariaethau hynny hefyd yn ganlyniad i drefniadau sefydliadol sy'n 

unigryw i'r Weriniaeth.   

5.127 Rydym wedi ystyried hefyd a ddylid cael darpariaeth fer yn y Cod, efallai yn dilyn 

model Gogledd Iwerddon, sy'n cydnabod bodolaeth a rôl yr Arolygiaeth Gynllunio.Ac 

rydym wedi cynnal trafodaethau ar y mater yma gyda'r Arolygiaeth, a awgrymodd nad 

oes angen i'r ddeddfwriaeth gyfeirio at yr Arolygiaeth yn benodol; yr unig newid 

manteisiol fyddai cyfeirio at "arolygydd a benodwyd gan Weinidogion Cymru" yn 

hytrach na "pherson a benodwyd".   

5.128 Rydym wedi ystyried a oes gair arall, yn hytrach nag "arolygydd", i amlygu'r ffaith nad 

oes raid i'r person a benodir gan Weinidogion Cymru fod yn weithiwr cyflogedig i'r 

Arolygiaeth; a gallai fod yn weithiwr cyflogedig yn hytrach nag arolygydd.60 Mae'n 

ymddangos mai "archwilydd" fyddai'r disgrifiad mwyaf priodol.  Ni fyddai'r gair 

"adroddwr" a ddefnyddir yn yr Alban yn ymddangos yn addas, oherwydd yn y 

mwyafrif mawr o achosion, yr unigolyn perthnasol fydd yn gwneud y penderfyniad, 

yn hytrach na chyflwyno adroddiad i Weinidogion Cymru i'w galluogi nhw i wneud 

penderfyniad. 

5.129 Rydym yn nodi bod yr Arolygiaeth Gynllunio'n gorff gweithredol a ariennir ar y cyd 

gan adrannau perthnasol Llywodraeth ganolog yng Nghymru a Lloegr.  Rydym yn 

                                                

59  Nodiadau Esboniadol Llywodraeth Gogledd Iwerddon i'r PNIA 2011. 

60  Mae rhai tasgau perthnasol yn cael eu gwneud yn ôl y sôn gan staff cymorth gweinyddol. 
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nodi hefyd y gallai Gweinidogion Cymru ddymuno mewn achosion ethriadol i benodi 

rhywun heblaw un o weithwyr cyflogedig yr Arolygiaeth i fod yn arolygydd, ac y gallai 

ystyried maes o law y byddai'n briodol creu corff neu asiantaeth gyfatebol sy'n 

gweithredu dim ond mewn perthynas â Chymru.   

5.130 Rydym yn cytuno felly y dylid cyfeirio at y bobl hynny a benodir gan Weinidogion 

Cymru i wneud amrywiol swyddogaethau - p'un a ydynt yn gyflogeion i'r Arolygiaeth, 

yn gontractwyr annibynnol neu'n rhywbeth arall - fel "arolygwyr" er mwyn cydymffurfio 

â'r arfer cyfredol61 neu o bosib fel "archwilwyr"; ond fel arall, ni ddylid gwneud unrhyw 

newidiadau. 

Cwestiwn ymgynghori  5-11. 

Rydym yn ystyried dros dro y dylid cyfeirio yn y Cod Cynllunio at y bobl a benodir 

gan Weinidogion Cymru i bwrpas penderfynu apeliadau, gwneud ymholiadau a 

swyddogaethau tebyg eraill fel "arolygwyr" neu "archwilwyr", ond yn y naill achos 

a'r llall, mewn ffordd a fydd yn dangos yn glir nad ydy hyn yn atal Gweinidogion 

Cymru rhag penodi ar gyfer pwrpas arbennig rhywun nad ydyw'n weithiwr 

cyflogedig i'r Arolygiaeth Gynllunio. 

A ydy'r ymgyngoreion yn cytuno, ac os felly pa derm mae'r ymgyngoreion yn 

meddwl sydd fwyaf addas? 

 

Awdurdodau lleol, awdurdodau parciau cenedlaethol a byrddau cynllunio ar y cyd  

5.131 Mae Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 a deddfwriaeth gysylltiedig yn cyfeirio 

mewn amrywiol fannau at "awdurdodau cynllunio lleol" ac at "awdurdodau lleol".  Ni 

ddylid drysu'r ddau derm. 

5.132 Yn gyffredinol, mae'r darpariaethau statudol sy'n ymwneud â hunaniaeth 

awdurdodau cynllunio lleol, a geir ar hyn o bryd yn Rhan 1 Deddf Cynllunio Gwlad a 

Thref 1990, yn gymhleth iawn.  Fodd bynnag, fel y dangoswyd yn Nhabl 1-2, mae'r 

darpariaethau sy'n berthnasol yng Nghymru'n sylweddol symlach, a hynny'n fwy na 

dim am fod gan Gymru system unedol o lywodraeth leol - yn wahanol i Loegr, sy'n 

cadw system ddwy haen, o leiaf mewn rhai ardaloedd. 

5.133 Mae'r rheol sylfaenol yn adran 1(1B) Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990: yr 

"awdurdod cynllunio lleol" ar gyfer sir yw'r cyngor sir; yr awdurdod cynllunio ar gyfer 

bwrdeistref sirol yw'r cyngor bwrdeistref sirol.62 Mae mwy o ddarpariaethau manwl yn 

ymwneud â sefyllfoedd penodol yn Atodlen 1A i Ddeddf Cyllunio Gwlad a Thref 

1990.63 

5.134 Mae pob un o'r parciau cenedlaethol yng Nghymru'n derbyn gofal gan awdurdod parc 

cenedlaethol.  Mae gan bob awdurdod o'r fath aelodau wedi'u tynnu o gynghorau sir 

                                                

61  Gweler hefyd, er enghraifft, Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, a 59(2). 

62  Mewnosodwyd gan yr LGWA 1994, a 18. 

63  Mewnosodwyd gan yr LGWA 1994, atod 4, a diwygiwyd gan Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015, atod 4, para 

22. 
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neu gynghorau bwrdeistref sirol, a phenodir rhai gan Lywodraeth Cymru.  Felly nid 

yw'n "awdurdod lleol" ynddo'i hun (yn ystyr Deddf Llywodraeth Leol 1972) - er bod 

awdurdodau parciau cenedlaethol yn cael eu diffinio fel awdurdodau lleol i bwrpas 

deddfwriaeth benodol. Ac mae "awdurdodau lleol" yn cynnwys amrywiaeth o gyrff 

heblaw cynghorau lleol yn unig - megis byrddau a phwyllgorau ar y cyd, gydag 

aelodau a benodir gan gynghorau.  Mae Adran 4A Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 

199064 yn nodi mai'r awdurdod cynllunio lleol mewn parc cenedlaethol yw'r awdurdod 

parc cenedlaethol fel arfer; ac mae hyn yn wir hefyd mewn perthynas â phob un o'r 

parciau cenedlaethol yng Nghymru.65 

5.135 O dan adran 2(1B) Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990,66 gall Gweinidogion Cymru 

drwy orchymyn benodi holl ardaloedd, neu rai ardaloedd o ddau neu fwy o gynghorau 

sir neu gynghorau bwrdeistref siroly tu allan i barc cenedlaethol i fod yn ardal unedig, 

ac yna gall benodi bwrdd cynllunio ar y cyd fel awdurdod cynllunio lleol ar gyfer yr 

ardal unedig honno.  Yma hefyd, nid yw bwrdd ar y cyd yn "awdurdod lleol" mewn 

gwirionedd, er y gellid ei drin fel un os yw ei awdurdodau cyfansoddol i gyd yn 

awdurdodau lleol.67 Efallai y bydd y trefniant yma'n cael ei ddefnyddio mwy yn y 

dyfodol, o ystyried yr awgrymiadau a wnaed yn ddiweddar am y posibilrwydd o 

weithio ar y cyd gan awdurdodau cyfagos.68  Ac efallai y bydd angen meddwl am y 

rhyngberthynas rhwng  cyd-fyrddau cynllunio a sefydlwyd o dan baneli cynllunio 

strategol a darpariaethau sydd i gael eu sefydlu o dan y trefniadau newydd a 

gyflwynwyd gan Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015.69 

5.136 Trwy rinwedd adran 1(4B), mae pob awdurdod cynllunio lleol - cyngor sir, cyngor 

bwrdeistref sirol neu awdurdod parc cenedlaethol - yn awdurdod cynllunio mwynau 

hefyd.   

5.137 Nid oes unrhyw reswm dros newid y trefniadau yma; a bydd hepgor darpariaethau 

sy'n berthnasol dim ond yn Lloegr yn gwneud y rhan yma o'r Cod Cynllunio'n llawer 

symlach nag ydyw ar hyn o bryd.   

Mathau eraill o awdurdod cynllunio lleol  

5.138 Gall awdurdodau ardaloedd menter, a grëwyd o dan bwerau yn Neddf Llywodraeth 

Leol, Cynllunio a Thir 1980, gael eu dynodi'n awdurdodau cynllunio lleol i bwrpasau 

Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.   Ni chafodd unrhyw ardaloedd menter eu creu 

o dan Ddeddf 1980 am fwy na 30 mlynedd.  Felly rydym yn cynnig ym Mhennod 16 

bod y pŵer i ddynodi ardaloedd menter yn cael ei ddileu yng Nghymru.70 

                                                

64  Mewnosodwyd gan yr EA 1995, a 76 (yn disodli Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a. 4). 

65  OS 1995 2803. 

66  Mewnosodwyd gan yr LGWA 1994 a 19. 

67  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a 336. 

68  Papur Gwyn, Diwygio Llywodraeth Leol: Cadernid ac Adnewyddiad, Llywodraeth Cymru, 31 Ionawr 2017. 

69  Gweler para 6.19. 

70  Fel sydd wedi'i nodi yn y Bennod honno, gallai ymddangos bod wyth ardal fenter yng Nghymru ar hyn o 

bryd, ond mae'r rhain yn ardaloedd sydd wedi eu dynodi o dan Ddeddf Lwfansau Cyfalaf 2001, fel y mae 

wedi'i diwygio gan Ddeddf Cyllid 2012 (gweler para 16.70). 
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5.139 P'un a ddiddymir y pŵer i greu ardaloedd menter ai peidio, mae werth nodi nad oes 

unrhyw awdurdod ardal fenter yng Nghymru na Lloegr wedi'u dynodi'n awdurdod 

cynllunio lleol (heblaw am un a oedd yn awdurdod cynllunio yn barod)  Rydym yn 

ystyried ei bod hi'n hynod o annhebygol y bydd y ddarpariaeth sy'n galluogi i 

awdurdod ardal fenter gael ei ddynodi'n awdurdod cynllunio (o dan adran 6 Deddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990) yn cael ei defnyddio yn y dyfodol, ac rydym yn cynnig 

na ddylai gael ei gynnwys yn y Cod newydd.  

5.140 Rydym hefyd yn ystyried y sefyllfa o ran corfforaethau datblygu trefol ac 

ymddiriedolaethau gweithredu ar dai mewn mwy o fanylder ym Mhennod 16.  Ymhob 

achos, rydym yn cynnig dros dro nad yw'r cod statudol presennol o unrhyw ddefnydd 

parhaol, ac na ddylid ei ailddatgan yn rhan o'r Cod newydd.   

5.141 Rydym yn nodi mai dim ond un corfforaeth datblygu trefol (Bae Caerdydd) a grëwyd 

erioed yng Nghymru, yn 1987, ac na chafodd ei dynodi'n awdurdod cynllunio lleol.  

Yn debyg i ardaloedd menter, rydym yn barnu ei bod hi'n annhebygol y bydd y 

ddarpariaeth (yn adran 7 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ar hyn o bryd) sy'n 

galluogi dynodi corfforaeth datblygu trefol yn awdurdod cynllunio, yn cael ei defnyddio 

yn y dyfodol, ac rydym yn cynnig peidio ei chynnwys yn y Cod newydd. 

5.142 Rydym yn nodi hefyd ym Mhennod 19 bod chwe ymddiriedolaeth gweithredu tai wedi 

eu sefydlu yn yr 1990au, ond roeddent oll yn Lloegr, ac nid oedd yr un ohonynt wedi'u 

dynodi'n awdurdod cynllunio lleol.  Yma hefyd, rydym yn barnu ei bod hi'n annhebygol 

y bydd y ddarpariaeth sy'n galluogi i ymddiriedolaeth gweithredu ar dai gael ei 

dynodi'n awdurdod cynllunio (yn adran 8 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990) yn 

cael ei defnyddio yn y dyfodol, ac rydym yn cynnig peidio â'i chynnwys yn y Cod 

newydd.  

5.143 Rydym yn nodi hefyd na chafodd corfforaethau datblygu tref eu dynodi erioed yn 

awdurdodau cynllunio o fewn eu hardaloedd. 

5.144 Mae gweddill adran 1 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, ac Atodlen 1, yn gymwys 

dim ond mewn perthynas ag awdurdodau lleol yn Lloegr.  Mae adrannau 2A - 2E, 3 

a 7A yn berthnasol i Lundain yn unig.  Mae Adran 5 yn ymwneud â'r Norfolk Broads 

a'r Suffolk Broads. Mae Adran 8A yn berthnasol i'r Asiantaeth Tai a Chymunedau, 

sydd ond yn gweithredu yn Lloegr.   Mae'n dilyn nad oes angen ailddatgan unrhyw 

rai o'r darpariaethau hynny mewn Cod Cynllunio i Gymru. 

5.145 Bydd angen addasu fel y bo'n ofynnol Adran 9 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 

(darpariaethau ôl-ddilynol ac atodol am awdurdodau cynllunio), fel y mae wedi'i 

diwygio gan adran 42 Deddf Cynllunio (Cymru) 2015. 

Cwestiwn ymgynghori 5-7.12. 

Rydym yn cynnig dros dro nad yw'r Bil yn cynnwys y darpariaethau sydd yn Neddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ar hyn o bryd i alluogi i awdurdodau ardaloedd 

menter, corfforaethau datblygu trefol ac ymddiriedolaethau gweithredu ar dai gael 

eu dynodi'n awdurdodau cynllunio. 
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Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Awdurdodau cynllunio: terminoleg 

5.146 Fel y nodwyd, mae'r Deddfau cynllunio'n cyfeirio at awdurdodau cynllunio lleol ac at 

awdurdodau lleol.    Fel y byddech yn ei ddisgwyl, mae'r term "awdurdod cynllunio 

lleol" yn ymddangos ledled Deddfau Cynllunio 1990, Deddf Cynllunio a Phrynu 

Gorfodol 2004, Deddf Cynllunio 2008, Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 a Deddf 

Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2015 - y maent oll i gael eu cynnwys yn yn y Cod 

Cynllunio.   Yn ei hanfod, dyma weddillion Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1947, oedd 

yn darparu ar gyfer awdurdodau cynllunio lleol, awdurdodau cynllunio mwynau, 

awdurdodau cynllunio gwastraff, awdurdodau cynllunio dosbarth ac awdurdodau 

cynllunio sirol.  Dim ond un awdurdod cynllunio y gellir ei gael erbyn hyn mewn 

unrhyw ardal o Gymru - a gall fod yn awdurdod lleol neu'n awdurdod parc 

cenedlaethol neu'n fwrdd cynllunio ar y cyd. 

5.147 I'r gwrthwyneb, mae "awdurdodau lleol", fel y maent wedi'u diffinio yn Neddf 

Llywodraeth Leol 1972 a Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 199471 - yn hytrach nag 

"awdurdodau cynllunio lleol"- yn derbyn sylw cyfyngedig iawn yn Neddf Cynllunio 

Gwlad a Thref 1990, sef yn benodol: 

(1) gweithredu gan awdurdod lleol mewn ymateb i hysbysiad prynu neu 

hysbysiad malltod;72 

(2)  datblygiad a wneir gan awdurdod lleol;73 

(3) prynu tir yn orfodol gan awdurdod lleol;74 

(4) awdurdodau lleol fel awdurdodau sy'n cydsynio o dan ddeddfwriaeth arall;75 

(5) hysbysiadau a gynhyrchir gan awdurdodau lleol;76 a 

(6) gweithiau a weithredir gan awdurdodau lleol o dan y Ddeddf Iechyd 

Cyhoeddus.77 

5.148 Mae'r rhain i gyd y tu allan i brif gynllun y Deddfau cynllunio - felly bydd nifer 

ohonynt heb gael eu cynnwys yn y Cod newydd.78 Ond ni ddylai'r cyfeiriadau yma at 

                                                

71  Gweler hefyd y Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a. 336. 

72  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, adrannau 139-141, 143, 147A, 169, 170, 305, 306. 

73  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, adrannau 55, 90, 101, 235, 253, 306. 

74  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, adrannau 226, 227, 229-233, 235, 240-244, 244A, 246, 251, 252, 258, 

260, 261, 271, 272, 274-276, 278, 336. 

75  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, adrannau 9, 71, 332. 

76  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, adrannau 329, 330, 333. 

77  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a. 178, 190, 207, 219. 

78  Gweler pennod 3. 
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awdurdodau lleol gael eu cyfieithu'n syml yn gyfeiriadau at "awdurdodau cynllunio 

lleol" pan fo'r darpariaethau perthnasol wedi eu cynnwys yn y Cod Cynllunio.  

5.149 Rydym wedi nodi bod system unedol o lywodraeth leol wedi ei chyflwyno yn yr Alban 

yn 1974, a disodlwyd y term "awdurdod cynllunio lleol" gan y term "awdurdod 

cynllunio".79 Mae'n ymddangos bod hwn yn newid defnyddiol, am ei fod yn dangos 

yn fwy eglur na fydd awdurdod cynllunio bob amser yn awdurdod lleol - yn ogystal â 

bod yn derm symlach (a byrrach).   

5.150 Mae'n wir bod nifer o statudau heblaw'r rheiny sy'n ymwneud yn uniongyrchol â 

chynllunio hefyd yn cyfeirio at "awdurdodau cynllunio lleol".80 Byddai'n weddol syml 

i'r rheiny gael eu haddasu'n briodol.   

5.151 Ac mae pob "awdurdod cynllunio lleol" yn "awdurdod cynllunio mwynau" - felly nid 

oes angen yr ymadrodd hwnnw chwaith. 

5.152 Yn olaf, gellir nodi na chyfeirir byth at Weinidogion Cymru, sy'n derbyn nifer o 

swyddogaethau wrth gwrs o dan y ddeddfwriaeth gynllunio, fel "awdurdodau 

cynllunio".82 

Cwestiwn ymgynghori 5-13 

Credwn y dylid defnyddio'r term "awdurdod cynllunio" yn y Cod Cynllunio yn lle'r 

termau "awdurdod cynllunio lleol" ac "awdurdod cynllunio mwynau" yn y 

ddeddfwriaeth bresennol.  

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 
 
 
 
 
 
 

                                                

79  Deddf Llywodaeth Leol (Yr Alban) 1973, a. 172(2). 

80  Mae'r ymadrodd "awdurdod cynllunio lleol" yn digwydd felly mewn 21 o statudau amgylcheddol eraill, 

llywodraeth leol a statudau perthnasol (y mae traean ohonynt yn berthnasol i Gymru yn unig), y bydd y 

mwyafrif ohonynt, os nad pob un ohonynt, angen eu diwygio o ganlyniad i gyflwyno'r Cod Cynllunio - Deddf 

Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949, Deddf Cefn Gwlad 1968, Deddf Digolledu Tir 1961, 

Deddf Llywodraeth Leol 1972, Deddf Bwrdd Datblygu Cymru 1975, Deddf Llywodraeth Leol, Cynllunio a Thir 

1980, Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981, Deddf Amddiffyn yr Amgylchedd 1990, Deddf Cludiant a 

Gwaith 1992, Deddf Diwygio Cyfraith Prydlesu, Tai a Datblygiad Trefol 1993, Deddf y Diwydiant Glo 1994, 

Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 1994, Deddf yr Amgylchedd 1995, Deddf Archwiliad Cyhoeddus (Cymru) 

2004, Deddf Llywodraeth Leol 1998, Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000, Deddf Cymdogaethau 

Glân [ac ati] 2005, Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012, Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013, 

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 – ac unwaith neu ddwywaith mewn oddeutu 35 o statudau eraill. Mae'r 

ymadrodd yn digwydd hefyd mewn 50 o statudau eraill, sy'n berthnasol yn Lloegr neu'r Alban yn unig, ond ni 

fyddai angen eu diwygio. 

82  Mae Gweinidogion Cymru'n "awdurdod cynllunio" i bwrpasau adran 53 Deddf Diwydiant Glo 1994; ond 

rydym wedi cynnig addasu hyn fel nad yw'n berthnasol bellach i Gymru (gwelwch Gynnig 5-9 uchod). 
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