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Pennod 9: Ceisiadau i Weinidogion Cymru 

CYFLWYNIAD  

9.1 Mae ceisiadau cynllunio, a cheisiadau am gymeradwyo manylion, yn cael eu gwneud 

fel rheol i awdurdodau cynllunio – fel y disgrifir yn y Penodau blaenorol.  O dan 

amgylchiadau eithriadol, gallant gael eu galw i mewn gan Weinidogion Cymru.  Er 

hynny, ceir sawl sefyllfa lle mae ceisiadau yn gallu, neu yn gorfod, cael eu gwneud 

yn uniongyrchol i Weinidogion Cymru.    

9.2 Yn gyntaf, cyflwynodd Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 (DC(C) 2015) weithdrefn lle 

gallai ceisiadau am ddatblygiad gael eu gwneud yn uniongyrchol i Weinidogion 

Cymru yn yr ardaloedd awdurdodau cynllunio a fyddai'n tanberfformio.  Mae'r 

ddeddfwriaeth berthnasol ar gael bellach yn adrannau 62M i 62O DCGTh 1990. Mae 

hyn yn debyg i'r weithdrefn gyfatebol yn Lloegr o dan adrannau 62A i 62C, ond heb 

fod yr un fath yn union.  

9.3 Yn ail, rhaid i geisiadau am ddatblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol (DNSs) gael 

eu gwneud i Weinidogion Cymru, o dan weithdrefn newydd sydd i'w chael yn 

adrannau 62D i 62L DCGTh 1990, hwythau hefyd wedi'u cyflwyno gan DC(C) 2015.  

Does dim gweithdrefn gyfatebol yn Lloegr. 

9.4 Ystyriwn bob un yn ei dro, gan gyfeirio'n fyr hefyd at weithdrefnau arbennig eraill ar 

gyfer ymdrin â phrosiectau seilwaith mawr – comisiynau ymchwiliadau cynllunio ac 

ymchwiliadau seilwaith mawr eraill. 

9.5 Yn drydydd, caniateir i geisiadau brys am ddatblygiadau gan y Goron gael eu gwneud 

i Weinidogion Cymru, o dan adran 293A o DCGTh 1990.1  

CEISIADAU YN ARDALOEDD AWDURDODAU CYNLLUNIO SY'N TANBERFFORMIO  

9.6 Mewnosododd adran 23 DC(C) 2015 opsiwn i ymgeiswyr o dan amgylchiadau 

penodol ddewis gwneud ceisiadau yn uniongyrchol i Weinidogion Cymru, yn hytrach 

nag i'r awdurdodau cynllunio.2 Mae hyn yn gwbl wahanol i'r darpariaethau, a ystyrir 

isod, ynghylch ceisiadau am ddatblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol, er bod y 

ddwy set o ddarpariaethau deddfwriaethol wedi'u cyflwyno gan yr un Rhan o DC(C) 

2015.   

9.7 Bydd y weithdrefn newydd yn gymwys pan fod awdurdod cynllunio wedi ei ddynodi 

fel un sydd yn tanberfformio, yn unol â meini prawf sydd i'w cyhoeddi gan 

Weinidogion Cymru o dan adran 62N y DCGTh 1990.  Yn ardal awdurdod o'r fath, 

mewn rhai achosion bydd gan ymgeisydd yr opsiwn o wneud cais am ganiatâd 

cynllunio, ac unrhyw gais perthynol am fathau eraill o gydsyniad (megis caniatâd 

adeilad rhestredig) yn uniongyrchol i Weinidogion Cymru.  Mae hyn yn osgoi'r oedi a 

                                                

1  Gweler para 18.46. 

2  Yn effeithiol o 6 Mehefin 2015 am y pwrpas o greu rheoleiddiau (DC(c) 2015, a 58(2)(b)), ond heb effaith am 

unrhyw bwrpas arall. 
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allai ddigwydd drwy wneud cais i'r awdurdod ac wedyn apelio yn erbyn diffyg 

penderfyniad. 

9.8 Nid yw'r weithdrefn wedi'i dwyn i rym yn llawn eto; a does dim is-ddeddfwriaeth 

berthnasol wedi'i chynhyrchu. Ond mae'n weddol debyg i'r weithdrefn gyfatebol a 

gyflwynwyd o ran Lloegr gan Ddeddf Twf a Seilwaith 2013 ac a ddiwygiwyd yn 

ddiweddar gan Ddeddf Tai a Chynllunio 2016.3 Rheoleiddir y weithdrefn yn Lloegr yn 

fanwl gan Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn a Diwygiadau 

Canlyniadol) 2013, sydd yn y bôn yn fersiwn â diwygiadau priodol o Orchymyn 

Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) 2015.  Rhagdybir y caiff 

Gorchymyn tebyg ei gyflwyno yng Nghymru pan ddaw'r ddeddfwriaeth sylfaenol 

berthnasol i rym yn llawn. 

9.9 Cyfyngodd y ddeddfwriaeth yn Lloegr y weithdrefn newydd i ddatblygiadau mawr yn 

unig ond cafodd ei diwygio wedyn fel ei bod yn gymwys i unrhyw ddatblygiad a 

ragnodir gan yr Ysgrifennydd Gwladol.4 Yn yr un modd, yng Nghymru dim ond i 

ddatblygiad o ddisgrifiad a ragnodir gan Weinidogion Cymru y mae'r weithdrefn yn 

gymwys;5 er bod yna ddisgwyl yn wreiddiol y câi ei chyfyngu i "ddatblygiadau mawr" 

fel y'u diffinnir yn Ngorchymyn Gweithdrefn Reoli Datblygu (Cymru) (DMPWO) 2012.6  

9.10 Mae'n ymddangos bod y rheswm dros gyflwyno'r weithdrefn gyfatebol yn Lloegr 

wedi'i fodloni, yn yr ystyr bod awdurdodau cynllunio Lloegr yn penderfynu ar 

geisiadau am ddatblygiadau mawr yn gynt nag o'r blaen.7 Ac ychydig yn unig o 

geisiadau sydd wedi'u gwneud i'r Ysgrifennydd Gwladol o dan y weithdrefn mewn 

gwirionedd.  

9.11 Nid ydym wedi gweld unrhyw le ar gyfer diwygiadau technegol yn y gyfraith a geir ar 

hyn o bryd yn adrannau 62M i 62O DCGTh 1990, heblaw ei haddasu lle bo'n briodol 

i gymryd ein cynigion yn y Penodau blaenorol i ystyriaeth.   

                                                

3  Mae yn nodedig bod darpariaethau Saesneg yn rhoi terfynau ar y gweithdrefnau sydd ar gael o dan adran 

62A am yr awdurdodau sydd yn “tanberfformio” – mae’r cyfraith Cymraeg ond yn gofyn iddynt i gyrrhaedd y 

meini prawf cyhoeddedig, heb ddatgan sail y meini prawf (DCGTH 1990, a 62N). 

4  DCGTh 1990 a 62A, a ddiwygiwyd gan y Ddeddf Tai a Chynllunio 2017. 

5  DCGTh 1990 a 62M(3). 

6  DMPWO 2012, erth 2(1); gweler Nodyn Esbonio y DC(C) 2015, para 100. 

7  HC Hansard, 22 Tachwedd 016, Cyf 617, Col 28WS. 

Cwestiwn ymgynghori 9-1. 

Ystyriwn dros dro y dylai adrannau 62M i 62O DCGTh 1990, yn galluogi cais cynllunio 

i gael ei wneud yn uniongyrchol i Weinidogion Cymru yn ardaloedd awdurdod 

cynllunio sy'n tanberfformio, gael eu hailddatgan yn y Cod Cynllunio newydd, yn 

amodol ar addasiadau priodol i adlewyrchu'n cynigion ym Mhenodau 7 ac 8. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 
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DATBLYGIADAU O ARWYDDOCÁD CENEDLAETHOL  

Caniatâd datblygu ar gyfer prosiectau seilwaith o arwyddocâd cenedlaethol 

9.12 Cyflwynodd Deddf Cynllunio 2008 system newydd ar gyfer cymeradwyo prosiectau 

seilwaith o arwyddocâd cenedlaethol ("NSIPs").  Yn lle cyflwyno cais cynllunio, roedd 

y rhai a oedd yn hybu prosiect o'r fath i fod i gyflwyno cais am "ganiatâd datblygu" o 

dan Ddeddf 2008, a gâi ei benderfynu gan y Comisiwn Cynllunio Seilwaith.  Nid math 

o ganiatâd cynllunio yw'r broses caniatâd datblygu, ond yn hytrach math cwbl newydd 

o gydsyniad statudol sy'n awdurdodi'r prosiect cyfan. Mae caniatâd datblygu'n drech 

na'r angen am unrhyw gydsyniad neu ganiatâd arall y byddai ei angen fel arall.8 

9.13 Cafodd y Comisiwn ei ddiddymu wedyn gan Ddeddf Lleoliaeth 2011, a 

drosglwyddodd y cyfrifoldeb dros benderfynu ar geisiadau am ganiatâd datblygu i'r 

Ysgrifennydd Gwladol (nid Gweinidogion Cymru).  Yn ymarferol maent yn cael eu trin 

bellach gan yr Uned Cynllunio Seilwaith Mawr yn yr Arolygiaeth Gynllunio, sy'n 

penodi arolygydd i gynnal gwrandawiad a chyflwyno adroddiad i'r Ysgrifennydd 

Gwladol.  

9.14 Mae Deddf 2008 yn pennu categorïau o brosiectau y mae angen caniatâd datblygu 

ar eu cyfer.9 O'r rhain, ar ddyddiad yr adroddiad hwn, dim ond pump sy'n ymwneud 

â datblygu yng Nghymru – 

(1) adeiladu neu ymestyn gorsaf cynhyrchu trydan 

- sydd â allu o fwy na 50 MW (ar y tir) neu 100 MW (yn y môr), neu 

- nad yw'n cynhyrchu trydan o'r gwynt, beth bynnag fo'i chapasiti; 

(2) gosod llinell drydan uwchben y ddaear; 

(3) datblygiad sy'n ymwneud â storio nwy o dan ddaear mewn haenau hydraidd 

naturiol gan gludwyr nwy, 

(4) adeiladu piblinell (heblaw gan gludwr nwy), ac 

(5) adeiladu neu addasu cyfleusterau harbwr.10  

Caniatâd cynllunio i ddatblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol yng Nghymru 

9.15 Ar gyfer mathau eraill o brosiectau datblygu mawr yng Nghymru, cyflwynwyd 

gweithdrefn – nad oedd gweithdrefn gyfatebol iddi yn Lloegr – lle byddai caniatâd 

cynllunio'n dal yn angenrheidiol, ond bod hwnnw i'w geisio drwy gyfrwng cais yn 

                                                

8  Deddf Cynllunio 2008, a 33. 

9  Deddf Cynllunio 2008 adrannau 14 i 30A 2015, OS 949. 

10 Deddf Cynllunio 2008, adrannau 15, 16, 17, 21 a 24, yn amodol ar ddiwygiadau yn Neddf Cymru 2017. Nid 

yw'r diwygiadau mewn grym eto. 
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uniongyrchol i Weinidogion Cymru.11 Yn sgil diwygiadau a wnaed gan Ddeddf Cymru 

2017, sydd i ddod i rym yn 2018, mae'r categorïau datblygu sy'n berthnasol 

("datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol" neu "DSNs"), yn fyr, fel a ganlyn: 

(1) adeiladu, ymestyn neu addasu gorsaf cynhyrchu trydan, heblaw gorsaf 

cynhyrchu gwynt ar y môr, ac iddi allu rhwng 10 a 50 MW 

(2) adeiladu, ymestyn neu addasu gorsafoedd cynhyrchu gwynt ar y tir ac iddynt 

allu o fwy na 10 MW; 

(3) datblygiad yn ymwneud â chyfleusterau storio nwy mewn tyllau neu mewn 

haenau hydraidd naturiol cyhyd ag y bodlonir amodau; 

(4) adeiladu neu addasu cyfleuster LNG, gan ddibynnu ar drothwyon cyfaint; 

(5) adeiladu neu addasu cyfleuster derbyn nwy ac iddo gyfradd lifo uchaf o 4.5 

miliwn metr ciwbig safonol y diwrnod o leiaf; 

(6)  datblygiad yn gysylltiedig â maes awyr, gan ddibynnu ar drothwyon capasiti; 

(7)  adeiladu neu addasu rheilffordd hirach na 2km; 

(8)  adeiladu neu addasu cyfnewidfa nwyddau rheilffyrdd; 

(9) adeiladu neu addasu argae neu gronfa ddŵr yn dal o leiaf 10 miliwn metr 

ciwbig o ddŵr; 

(10) datblygiad yn ymwneud â throsglwyddo adnoddau dŵr pan fo cyfaint y dŵr a 

drosglwyddir yn fwy na 100 miliwn metr ciwbig o ddŵr y flwyddyn; 

(11) adeiladu neu addasu safle trin dŵr gwastraff neu seilwaith at drosglwyddo 

dŵr gwastraff, gan ddibynnu yn y naill achos a'r llall ar drothwyon cyfaint; a 

(12) adeiladu neu addasu cyfleuster gwastraff peryglus, gan ddibynnu ar 

drothwyon cyfaint.12 

9.16 Cyflwynwyd y system newydd gan Ran 5 o DC(C) 2015, a fewnosododd adrannau 

62D i 62L yn DCGTH 1990, a ddaeth i rym yn llawn yng Nghymru ar 1 Mawrth 

2016.  Fel y gellid disgwyl, ategir y rhain gan nifer o ddarnau o is-ddeddfwriaeth – 

yn benodol Gorchymyn Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Gweithdrefn) 

(Cymru) 2016 – sy'n darparu ar gyfer manylion y weithdrefn.13  

9.17 Mae hyn yn gofyn bod rhaid cael cyhoeddusrwydd ac ymgynghori helaeth ynglŷn â 

chynnig cyn gwneud cais; a bod y cais yn cynnwys gwybodaeth ategol hyd at lefel 

                                                

11  DCGTh 1990, a 62D, a ychwanegwyd gan DC(C) 2015, a 19. 

12  DCGTh 1990 a 62D(3); DSNau Rheoliad (Meini Prawf Penodedig a Chaniatadau Eilaidd Rhagnodedig) 

(Cymru)  2015 (OS 53), a ddiwygiwyd gan OS 358 2916. Fe fydd y gwahaniaeth rhwng y mathau o 

orsafoedd cynhyrchu trydan sydd yn NSIP (ac sydd hefyd yn DSN) yn newid ar ôl i’r darpariaethau 

perthnasol dod i rym. 

13  OSau 2016 – 57 a 358. 
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briodol o fanylder (gan gynnwys datganiad dylunio a datganiad mynediad a, rhan 

amlaf, Asesiad Effaith Amgylcheddol).14 Bydd arolygydd yn cymryd deunydd 

ysgrifenedig i ystyriaeth, yn cynnal ymchwiliad (lle bo'n briodol), ac yn ysgrifennu 

adroddiad i Weinidogion Cymru gyda chasgliadau a'r dystiolaeth.   Wedyn bydd 

Gweinidogion Cymru'n rhoi penderfyniad rhesymedig o fewn y terfynau amser 

rhagnodedig.  

9.18 Gan hynny, diweddar iawn yw'r ddeddfwriaeth sylfaenol a'r is-ddeddfwriaeth 

berthnasol, a gallai gael ei diwygio neu ei disodli maes o law, yng ngoleuni'r profiad 

a geir wrth i'r system newydd gael ei defnyddio'n ymarferol, ac er mwyn cymryd y 

newidiadau mewn deddfwriaeth a gyflwynir gan Ddeddf Cymru 2017 i ystyriaeth.   

Oherwydd hyn, mae'n cynigion ni wedi'u cyfyngu i ambell bwynt manwl sydd wedi 

dod i'r amlwg. 

Ceisiadau amlinellol 

9.19 Rhaid i gais i Weinidogion Cymru o dan y weithdrefn newydd ynglŷn â DNSs 

gynnwys digon o ddeunydd i ddisgrifio'r datblygiad arfaethedig.15 Mae hyn yn debyg 

i'r gofyniad ynglŷn â cheisiadau i'r awdurdod cynllunio a nodwyd yn y Bennod 

flaenorol.16 Ymhellach, mae adran 62D(5) o DCGTh  1990 yn darparu na chaniateir 

rhoi caniatâd cynllunio amlinellol o dan y weithdrefn newydd ynglŷn â DNSs.  Y 

rheswm am hyn yw sicrhau bod gan y gymuned ddigon o sicrwydd ynghylch natur 

ac effaith yr hyn sy'n cael ei gynnig.  

9.20 Bydd rhaid i'r ailddatganiad o adran 62D(5) yn y Bil gael ei ystyried yng ngoleuni'n 

cynigion ni yn y Bennod flaenorol ynghylch caniatâd cynllunio amlinellol o blaid rhoi 

caniatâd o dan amodau mewn achosion priodol gan gadw rhai o'r manylion i'w 

cymeradwyo yn y dyfodol.17  

Amrywio caniatadau DSNs 

9.21 Effaith gyfun adran 62D(6) a (7) o DCGTh  1990 a rheoliad 51 o Reoliadau 

Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Cymru) 2017 yw bod cais yn gallu cael 

ei wneud at ei gilydd i'r awdurdod cynllunio (yn hytrach na Gweinidogion Cymru) i 

amrywio'r amodau mewn caniatâd cynllunio sydd eisoes wedi'i roi ar gyfer DNS.  Yr 

unig eithriad i hyn yw bod rhaid i gais am amrywio amod ynglŷn â therfyn amser, 

gan ymestyn oes y caniatâd i bob pwrpas, gael ei wneud i Weinidogion Cymru, fel 

pe bai'n gais am gynnig newydd. 

9.22 Ystyriwn dros dro bod hyn yn rhaniad synhwyrol, ac nad oes angen ei ddiwygio yn y 

Bil.  

                                                

14  DSNau Gorchymyn (Gweithdrefn) (Cymru) 2016, TCP Rheolaeth (Asesiad Effaith Amgylcheddol) (Cymru) 

2017. 

15  DSN Gorchymyn (Gweithdrefn) (Cymru) 2016 (OS Rhif 55), erthygl 12(1)(b)(ii). 

16  Gweler para 8.9 a 8.15. 

17  Pwynt drafftio pur yw hwn - ni fydd gan y gwaharddiad yn adran 62D(5) ar roddi caniatâd amlinellol, fel y 

mae wedi ei eirio ar hyn o bryd, unrhyw ysytyr os caiff caniatâd amlinellol ei ddileu (gweler cwestiwn 

ymgynghori 8-1). 
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Ceisiadau am gydsyniadau eilaidd 

9.23 Mae adran 62F o’r DCGTh 1990 yn caniatáu i Weinidogion Cymru wneud 

penderfyniadau ar geisiadau am gydsyniadau eilaidd y maen nhw o'r farn eu bod yn 

gysylltiedig â chais am DNS, yn lle'r awdurdod sydd fel arfer yn rhoi cydsyniad. Gall 

y cydsyniadau hyn gynnwys caniatâd cynllunio i ddatblygiad arall (megis gwaith 

priffyrdd) ar dir i ffwrdd o brif safle'r DNS ei hun.  Ond byddent yn cynnwys hefyd 

caniatâd adeilad rhestredig, caniatâd heneb gofrestredig, caniatâd sylweddau 

peryglus, ac o bosibl cydsyniadau eraill y tu allan i rychwant y system gynllunio.18 

9.24 Cyflwynodd DC(C) 2015 weithdrefnau newydd (ar ffurf adrannau 61Z i 61Z2 

DCGTh 1990) lle 

(1) mae'n rhaid i geiswyr wneud gwaith ymgynghori cyn y cais ynglŷn â 

cheisiadau penodol am ganiatâd cynllunio; a  

(2)  gall gwasanaethau cyn y cais gael eu darparu gan yr awdurdod 

cynllunio perthnasol neu gan Weinidogion mewn cysylltiad â cheisiadau 

penodol o dan Ran 3 o DCGTH1990.19  

9.25 Gall ymgynghori fel hyn cyn y cais fod yn arbennig o briodol mewn cysylltiad â 

chynigion ynglŷn â DNSs.  Ond ar hyn o bryd, dim ond os yw'n ymwneud â 

"cheisiadau am ganiatâd cynllunio" y gall yr ymgynghori hwn ddod o dan y gofynion 

yn yr is-ddeddfwriaeth berthnasol.20 Mae'n bosibl na fydd hynny'n cynnwys rhai 

ceisiadau cysylltiedig.21 

9.26 Yn yr un modd, gall gwasanaethau cyn y cais fod yn briodol hefyd mewn cysylltiad â 

chynigion ynglŷn â DNSs, ond dim ond os ydyn nhw'n ymwneud â "cheisiadau o dan 

Ran 3 o'r Ddeddf neu yn rhinwedd y Rhan honno".22 Gellir dadlau bod ceisiadau am 

gydsyniadau eilaidd yn cael eu gwneud "o dan" adran 62F o DCGTh  1990, sydd o 

fewn Rhan 3; ond gellir dadlau hefyd bod ceisiadau am fathau penodol o gydsyniad 

yn cael eu gwneud o dan Ran arall o DCGTh  1990 neu o dan y ddeddfwriaeth arall 

sy'n berthnasol ond nad yw'n ymwneud â chynllunio (er enghraifft, ynglŷn â henebion 

cofrestredig neu briffyrdd), fel nad yw'r sail gyfreithiol dros ddarparu gwasanaethau 

cyn y cais yn gwbl glir. 

9.27 Rydym o'r farn dros dro y gall fod achos o blaid egluro pa geisiadau a all fod yn destun 

ymgynghoriad a gwasanaethau cyn y cais, er mwyn sicrhau bod yna sail gadarn dros 

y gweithdrefnau sy'n ymwneud â gwneud ceisiadau am ganiatâd cynllunio ar gyfer 

DNSs a cheisiadau am gydsyniadau eilaidd, a phenderfynu ar y ceisiadau hynny.  

                                                

18  DSN Rheoleiddiau (Meini Prawf Penodedig a Chaniatadau Eilaidd Rhagnodedig) (Cymru) 2016 (OS 53), a 

ddiwygiwyd gan OS 258 2016. 

19  DCGTH 1990, adran 61Z, 61Z2 (a gyflwynwyd gan y DC(C) 2015, a 17 ac 18). 

20 DCGTH 1990, adran 61Z(1)(a), (a ychwanegir gan DC(C) 2015, adrannau 17 ac 18). 

21  DCGTH 1990, a 62O(3). 

22  DCGTH 1990 a 61Z1(4), (a ychwanegir gan DC(C) 2015, adrannau 17 ac 18); OS Rhif 61, Rheol 4 2016. 
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Aseswyr 

9.28 Mae paragraff 14 o Atodlen 4D i DCGTH  1990 yn caniatáu i asesydd gael ei benodi 

i helpu mewn gwrandawiad neu ymchwiliad.  Ond nid yw'n caniatáu penodi asesydd 

i helpu gyda sylwadau ysgrifenedig.  O gofio'r rôl a'r sylw ehangach sy'n cael eu rhoi 

i'r weithdrefn sylwadau ysgrifenedig yn y system (yn enwedig wrth graffu ar geisiadau 

am DNSs), rydym o'r farn dros dro y byddai'n fanteisiol pe bai aseswyr yn cael eu 

defnyddio ynglŷn â sylwadau ysgrifenedig hefyd. Byddai diwygiad o'r fath yn cysoni'r 

arfer o benodi aseswyr i helpu gyda sylwadau ysgrifenedig. 

 

Ffioedd 

9.29 Rydym yn ystyried pwnc ffioedd yn fwy cyffredinol, ym Mhennod 17.23  

Yr ymagwedd gyffredinol 

9.30 Un ddiweddar iawn yw'r system newydd o drafod ceisiadau cynllunio am DNSs, a 

bydd yn cymryd amser i unrhyw broblemau ynglŷn â'r weithdrefn neu broblemau eraill 

ddod i'r amlwg.  Mae'n debyg y bydd y rhain ran amlaf yn gallu cael eu datrys drwy 

addasu'r is-ddeddfwriaeth berthnasol.   

9.31 Ar ben hynny, mae'n debyg y daw'r angen am ddiwygio mwy sylfaenol i'r amlwg pan 

fydd y darpariaethau ynglŷn â rhoi caniatâd ynni a gyflwynwyd yn Neddf Cymru 2017 

wedi dod i rym yn llawn.   

                                                

23  Gweler paragraffau 18.74 i 18.79. 

Cwestiwn ymgynghori 9-2. 

Ystyriwn dros dro y dylai'r gyfraith sydd yn berthnasol i ymgynghoriad a 

gwasanaethau cyn y cais cysylltiedig â datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol 

gael ei hadolygu a, ble bo hynny'n briodol, ei hegluro. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

Cwestiwn ymgynghori 9-3. 

Rydym yn cynnig dros dro y dylai'r pŵer i benodi aseswyr i helpu arolygwyr i 

benderfynu ar geisiadau am DNS sy'n destun gwrandawiadau neu ymchwiliadau gael 

ei ymestyn i ganiatáu iddynt gael eu penodi mewn cysylltiad â cheisiadau a 

benderfynir ar sail sylwadau ysgrifenedig. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 
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9.32 Yn y cyfamser, rydym o'r farn dros dro ei bod yn briodol ailddatgan adrannau 62D i 

62L DCGTh 1990 yn y Cod newydd, wedi'u haddasu efallai, i gymryd i ystyriaeth ein 

cynigion yn y Penodau blaenorol a'r mân bwyntiau a nodwyd uchod.    

 

FFYRDD ERAILL I DRAFOD CYNIGION YNGHYLCH DATBLYGIAD MAWR 

9.33 Y gweithdrefnau arbennig yn DCGTH 1990 ynglŷn â DNSs (ac yn Neddf Cynllunio 

2008 o ran NSIPs) yw'r diweddaraf mewn cyfres hir o weithdrefnau sydd wedi'u creu 

i alluogi cynigion mawr i gael eu hystyried yn gyflym gan sicrhau yr un prydbod 

sylwadau gan y rhai sy'n debyg o fod yn rhan o'r mater yn cael eu cymryd i ystyriaeth 

yn llawn. 

Comisiynau ymchwiliadau cynllunio 

9.34 Yn sgil ymgais cynnar i fynd i'r afael â'r broblem hon, cyflwynwyd y cysyniad o 

gomisiwn ymchwiliad cynllunio yn DCGTh 1968.  Gosodwyd y gyfraith berthnasol 

wedyn yn adrannau 47 i 49 o DCGTh  1971 ac mae i'w chael bellach yn adran 101 o 

DCGTh  1990, gyda'r manylion yn Atodlen 8 i'r Ddeddf.  Mae'r ddeddfwriaeth yn 

gymwys yng Nghymru yn ogystal ag yn Lloegr, ac mae'n dal mewn grym. Does dim 

is-ddeddfwriaeth berthnasol yng Nghymru na Lloegr.   

9.35 Roedd comisiwn ymchwiliad cynllunio i fod i gynnwys tri i bump o aelodau yn hytrach 

na'r un arolygydd arferol, i weithredu fel tribiwnlys mewn ymchwiliadau arbennig a 

fyddai'n ymwneud â materion o bwysigrwydd cenedlaethol neu ranbarthol, neu 

ymchwiliadau a fyddai'n codi ystyriaethau technegol neu wyddonol newydd.  Gallai 

ymdrin â cheisiadau a fyddai wedi'u cyfeirio at Weinidogion Cymru ac at apeliadau 

yn erbyn penderfyniadau'r awdurdodau cynllunio.  

9.36 Yn y Papur Cwmpasu, nodwyd rhai o'r beirniadaethau a gafwyd ynglŷn â'r weithdrefn 
23 Nodwyd hefyd nad oedd comisiwn o'r fath wedi'i sefydlu erioed, naill ai yng 

Nghymru nac yn Lloegr. Yn wir mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi derbyn nad 

oes argoel y ceir un chwaith.24 Ar ben hynny, roedd cyflwyno gweithdrefnau ynglŷn 

ag NSIPs a DNSs yn fwy diweddar yn ymgais i raddau helaeth i ymdrin â'r un 

problemau drwy fodd arall.25  Gan hynny, y farn gychwynnol a fynegwyd gennyn ni 

                                                

24  Papur Cwmpasu, para 5.53. 

25  Bil Cynllunio 2008, Pwyllgor Bil Cyhoeddus, 5 Chwefror 2008, col 652. 

Cwestiwn ymgynghori 9-4. 

Rydym yn cynnig dros dro y dylai adrannau 62D i 62L o DCGTh  1990 gael eu 

hailddatgan yn y Cod Cynllunio newydd, yn amodol ar addasiadau priodoli 

adlewyrchu'n cynigion ym Mhenodau 7 ac 8. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 
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oedd y gallai'r ddeddfwriaeth ynglŷn â chomisiynau ymchwiliad cynllunio gael ei 

diddymu fel y mae'n gymwys yng Nghymru.26 

9.37 Mewn ymateb, cytunodd Persimmon Homes, PEBA, a Richard Harwood CF; a 

chafwyd dim anghytundeb gan ymatebwyr.  

 

 

Ymchwiliadau seilwaith mawr 

9.38 Er mwyn bod yn gyflawn, dylid nodi bod gweithdrefn arbennig arall wedi'i chyflwyno 

(gan DCPG 2004) i alluogi'r Ysgrifennydd Gwladol i alw unrhyw gais am ddatblygiad 

o bwysigrwydd cenedlaethol neu ranbarthol i mewn.  Er hynny, fu'r weithdrefn erioed 

yn gymwys i ddatblygiadau yng Nghymru. Hyd yn oed yn Lloegr, cafodd y rheolau 

perthnasol ynglŷn â'r gweithdrefnau, a wnaed yn 2005, eu diddymu heb reolau 

newydd yn eu lle ddeng mlynedd wedyn. Nid ydym yn cynnig cyflwyno gweithdrefn 

gyfatebol yn y Cod newydd.   

 
  

                                                

26  Papur Cwmpasu, para 5.54. 

Cwestiwn ymgynghori 9-5. 

Rydym yn cynnig dros dro na ddylai adran 101 o DCGTH 1990 ac Atodlen 8 iddi 

(comisiynau ymchwiliadau cynllunio) gael eu hailddatgan yn y Cod Cynllunio newydd. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 
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