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Pennod 10: Darparu seilwaith a gwelliannau eraill 

CYFLWYNIAD 

Cefndir 

10.1 Mae'r mwyafrif o gynigion datblygu o unrhyw faint yn gofyn am ddarpariaeth o 

seilwaith a gwelliannau eraill.  Yn gyffredinol, mae datblygwyr eisiau gweld y seilwaith 

sy'n angenrheidiol mewn lle i alluogi cwblhad eu datblygiad.  Mae'r rheini sydd eisoes 

yn byw yn yr ardal a effeithiwyd gan ddatblygu arfaethedig yn aml yn poeni y bydd yn 

gosod pwysau gormodol ar seilwaith presennol sydd wedi'i orymestyn.  Bydd 

adeiladu tai newydd, er enghraifft, yn creu gofynion cynyddol ar gyfleusterau megis 

ardaloedd chwarae, parciau, llyfrgelloedd, ysgolion, priffyrdd newydd neu well, 

gwasanaethau heddlu a thân.   

10.2 Mae felly yn hanfodol bod mecanwaith boddhaol mewn lle i sicrhau darpariaeth y 

seilwaith.  Darperir rhai ffurflenni gan y sector cyhoeddus, a mae'r cwestiwn yn codi 

ynglŷn â beth yw'r ffordd orau o ariannu'r seilwaith.  Yn ymarferol, bydd y gost yn cael 

ei thalu yn rhannol fel elfen o wariant y cyhoedd; mae hyn yn adlewyrchu'r ffaith y 

bydd y cyfleusterau newydd, wedi eu daparu, yn cael eu defnyddio gan drigolion 

presennol yn ogystal â'r rhai a ddenir i'r ardal gan y datblygiad newydd. 

10.3 Y broblem gysylltiedig yw bod rhai datblygu arfaethedig yn dderbyniol yn unig ar yr 

amod bod gwaith penodol yn cael ei wneud – naill ai drwy wneud gwelliannau sy'n 

angenrheidiol fel canlyniad y cynnig penodol (fel y mae gyda gwelliannau i gyffordd 

yn ymyl) neu i liniaru neu ddigolledu am unrhyw ddrwg sy'n debygol o ddigwydd 

oherwydd hynny (er enghraifft, gan ddarparu lle agored yn lle'r un a gollir).  Gall fod 

yn bosibl i'r awdurdod cynllunio sicrhau bod hyn yn cael ei gyflawni trwy osod amod 

ar y caniatâd1, ond nid yw'n digwydd fel hynny bob amser – yn enwedig ble nad yw'r  

gofyn am wneud y gwaith sy'n angenrheidiol ond yn hytrach am wneud taliad i'r 

awdurdod tuag at gost y gwaith hynny.      

10.4 Bydd hefyd dymuniad mewn sawl achos i sicrhau cyflenwi tai fforddiadwy.  Darperir 

hyn weithiau gan y datblygwr o fewn y datblygiad arfaethedig, ond gall hynny naill ai 

fod yn anaddas neu amhosib, yn arwain at orchymyn gan yr awdurdod cynllunio (neu 

gynnig gan y datblygwr) i dalu swm cyfnewid tuag at y ddarpariaeth o dai o'r fath oddi 

ar y safle. 

Datrysiadau yn ymddangos 

10.5 Yn hanesyddol, mae'r pwyslais wedi bod ar gytundebau a allai gael eu gwneud gan 

yr awdurdod cynllunio ac unrhywun un arall â diddordeb mewn tir yn yr hardal, ar 

gyfer cyfyngu neu rheoleiddio'r datblygiad neu ddefnydd y tir.  Gallai cytundebau o'r 

fath gynnwys darpariaethau achlysurol a chanlyniadol (gan gynnwys rhai ariannol) a 

fydd o bosib yn angenrheidiol neu gyfleus ar gyfer y diben hwnnw.  Cyflwynwyd y 

pŵer i wneudcytundebau o'r fath yn wreiddiol gan DCGTh 1947, a goroesodd fwy 

                                                

1 Bydd hyn yn aml yn amod Grampian (gweler paras 8.102 to 8.105). 
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neu lai yn heb newid am chwe deg mlynedd – yn fwy diweddar o dan adran 106 

DCGTh 1990.2   

10.6 Erbyn dechrau'r 1990au, defnyddiwyd cytundebau o'r fath i annog datblygwyr i wneud 

darpariaethau ariannol tuag at gostau gwasanaethau o fewn yr ardal; a mynegwyd 

pryder bod ystyriaethau o'r fath yn cael gormod o bwys wrth benderfynu ar geisiadau 

cynllunio.  Yn erbyn y cefndir hwnnw, tynhaodd Deddf Cynllunio a Digolledu 1991 

ychydig ar y darpariaethau statudol perthnasol i'r hyn a elwid y pryd hynny yn 

"ymrwymiadau cynllunio".  Gallai ymrwymiadau o'r fath godi fel canlyniad o gytundeb 

yn y dyfodol; ond gallent godi hefyd o fenter unochrog a gynigir gan ddatblygwr pe 

byddai caniatâd yn cael ei roi.3  Cyflwynodd Deddf 1991 weithdrefn yn galluogi 

ymrwymiadau i'w newid neu ollwng ar ôl pum mlynedd, gyda chymeradwyaeth yr 

awdurdod (neu, ar apêl, Gweinidogion Cymru).4    

10.7 Byddai newidiadau pellach yn cael eu cyflwyno yn DCPhG 2004, oedd i ddiddymu 

adrannau 106 i 106B,5a chyflwyno yn eu lle (yn Lloegr a Chymru) y cysyniad o 

"gyfraniad cynllunio".6  Rhagwelwyd y byddai talu cyfraniadau o'r fath yn unol â 

chynllun i'w gynnwys yn y cynllun datblygu perthnasol.   

10.8 Dau fis cyn i DCPhG 2004 ennill Cydsyniad Brenhinol, argymhellodd Adolygiad 

Barker o Ddarpariaeth Tai ym Mawrth 2004 gyflwyno system o atodiad ennill-

cynllunio.7  Derbyniodd Llywodraeth DU yr argymhelliad hwnnw, a chyflwyno Deddf 

Atodiad (Paratoadau) Ennill-Cynllunio 2007 er mwyn galluogi gwneud gwaith paratoi 

angenrheidiol.   

10.9 Ni weithredwyd erioed naill ai'r system o gyfraniadau cynllunio neu'r atodiad ennill-

cynllunio.  Diddymwyd darpariaethau perthnasol DCPhG 2004 felly yn y Ddeddf 

Gynllunio 2008, a bydd Deddf 2007 yn cael ei diddymu yn ei bryd gan orchymyn a 

wneir gan y Trysorlys.8 

10.10 Yn lle hyny, cyflwynodd Rhan 11 Deddf Gynllunio 2008 (yn Lloegr a Chymru) yr Ardoll 

Seilwaith Cymunedol (ASC), sef dull newydd lle gallai awdurdodau cynllunio, pe 

byddent  dymuno, gyflwyno tâl cynllunio "i helpu cwblhau seilwaith i gefnogi 

datblygiad eu hardal".   

                                                

2  DCGTh 1932, adran 34; DCGTh 1947, adran 25; DCGTh 1962, adran 37; DCGTh 1971, adran 52; DCGTh 

1990, adran 106 (fel y deddfwyd yn wreiddiol).  Roedd DCGTh 1932, adran 34 yn debyg, heb y cyfeirio 

manwl at ddarpariaethau ariannol.  Gwnaed bron pob cytundeb sydd yn dal mewn grym o dan DCGTh 1971 

neu DCGTh 1971 (felly 'cytundebau adran 52' a 'chytundebau adran 106'). 

3 Mae'r cytundebau a mentrau ill dau wedi cael eu gwneud o dan DCGTh 1990, adran 106(1), fel y'u 

hamnewidwyd yn Neddf Cynllunio a Digolledu 1991, adran 12.  Fel rheol, ond nid bob amser, mae mentrau 

unochrog yn cael eu cynnig mewn cysylltiad ag apeliadau. 

4 DCGTh 1990, adrannau 106A, 106B. Disgrifir y ddarpariaeth yn fwy manwl ym mharagraffau 10.36 - 10.39 

isod. 

5 DCPhG 2004, Atodiad 9. 

6 DCPhG 2004, adrannau 46 - 48. 

7 Adolygiad o Gyflenwad Tai, Adroddiad Terfynol - Argymhellion, Mawrth 2004, Argymhelliad 26. 

8 Deddf Gynllunio 2008, adran 225. 
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10.11 Mae ymrwymiadau cynllunio ac ASC yn bodoli gyda nifer o fecanweithiau cyllido 

seilwaith eraill, gan gynnwys arian neu grantiau sector cyhoeddus a benthyca a 

derbynebau cyfalaf.  

Cynhwysiant yn y Côd Cynllunio 

10.12 Yn ein Papur Cwmpasu, sonion ni mai un elfen arwyddocaol o'r broses o gyflwyno a 

phenderfynu ceisiadau cynllunio yw'r drafodaeth a chyflawniad o gytundeb adran 

106; ond ni wnaethom unrhyw awgrymiadau penodol am ddiwygiadau technegol.  Er 

hynny, gwnaeth ymatebwyr rai awgrymiadau ynghylch diwygiadau o'r fath.   

10.13 Nodwyd hefyd yn y Papur Cwmpasu nad oedd ASC yn dreth ddatganoledig, ac felly 

ni chyfeirwyd ati llawer am y rheswm hwnnw.9  Er hynny, nid yw Deddf Cymru 2017 

wedi'i deddfu yn cadw meistrolaeth am yr ardoll i Lywodraeth DU.10  Gallai'r Côd 

Cynllunio, fel darn o ddeddfwriaeth Cynulliad Cenedlaethol, gynnwys felly adran am 

ASC.  

10.14 Ystyrir yn y bennod hon sut gallai'r Côd Cynllunio newydd gyfuno orau â'r gyfraith yn 

gysylltiedig ag ASC ac ymrwymiadau cynllunio, gan gynnwys y rhyngweithio 

rhyngddynt, ac a ddylai unrhyw ddiwygiadau technegol gael eu gwneud bryd hynny. 

 

ARDOLL SEILWAITH CYMUNEDOL (ASC) 

Cyflwyniad 

10.15 Daeth darpariaeth sylfaenol yn darparu ar gyfer Ardoll Seilwaith Cymunedol (ASC) i 

rym ar 6 Ebrill 2010, yn Rhan 11 Deddf Gynllunio 2008.  Newidwyd hyn gan y Ddeddf 

Lleoliaeth 2011.  Byddai'r manylion yn cael eu darparu gan ddeddfwriaeth eilaidd; a 

daeth Rheoliadau ASC i rym ar 6 Ebrill 2010. Mae'r rheoliadau wedi cael eu newid 

yn dilyn hynny ar sawl achlysur, yn flynyddol o 2011 i 2015.   

10.16 Gan nad yw ASC yn dreth ddatganoledig eto, drafftiwyd y Ddeddf a'r Rheoliadau yn 

unig gan cyfeirio at yr Ysgrifennydd Gwladol, yn hytrach na Gweinidogion Cymru.  

Mae arweiniad ar weithrediad yr ASC wedi cael ei ddarparu gan yr Adran Gymunedau 

a Llywodraeth Leol fel rhan o'iArweiniad Polisïau Cynllunioar y we.   

10.17 Mae'r seilwaith a all gael ei ariannu gan yr ardoll yn cynnwys trafnidiaeth, 

amddiffynfeydd rhag llifogydd, ysgolion, ysbytai, a chyfleusterau iechyd a gofal 

cymdeithasol eraill.  Mae hyn yn gadael i'r ardoll gael ei defnyddio i ariannu ystod 

eang o gyfleusterau megis ardaloedd chwarae, parciau ac ardaloedd gwyrdd, 

cyfleusterau chwaraeon a diwylliannol, cynlluniau gwresogi ardal a gorsafoedd 

heddlu a chyfleusterau diogelwch cymunedol eraill.   Mae hyn yn rhoi hyblygrwydd i 

gymunedau lleol i ddewis pa seilwaith sydd angen i gyflawni eu cynllun datblygu.  Er 

hynny, mae'r Rheoliadau yn anwybyddu'r cais am ardoll i ddarparu tai fforddiadwy.11 

                                                

9 Papur Cwmpasu, par 4.19. 

10 Disgwylir i ddarpariaethau perthnasol Deddf Cymru 2017 ddod i rym yn 2018. 

11 Deddf Gynllunio 2008, a 216(2), diwygiwyd gan OS 2010/0948, rhe 63. 
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10.18 Mae rhaid i'r Ysgrifennydd Gwladol, wrth wneud rheoliadau, anelu at sicrhau bod 

modd i'r costau ddaw yn sgil cefnogi datblygiad ardal gael eu hariannu (yn gyfan gwbl 

neu yn rhannol) gan berchnogion neu ddatblygwyr tir mewn ffordd nad yw'n gwneud 

datblygiad yr ardal yn anymarferol yn economaidd.12 

Rhestrau codi tâl 

10.19 Gall tâl i ASC godi yn unig os yw'r awdurdod codi tâl perthnasol – yn gyffredinol, yr 

awdurdod cynllunio – wedi mabwysiadu rhestr codi tâl.  Bydd y rhestr yn gosod y 

prisiau neu feini prawf eraill yn penderfynu'r gost o ASC yn gysylltiedig â'r datblygiad 

yn ei hardal.13  Wrth osod prisiau ASC, mae rhaid i'r awdurdod codi tâl roi sylw i'r gwir 

gostau a chostau disgwyliedig y seilwaith, materion a nodir gan reoliadau ASC ynglŷn 

ag ymarferoldeb economaidd y datblygu, a ffynonellau cyfredol a disgwyliedig cyllid 

ar gyfer seilwaith.  

10.20 Mae rhaid creu drafft o'r rhestr codi tâl yn gyntaf, ac wedyn ei harchwilio gan berson 

annibynnol hollol gymwys, cyn iddi gael ei chymeradwyo.14  Mae gan yr archwiliwr 

bŵer i gymeradwyo'r drafft, neu wneud argymhellion am ei newid.15   

10.21 O 24 Ebrill 2017, roedd tri awdurdod cynllunio yng Nghymru wedi mabwysiadu 

rhestrau codi tâl a oedd wedi bod trwy'r broses archwilio.16  Roedd tri awdurdod 

bellach wedi cyhoeddi rhestrau codi tâl drafft cyn cychwyn17; roedd dau wedi 

cyhoeddi rhestrau codi tâl drafft18, a roedd un wedi cyhoeddi'r adroddiad o'r archwiliad 

i'r rhestr codi tâl.19  Ymddengys fod y tri awdurdod parc cenedlaethol wedi dewis 

peidio â chreu rhestrau codi tâl.  Mae'r 13 awdurdod yn weddill yn dal i greu rhestrau 

codi tâl. 

10.22 Mae'r naw awdurdod gyda rhestrau codi tâl naill ai wedi mabwysiadu neu mewn 

paratoad wedi codi tâl am ddatblygiad preswyl, manwerthol a masnachol, ond nid am 

ffurfiau eraill o ddatblygiad.  Mae'r prisiau yn amrywio'n helaeth rhwng awdurdodau. 

Atebolrwydd a chasgliad 

10.23 Bydd ASC naill ai yn daladwy gan y perchennog tir neu gan eraill yn gysylltiedig â 

phrosiect datblygu.  Mae'r atebolrwydd dros dalu ASC yn codi ar ddechrau'r 

prosiect.20  Mae "datblygiad" ar gyfer y dibenion hyn yn cynnwys 'unrhyw beth a wneir 

ar gyfer neu er mwyn creu adeilad newydd neu unrhyw waith a wneir ar gyfer neu 

                                                

12 Deddf Gynllunio 2008, adran 205(2). 

13 Deddf Gynllunio 2008, adran 211. 

14 Deddf Gynllunio 2008, adran 212. 

15 Deddf Gynllunio 2008, adran 212A.  

16  Caerffili (mabwysiadwyd 10 Mehefin 2014), Merthyr (23 Ebrill 2014), a Rhondda Cynon Taf (10 Rhagfyr 

2014) (Ffynhonnell: Adnoddau Cynllunio). 

17  Conwy (14 Rhagfyr 2015), Sir Gâr (7 Medi 2016), a Thorfaen (31 Hydref 2016). 

18 Sir Fynwy (24 Mawrth 2016) a Chaerdydd (8 Medi 2016). 

19 Casnewydd (3 Awst 2016). 

20 Deddf Gynllunio 2008, adran 208(3); DCGTh 1990, adran 56(4). 
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ynglŷn ag adeilad sydd yn bod eisoes', yn amodol ar eithriadau a osodir mewn 

rheoliadau21 – gan gynnwys datblygu llai, a datblygu gan elusennau.22   

10.24 Mewn ardaloedd ble mae ASC mewn grym, dylai ymgeiswyr am ganiatâd cynllunio 

gynnwys ffurflen ASC ychwanegol gyda'u cais i'r awdurdod cynllunio; ble rhoddir 

caniatâd gan y GDCG, dylai'r datblygwr neu berchennog tir gyflwyno hysbysiad o 

ddatblygu trethadwy.   Yna bydd yr awdurdod yn cyhoeddi hysbysiad atebolrwydd i'r 

ymgeisydd, y datblygwr a phwy bynnag sydd wedi derbyn atebolrwydd.  Pan yw'r 

datblygiad ar fin dechrau, bydd y person priodol yn cyflwyno hysbysiad dechrau i'r 

awdurdod, a fydd yn rhoi archeb am dâl.   

10.25 Gellir gwneud apêl yn erbyn rhai penderfyniadau am ASC. Mae rheoliadau ASC yn 

darparu am hawl i apelio ar gwestiwn o ffaith ynglŷn â gosod y dulliau a ddefnyddir i 

amcangyfrif ASC i berson a benodir gan CThEM.23  Fel arfer, mae rhaid i unrhyw apêl 

gael ei phenderfynu cyn i'r datblygiad ddechrau.24  

10.26 Mae rheoliadau ASC hefyd yn gwneud darpariaeth am daliad ar gyfrif neu fesul 

rhandaliadau, ad-daliad mewn achosion o ordaliad, camau gorfodi mewn achosion o 

daliadau hwyr a diffyg taliad, a methiant i dderbyn atebolrwydd.25 

Gosod y symiau a godir o ASC 

10.27 Un o ofynion Rheoliadau ASC yw bod rhaid i'r awdurdod sy'n codi tâl ASC ei osod i 

gefnogi datblygu trwy ariannu'r ddarpariaeth, gwelliannau, amnewidiadau, 

gweithrediadau neu gynhaliaeth y seilwaith.26  Mae Rheoliad 123 o Reoliadau 2010 

yn darparu bod awdurdodau codi tâl i osod rhestr o'r mathau o seilwaith y mae'n 

bwriadu eu hariannu drwy dderbynebau o godi tâl yr ardoll.  Ystyrir hyn ymhellach 

isod.27 

Cymhwysiad yng Nghymru 

10.28 Yn ystod hynt Bil Cymru drwy'r Senedd yn 2016, meddai Barwnes Morgan: 

Yng Nghymru, mae gan awdurdodau cynllunio lleol, yn gyfredol, bŵer 

i godi tâl ardoll. Mae'r awdurdodauhyn i gyd yn paratoi cynlluniau 

datblygu lleol ar gyfer eu hardaloedd, yn cynnwys asesiad o'u 

hanghenion seilwaith yn y  dyfodol, y gellir casglu'r ardoll ar eu cyfer. 

Gall yr awdurod osod prisiau yn seiliedig ar faint a math y datblygiad 

newydd. Gall osod prisiau gwahanol ar gyfer ardaloedd daearyddol 

gwahanol ac ar gyfer mathau arfaethedig gwahanol o ddatblygu. 

Bwriad yr ardoll yw annog datblygu drwy greu cydbwysedd rhwng 

                                                

21  Deddf Gynllunio 2008, adran 209(1); Rheoliadau ASC 2010, rheoliadau 6(1), 9(1).  

22  Deddf Gynllunio 2008, adran 210 (1)(b); Rheoliadau ASC 2010, rheol 43(1), (2).  Ar gyfer diffiniadau o 

"elusen" a "dibenion elusennol", gweler Deddf Elusennau 2011, adrannau 1,2. 

23  Deddf Gynllunio 2008, adran 215; Rheoliadau ASC 2010, rheoliadau 114 – 119. 

24  Rheoliadau ASC 2010, rheoliadau 114(4), 116(3), 116A(3), 116B(3).  

25 Deddf Gynllunio 2008, adrannau 217, 218. 

26 Deddf Gynllunio 2008, adrannau 216, 216A. 

27 Gweler paras 10.77 to 10.79. 
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casglu cyllid i ariannuseilwaith tra'n sicrhau nad yw'r prisiau mor uchel 

bod datblygu ar draws yr ardal mewn perygl difrifol. Gall yr ardoll gael 

ei defnyddio am nifer o brosiectau seilwaith, megis ffyrdd a 

thrafnidiaeth, ysgolion a chyfleusterau addysg, a hyd yn oed

amddiffynfeydd rhag llifogydd, cyfleusterau meddygol a chyfleusterau 

chwaraeon a hamdden. Cyhyd â bod y rhain wedi cael eu nodi yng 

nghynllun datblygu lleol yr awdurdod, yna gall fynd i'r afael â'r pwnc 

hwn a gwneud apêl am y ffaith y gall gael ASC. 

Dadleuodd Llywodraeth Cymru am ddatganoli ASC yn eu tystiolaeth i 

Gomisiwn Silk yn 2013. Nid aeth y comisiwn i'r afael â'r pwnc ac felly 

ni ymddangosodd yn nogfen Dydd Gŵyl Dewi Llywodraeth y DU. Serch 

hynny, mae cyswllt anorfod rhwng yr ardoll a throsglwyddo'r 

cyfrifoldebau sydd eisioes wedi cael eu ddatganoli. Nid yw'r 

Ysgrifennydd Gwladol, yn fy marn i, wedi gwneud achos am gadw ASC 

a chredwn y dylai'r cymal cadw hwn gael ei dileu.28 

10.29 Derbyniodd y Llywodraeth nad yw achos ASC yn cael ei neilltuo i San Steffan.  Felly, 

unwaith mae newidiadau i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 i'w cyflwyno gan Ddeddf 

Cymru 2017 wedi dod i rym yn llwyr – disgwylir hyn i ddigwydd yn 2018 – bydd yn 

fater datganoledig. 

Diwygiadau posibl i'r Ardoll Seilwaith Cymunedol  

10.30 Yn Nhachwedd 2015, sefydlodd Llywodraeth DU Grŵp Adolygu (wedi'i arwain gan 

Liz Peace, a oedd cyn hynny yn Brif Weithredwr Ffederasiwn Eiddo Prydeinig), i 

asesu'r graddau y mae ASC yn darparu neu'n gallu darparu mecanwaith effeithiol ar 

gyfer ariannu seilwaith, ac i argymhell newidiadau.  Ymestynnodd yr adolygiad i Loegr 

a Chymru.29 Cyflwynodd y Grŵp ei adroddiad, Ymagwedd Newydd at Gyfraniadau 

Datblygwyr, yn Hydref 2016; cafodd ei gyhoeddi ar 7 Chwefror 2017.   

10.31 Gwnaeth y Grŵp rhyw 34 argymhelliad manwl.  Yn benodol, argymhellodd y dylai'r 

ardoll seilwaith cymunedol (ASC) gael ei hailosod gan system hybrid o doll seilwaith 

leol (TSL) lefel isaf ac eang, wedi'i hatodi gydag ymrwymiadau cynllunio adran 106 

ar gyfer datblygiadau mwy.30 

10.32 Gwnaeth argymhellion y Grŵp Adolygu ailadrodd y rhai a wnaethpwyd yn gynharach 

gan Gymdeithas Swyddogion Cynllunio yn Lloegr, a ddadleuodd am Ardoll Rheolaeth 

Datblygu (yn lle ASC) a Chytundebau Rheolaeth Datblygu (yn lle ymrwymiadau 

cynllunio adran 106).31 

 

                                                

28  Hansard Tŷ'r Arglwyddi, 15 Tachwedd 2016, Cyf 776, Col 1397. 

29 Cymerodd dystiolaeth gan, ymhlith llawer arall, Llywodraeth Cymru a nifer o awdurdodau cynllunio Cymru. 

30 Agwedd Newydd tuag at Gyfraniadau Datblygwyr: Adroddiad gan y Grŵp Adolygu ASC Chwefror 2016, para 

4.3.6.  Argymhellodd hefyd y dylai awdurdodau cyfunol fedru gosod Toll Seilwaith Strategol (TSS) yn 

ychwanegol, ond roedd hynny yn berthnasol yn Lloegr yn unig. 

31 Cynllunio af gyfer Ddyfodol Gwell; ariannu seilwaith mewn ffordd fwy effeithiol, Maniffesto Cymdeithas 

Swyddogion Cynllunio, Awst 2015. 
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Cynhwysiant yn y Côd Cynllunio 

10.33 Daethom i'r casgliad yn Rhan 1 y Papur Ymgynghor hwn y byddai'n addas i'r Bil 

Cynllunio gynnwys darpariaethau yn gysylltiedig ag ASC, yn cyfateb i'r rhai cyfredol 

yn Rhan 11 Deddf Gynllunio 2008 fel a newidwyd yn Neddf Lleoliaeth 2011.   Yn 

amlwg, bydd angen i'r darpariaethau yn y Bil yn gysylltiedig ag ASC yng Nghymru 

gael eu drafftio yng ngoleuni'r rhai yng ngweddill y Côd sydd yn gysylltiedig â'r system 

gynllunio yn gyffredinol, a fydd yn ei dro yn adlewyrchu rhai neu bob diwygiad a 

gynigiwyd ym mhenodau blaenorol y Papur Ymgynghori hwn.   

10.34 Mae'n debygol y bydd Llywodraeth Cymru yn dymuno adolygu gweithrediad ASC yng 

Nghymru yn y blynyddoedd nesaf – naill ai yn gyfochrog ag unrhyw adolygiad o'r 

gyfraith yn Lloegr a ddaw allan o waith y Grŵp Adolygu ASC, neu fel arall – a byddai'n 

ymddangos yn gynamserol i ni achub y blaen ar yr adolygiad hwnnw, neu i wneud 

sylw am argymhellion manwl y Grŵp Adolygu (ac eithrio un neu dau bwynt yn codi 

ynglŷn â’r cyswllt rhwng ASC ac ymrwymiadau cynllunio).   

Cwestiwn ymgynghori 10-1. 

Rydym yn ystyried dros dro y dylai'r darpariaethau statudol yn gysylltiedig ag ASC, 

sydd ar hyn o bryd yn Rhan 11 Deddf Gynllunio 2008 fel a newidwyd yn Neddf 

Lleoliaeth 2011, yn cael eu cyfuno yn gyffredinol fel y maent yn sefyll â'r Cod 

Cynllunio, tra'n disgwyl am adolygiad mwy manwl posib a alllai ddigwydd ymhen 

amser. 

A ydyw ymgyngoreion yn cytuno? 

 

 

YMRWYMIADAU CYNLLUNIO  

Gwneud ymrwymiad 

10.35 Fel a nodir uchod, cyflwynwyd y gyfraith gyfredol sydd yn darparu ar gyfer 

ymrwymiadau cynllunio – yn adrannau 106, 106A a 106B DCGTh 1990 – gan adran 

12 Deddf Cynllunio a Digolledu 1991.  Mae arweiniad perthnasol yng Nghylchlythyr 

Swyddfa Gymreig 13/97. 

10.36 Mae Adran 106 yn gwneud darpariaeth ar gyfer unrhyw berson â diddordeb mewn tir 

yn ardal yr awdurdod cynllunio i arwyddo ymrwymiad (cyfeirir at fel "ymrywymiad 

cynllunio") – naill ai gan gytundeb neu fel menter unochrog – ar gyfer pob un o'r 

pedwar diben  canlynol neu rai ohonynt: 

(1) cyfyngu datblygiad neu ddefnydd tir fel a nodir yn yr ymrwymiad; 

(2) gofyn am weithrediadau neu weithgareddau penodol i'w gwneud naill ai 

ar y tir neu yn rhywle arall; 

(3) gofyn am y tir gael ei ddefnyddio mewn unrhyw ffordd benodol; neu 
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(4) gofyn am swm neu symiau i'w talu i'r awdurdod ar ddyddiad/dyddiadau 

penodol neu yn rheolaidd. 

10.37 Gall ymrwymiad cynllunio, a rhaid iddo gael ei gyflawni fel gweithred, fod yn ddiamod 

neu'n amodol a gall orfodi unrhyw gyfyngiad neu ofyn naill ai yn amhenodol neu am 

gyfnod/cyfnodau penodol y gellir eu nodi.32  Mae'n werth sylwi nad oes rhaid i 

ymrwymiad o'r fath gael ei gysylltu â rhoi caniatâd cynllunio, er mai dyna'r enghraifft 

mwya cyffredin o'i ddefnydd yn ymarferol.33 

10.38 Os oes tor-amod mewn gofyniad o ymrwymiad cynllunio, gall yr awdurdod sydd wedi 

gwneud yr ymrwymiad yn orfodadwy fynd i mewn i'r tir o dan sylw i wneud y 

gweithrediadau a chasglu unrhyw gostau rhesymol a gafwyd wrth wneud hyn gan y 

person hwnnw.34   

10.39 Mae Adran 106A DCGTh 1990 yn darparu y gall unrhyw berson gydag ymrwymiad 

cynllunio gorfodadwy yn ei erbyn/herbyn wneud cais i'r awdurdod cynllunio am i'r 

ymrwymiad gael ei  newid neu ollwng, ond fel rheol dim ond wedi i bum mlynedd fynd 

heibio ers gwneud yr  ymrwymiad.  Gall yr awdurdod gytuno i'r ymrwymiad gael ei 

newid pe byddai'n ateb y diben gystal yn amodol ar y newidiadau arfaethedig, a'i 

ollwng os nad yw o unrhyw werth bellach.  Pe byddai penderfyniad anffafriol yn cael 

ei wneud am gais o'r fath, yna mae hawl i apelio i Weinidogion Cymru o dan adran 

106B. 

10.40 Fel y mae gyda ASC, mae'n debygol y bydd Llywodraeth Cymru yn dymuno adolygu 

gwaith ymrwymiadau cynllunio yng Nghymru dros y blynyddoedd nesaf; ac mae'n 

ymddangos y byddai'n rhy gynnar yma hefyd i ni achub y blaen ar adolygiad o'r fath.   

Cynnig 10-2. 

Rydym yn cynnig dros dro bod darpariaethau yn gysylltiedig ag ymrwymiadau 

cynllunio, ar hyn o bryd yn adrannau 106 i 106B DCGTh 1990, yn cael eu cyfuno yn 

gyffredinol fel y maent â'r Côd Cynllunio, tra'n disgwyl am adolygiad mwy manwl 

posib a alllai ddigwydd ymhen amser.  

 

Manteision i'w cael o ymrwymiad 

10.41 Fel a nodir uchod, mae ymrwymiadau cynllunio – naill ai gan gytundebau neu 

ymrwymiadau unochrog – wedi eu ceisio gan awdurdodau cynllunio i ddarparu 

gwelliannau anghenrheidiol i wneud datblygiad yn dderbyniol ac hefyd i gael taliadau 

gan ddatblygwyr tuag at gostau darparu gwasanaethau yn fwy cyffredinol – er bod y 

ddau gategori yn gorgyffwrdd weithiau.   Arweiniodd yr arfer hwn, a adnabyddir fel 

'ennill cynllunio', at awdurdodau mewn rhai achosion yn gwneud y rhoi o ganiatâd 

cynllunio yn amodol ar ddatblygwyr yn cynnig ymrwymiadau cynllunio a oedd yn 

                                                

32  DCGTh 1990, adran 106(2), (9); Deddf Cyfraith Eiddo  (Darpariaethau Amrywiol) 1989, adran 1(2). 

33  Gallai ymrwymiad cynllunio gael ei gysylltu hefyd gyda rhoi caniatâd adeilad rhestredig neu ganiatâd ardal 

gadwraeth. 

34  DCGTh 1990, adran 106(6). 
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gysylltiedig â'r datblygiad anrfaethedig yn anuniongyrchol yn unig, neu ddim o gwbl 

mewn rhai achosion.   

10.42 Awgrymodd cyfraith achosion yn gysylltiedig â chytundebau cynllunio dros rai 

blynyddoedd bod gan y system o gael caniatâd cynllunio derfynau cyfreithiol ansicr.  

Yn R v Cyngor Dinas Plymouth, cyn p Plymouth a Chymdeithas Co-operative De 

Dyfnaint, adolygodd Hoffmann LJ yn Y Llys Apêly gyfraith achosion, a dal bod y prawf 

dilysrwydd ynglŷn ag ymrwymiad cynllunio yn wahanol i'r prawf sydd yn rheoli 

amodau cynllunio o dan adran 70(2).35  Y profion allweddol  oedd os oedd yr 

ymrwymiad o dan sylw 'ar gyfer cyfyngu neu rheoli datblygiad y tir' (fel yn adran 

106(2) DCGTh 1990) ac a oedd yn afresymol neu beidio.36 Mae hyn yn gymwys i 

ymgymryd â chyllido seilwaith ac unrhyw ymrwymiad arall. 

10.43 Mae yna brawf statudol, yn rheoliad 122(2) Rheoliadau ASC 2010.37 Mae hyn yn 

darparu y gall ymrwymiad cynllunio greu rheswm am roi caniatâd cynllunio yn unig 

ar gyfer y datblygiad os yw'r ymrwymiad: 

(1) yn angenrheidiol i wneud y datblygiad yn dderbyniol o ran termau 

cynllunio; 

(2) yn gysylltiedig yn uniongyrchol â'r datblygiad; ac 

(3) yn deg ac yn weddol berthnasol o ran maint a math y datblygiad.38 

10.44 Roedd y gofynion hyn, cyn rheoliad 122, wedi eu cynnwys mewn polisi yn unig.39 

Nododd Bean J (fel adnabyddwyd ef bryd hynny) yn R (ar gais Cyf Grŵp Welcome 

Break) yn erbyn Cyngor Dosbarth Stroud, 'nid oes unrhywbeth newydd yn rheoliad 

122 heblaw am y ffaith ei bod yn cael ei chynnwys mewn offeryn statudol'.40  

10.45 Rydym yn ystyried dros dro bod y prawf a osodir yn rheoliad 122 o bwysigrwydd 

digonol i'w gynnwys mewn deddfwriaeth sylfaenol.  

 

 

 

 

                                                

35  Newbury DC v Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd [1981] AC 578; gweler para 8.91. 

36  [1993] JPL881, CA; gwrthdroi yn rhannol R v Gillingham BC ex p Parham Lts [1998] JPL 336 (Llys 

Adrannol). 

37  Rheoliadau ASC OS 2010/948. 

38  Rheoliadau ASC 2010, rhe 122(2). 

39  Cylchlythyr Swyddfa Gymreig 13/97, Atodiad B para B2. 

40  [2012] EWHC 140 (Gwein), para 48. 
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Cwestiwn ymgynghori 10-3. 

Rydym yn ystyried dros dro y dylai rheolau ynglŷn â defnyddio ymrwymiadau 

cynllunio, yn rheoliad 122 Rheoliadau ASC yn gyfredol, gael eu cynnwys yn y Bil 

Cynllunio newydd. 

A ydyw ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Gofynion priffyrdd 

10.46 Yn ychwanegol at gytundebau o dan rhan 106 DCGTh 1990, gofynnir i ddatblygwyr 

weithiau arwyddo cytundebau gyda'r awdurdod priffyrdd o dan adran 278 Deddf y 

Priffyrdd 1980.  Bydd cytundeb o'r fath yn caniatáu'r awdurdod i gyflawni gwaith a 

fydd er bud y cyhoedd ar yr amod bod holl gostau gwaith o'r fath neu ran o'r costau 

yn cael eu talu gan barti arall i'r cytundeb.  Felly, er enghraifft, gallai awdurdod 

priffyrdd gytuno gyda datblygwr i adeiladu, ar gost y datblygwr, cylchfan ar y fynedfa 

i'r datblygiad tai newydd. 

10.47 Ble mae'r awdurdod priffyrdd hefyd yn awdurdod cynllunio – a fydd yr achos yng 

Nghymru bob amser ac eithrio parciau cenedlaethol – a ble mae cytundeb yn cael ei 

wneud o dan adran 106, yna gall fod yn addas i'r cytundeb hwnnw hefyd gynnwys 

materion a fyddai fel arall mewn cytundeb adran 278.  Ni fyddai hyn bob amser yn 

addas, er enghraifft ble roedd materion priffyrdd yn eang o ran cwmpas; a ni ddylai 

trafodaethau i'w datrys arafu'r mater o ganiatâd cynllunio.   

10.48 Ymhellach, mae darpariaethau adran 278 wedi'u drafftio yn eang, a byddant yn 

berthnasol mewn amgylchiadau lle nad yw caniatâd cynllunio yn cael ei geisio ar 

gyfer datblygu.41  A gwneir cytundebau o dan adran 278 'er lles y cyhoedd', ymadrodd 

nad yw'n ymddangos yn rhan 106. Felly, ystyriwn na chaiff cheir unrhyw fudd o ddwyn 

ynghyd y darpariaethau statudol perthnasol i'r dau fath o gytundeb. 

10.49 Er hynny, rydym yn ystyried dros dro efallai byddai o gymorth i'r Bil ddarparu bod 

cytundeb a wneir o dan yr olynydd i adran 106 yn cynnwys unrhyw ddarpariaethau a 

allai gael eu cynnwys mewn cytundeb adran 278, oni bai bod yr awdurdod priffyrdd 

perthnasol wedi arwyddo'r cytundeb.  Byddai hyn yn golygu bod angen am un 

cytundeb yn unig, yn hytrach na dau.  Ond mae'r gofyn i'r awdurdod priffyrdd arwyddo 

cytundeb yn golygu y byddai'n amhosibl i gynnwys darpariaethau o'r fath fel menter 

unochrog.   

 

 

 

 

                                                

41  Fel y mae cytundebau 106 (gweler para 10.37). 
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Cwestiwn ymgynghori 10-4. 

Rydym yn ystyried dros dro efallai byddai o gymorth i gynnwys darpariaeth yn y Bil 

lle gallai cytundeb cynllunio o dan beth sydd nawr yn adran 106 DCGTh 1990 – ond 

nid yn fenter unochrog – gynnwys unrhyw ddarpariaeth a allai gael ei chynnwys mewn 

cytundeb o dan adran 278 Deddf y Priffyrdd 1980 (cyflawniad o waith priffyrdd), oni 

bai bod yr awdurdod priffyrdd wedi arwyddo'r cytundeb hwnnw.   

A ydyw ymgyngoreion yn cytuno? 

 

 Gorfodi ymrwymiadau cynllunio 

10.50 Fel a nodir uchod, sonion ni am ymrwymiadau cynllunio yn gryno yn unig yn y Papur 

Cwmpasu.  Serch hynny, mewn ymateb i'n gwahoddiad i awgrymu diwygiadau 

technegol eraill, awgrymwyd gan rai a ymatebodd iddo y gallai fod o ddefnydd i 

dynhau'r gyfraith ynglŷn â gorfodi ymrwymiadau cynllunio.42 

10.51 Gellir erlyn y tor-ymrwymiad goblyigadau cynllunio mwyaf difrifol fel twyll. Yn SFO v 

Evans,43 roedd y Swyddfa Twyll Difrifol wedi erlyn naw perchennog cloddfeydd a 

oedd, gan bod gorfod iddynt adfer y tir a ddefnyddiwyd ar gyfer y cloddio i ddefnydd 

cefn gwlad ac amaeth unwaith y daeth y gweithredu i ben, yn ôl pob tebyg wedi 

trosglwyddo'r rhydd-ddaliadau a'r goblygiadau adfer cysylltiedig i gwmni alltraeth , 

gan ganiatáu iddynt ryddhau arian a neilltuwyd ar gyfer costau'r adfer. Gwrthododd y 

llys i'r Swyddfa Twyll Difrifol barhau â'r erlyniad ar y sail ei fod wedi datgan ei achos 

yn anghywir, obd roedd yr achos yn dangos bod nifer o opsiynau dan gyfraith trosedd 

y gellir eu defnyddio i ddelio gyda thoriadau difirol o oblygiadau cynllunio.44 

10.52 Ond, ni fydd ymagwedd o'r fath yn briodol yn aml. Un dewis byddai i gyflwyno system 

– yn debyg i'r gorfodi o dorri rheolaeth cynllunio – ble gallai tor-ymrwymiad (naill ai 

fethiant i sylwi ar y gofynion manwl, neu fethiant i gydymffurfio gyda phopeth ynddo) 

ddenu mater o rybudd gorfodi gan yr awdurdod cynllunio.  Gallai methu cydymffurfio 

â rhybudd o'r fath (yn amodol ar y hawl i apelio) arwain at erlyniad. Yn hytrach na 

chyflwyno math newydd o "rybudd gorfodi ymrwymiad cynllunio", gyda gofynion 

gweithredol cysylltiedig, gallai fod yn fwy syml i ymestyn diffiniad "tor-rheolaeth 

gynllunio" i gynnwys tor-ymrwymiad. 

10.53 Fodd bynnag, os yw ymrwymiad cynllunio yn dod yn dor-ymrwymiad rheolaeth 

cynllunio, ond mae nifer o faterion byddai angen eu hystyried yn fanwl i alluogi gorfodi 

darpariaethau DCGTh 1990 (yn rhan 7) i weithredu'n foddhaol. Pryd ddylai cyfnod 

gweithredu gorfodol ddechrau, a pah hyd ddylai fod? A ddylai fod yn bosibl gosod 

                                                

42  Yn ogystal â'r ddau awgrym a nodir yma, awgrymwyd hefyd y medrai'r Bil ei wneud yn glir bod modd delio 

gydag achosion llys i orfodi ymrwymiad cynllunio yn y llys sirol. Byddai hynny yn hwyluso gweithredu o'r 

fath, a gwneud diffyg cydymffurfio yn llai tebygol. 

43  Swyddfa Twyll Difrifol v Evans [2014] EWHC 3803 (QB), [2015] 1 WLR 3526. 

44  Llawer tro yn ystod yr achos roedd y Swyddfa Twyll Difrifol wedi ceisio erlyn perchnogion y cloddfeydd am 

gynllwyn i dwyllo yn y gyfraith gyffredin, twyll drwy gamddefnyddio safle (Deddf Twyll 2006, adran 4), twyll 

trwy fethu datgelu gwybodaeth (Deddf Twyll, adrannau 2-3), twyllo credydwyr (Deddf Ansolfedd 1986, adran 

423) a thorri dylestwydd stadudol (Deddf Cwmnïau 2006, adran 418). 
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hysbysebiadau tramgwyddo cynllunio, hysbysebiadau atal dros dro, hysbysebiadau 

rhybuddion gorfodi, ac yn y blaen? A fyddai'r holl seiliau parthed apelio yn erbyn 

rhybudd gorfodi sydd yn bodoli fod yn berthnasol, ac a fyddai angen seiliau newydd? 

A ddylai Gweinidogion fedru addasu neu ollwng ymrwymiad cynllunio pan fyddant yn 

penderfynu apêl yn erbyn rhybudd gorfodi? A ddylent fedru cyflwyno rhybuddion 

gorfodi eu hunain? 

10.54 Felly rydym yn ystyried, ar hyn o bryd, y byddai'n fuddiol casglu barn ymgyngoreion 

mewn egwyddor mewn perthynas â syniad hwn.Os yw'n ymddangos yn briodol mewn 

egwyddor, yna byddai'n bosibl ystyried rhai o'r materion hyn mewn mwy o fanylder. 

10.55 Yn ail, ble mae ymrwymiad yn darparu am dalu swm o arian – naill ai fel taliad unigol 

neu yn rheolaidd – gallai methu talu arwain at osod tâl ar gyfer y tir, er mwyn i'r diffyg 

arian gael ei gasglu pan fydd y tir yn newid dwylo (fel sy'n debygol i ddigwydd ar 

gwblhad y datblygiad). Mae'r pŵer i osod tâl o'r fath yn arferadwy yn unol â rheoliadau 

a wnaethpwyd o dan adran 106(12); ond ymddengys nad yw rheoliadau o'r fath wedi 

eu gwneud.  Byddai o gymorth gwybod os yw hyn yn broblem yn ymarferol.  

10.56 Byddai hefyd o gymorth i'r Côd newydd gynnwys y trefniadau trosiannol ynglŷn â'r 

gorfodi o ymrwymiadau cyn-1974 a geir yn gyfredol yn Neddf Llywodraeth Lleol 

(Cymru)1994.45 

Cwestiwn ymgynghori 10-5. 

Rydym yn ystyried dros dro y byddai'n fuddiol bod y gorfodi o ymrwymiad cynllunio 

o dan adran 106 DCGTh 1990 yn fwy syml trwy gynnwys tor ymrwymiad o'r fath o 

fewn y diffiniad o tor-rheolaeth gynllunio.  

Rydym yn gwahodd barn ymgyngoreion, yn cynnwys ymarferoldeb cynnig o'r fath.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

45  Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 1994, Atod 17, para 15. 
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Cwestiwn ymgynghori 10-6. 

Mae Adran 106(12) yn awdurdodi Gweinidogion Cymru i ddarparu rheoliadau ar gyfer 

tor-ymrwymiad i dalu swm o arian yn arwain at osod tâl ar gyfer y tir, gan hwyluso 

casglu tâl gan berchnogion dilynol.   

Nid oes rheoliadau o'r fath wedi cael eu gwneud; ydy absenoldeb y rheoliadau yn 

achosi problem yn ymarferol? 

 

Hwyluso trafodaethau ar gyfer ymrwymiadau cynllunio 

10.57 Gall trafodaethau yn gysylltiedig ag ymrwymiadau cynllunio rhan 106 achosi oedi yn 

y broses gynllunio.46  Esboniodd Llywodraeth y DU, yn 2015, y byddai'n cyflwyno 

mesurau pellach ar gyfer trafodaethau adran 106 i gyflymu'r broses gynllunio ar ei 

hyd, a chwilio am farnau ynglŷn â sut galgellid cyflawni hynny.47 O ganlyniad, 

cyhoeddwyd y byddai'n gwneud newidiadau i'r Cyfarwyddyd Arfer Cynllunio 

Cenedlaetholyn hyrwyddo'r defnydd o gymalau safonol, a byddai'n hyrwyddomwy o 

ddefnydd ymrwymiad cyn-cyflwyno'r cais gan bob parti. 

10.58 Mae'r ail o'r rhain wedi  ei gyfeirio gan y gofyn am i'r awdurdod cynllunio i nodi, fel 

rhan o'i wasanaethau cyn-cyflwyno, os yw'n debygol y bydd gofyn am ymrwymiadau, 

ac os felly beth fydd eu cwmpas.48  Gallai'r un cyntaf gael ei ddilyn yn fuddiol gan 

ganllawiau Llywodraeth Cymru, fel rhan o'r broses cyflwyno'r Côd newydd, ond nid 

yw'n gofyn am ddeddfwriaeth ychwanegol.  

Cwestiwn ymgynghori 10-7. 

Rydym yn cynnig dros dro y dylai'r defnydd o gymalau safonol gael eu hyrwyddo yng 

nghanllawiau Llywodraeth Cymru. 

A ydyw ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Datrys anghydfodau ynglŷn ag ymrwymiadau cynllunio 

10.59 Gwnaeth Deddf Tai a Chynllunio 2016 – a ôl-ddyddiodd DCC 2015 – ddau newid i 

weithrediad adran 106 yn Lloegr.  Cyflwynodd Adran 158 Deddf 2016 Atodiad 9A i 

DCGTh 1990, yn gysylltiedig â datrys anghydfodau ynghylch ymrwymiadau cynllunio. 

Mae hyn yn galluogi'r Ysgrifennydd Gwladol i wneud rheoliadau i ddarparu am 

weithdrefn i ddatrys anghydfodau yn unol â thermau cytundeb adran 106.  Y bwriad 

yw bod naill ai'r awdurdod cynllunio neu'r ymgeisydd yn gallu cyfeirio achos at yr 

Ysgrifennydd Gwladol, a fydd yn penodi person (fel arfer rhywun sy'n gweithio fel 

                                                

46  Cynllun Seilwaith Cenedlaethol 2104, para 15.23. 

47  Adran 106 ymrwymiadau cynllunio - Cyflymu Trafodaethau, Yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol, 20 

Chwefror 2015. Roedd hefyd wedi hel barn am y mater penodol hwn: a oedd y gofyn i ddarparu cyfraniadau 

tai fforddiadwy yn gweithredu fel rhwystr i ddarparu llety penodol i fyfyrwyr. 

48  OS 2016/61, rhe 8(1). 
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arolygydd) i ystyried y mater a gwneud argymhelliad cyfrwymol.   Nid yw Adran 158 

wedi dod i rym hyd yn hyn. 

10.60 Rydym yn ystyried dros dro y gallai gweithdrefn datrys anghydfod o'r math hwn fod o 

fudd yng Nghymru, a byddai diddordeb gyda ni glywed gan ymgyngoreion a ydynt yn 

meddwl y byddai'r weithdrefn o gymorth mewn egwyddor a'u barn am y weithdrefn a 

all gael ei chyflwyno.  

Cwestiwn Ymgynghori 10-8. 

Rydym yn ystyried dros dro y gallai cyflwyno gweithdrefn i ddatrys anghydfod yn 

unol â thermau cytundeb adran 106 yng Nghymru (yar linellau Atodiad 9A DCGTh 

1990, sydd i'w chyflwyno yn Lloegr yn adran 158 Deddf Tai a Chynllunio 2016) fod o 

ddefnydd.   

A ydyw ymgyngoreion yn cytuno mewn egwyddor, a beth ddylai nodweddion 

gweithdrefn o'r fath fod? 

 

Cyfyngu ar y defnydd o ymrwymiadau cynllunio 

10.61 Gwnaeth Adran 159 Deddf 2016 (hefyd heb ddod i rym eto) ddarpariaeth i'r 

Ysgrifennydd Gwladol osod cyfyngiadau neu amodau ar y gorfodadwyedd o 

ymrwymiadau cynllunio a wnaed yn gysylltiedig â darparu tai fforddiadwy.  Mae'n 

bosib y bydd mecanwaith o'r math hwn hefyd o gymorth, er y gall y pŵer mewn 

deddfwriaeth sylfaenol i wneud rheoliadau ymestyn at unrhyw gategorïau o fanteision 

i'wdarparu gan ymrwymiadau cynllunio; gallai'r union fanylion gael eu penderfynu 

ymhen amser unwaith y gwneir y rheoliadau. 

Cwestiwn Ymgynghori 10-9. 

Rydym yn ystyried dros dro bod cyflwyno gweithdrefn i Weinidogion Cymru osod 

cyfyngiadau neu amodau ar y gorfodadwyedd o ymrwymiadau cynllunio fel y maent 

yn gysylltiedig â chategorïau penodol o fanteision i'w darparu (ar linellau adran 106ZB 

DCGTh 1990, a gyflwynwyd gan adran 159 Deddf 2016 ynglŷn ag ymrwymiadau fel y 

maent yn gysylltiedig â darparu tai fforddiadwy) o ddefnydd, efallai.   

A ydyw ymgynghoreion yn cytuno mewn egwyddor, ac os felly pa gategorïau o 

fanteision allai fod yn agored i weithdrefn o'r fath?  

 

Ymrwymiadau cynllunio yn rhwymo awdurdodau yn gysylltiedig â'u tir eu hunain 

10.62 Awgrymwyd gan rai a ymatebodd i'r Papur Cwmpasu y byddai o gymorth i'r 

awdurdodau cynllunio fedru rhwymo eu tir eu hunain gydag ymrwymiadau cynllunio.  

Gallai hyn fod yn berthnasol mewn achos lle mae awdurdod lleol yn berchen ar dir y 

tu allan i'r ardal y mae'n gyfrifol amdano fel awdurdod cynllunio (er enghraifft, tir mewn 

ardal lle mae'r awdurdod cynllunio naill ai yn awdurdod lleol cyfagos neu awdurdod 

parc cenedlaethol) neu yn gysylltiedig â thir yr arfaethir i'w waredu.   
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10.63 Rydym yn ystyried dros dro y byddai o gymorth i awdurdod fedru llunio ymrwymiad 

cynllunio i rwymo eu tir eu hunain yn yr amgylchiadau hynny.  Er hynny, byddai rhaid 

meddwl am sut dylai'r gyfraith, fel y mae hi yn gyffredinol, gael e haddasu mewn 

perthynas ag achosion o'r fath – yn enwedig ynglŷn â beth allai ymrwymiad cynllunio 

ofyn amdano, sut gellid ei orfodi, a sut gellid ei ollwng neu newid.49 

Cwestiwn ymgynghori 10-10. 

Rydym yn awgrymu dros dro y dylai awdurdodau cynllunio fedru llunio 

ymrwymiadau cynllunio i rwymo eu tir eu hunain mewn achosion priodol.   

A ydyw ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Ymrwymiadau cynllunio yn rhwymo rhai sydd heb berchen tir 

10.64 Gall ymrwymiad cynllunio gael ei arwyddo gan “person gyda budd yn y tir" yn unig”.50 

Gall hyn achosi anawsterau ymarferol lle mae person nad yw eto yn berchen budd 

rhydd-ddaliol neu brydlesol ar y tir o dan sylw fod yn berchen budd ynddo yn rhinwedd 

opsiwn i brynu neu gontract i werthu.  Gall person o'r fath lunio ymrwymiad, ond 

oherwydd nad yw'n gallu rhwymo mwy na budd cyfyngedig, nid yw hi o lawer o fudd 

oni bai neu tan fod yr ystad berthnasol yn cael ei chaffael.  

10.65 Felly, er enghraiift, gallai darpar brynwr tir ofyn am ganiatâd cynllunio i'w ddatblygu; 

a gallai'r awdurdod cynllunio fod yn fodlon rhoi camiat6d o'r math hwn, cyhyd â bod 

ymrwymiad yn cael ei lunio.  Os nad oes diddordeb gan berchennog presennol y tir 

mewn cydweithredu, a nad fedr y darpar berchennog lunio ymrwymiad o'r fath gan 

nad oes budd i'r rhwymo, yna nid oes unrhyw ffordd o gwblhau'r ymrwymiad, ac felly 

ni fydd y caniatâd cynllunio ar y ffordd. 

10.66 Rydym yn ystyried dros dro y dylai person sydd yn ystyried llunio cytundeb i brynu tir 

fedru llunio ymrwymiad cynllunio er mwyn rhwymo'r tir hwnnw, a fyddai'n dod i effaith 

os, a phryd y mae'r budd perthnasol yn cael ei gaffael gan y person hwnnw.  

 

 

 

 

 

 

                                                

49  A gweler adroddiadau Comisiwn y Gyfraith ar Hawddfreintau, Cyfamodau ac Elw a Prendre (2011) Com y 

Gyf 327; a Cyfamodau Cadwraeth (2014), Com y Gyf 349. 

50  DCGTh 1990, a 106(1). 
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Cwestiwn ymgynghori 10-11. 

Rydym yn ystyried dros dro y dylai person sydd yn ystyried llunio cytundeb i brynu 

tir fedru llunio ymrwymiad cynllunio er mwyn rhwymo'r tir hwnnw, a fyddai'n dod i 

effaith os, a phryd y mae'r budd perthnasol yn cael ei gaffael gan y person hwnnw.  

A ydyw ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Pwyntiau eraill 

10.67 Oherwydd bod yr arfer o gael 'ennill-cynllunio' gan ddatblygwyr drwy gytundebau 

cynllunio wedi dod yn fwy cyffredin, mae polisïau yn cynnwys materion o'r fath wedi 

dechrau cael eu cynnwys mewn cynlluniau datblygu.  Byddai'n bosib ei gwneud yn 

ofyn statudol bod um rhaid wrth ymrwymiadau cynllunio mewn amgylchiadau a 

ragwelir yn y cynlluniau datblygu perthnasol yn unig.   

10.68 Mae polisïau o'r fath yn darparu arwydd o gymorth i ddatblygwyr ynglŷn â’r 

amgylchiadau lle gall ymrwymiad gael ei gyrchu.  Er hynny, mae'n debygol na allai 

unrhyw bolisi ragweld yr amgylchiadau o'r math hwn i gyd; a bydd achosion ffiniol 

bob amser.  Ystyriwn felly na fyddai gofyn statudol o gymorth. 

10.69 Mae'r llys yn Cyf Milebush Properties v Cyngor Bwrdeistref Metropolitan Tameside51  

wedi nodi y byddai'r egwyddorion o ddehongliad cytundebol a enwyd gan Yr 

Arglwydd Hoffmann yn achos Cynllun Iawndal Buddsoddwyr Cyf v Cymdeithas 

Adeiladu West Bromwich52 hefyd yn berthnasol yn dehongli ymrwymiadau cynllunio. 

Mae'r egwyddorion hyn yn cynnwys y pwysigrwydd o wirio'r wybodaeth gefndir a 

fyddai wedi bod ar gael i bartïon y cytundeb.   

10.70 Rydym wedi ystyried a ddylai egwyddorion ddehongli o'r fath gael eu cynnwys yn y 

Bil Cynllunio newydd.  Er hynny, rydym yn ysytried bod cyfyngiad ar y defnydd o 

egwyddorion cytundebol, gan fod cytundeb yn fater preifat rhwng dau barti, yn 

gymaint â bod ymrwymiad cynllunio yn ddogfen gyhoeddus – yn yr un modd ag y 

mae caniatâd cynllunio yn rheoleiddio tir er budd y cyhoedd.  Er y gallai fod peth help 

i'w gael o'r ymagwedd a amlinellwyd ynachos y Cynllun Digolledu Buddsoddwyr, 

rydym yn ystyried na fyddai o gymorth i orbwysleisio'r cyswllt ganymgorffori yn fanwl 

yn y Côd unrhyw egwyddorion ynghylch dehongli ymrwymiadau cynllunio. 

Y BERTHYNAS RHWNG ASC AC YMRWYMIADAU CYNLLUNIO  

10.71 Mae ymrwymiadau cynllunio ac ASC yn bodoli i helpu talu am seilwaith lleol.  Er 

hynny, mae gwahaniaethau pwysig.  Yn gyffredinol, mae ASC yn darparu seilwaith i 

gefnogi datblygiad ardal yn gyffredinol.  Defnyddir ymrwymiadau cynllunio i wneud 

cynigion unigol yn dderbyniol.  Mae ASC, felly, yn torri unrhyw gyswllt uniongyrchol 

rhwng prosiect datblygu penodol a'r seilwaith a ariennir o ganlyniad i'r ASC a 

                                                

51  [2010] EWHC 1022 (Ch) [2010] JPL 1303. 

52  [1998] 1 WLR 896. 
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gasglwyd.  Mae'n bwnc i'r awdurdod cynllunio benderfynu ynglŷn â pha seilwaith a 

fydd yn cael ei ddarparu gan ASC.  

10.72 Ble mae ASC mewn lle yn ardal yr awdurdod, mae'n gweithredu fel mecanwaith 

crynhoi am ardoll seilwaith a ellir ei chodi ar bob datblygwr o fewn y categorïau 

perthnasol, yn gymaint ag y gall ymrwymiadau cynllunio gael effaith ar ychydig iawn, 

yn gymharol, o ddatblygiadau.53 Mae'r gost o osod ASC yn uchel iawn, sydd wedi 

arwain at brisiau gweithredu isel, yn enwedig rhwng awdurdodau cynllunio llai.  Mae 

ymrwymiadau cynllunio, mewn cyferbyniad, yn cynnwys costau pryniannau uchel, 

megis costau cyfreithiol ac amser trafod. Ar y llaw arall, mae ymrwymiadau yn 

darparu llawer o hyblygrwydd, ac yn caniatáu ar gyfer cyflwyno mesurau lliniaru 

cyffredinol neu fesurau digolledul yn gysylltiedig â phrosiect penodol, a darparu 

manteision – megis darparu tai fforddiadwy – y tu allan i gwmpas yr hyn y gellir ei 

ariannu gan ASC.  

10.73 Yn ystod dadl seneddol am ASC, soniodd llefarydd ar ran Llywodraeth y DU am y 

gwahaniaethau rhwng ASC ac ymrwymiadau cynllunio yn y termau canlynol: 

Gyda'r ardoll, mae datblygwyr yn gwybod ymlaen llaw, faint fydd y tâl a phryd fydd y 

taliad yn ofynnol.  Nid yw cytundebau Adran 106, ar y llaw arall, yn cynnig y math o 

eglurder a ddarperir gan yr ardoll, gan fod cyfraniadau yn cael eu penderfynu yn 

aml mewn trafodaethau hirion rhwng datblygwyr ac awdurdodau lleol.  Mae'r ardoll 

yn galluogi awdurdodau lleol i flaenoriaethu gwario ar seilwaith yn eu hardal i 

gynorthwyo twf a datblygiad lleol.  Mae awdurdodau hefyd yn gallu defnyddio arian 

ardoll i gwblhau seilwaith tu allan i'w hardal, trwy weithio gydag awdurdodau lleol 

eraill, cyhyd â bod yr arian yn cefnogi datblygiad yn eu hardal. 

Mae cytundebau Adran 106 yn safle-penodol ac ni allant gael eu defnyddio i liniaru 

effeithiau mwy eang datblygu. Gallai cytundebau adran 106 unigol fod yn amodol ar 

brofi ymarferoldeb a allai achosi oedi.  Nid yw hyn yn fater ar gyfer yr ardoll 

oherwydd byddai ymarferoldeb economaidd wedi cael ei brofi adeg yr archwiliad 

cyn mabwysiadu'r rhestr codi tâl.  Nid yw'r ardoll yn ailosod ymrwymiadau 

cynllunio,adran 106, ond mae'n cyfyngu ar eu defnydd mewn ardaloedd sydd wedi 

mabwysiadu'r ardoll i sicrhau nad oes codi tâl dwbl yn digwydd ar ddatblygwyr.54 

10.74 Bu galwadau am i'r ddwy gyfundrefn gael eu cyfuno yn well.  Er enghraifft, fel a nodir 

uchod, mae'r Gymdeithas Swyddogion Cynllunio wedi awgrymu cael model 

diwygiedig am ariannu seilwaith, yn cynnwys ardoll rheolaeth datblygu a 

chytundebau rheolaeth datblygu.55 Argymhellodd Tîm Adolygu ASC, wedi'i sefydlu 

gan y Lywodraeth y DU, y dylai ASC gael ei hailosod gan system hybrid o doll 

seilwaith leol (TSL) lefel isaf ac eang, wedi'i hatodi gydag ymrwymiadau cynllunio 

adran 106 ar gyfer datblygiadau mwy.56 

                                                

53  Roedd cyn lleied â 7% o ddatblygiadau wedi cyfrannu i seilwaith trwy adran 106 (Cyllido Seilwaith mewn 

ffordd fwy effeithiol, Cymdeithas Swyddogion Cynllunio, Awst 2015). 

54  TC, Hansard, 5 Chwefror 2014, cyf 575, Col 134WH. 

55  Cyllido Seilwaith mewn ffordd fwy effeithiol, Cymdeithas Swyddogion Cynllunio, Awst 2015; gweler para 

10.32. 

56  A New Approach to Developer Contributions: adroddiad gan Grwp Adolygu ASC, Chwefror 2016, para 4.3.6. 
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10.75 Rydym yn cytuno bod agwedd integredig yn well, a dylai unrhyw system newydd 

gyfuno â'r gorau o'r ddwy gyfundrefn gyfredol mewn ffordd integredig.  Ond bydd 

angen i unrhyw system newydd gael ei datblygu yng ngoleuni anghenion datblygu 

Cymru.  Rydym eisoes wedi nodi efallai y bydd Llywodraeth Cymru yn adolygu 

gweithrediad ASC, unwaith mae'r gyfrifoldeb wedi cael ei datganoli iddo yn unol â 

Deddf Cymru 2017, a bydd yn bwysig bod unrhyw adolygiad o'r fath hefyd yn ystyried 

gweithrediad y system ymrwymiadau cynllunio a'r cysylltiadau rhyngddynt.   

10.76 Felly, ystyriwn yma hefyd y byddai'n rhy gynnar i wneud unrhyw gynigion manwl am 

ddiwygiad technegol heblaw am y rhai cyfyngedig a enwyd yn gynharach yn y 

Bennod hon. Ac yn wir fe all y bydd rhai o'r diwygiadau i'r system gyfedol o 

ymrwymiadau cynllunio yn cael eu gweithio allan mewn mwy o fanylder yng nghyd-

desun adolygiad mwy cyffredinol.57 

10.77 Yn benodol, mae arweiniad Llywodraeth DU am weithredu'r ddwy system yn 

pwysleisio y 

Dylai awdurdodau codi tâl weithio yn rhagweithiol gyda datblygwyr i sicrhau eu 

bod yn glir ynghylch anghenion seilwaith yr awdurdodau a pha gostau fydd 

disgwyl i ddatblygwyr  dalu amdanynt trwy ba ffordd.  Ni ddylai fod unrhyw 

"ddipio dwbwbl" gwir neu ymddangosiadol, gyda datblygwyr yn talu dwywaith 

am yr un eitem o seilwaith.58 

10.78 Ar hyn o bryd gwneir cais i gyflawni hyn trwy reoliad 123 Rheoliadau ASC 2010, sydd 

hefyd yn gwahardd awdurdodau cynllunio rhag 'crynhoi' ynghyd sydd yn codi o fwy 

na phump ymrwymiad cynllunio wedi 2010 os ydynt yn gysylltiedig â chategorïau o 

seilwaith a all gael eu hariannu gan ASC.59 Mae gan y ddau waharddiad hyn ynghyd 

effaith gyfunol o annog defnydd yr ASC.   

10.79 Mae'r gweithrediad o reoliad 123 mewn ymarfer wedi cael ei feirniadu,60 ac yn sicr 

bydd yn cael ei ystyried yn ofalus fel rhan o unrhyw adolygiad o ariannu seilwaith, 

ond nid ydym yn cynnig unrhyw newid yma ychwaith ar hyn o bryd.  

                                                

57  Gweler er enghraifft cwestiynau ymgynghori 10-5, 10-8 i 10-11. 

58  Canllawiau Polisi Cynllunio Cenedlaethol, para 096, cyf 25-096-20140612. 

59  Rheoliadau ASC 2010, rhe 123(3). 

60  Gweler, er enghraifft, Interpretation of the changes to CIL and section 106 legislation and applying practical 

solutions to speed up the process and improve outcomes, Beverley Firth, [JPL] 2016 OP 95-96. 


