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Pennod 6: Creu'r cynllun datblygu 

Cyflwyniad 

6.1 Fel nodwyd yn y Bennod flaenorol, rhaid i nifer o ffactorau gael eu hystyried gan 

awdurdodau cynllunio ac arolygwyr wrth wneud penderfyniadau cynllunio.   Mae'r 

rhain yn cynnwys amrywiaeth o bolisïau Llywodraeth Cymru, ac ystod o ystyriaethau 

lle nad yw'r pwrpas a'r gwreiddyn yn gyfan gwbl o fewn y gyfundrefn gynllunio.  Serch 

hynny, ar y blaen ymhlith y ffactorau hynny mae'r polisïau lleol, rhanbarthol a 

chenedlaethol a baratoir yn benodol o fewn cyd-destun cynllunio, a chyfeirir at y rhain 

ar y cyd yn y ddeddfwriaeth fel "y cynllun datblygu". 

6.2 Roedd y ddeddfwriaeth sylfaenol ar greu cynlluniau datblygu yn arfer bod yn Rhan 2 

y Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref ("DCGTh") 1990.  Y patrwm cyffredinol oedd y 

dylid cael cynllun fframwaith ar gyfer pob ardal (fel arfer wedi'i baratoi gan y cyngor 

sir ar gyfer sir gyfan) a chyfres o gynlluniau lleol (pob un wedi'u paratoi gan y cyngor 

dosbarth perthnasol, yn cynnwys yr ardal i gyd neu rhan ohoni).1Mae cynllun lleol a 

fabwysiadwyd o dan y cynlluniau hynny yn 1996 yn dal mewn grym yn Ynys Môn, 

ochr yn ochr â Chynllun Fframwaith Gwynedd gan ei fod yn berthnasol i Ynys Môn, 

wedi'i fabwysiadu yn 1993.2 

6.3 Er hynny, yn ardaloedd metropolitan Lloegr, ble roedd cyfundrefn un lefel o 

gynghorau bwrdeistref, roedd y Ddeddf yn darparu ar gyfer cynlluniau datblygu 

unedol (CDU) gyda'r rhan gyntaf ohoni yn gynllun fframwaith a'r ail ran ohoni yn 

gynllun lleol.3Yn dilyn hynny, mabwysiadwyd cyfundrefn CDU mewn ardaloedd eraill 

lle cyflwynwyd cyfundrefn un lefel o lywodraeth leol, mewn rhai rhannau o Loegr - o 

dan gynlluniau ailstrwythuro Deddf Llywodraeth Leol 1992 - a ledled Cymru, dan 

Ddeddf Llywodraeth Leol (Cymru) 1994.  Mae'r CDU a fabwysiadwyd dan y 

gyfundrefn honno yn dal mewn grym yn Wrecsam, Bro Morgannwg, Abertawe, 

Gwynedd, Powys, a Sir Fflint4. 

6.4 Cyflwynodd Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol ("DCPhG") 2004 gyfundrefn 

gymhleth o strategaethau gofodol rhanbarthol a dogfennau cynllunio lleol i 

Loegr.5Cyflwynodd Rhan 6 Deddf 2004 gyfundrefn wahanol i Gymru: 

(1) cyflwynodd - er nid fel rhan o'r cynllun datblygu - gynllun Gofodol newydd 

ledled Cymru, i'w baratoi gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru; a  

                                                           

1 DCGTh 1990, Rhan 2, Pennod 1; cyflwynwyd yn wreiddiol yn DCGTH 1968, i weithredu argymhellion 
adroddiad y Grŵp Cynghori Cynllunio, Dyfodol Cynlluniau Datblygu (HMSO, 1965). 

2 http://www.ynysmon.gov.uk/cynllunio-a-gwastraff/polisi-cynllunio/ 

3 DCGTh 1990, Rhan 2, Pennod 1; cyflwynwyd yn wreiddiol gan Dddeddf Lywodraeth Leol 1985, a 
ddiddymodd Gyngor Llundain Fawr a'r cynghorau sir metropolitanaidd. 

4 Tybiwyd yn gywir ym mis Ebrill 2017. 

5 DCPhG 2004, Rhan 1 a 2. 

http://www.anglesey.gov.uk/planning-and-waste/planning-policy/
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(2) chadwodd y system llawer mwy syml o gael cynlluniau datblygu unedol. 

Roedd y rhain i'w hadnabod yn y dyfodol fel cynlluniau datblygu lleol (CDLl), 

wedi'u llunio gan awdurdodau cynllunio un lefel o ganlyniad i Gynllun Gofodol 

Cymru.   

Mae CDLl wedi'u mabwysiadu yn awr gan bob awdurdod cynllunio yng Nghymru (gan 

gynnwys y tri awdurdod parciau cenedlaethol) heblaw am y rhai y sonir amdanynt 

uchod; heb os bydd y rhain i ddilyn yn y blynyddoedd nesaf.6 

6.5 Ni osodwyd Rhan 2 newydd i DCGTh 1990 gan DCPhG 2004 yn Lloegr a Chymru; 

yn lle hynny, roedd y darpariaethau newydd yn Deddf 2004 ei hun, wrth ymyl y rhai 

yn Neddf 1990.   

6.6 Yn fwy diweddar, newidwyd DCPhG 2004 gan Deddf Cynllunio Cymru ("DC(C)") 

2015 er mwyn cryfhau'r 'dull trwy arweiniad cynllun' tuag at gynllunio yng Nghymru. 

Cyflwynodd gysyniad Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru ("FfDC"), a fydd yn 

rhan o'r cynllun datblygu, i ddisodli Cynllun Gofodol Cymru.  Gofynnodd am 

Gynlluniau Strategol i'w llunio lle bo angen.   

Bod yn rhan o'r Côd 

6.7 Unwaith mae'r trefniadau newydd wedi dod i rym, bydd y "cynllun datblygu" am 

unrhyw dir yng Nghymru yn cael ei adnabod fel  

(1) Y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol;  

(2) sef cynllun datblygu strategol ar gyfer unrhyw ardal cynllunio strategol sy'n 

cynnwys y tir i gyd neu ran ohono; a'r 

(3) cynllun datblygu lleol ar gyfer yr ardal sydd yn cynnwys y tir hwnnw.7 

6.8 Rydym eisoes wedi trafod statws y cynllun datblygu ym Mhennod flaenorol y Papur 

Ymgynghori hwn.8Yn fras, mae'r bennod hon yn ystyried y fframwaith statudol 

perthnasol i ffurfio tair elfen gyfansoddol y cynllun datblygu, fel y cynhwysir ar hyn o 

bryd yn Rhan 6 DCPhG 2004, fel y'i diwygiwyd gan DCC 2015. 

6.9 Doedd bron dim sylwadau mewn ymateb i'r Papur Cwmpasu mewn perthynas â ffurfio 

polisi cynllunio.  Nid ydym wedi dod yn ymwybodol, yn ystod ein gwaith, o unrhyw 

angen i wneud newidiadau sylweddol.   

6.10 Mae ein cynigion yn y Bennod hon, felly, yn pwysleisio yr ychydig bwyntiau manwl lle 

ystyriwn ni y byddai diwygio technegol cyfyngedig yn briodol.  Er hynny, rydym yn 

crynhoi yn fras y fframwaith statudol perthnasol, ac yn gwahodd ymgyngoreion i 

wneud cynigion ar gyfer unrhyw newidiadau eraill sydd yn eu tyb hwy yn ddymunol.   

                                                           

6  http://gov.wales/docs/desh/publications/160518development-plan-coverage-en.pdf  

7  DCPhG 2004, rhan 38(4), newidiwyd yn DC(C) 2015, rhan 9. 

8 Gweler paragraffau 5.16 i 5.27. 

http://gov.wales/docs/desh/publications/160518development-plan-coverage-en.pdf
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6.11 Rydym hefyd yn ystyried, tua diwedd y Bennod, y cod statudol perthnasol sydd yn 

trafod malltod y cynllunio yn codi o ddatganiad a diwygiad y cynllun datblygu a 

chynigion a pholisïau eraill. 

 

RHANNAU Y CYNLLUN DATBLYGU  

Y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol  

6.12 Roedd Rhan 60 DCPhG 2004, fel a ddrafftiwyd yn wreiddiol, yn darparu ar gyfer 

paratoi Cynllun Gofodol Cymru, a'i adolygu o bryd i'w gilydd.  Mabwysiadwyd y 

cynllun gwreiddiol gan y Llywodraeth ym mis Tachwedd 2004; diweddarwyd y cynllun 

yn 2008, o dan y teitl Pobl, Lleoedd, Dyfodol.  Nid oedd yn rhan o'r cynllun datblygu, 

ond y bwriad oedd iddo ffurfio sail cynlluniau datblygu lleol.9 

6.13 Roedd y dystiolaeth a gyflwynwyd i gefnogi Bil Cynllunio (Cymru) yn dangos 

cydsyniad amlwg mai "dylanwad cyfyngedig a gafodd Cynllun Gofodol Cymru (WSP) 

ar y system gynllunio er gwaethaf pob bwriad da cychwynnol."10 O ganlyniad 

cyflwynwyd system newydd gan y DCC (PWA), yn gofyn am i Fframwaith Datblygu 

Cenedlaethol (FfDC) gymryd lle Cynllun Gofodol Cymru.11 

6.14 Rhaid i Weinidogion Cymru, o dan y system newydd, baratoi a chyhoeddi cynllun 

datblygu a adnabyddir fel y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol, cynllun a fydd yn: 

(1) gosod polisïau cenedlaethol yn perthyn i ddatblygu a defnyddio tir yng Nghymru 

a rhoi rhesymau dros y polisïau hyn; a 

(2) gall nodi bod categorïau penodol o ddatblygu yn ffurfio "datblygiad o 

bwysigrwydd cenedlaethol".12 

6.15 Bydd y FfDC yn rhan o'r cynllun datblygu. 

6.16 Daeth y darpariaethau newydd i rym o 4 Ionawr 2016.13 Roedd galw am dystiolaeth 

a phrosiectau i gael eu cynnwys yn rhedeg am dri mis, gan gau ar 7 Mawrth 2017.  

Awgrymwydyn Natganiad Cyfranogiad y Cyhoedd, dyddiedig Tachwedd 2016, y bydd 

fersiwn terfynol y FfDC yn cael ei gyhoeddi yn 2020.   

6.17 Nid ydym yn cynnig unrhyw newidiadau o rhan 60 i 60C DCPhG 2004, fel y gosodir 

yn rhan 3 DCC (PWA) 2015, ac ystyriwn y dylai darpariaethau o'r un effaith gael eu 

cynnwys yn y Cod.  Mae'n bosib y bydd gofyn am drefniadau trosiannol perthnasol i 

drin â rhan 60 DCPhG 2004 (perthnasol i Gynllun Gofodol Cymru), ar ei ffurf cyn iddo 

                                                           

9 DCPhG 2004, rhan 62(5)(b), fel a ddeddfwyd yn wreiddiol. 

10 Y Bil Cynllunio (Cymru), Memorandwm Esboniadol, paragraff 3.17. 

11  Bydd rhan wreiddiol 60 yn parhau i gael ei gweithredu nes i'r FfDC gael ei gyflwyno (2015 OS 1987, erthygl 
7). 

12  DCPhG 2004, rhan 60(1)-(3), ychwanegwyd yn DCC 2015, rhan 3. 

13 2015 1987, erthygl 2. 
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gael ei ailosod gan ran 3 DCC 2015, nes bod y darpariaethau yn y Cod newydd yn 

cyfateb i rannau newydd 60 i 60C, i bob pwrpas, wedi dod i rym. 

6.18 Nid yw Cynllun Gofodol Cymru a'r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol, yn ei dro, yn 

cynrychioli polisi cynllunio cyfan Llywodraeth Cymru ar lefel genedlaethol wrth gwrs.  

Fel nodwyd yn y Bennod flaenorol, dibynnir yn ymarferol i raddau helaeth ar 

ddogfennau polisïau cenedlaethol eraill, gan gynnwys yn benodol Polisi Cynllunio 

Cymru a'r Nodiadau Cyngor Technegol (TANs).  Mae statws y dogfennau hyn o fewn 

y system gynllunio wedi cael ei drafod yn y Bennod flaenorol; ond ni chafwyd awgrym 

y dylai'r broses o'u fformwleiddiad gael ei hymgorffori mewn ddeddfwriaeth sylfaenol 

neu eilaidd. 

Cynulliau strategol 

6.19 Roedd Deddf Cynllunio (Cymru) 2015, am y tro cyntaf, yn darparu fframwaith 

cyfreithiol am baratoi cynlluniau datblygu strategol. Mae cynlluniau o'r fath yn rhoi 

cyfle i faterion mwy na rhai o bwysigrwydd lleol, megis tai, i gael eu hystyried a'u 

cynllunio yn strategol, gan "baneli cynllunio strategol" arbennig.  Nid yw'n orfodol i 

gynlluniau o'r fath gael eu cynhyrchu ar gyfer pob ardal.  Disgwylir i'r cynlluniau, yn y 

lle cyntaf, gael eu paratoi ar gyfer coridor yr A55 yng Ngogledd Cymru, a'r ardaloedd 

wedi eu canoli yng Nghaerdydd ac Abertawe. 

6.20 Rheolir cynllunio strategol gan rhan 60D i 60J DCPhG 2004, a osodwyd gan rhan 4 i 

6 DCC 2015.  Nid oedd darpariaethau cyfatebol o dan naill ai TCGTh 1990 neu 

DCPhG 2004 - heblaw am y trefniadau, sydd yn ddi-rym yn awr, ar gyfer cynlluniau 

fframwaith, a nodwyd yn gynharach.  Daeth Rhannau 60D i 60J i rym ar 5 Hydref 

2015 i bob pwrpas; ond nid oes paneli cynllunio strategol wedi eu sefydlu hyd yma.   

6.21 Nid ydym yn awgrymu y dylai rhannau 60D i 60J DCPhG 2004, fel y gosodir gan 

rannau 4 i 6 DCC 2015, gael eu diwygio, ac felly ystyriwn ni, am y tro, y dylai 

darpariaethau mwy neu lai yr un fath gael eu cynnwys yn y Cod Cynllunio.  Mae hyn 

yn amodol, mae'n amlwg, i unrhyw ddiwygiadau a ddaw yn sgil yr arolwg cyfredool o 

lywodraeth leol yng Nghymru.14 

Cynlluniau datblygu lleol 

6.22 Mae rhaid i bob awdurdod cynllunio yng Nghymru gadw materion perthnasol o dan 

arolwg, a pharatoi cynllun datblygu lleol o bryd i'w gilydd o fewn y ffiniau a osodir gan 

y polisi cynllunio cenedlaethol.15Gweithredir y cynllun hwnnw, ar ôl iddo gael ei 

gyhoeddi a'i fabwysiadu, fel cynllun datblygu ar gyfer pob cyngor sir, cyngor 

bwrdeistref sirol neu awdurdod parc cenedlaethol.  

6.23 Gosodir y gweithdrefnau ar gyfer paratoi cynllun datblygu lleol yn rhannau 61 i 72 

DCPhG 2004, fel y'u newidiwyd yn rhannau 11 i 15 DCC 2015.  Yn ôl y disgwyl, mae 

deddfwriaeth sylfaenol yn darparu esgyrn sychion y broses yn unig;  gellir dod o hyd 

i'r manylion i gyd mewn deddfwriaeth eilaidd, yn benodol Rheoliadau TCP 2005 

                                                           

14 Gweler y papur gwyn Diwygio Llywodraeth Leol: Cadernid ac Adnewyddiad (Llywodraeth Cymru, 31 Ionawr 

2017), yn benodol para. Mae awgrym yn 2.3.11 y gall fod angen adolygu rôl paneli cynllunio strategol yng 

ngoleuni trefniadau a ddaeth i'r amlwg ar gyfer llywodraeth ranbarthol. 

15 DCPhG 2004, adrannau 61, 62. 
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(Cynlluniau Datblygu Lleol) (Cymru), fel a newidiwyd yn 2015.16A gellir dod i'r dull o 

weithredu yn ymarferol yn y Llawlyfr Cynllun Datblygu Lleol.17 

6.24 Mae'r dulliau gweithredu ar gyfer ffurfio ac adolygu cynlluniau datblygu lleol, fel y 

gwelir yn Rhan 6 DCPhG 2004, wedi bod mewn lle ers deng mlynedd.  Yn ddiweddar, 

mae'r Cynulliad wedi cael cyfle i ystyried y darpariaethau deddfwriaethol hynny, yn 

ystod hynt y Bil Cynllunio (Cymru).  Bydd angen amser i'r darpariaethau newydd gael 

eu defnyddio yn ymarferol, yn dilyn y FfDC newydd, unwaith mae wedi dod i'r golwg, 

a PCC, a fydd yn parhau i gael ei ddiweddaru heb os.   

6.25 Unwaith eto, felly, nid ydym yn cynnig unrhyw newidiadau pellach i'r cynllun statudol, 

ac yn awgrymu y dylai rhannau 61 i 72 DCPhG 2004, fel y'u newidwyd yn rhannau 

11 i 15 DCC 2015, gael eu cynnwys yn y Cod Cynllunio.  

Ffurfio polisi a datblygu cynaliadwy 

6.26 Mae rhaid i bob rhan o'r cynllun datblygu gael ei pharatoi fel rhan o ofynion datblygu 

cynaliadwy yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, er mwyn 

sicrhau bod y datblygu a'r defnydd o dir yn cyfrannu at wella llesiant economaidd, 

cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.18Er hynny, rydym eisoes wedi 

cynnig nad oes angen ailddatgan yn benodol yn y Bil y cyswllt rhwng yr egwyddor o 

ddatblygu cynaliadwy a'r system gynllunio.19 

Cwestiwn ymgynghori 6-1 

Rydym yn ystyried, fel mesur dros dro, bod Rhan 6 DCPhG 2004 (cynlluniau 

datblygu), fel y'u newidwyd yn DCC 2015, yn cael eu hailddatgan yn y Cod Cynllunio, 

yn amodol ar unrhyw drefniadau trosiannol angenrheidiol perthnasol i Gynllun 

Gofodol Cymru a'r cynigion yng ngweddill y Bennod. 

Ydyw ymgyngoreion yn cytuno? 

 

CYNLLUNIAU DATBLYGU: DARPARIAETHAU ERAILL 

Cynnwys y cynlluniau lleol 

6.27 Yn ddigon rhyfedd, nid oes llawer o ddeddfwriaeth ynglŷn â beth i'w gynnwys mewn 

cynllun datblygu lleol; a nid yw'r Llawlyfr Cynllunio Datblygu Lleol yn gyfarwyddol 

ychwaith.  Un o'r problemau parhaol gyda chynlluniau datblygu yw'r graddau y maent 

yn cynnwys yr hyn sydd, yn y bôn, yn ailadroddiad o bolisi cenedlaethol, ar ffurf 

polisïau generig amhenodol ledled yr ardal.    

6.28 Mae'r Llawlyfr yn dadlau na ddylai polisïau ledled yr ardal ailadrodd polisi 

cenedlaethol, ond yn hytrach dylent gael eu cymhwyso'n lleol yn benodol; ystyriwn ni 

nad yw'r egwyddor hon yn addas i'w chynnwys mewn naill ai deddfwriaeth sylfaenol 

                                                           

16  2005 OS 2839; 2015 OS 1598. 

17 Argraffiad 2, Llywodraeth Cymru, 2015. 

18 DC(C) 2015, rhan 2; gweler paragraff 5.78 uchod. 

19 Gweler cwestiwn ymgynghori 5 – 7. 
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neu ddeddfwriaeth eilaidd, ond dylai'r egwyddor arosfel arweiniad, fel y mae ar hyn o 

bryd.  Dylai'r pwerau gwahanol sydd gan Weinidogion Cymru i gyfarwyddo 

awdurdodau i newid neu dynnu eu cynlluniau yn ôl fod yn ddigon i sicrhau nad yw 

polisïau anaddas yn cael eu cynnwys; a dylai bwriad clir i ddefnyddio'r pwerau hyn 

sicrhau llai o angen i'w defnyddio yn ymarferol. 

6.29 Un ddarpariaeth benodol ar gyfer cynnwys cynlluniau yw Ddeddf Cynllunio ac Ynni 

2008, sydd yn caniatáu (ond ddim yn mynnu) cynnwys mewn cynlluniau strategol a 

datblygu lleol  polisïau yn gosod gofynion rhesymol perthnasol i: 

(1) ddatblygiad i ddefnyddio ynni o ffynonellau adnewyddadwy lleol ac ynni 

carbon isel; a 

(2) bod y datblygiad i gydymffurfio â safonau effeithlonrwydd ynni sydd yn mynd y 

tu hwnt i  ofynion rheoliadau adeiladu.20 

6.30 I'r graddau mai pwrpas y Ddeddf hon yw i annog cynnwys, mewn cynlluniau, gofynion 

ynghylch ffynonellau ynni, mae'n ymddangos fel pe byddai'n fwy addas i ymdrin â'r 

mater hwn yn y Llawlyfr yn hytrach na mewn deddfwriaeth (naill ai sylfaenol neu 

eilaidd).  I'r graddau ei bod i annog datblygaid i fynd y tu hwnt i ofynion Rheoliadau 

Adeiladu cenedlaethol, mae'n debyg y gellid cyflawni hyn yn well trwy wneud 

diwygiadau priodol i'r Rheoliadau. 

Cwestiwn ymgynghori 6-2. 

Rydym yn cynnig, fel mesur dros dro: 

(1) nad yw'r darpariaethau cyfredol yn Neddf Cynllunio ac Ynni 2008 yn cael eu 

hailddatgan yn y Bil; 

(2) rhoddir ystyriaeth ymhen amser i: 

- gynnwys darpariaethau cyfwerth o ran arweiniad; a 

- wneud diwygiadau priodol i'r Rheoliadau Adeiladu. 

Ydyw ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Asesiad amgylcheddol strategol  

6.31 Mae'r prosesau ar gyfer ffurfio'r FfDC a'r cynlluniau lleol a strategol yn cynnwys 

asesiad o ba mor gynaliadwy yw'r ddogfen dan sylw.22Yn ychwanegol, rhaid gwneud 

asesiad amgylcheddol o bob dogfen, dan Reoliadau Asesiadiau Amgylcheddol o 

Gynlluniau a Rhaglenni (Cymru) 2004.23Cododd yr angen olaf o ganlyniad i 

Gyfarwyddeb yr UE 2001/42/EC ar asesu cynlluniau a rhaglenni penodol ar yr 

amgylchedd.  Rhoddir cyngor ar y Gyfarwyddeb yn y Canllaw Ymarferol i'r 

Gyfarwyddeb Asesu Amgylcheddol Strategol, a gyhoeddwyd 2005 gan Gynulliad 

Cenedlaethol Cymru ar y cyd â swyddfeydd eraill y Llywodraeth. 
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6.32 Ceir trafodaeth ym Mhennod 3 y Llawlyfr Cynllun Datblygu Lleol am y berthynas 

rhwng Arfarniad Cynaliadwyedd (AC) dan Deddf 2004 ac Asesiad Amgylcheddol 

Strategol (AAS) dan Reoliadau 2004.  Mae'n nodi bod: 

SA yn cwmpasu effeithiau economaidd a chymdeithasol y CDLl yn 

ogystal ag effeithiau amgylcheddol.  Rhaid i CDLl 

gwreiddiol/diwygiedig fod yn amodol ar asesiad amgylcheddol.24Mae 

Llywodraeth Cymru wedi penderfynu mai'r peth gorau ar gyfer 

cynlluniau datblygu yw cyfuno gofynion Rheoliadau yr AAS gydag 

AC.25 

6.33 Mewn geiriau eraill, mae AC yn arolwg ehangach o gynllun nag asesiad 

amgylcheddol yn unig.26Byddai'r un peth yn berthnasol i'r arfarniad cynaliadwyedd o 

gynllun datblygu strategol ac i'r FfDC.  Mae'n ymddangos felly nad oes fawr o werth 

mewn cadw gofynion diamwys ac ar wahân i baratoi asesiad amgylcheddol yn 

ogystal ag arfaniad cynaliadwyedd. 

6.34 Ar y llaw arall, nodir bod 

(1) gofynion y Gyfarwyddeb AAS yn cael eu trawosod bron yn gyfan gwbl i gyfraith 

deuluol ar ffurf deddfwriaeth eilaidd (Rheoliadau 2004); 

(2) mae'r Rheoliadau hynny yn cynnwys ystod eang o gynlluniau a rhaglenni, a nid 

yn unig cynlluniau datblygu, ayyb, ac 

(3) efallai bydd penderfyniad i diddymu, neu newid yn sylweddol, y Rheoliadau yn 

ddadleuol. 

6.35 Nid oedd yn realistig i ystyried y mater hwn yn y Papur Cwmpasu, wrth ystyried y 

goblygiadau a oedd yn bodoli ar y pryd hwnnw o dan gyfraith Ewrop.  Serch hynny, 

o ystyried bod ymadawiad y Deyrnas Unedig o'r Undeb Ewropeaidd yn nesáu, mae'n 

ymddangos yn briodol i ystyried amlinelliad, o leiaf, o'r angen i gadw'r ddwy system 

o asesu - er ein bod yn cydnabod y bydd y drefn statudol gyfredol yn parhau mewn 

grym o leiaf am y tro. 

6.36 Felly, nid ydym yn cynnig, ar hyn o bryd, bod unrhyw newidiadau yn cael eu gwneud, 

ond rydym yn croesawu barnau am 

(1) a yw'r gofyn AAS ynglŷn â chynlluniau datblygu, yn ychwanegol at y gofyn i 

gyflawni'r arfarniad cynaliadwyedd, yn ychwanegu unrhywbeth at yr ansawdd 

o wneud penderfyniad, neu'n ychwanegu digonol i gyfiawnhau'r amser a'r gost 

cysylltiedig;  

6.37 (2)  a oes modd cyfiawnhau gofynion yr AAS mewn perthynas â mathau eraill o 

gynlluniau a rhaglenni. 
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Cwestiwn Ymgynghori 6-3. 

Wrth ystyried bodolaeth dyletswyddau i gyflawni arfarniadau cynaliadwyedd y FfDC 

a chynlluniau strategol a datblygu lleol, sydd yn bodoli ar hyn o bryd dan Rhan 6 

DCPhG 2004, 

(1) a oes gofyn parhaus i gyflawni arfarniad ar wahân ynglŷn â'u heffaith 

amgylcheddol, yn ôl angen gyfedol Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol o 

Gynlluniau a Rhaglenni (Cymru) 2004? 

(2) a yw Rheoliadau 2004 yn dal yn ofynnol mewn perthynas â rhaglenni a 

chynlluniau heblaw am y FfDC a'r cynlluniau datblygu? neu 

(3) oes angen i Reoliadau 2004 gael eu diwygio neu symleiddio mewn unrhyw 

ffordd? 

 

Heriau'r Uchel Lys i'r FfDC a'r cynlluniau datblygu. 

6.38 Mae her yn yr Uchel Lys o ran dilysrwydd FfDC a'r cynlluniau datblygu lleol a strategol 

sydd yn dod i'r golwg nawr yn digwydd yn bennaf, ond nid yn unig, dan rhan 113 

DCPhG 2004.  Disodlodd hyn rhan 284(1)(a) DCGTh 1990.   

6.39 Rhaid gwneud her o'r math hyn o fewn chwe wythnos; ond mae cyfrif y terfynau 

amser wedi peri problemau (gweler Cyngor Dinas Nottingham v Cyngor Plwyf 

Calverton 27; Barker yn erbyn CD Hambleton28).  Mae problemau eraill wedi codi 

mewn perthynas â dogfennau y gellir eu herio dan y gweithdrefnau hyn (Manydown 

yn erbyn Basingstoke a CB Deane 29). 

6.40 Yn nes ymlaen yn y Papur Ymgynghori hwn, rydym yn cynnig, fel mesur dros dro bod 

y trefniadau statudol arbennig o dan Rhan 12 DCGTh 1990 a Rhan 9 DCPhG 2004 

yn cael eu diddymu, o blaid adolygiad barnwrol o dan Rhan 54 Rheolau'r Goruchaf 

Lys.30Ni fydd hyn yn cael gwared â'r pwyntiau technegol o'r fath yn gyfan gwbl yn 

awtomatig,  ond bydd yn golygu y bydd un trefn unig i herio unrhyw benderfyniad a 

wneir gan unrhyw gorff cyhoeddus - heb orfod gwirio os yw'r penderfyniad, corff, neu'r 

broses a gyrhaeddir, yn dod o dan gwmpas rhan 113.   

6.41 Ar sail y cynnig hwnnw, a fyddai'n arwain at y diddymiad heb orfod ailosod rhan 113 

DCPhG 2004, ni welwn unrhyw angen am newidiadau pellach i weithhdrefnau 

heriau'r Uchel Lys sydd yn bodoli ar hyn o bryd dan y ddarpariaeth honno.  Er hynny, 

byddai'n anghenrheidiol i gynnwys darpariaeth sydd gyfwerth â rhan 113(2) yn y Bil 

Cynllunio, i ragwahardd cyflwyno her i'r datblygiad ond trwy wneud cais am adolygiad 

barnwrol o fewn terfyn amser o chwe mis.31 

Ymchwiliadau 

6.42 Mae Rhan 114 DCPhG 2004 yn darparu bod archwiliadau o gynlluniau datblygu lleol 

o dan rhan 64 y Ddeddf honno yn cael eu hystyried i fod yn ymchwiliadau statudol at 

ddibenion Deddf Tribwnlysoedd ac Ymchwiliadau 1992.  Mae hyn yn golygu bod 

ymchwiliadau o'r math yn amodol ar awdurdodaeth Y Cyngor ar Dribwnlysoedd, a 



121 
 

ddisodlwyd yn 2007 gan Y Cyngor Cyfiawnder Gweinyddol a Thribiwnlysoedd, a 

ddiddymwyd gan Ddeddf Cyrff Cyhoeddus 2011.  Yn ymarferol, mae'r rheolau 

perthnasol i'r weithdrefn mewn archwiliadau o'r math wedi eu cyflawni Weinidogion 

Cymru (yn hytrach na gan yr Arglwydd Ganghellor)32.  Ni welwn felly unrhyw reswm 

dros gadw y ddarpariaeth hon. 

Cwestiwn ymgynghori 6-4. 

Rydym yn cynnig felly, dros dro, na ddylai rhan 114 DCPhG 2004 (cyfrifoldeb am y 

weithdrefn mewn ymchwiliadau cynllunio lleol) gael ei hailddatgan yn y Bil Cynllunio. 

Ydyw ymgyngoreion yn cytuno? 

 

 

MALLTOD CYNLLUNIO  

Cefndir 

6.43 Mewn achosion lle mae gofyn i awdurdod cyhoeddus gael tir mewn perchnogaeth 

breifat er mwyn cynnal prosiect yn y dyfodol cynharol agos, gall yr awdurdod gaffael 

ar y tir naill ai drwy gytundeb neu drwy ddefnyddio grymoedd prynu gorfodol.  Er 

hynny, mae'n bosib y bydd cynllun datblygu neu ddogfen bolisi arall yn cyflwyno 

prosiect i'w gyflawni ymhellach yn y dyfodol, mewn amgylchiadau lle nad yw'r 

awdurdod perthnasol yn barod i gaffael y tir ar unwaith, ond lle bydd y cynnwys y 

cynnig yn y cynllun yn gostwng gwerth y tir neu hyd yn oed yn ei wneud bron â bod 

yn anwerthadwy, gan achosi caledi annerbyniol i'w breswylwyr cyfredol.   Dyna'r 

ffenomenon sy'n cael ei adnabod fel "malltod y cynllunio", sef y canlyniad anffodus 

ond anochel o wneud cynlluniau. 

6.44 Adnabuwyd 'Malltod cynllunio' am y tro cyntaf yn DCGTh 1959, a gyflwynodd hawl i'r 

rhai sy'n cael a effeithiwyd i gyflwyno hysbysiad yn gofyn i'r awdurdod cynllunio 

brynu'r tir perthnasol, er defnyddiwyd y term "hysbysiadau malltod" dan yr enw 

hwnnw yn DCGTh 1968 yn unig.  Mae deddfau cynllunio olynol - hyd at ac yn cynnwys 

DCPhG 2004 a DCC 2015 - wedi unioni'r amgylchiadau lle mae hawl gan 

berchnogion a phreswylwyr i gyflwyno hysbysiad, er mwyn ystyried y patrwm sydd yn 

dod i'r golwg o gynllunio datblygu a ddisgrifiwyd yn gynharach yn y Bennod hon.   

6.45 Roedd Deddf Iawndal Tir 1973 hefyd wedi ymestyn yr amgylchiadau lle gall 

hysbysiad malltod gael ei gyflwyno, ac er mwyn symleiddio, cyfunwyd y rhain â 

deddfwriaeth gynllunio, wrth gydasio ym 1990. 

6.46 Gosodir nodweddion allweddol y drefn hysbysiad malltod yn 

(1) Atodiad 13 i DCGTh 1990 (fel sy'n berthnasol i Gymru) (amgylchiadau lle mae 

posibiliad o gyflwyno hysbysiad malltod); 

(2) rhannau 149, 150 (cyflwyno hysbysiad); a 

(3) rhannau 151(1), 153(1), 154(1), 154(2)(a) a 156 (ymateb i hysbysiad). 
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6.47 Mae nifer sylweddol, fel y gellid disgwyl, o ddarpariaethau ychwanegol mwy manwl, 

gan gynnwys y sefyllfa a fydd yn codi pan fydd rhan o uned amaethyddol yn cael ei 

phrynu mewn ymateb i hysbysiad yn perthyn i'r cyfan; sut mae cynrychiolwyr 

personol, morgeisedigion a phartneriaethau yn cael eu trin; grymoedd Gweinidogion 

Cymru; caffael rhan o'r tir yn amodol ar yr hysbysiad; a diffiniadau perthnasol.19 

6.48 Ni chychwynnir darpariaethau DCGTh 1990 perthnasol i falltod y cynllunio yn aml - 

yn anad dim oherwydd bod awdurdodau yn debygol o osgoi cynnwys cynigion yn eu 

cynlluniau a fydd yn arwain at iddynt fod yn atebol i brynu'r tir dan sylw cyn eu bod 

yn barod i'w ddatblygu.  Serch hynny, gall amgylchiadau o'r math yn codi, ac felly 

mae angen cadw'r darpariaethau statudol perthnasol i hysbysiadau malltod mewn lle. 

6.49 Ar y llaw arall, tra ei bod yn anghenrheidiol cynnwys y prif ddarpariaethau o fewn prif 

ran y Cod, credwn efallai y bydd yn fwy addas i'r darpariaethau atodol mwy manwl 

gael eu cynnwys mewn Atodiad.  Byddai gwneud hyn yn galluogi defnyddwyr prif ran 

y Cod i ddeall y strwythur cyflawn a'r pwrpas, tra'n osgoi'r dryswch y darpariaethau 

manwl a fydd yn ond berthnasol yn anaml iawn. 

6.50 Yn gyffredinol, nid ydym yn ymwybodol o unrhyw awgrymiadau sydd yn galw am 

ddiwygio technegol ar y darpariaethau hysbysiadau malltod, er bod croeso i 

ymgyngoreion gadarnhau os yw hynny yn wir. 

Cwestiwn Ymgynghori 6-5. 

Ystyriwn ni y dylai Pennod 2 Rhan 6 DCGTh 1990 (hysbysiadau malltod) ac Atodiad 

13 i'r Ddeddf gael eu haildarodd yn y Bil Cynllunio yn fras yn eu ffurf bresennol.   

Ydyw ymgyngoreion yn cytuno? 
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