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RHAN UN 

YR EGWYDDORION CYFFREDINOL 

Pennod 1: Cyfraith Gynllunio yng Nghymru 

Y CEFNDIR 

1.1    Mae'r ymarfer sy'n cael ei weithredu ar hyn o bryd gan Gomisiwn y Gyfraith, ar gais 

Llywodraeth Cymru, yn ystyried symleiddio a chodeiddio'r ddeddfwriaeth gynllunio a'r 

ddeddfwriaeth berthnasol fel y mae'n ymwneud â'r ffordd y defnyddir ac y datblygir tir yng 

Nghymru. Mae'n dilyn y dull a argymhellwyd yn ein Hadroddiad am Ffurf a Hygyrchedd y 

Gyfraith sy'n Berthnasol yng Nghymru,1 ac yn cyfrannu at brosiect peilot y mae Llywodraeth 

Cymru'n ei redeg i godeiddio a chyfnerthu'r gyfraith a'i chyflwyno'n well.Y gobaith yw y bydd 

yn cyfrannu at gynhyrchiad Cod Cynllunio, maes o law, a fydd yn disodli pob un, neu gyfran, 

o oddeutu 30 o statudau, ac oddeutu 100 o reoliadau, rheolau a gorchmynion.2 

1.2 Mae'r Papur Ymgynghori hwn yn nodi ein cynigion ynglŷn â chynnwys Mesur cynllunio a allai 

ddod yn brif ddarn o ddeddfwriaeth sylfaenol o fewn y Cod hwnnw.  Byddai'r Bil hwnnw'n 

cynnwys llawer o'r hyn sy'n bodoli ar hyn o bryd, ond mewn patrwm mwy eglur, ac mewn un 

lle yn hytrach nag wedi'i rannu dros nifer o Ddeddfau; a byddai'n egluro amrywiol bwyntiau yn 

fanwl. Ond byddai'n hepgor nifer o ddarpariaethau nad ydynt yn ddefnyddiol bellach, ac y mae 

eu cadw o fewn y system yn ei gwneud hi'n anodd deall a defnyddio'r system gynllunio, a 

hynny heb fo raid. 

1.3 Dros y saith deg mlynedd sydd wedi mynd heibio ers i Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 

("DCGTh") 1947 ddod i rym, mae bodolaeth, mewn egwyddor, system gynllunio wedi 

gweithio'n dda ar y cyfan yng Nghymru a Lloegr.  Mae wedi arwain at weithredu datblygiadau 

- gan berchnogion tir preifat a sefydliadau sector cyhoeddus - lle mae wedi bod yn ofynnol; ac 

mae wedi helpu i atal gweithredu datblygiadau lle byddent wedi bod yn amhriodol.   

1.4 Fodd bynnag, i reoleiddio'r system hon, mae system eang wedi datblygu a thyfu o 

ddeddfwriaeth sylfaenol ac eilaidd, a ddiwygiwyd yn aml gan wahanol lywodraethau oedd â 

gwahanol argyhoeddiadau gwleidyddol mewn ymateb i flaenoriaethau a phwysau gwleidyddol 

newydd Ategir y ddeddfwriaeth honno gan ganllawiau polisi lu o amrywiol fathau, yn 

genedlaethol ac yn lleol.  O ganlyniad i'r broses esblygol hon, mae'r gyfraith sy'n llywio'r 

system gynllunio - sydd i'w chael mewn Deddfau, Rheoliadau, Gorchmynion, Rheolau a 

Chyfarwyddebau - yn eithriadol gymhleth erbyn hyn.   

                                                

1  Adroddiad ar Ffurf a Hygyrchedd y Gyfraith sy'n Gymwys yng Nghymru (Com Gyf Rhif 366), Mehefin 2016. 

2  Wrth i ni ddrafftio'r Papur Ymgynghori yma, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei hymateb i'n 

Hadroddiad ar Ffurf a Hygyrchedd y Gyfraith sy'n Berthnasol yng Nghymru (Com y Gyf Rhif 366).  Rydym yn 

falch ei fod wedi derbyn bron pob un o'n hargymhellion.  Fodd bynnag, er ein bod wedi argymell fod pob 

darn newydd o ddeddfwriaeth sylfaenol yn cael ei alw'n God, mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu 

defnyddio'r term "Cod" i ddisgrifio compendiwm o ddeddfwriaeth sylfaenol ac eilaidd ynghyd â pholisi ac 

arweiniad cysylltiedig.  Mae hynny'n fater i Lywodraeth Cymru yn unig. 
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1.5 Y rhan o'r system gynllunio sy'n fwyaf gweladwy i'r cyhoedd yw polisi, neu "feirniadaeth 

gynllunio" fel y'i gelwir weithiau.  Mae hwn yn pennu sut mae'r system yn debygol o weithredu 

mewn perthynas ag unrhyw gategori o gynnig penodol - gan bennu pa bolisïau cyhoeddiedig 

a ffactorau eraill sy'n berthnasol, a chydbwyso ystyriaethau sy'n cystadlu yn erbyn ei gilydd, i 

daro ar benderfyniad sydd o fudd i'r cyhoedd yn gyffredinol.   

1.6 Mae'n weddol syml erbyn hyn i ddod o hyd i bolisi Llywodraeth Cymru ar gynllunio – yn Polisi 

Cynllunio Cymru a'r Nodiadau Cyngor Technegol (TANs)3 – a chanllawiau cysylltiedig.4 Gan 

amlaf mae polisi y tu hwnt i gwmpas yr ymarfer presennol nifer - hyd yn oes yw llawer o'r 

problemau gyda'r system gynllunio, ac i raddau mawr y rhai sy'n cael eu gweld gan bobl 

broffesiynol berthnasol ac yn fwy cyffredinol gan y cyhoedd, yn ymwneud mewn gwirionedd â 

pholisi yn hytrach na chyfraith. Fodd bynnag, mae angen seilio unrhyw broses o baratoi a 

gweithredu polisi cynllunio a gweithredu beirniadaeth gynllunio ar sylfaen gyfreithiol gadarn - 

yn arbennig, i benderfynu: 

(1) pa gategorïau o ddatblygiad sydd angen awdurdodaeth benodol o ryw fath, a ddylai gael ei 

ganiatáu'n awtomatig fel arfer, ac sydd angen caniatâd mewn achosion penodol yn unig; 

(2) sut y gellir sicrhau awdurdodaeth o'r fath (ar apêl os oes raid), mewn dull a fydd yn sicrhau fod 

penderfyniadau'n cael eu gwneud yng nghyd-destun yr holl ystyriaethau perthnasol; 

(3) pa sefydliadau a phobl sydd i gael rôl yn y broses o wneud penderfyniadau; 

(4) ar ba bolisi y dylid rheoli defnydd a datblygiad tir (hynny yw, pa gategorïau cydnabyddedig o 

bolisi sydd i gael eu hystyried, a faint o bwysau y dylid ei roi i bob un); 

(5) sut seilwaith ddylid ei ddarparu sydd yn hanfodol o ganlyniad i  i'r datblygiad; 

(6) sut ddylid datrys anghydfod  

(7) beth yw'r canlyniadau os methir â sicrhau awdurdodaeth; a 

(8) sut y gallai llywodraeth ganolog a lleol a chyrff cyhoeddus eraill (ar ran y gymuned) gynllunio a 

gweithredu eu datblygiad eu hunain.5 

Y SEFYLLFA BRESENNOL 

1.7 Yng Nghymru a Lloegr yn gyfan, mae mwy na 50 o Ddeddfau Senedd a Deddfau'r Cynulliad sy'n ymdrin 

yn gyfan gwbl neu'n rhannol â materion cynllunio a materion perthnasol - mae'r union nifer yn dibynnu 

ar beth a ystyrir gan "gynllunio".6 Yn ogystal mae oddeutu 150 o ddarnau o ddeddfwriaeth eilaidd - 

rheoliadau, rheolau a gorchmynion - sy'n penderfynu'n fanwl sut mae'r system yn gweithredu, yn ogystal 

â dogfennau polisi lleol a chenedlaethol. 

1.8 Mae'r toreth o ddeddfau sylfaenol ac eilaidd a gododd o ganlyniad i hynny wedi tyfu'n ddi-baid ac heb 

unrhyw batrwm arbennig o amlwg.  Yn dilyn y Ddeddf Cynllunio gyntaf yn 1947, gellid cynnwys y ddeddf 

berthnasol a'r polisi Llywodraethol, ynghyd â'r sylwadau, o fewn un ddogfen dudalennau rhydd (sef y 

                                                

3  Gweler paragraff 1.23. 

4  Gweler, er enghraifft Llawlyfr Cynllun Datblygu Lleol, argraffiad 2, Llywodraeth Cymru, Awst 2015; a Llawlyfr 

Rheoli Datblygu, Tachwedd 2016. 

5  Mae trefn y pynciau yn y rhestr yn adlewyrchu'r drefn y maent yn disgyn i'w hystyried yn y broses rheoli 

datblygiad. 

6  Gweler para 1.46 a nodyn 38 isod. 
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Gwyddoniadur Cynllunio, Pryniannau Gorfodol ac Iawndal bryd hynny). Saith deg mlynedd yn 

ddiweddarach, mae'r elfen "gynllunio" o'r gwaith wedi tyfu'n ddeg cyfrol.7  

1.9 Mae nifer o'r Deddfau a'r rheoliadau yma wedi derbyn dehongliad barnwrol yn y llysoedd dros 

y 70 mlynedd diwethaf.  Ac mae'r system gyfan wedi derbyn darnau niferus o arweiniad, a 

gynhyrchwyd naill ai gan adrannau llywodraeth ganolog a chyrff cyhoeddus eraill neu gan bobl 

broffesiynol berthnasol neu eraill. 

1.10 Mae'r gyfraith yn ddigon anodd ei deall i bobl broffesiynol sy'n arbenigwyr ac sydd ag anoddau 

ar-lein ar gael iddynt hefyd.  I bobl sydd ddim yn arbenigwyr, heb sôn am aelodau'r cyhoedd, 

mae'r gyfraith - er ei bod yn ddigon syml mewn egwyddor - bron yn amhosibl o gymhleth yn 

weithredol erbyn hyn. 

1.11 Mewn blynyddoedd diweddar, ffactor pellach sy'n cymhlethu pethau yw bod Senedd y 

Deyrnas Unedig a Chynulliad Cenedlaethol Cymru'n cynhyrchu deddfwriaeth erbyn hyn sy'n 

"ymestyn" i Gymru a Lloegr fel ei gilydd, er bod rhywfaint ohono'n "berthnasol" i Gymru yn 

unig neu i Loegr yn unig.8 Mae'r sefyllfa'n glir erbyn hyn mewn nifer o achosion sy'n ymwneud 

â deddfwriaeth eilaidd, am fod teitl pob cyfres newydd o reoliadau'n nodi'n glir a ydynt yn 

berthnasol yn Lloegr, yng Nghymru neu yn y ddwy wlad.  Ond mae'r sefyllfa o ran y 

ddeddfwriaeth sylfaenol yn llawer mwy cymhleth yn aml iawn.  Unwaith eto, mae pobl 

broffesiynol sy'n gyfarwydd â'r gyfraith yn ei chael hi'n anodd ei deall yn sicr; i leygwyr, mae'n 

rhaid bod hyn yn llawer gwaeth. Mae angen atgyweirio'r system gyfan yn radicalaidd. 

 

DATBLYGIAD Y SYSTEM GYNLLUNIO YNG NGHYMRU 

Y patrwm gwreiddiol: rheoli cynllunio prif ffrwd yng Nghymru a Lloegr 

1.12 Crëwyd y system gynllunio ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd. Yn wreiddiol roedd wedi'i thanategu 

gan dri phrif statud: Y Ddeddf Trefi Newydd 1946, Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1947,9 a'r 

Ddeddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949.      

1.13 O'r dair Deddf yma, y mwyaf arwyddocaol yn y pen draw oedd Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 

1947, oedd yn berthnasol i Gymru a Lloegr, ac a ddaeth yn weithredol ar 1 Gorffennaf 1948.  

Sefydlodd y Ddeddf honno'r egwyddorion a ganlyn: 

(1)  bod cynlluniau datblygu i gael eu paratoi gan awdurdodau cynllunio, i dywys lleoliad a ffurf y 

datblygiad; 

                                                

7  Mae’r gyfraith ynglun a phyrnu gorfodol a iawndal, sydd yn fwy cymhleth na chyfraith cynllununio, ong sydd 

yn cynnwys llai o waith pholisi a chyfarwyddiad, nawr i’w ddarganfod mewn tair cyfrol ar wahan. 

8  Mae gwahaniaeth cyfreithiol, o ddiddordeb yn bennaf i gyfreithwyr cyfansoddiadol. Mae'r rhan fwyaf o 

Ddeddfau Senedd y DU a holl Ddeddfau'r Cynulliad yn "ymestyn" i Gymru a Lloegr.  Mae hyn yn golygu eu 

bod yn rhan o'r gyfraith gyffredinol ledled y dirioegaeth honno; ac ar hyn o bryd mae'n amhosibl naill ai i 

DdeddfSeneddol neu Ddeddf y Cynulliad yymestyn i ran ohono yn unig. Ond mae hyn yn fater hollol 

wahanol i ganfod i ba ran o diriogaeth mae Deddf yn "berthnasol". Yn achos Deddf Seneddol, mae canfod 

ble (neu i bwy neu beth) mae'n berthnasol yn fater o ddarllen y Ddeddf. On, fel y dengys y pargraffau sy'n 

dilyn, yn aml nid yw hyn yn glir neu wedi ei ddatgan a yn amlwg. Am drafodd  aeth lawnach, gweler Ffurf a 

Hygyrchedd Y gyfriath Berthansol i Gymru, Papur Ymgynghori Comisiwn y Gyfraith Rhif 223, paragraffau 

1.43 i1.46. 

9  Yn y Papur Ymgynghori hwn, rydym yn defnyddio nifer o dalfyriadau ar gyfer teitleu darnau o ddeddfwriaeth, 

Maent wedi eu rhestru ar dudalen xv. 
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(2) bod raid sicrhau awdurdodaeth ar gyfer unrhyw ddatblygiad bron iawn, ac ar gyfer hysbysebu 

awyr agored, gyda mecanweithiau gorfodi i ymdrin ag unrhyw achosion o dorri rheolau cynllunio; 

(3) bod amddiffyniad ychwanegol i gael ei roi i adeiladau o ddiddordeb arbennig a choed sy'n 

werthfawr o ran amwynder; a 

(4) bod modd i awdurdodau cyhoeddus brynu tir i bwrpasau cynllunio.   

1.14 Mae'r egwyddorion hynny'n dal i fodoli heddiw, er bod y manylion wedi cael eu newid lawer 

gwaith. 

1.15 Roedd Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1947 yn cynnwys darpariaethau ariannol cymhleth 

hefyd, i sicrhau bod ffi datblygu'n cael ei thalu i'r wladwriaeth lle rhoddwyd caniatâd i 

ddatblygiad nad oedd yn cyfateb â'r cynllun, ac y byddai iawndal yn daladwy gan y wladwriaeth 

dan amgylchiadau arbennig lle gwrthodwyd caniatâd.10 Mae'r darpariaethau hynny wedi cael 

eu diddymu ers blynyddoedd - yn bennaf gan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1953 a Deddf 

Cynllunio ac Iawndal 1991.   

1.16   Addaswyd Deddf 1947 nifer o weithiau yn ystod yr 1950au, ac yn dilyn hynny cafodd y ddeddf 

ei chyfuno i greu Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1962.  Cafodd y Ddeddf yn ei thro ei diwygio'n 

sylweddol gan ddeddfwriaeth yn ymwneud â datblygiad diwydiannol a datblygiad y swyddfa, 

a gan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1968, a gyflwynodd nifer o welliannau technegol i'r 

ddeddfwriaeth gynllunio gyffredinol (megis y rheiny sy'n ymwneud ag apeliadau) sydd erbyn 

hyn yn rhan o batrwm sefydledig y ddeddf.  Cyflwynodd Deddf 1968 rai cysyniadau newydd 

sydd wedi goroesi (yn cynnwys y termau "adeilad rhestredig" a "chaniatâd adeilad rhestredig") 

- yn ogystal ag eraill sydd heb oroesi (megis tystysgrifau defnydd sefydledig, a chynlluniau 

strwythur a lleol) ac eraill sydd wedi goroesi ond nad ydynt erioed wedi cael eu defndydio 

(megis comisiynau ymholiadau cynllunio).  Cafwyd cymaint o newidiadau nes y cyfunwyd 

popeth ynghyd unwaith eto i greu Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1971.   

1.17 Yna diwygiwyd Deddf 1971 gan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref (Diwygio) 1972, Deddf 

Amwynderau Gwlad a Thref 1974 a Deddf Tai a Chynllunio 1986 - a gyflwynodd amrywiaeth 

o addasiadau gwerthfawr ond gweddol fychan i'r ddeddfwriaeth gynllunio brif ffrwd, ac a 

gyflwynodd ardaloedd cadwraeth (sydd wedi cael eu defnyddio'n fawr ers hynny) a pharthau 

cynllunio wedi'u symleiddio (na chawsent eu defnyddio bron o gwbl).  Cafodd y ddeddfwriaeth 

ei haddasu hefyd gan Ddeddf Llywodraeth Leol, Cynllunio a Thir 1980, a lansiodd ardaloedd 

menter a chorfforaethau datblygiad trefol.   

1.18 Yna estynnodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig wahoddiad i Gomisiwn y Gyfraith atgyfnethu'r 

ddeddfwriaeth gynllunio eto, gan gynnwys nifer fechan o ddiwygiadau technegol bychain y tro 

hwn.11   Canlyniad yr ymarfer oedd cyflwyno pedair deddf - yn bennaf Deddf Cynllunio Gwlad 

a Thref 1990, ond hefyd Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 

1990 ("Deddf Adeiladau Rhestredig 1990"), Deddf Cynllunio (Sylweddau Peryglus) 1990, a 

Deddf Cynllunio (Darpariaethau Dilynol) 1990.   

1.19 Fodd bynnag, gynted ag yr oedd y gwaith cyfuno yma'n gyflawn, cychwynodd y broses o 

ddiwygio unwaith eto - gan ddechrau gyda'r newidiadau i'r drefn gorfodi cynllunio a gyflwynwyd 

gan Ddeddf Cynllunio a Digolledu 1991  Roedd Deddf yr Amgylchedd 1995, oedd yn ymwneud 

yn bennaf ag agweddau o'r gyfraith amgylcheddol ac eithrio cynllunio, hefyd wedi diweddaru'r 

                                                

10  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1947, Rhannau 6, 7. 

11  Com y Gyf 189, Cm 958. 
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gyfraith yn ymwneud â hen ganiatadau cynllunio i gloddio am fwynau, a gwnaeth newidiadau 

sylweddol i'r rheolaeth ar gynllunio mewn parciau cenedlaethol.   

Cyfraith cynllunio yng Nghymru 

1.20 Roedd yr holl eitemau o ddeddfwriaeth gynllunio a nodwyd uchod - a'r holl ddeddfwriaeth 

eilaidd gysylltiedig bron - yn berthnasol i Gymru yn ogystal â Lloegr ac, yn gyffredinol, yn 

ymwneud â'r ddwy wlad yn union yr un fath.  

1.21 Yn ogystal, er bod Ysgrifennydd Gwladol Cymru wedi bod yn gyfrifol am gynllunio gwlad a 

thref ers 1965,12 roedd y polisi yr un fath yn y ddwy wlad yn gyffredinol, o leiaf hyd yr 1990au.  

Cynhyrchwyd cylchlythyrau a chanllawiau i bolisïau (Canllawiau i Bolisi Cynllunio [PPGs] a 

Chanllawiau Cynllunio Mwynau [MPGs]) ar y cyd gan y Swyddfa Gymreig ac Adran yr 

Amgylchedd - er bod y Swyddfa Gymreig yn gwrthod mabwysiadu cylchlythyrau o Loegr ar 

brydiau,13 ac weithiau roedd yn cyhoeddi cychlythyrau heb rai cyfatebol yn Lloegr, megis y 

rheiny oedd yn ymwneud â'r iaith Gymraeg14 a'r amgylchedd hanesyddol.15  

1.22 Cyflwynodd Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 1994 system unedol o lywodraeth leol drwy 

Gymru gyfan, oedd yn deddfu bod y 22 awdurdod newydd yn awdurdodau cynllunio lleol i bob 

pwrpas, ac yng Nghymru mabwysiadodd y system o gynlluniau datblygiad unedol oedd wedi 

bod yn berthnasol yn y gorffennol dim ond yn ardaloedd metropolitan mawr Lloegr.16 Flwyddyn 

yn ddiweddarach, cyflwynodd Deddf yr Amgylchedd 1995 y tri awdurdod parc cenedlaethol 

yng Nghymru.   

1.23 Atseiniwyd hyn gan ddatblygiad cyfres amlwg o bolisïau cynllunio oedd yn berthnasol yng 

Nghymru yn unig.  I ddechrau, roedd hon yn cynnwys dwy ddogfen yn bennaf, a gyhoeddwyd 

gan y Swyddfa Gymreig ym mis Mai 1996, dan y teitl Canllawiau Cynllunio (Cymru): Cynlluniau 

Datblygu Unedol a Chanllawiau i Gynllunio (Cymru): Polisi Cynllunio.  Roedd yr olaf yn nodi'r 

polisi cynllunio cenedlaethol oedd yn berthnasol i Gymru - model na chafodd ei fabwysiadu yn 

Lloegr am oddeutu 16 mlynedd arall, gyda chyflwyniad y Fframwaith Polisïau Cynllunio 

Cenedlaethol (NPPF).  Gyda'r ddwy ddogfen bolisi cenedlaethol roedd amrediad o Nodiadau 

Cynghori Technegol, yn rhoi cyngor manylach am bynciau penodol (unwaith eto, yn 

rhagarwyddo'r Fframwaith Polisïau Cynllunio Cenedlaethol (NPPF) a gyhoeddwyd rai 

blynyddoedd yn ddiweddarach yn Lloegr).   

1.24 Yna cychwynnodd Deddf Llywodraeth Cymru 1998 broses lle'r oedd cyfrifoldebau'r Senedd 

a'r Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd yn cael eu trosglwyddo'n raddol i'w rhai 

cyfatebol yng Nghymru.  I ddechrau, nid oedd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru'r grym i 

weithredu deddfwriaeth sylfaenol, ond cymerodd gyfrifoldebau Ysgrifennydd Gwladol 

                                                

12  Gwelwch, er enghraifft, Ddadl Tŷ'r Cyffredin, 19 Tachwedd 1964, Cyf 602, col 623. 

13  Er enghraifft, mae Cylchlythyr Adran yr Amgylchedd 8/87 (Adeiladau Hanesyddol - Polisi a Gweithdrefnau) 

yn gymwys yn Lloegr yn unig. 

14  Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 53/88 (Yr Iaith Gymraeg, Cynlluniau Datblygu a Rheolaeth Datblygu) – a 

ddisodlwyd yn 2000 gan rifyn cyntaf TAN 20. 

15  Cylchlythyr Swyddfa Gymreig 60/96 (Archaeoleg) a 61/96 (Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth) 

– y ddau mewn grym hyd nes y cawsent eu disodli gan TAN 24 yn 2017 - nid oedd Cylchlythyr Saesneg 

uniongyrchol gyfatebol. 

16  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, Rhan 2, Pennod 1, diwygiwyd gan Ddeddf Llywodraeth Leol (Cymru) 

1994, Rhan 2.  Cafodd y tri awdurdod parc cenedlaethol yng Nghymru, a grëwyd o dan Ddeddf yr 

Amgylchedd 1995, eu ffurfio'n awdurdodau cynllunio lleol gan SI 1995 Rhif 2803 
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Cymru.17   O'r amser hwnnw, y Cynulliad fel arfer oedd yn llunio deddfwriaeth eilaidd oedd yn 

ymwneud â chynllunio a materion perthnasol fel eu bod yn berthnasol yng Nghymru yn unig.18   

1.25 Cyflwynodd y Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol (“PCPA”) 2004 systemau gweddol wahanol 

o gynlluniau datblygu i Loegr (yn Rhan 2) a Chymru (yn Rhan 6).  Gwnaeth gweddill y Ddeddf 

newidiadau amrywiol i'r ddeddfwriaeth gynllunio, yn berthnasol yng Nghymru a Lloegr fel ei 

gilydd, yn yr un ffordd â statudau cynharach.   

Deddf Llywodraeth Cymru 2006 

1.26 Ymestynwyd y broses ddatganoli'n sylweddol gan Deddf Llywodraeth Cymru 2006 drwy 

ddarparu (yn Rhan 3) y gallai'r Cynulliad basio Mesurau a fyddai â statws deddfwriaeth 

sylfaenol.  Yn dilyn refferendwm ym mis Mawrth 2011, cafodd hyn ei ddisodli pan ddaeth Rhan 

4 Deddf 2006 i rym ddeufis yn ddiweddarach, a roddodd y grym i'r Cynulliad i basio Deddfau, 

yn lle Mesurau.   

1.27 O dan Ran 3 Deddf 2006, byddai Mesurau a basiwyd gan y Cynulliad yn dod yn rhan o'i 

gymhwysedd deddfwriaethol ar yr amod ei fod yn ymdrin ag un neu fwy o'r materion oedd 

wedi eu rhestru yn Atodlen 5; nid oedd unrhyw un o'r 22 Mesur a basiwyd gan y Cynulliad yn 

ymwneud yn uniongyrchol â chynllunio.O dan Ran 4 y Ddeddf, byddai Deddfau a basiwyd gan 

y Cynulliad ond yn perthyn i'w gymhwysedd deddfwriaethol os oeddent yn ymdrin ag un neu 

fwy o'r pynciau oedd wedi eu rhestru yn Atodlen 7.   

1.28 Roedd y rhestrau yn Atodlen 5 ac Atodlen 7 yn cynnwys: 

(1)  cynllunio gwlad a thref, 

(2)  henebion ac adeiladau hanesyddol, 

(3) amaethyddiaeth, pysgodfeydd, coedwigaeth a datblygiad gwledig, a'r 

(4)  amgylchedd, 

           yn ogystal ag amrywiaeth mawr o bynciau eraill sy'n anuniongyrchol berthnasol i gynllunio.19  

1.29 O fewn Atodlen 7, dyma oedd y pynciau a restrwyd o dan "cynllunio gwlad a thref": 

      Cynllunio gwlad a thref, yn cynnwys adeiladau rhestredig ac ardaloedd cadwraeth. 

Safleoedd carafanau. Cynllunio gofodol. Gwaith mwynau. Datblygiad dinesig. Trefi 

newydd. Diogelu amwynder gweledol.20  

Roedd y rhestr wedi hepgor caniatâd datblygu yn benodol o dan Ddeddf Cynllunio 2008, y 

sonnir amdano maes o law.21    

                                                

17  Deddf Llywodraeth Cymru 1998, adran 21; Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo 

Swyddogaethau) 1999 (Rhif SI 672) 

18  Roeddyna rhai esiamplau cynharach o lunio deddfwriaeth eilaidd ar gyfer y ddwy wlad: gwelwch er 

enghraifft OSau 1991 Rhif 2647 (Cymru) a Rhif 2512 (Lloegr), y mae'r ddau'n ymwneud â digolledu o dan y 

ddeddfwriaeth henebion 

19  Deddf Llywodraeth Cymru 2006, Atodlen 7, fel y'i diwygiwyd gan ddeddfwriaeth ddilynol (gwelwch y 

troednodiadau a ganlyn). 

20  Deddf Llywodraeth Cymru 2006, Atodlen 7, para 18, fel y'i diwyigwyd gan OS 2007 Rhif 2143. 

21  2020 OS 2968; a Deddf Lleoliaeth 2011, Atodlen 13; gwelwch baragraffau 3.113, 9.12-9.14. 
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1.30 Y pynciau a restrwyd o dan y pennawd "Henebion ac adeiladau hanesyddol" oedd: 

Gweddillion archaeolegol. Henebion. Adeiladau a mannau o ddiddordob hanesyddol neu 

bensaernïol. Drylliadau hanesyddol.22  

Roedd "Amaethyddiaeth, pysgodfeydd, coedwigaeth a datblygiad gwledig" yn cynnwys: 

Amaethyddiaeth, yn cynnwys iechyd a lles anifeiliaid. Iechyd planhigion Hadau a mathau 

o blanhigion. Garddwriaeth. Pysgodfeydd. Iechyd pysgod. Coedwigaeth. Datblygiad 

gwledig.23  

Roedd "amgylchedd" yn cynnwys: 

Diogelwch amgylcheddol, yn cynnwys llygredd, niwsans a sylweddau peryglus.  

Rhwystro, gostwng, casglu, rheoli, trin a chael gwared â gwastraff.  Draenio tir a gwella 

tir.  Cefn gwlad a mannau agored (yn cynnwys dynodi a rheoli parciau cenedlaethol ac 

ardaleodd o harddwch naturiol eithriadol).  Gwarchodfeydd natur a safleoedd o 

ddiddordeb gwyddonol arbennig.  Diogelu cynefinoedd naturiol, amgylchedd morol a'r 

arfodir (yn cynnwys gwely'r môr).  Bioamrywiaeth.  Organebau wedi'u haddasu'n enetig 

Tyddynnod a rhandiroedd.  Tir comin.  Meysydd y dref a'r pentref. Claddu ac amlosgi, 

heblaw gwaith y crwner.24  

Deddfwriaeth berthnasol Cynulliad Cymru ers 2006. 

1.31 Gan ddefnyddio ei bwerau newydd o dan Ran 4 Deddf 2006, mae Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru wedi pasio nifer o Ddeddfau sy'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol berthnasol i'r 

ymarfer presennol, yn cynnwys: 

(1) Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013; 

(2)  Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) ("Deddf Llesiant") 2015; 

(3)  Deddf Cynllunio (Cymru) ("DC(C)") 2015; 

(4)  Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 2015; 

(5)  Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016; a 

(6)  Deddf Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016. 

1.32 Gwnaeth Deddf Cynllunio Cymru 2015 ddiwygiad sylweddol i'r ddeddfwriaeth gynllunio fel y 

mae'n berthnasol i ddatblygiad yng Nghymru - yn rhannol Rhan 6 o Ddeddf Cynllunio a Phrynu 

Gorfodol 2004 mewn perthynas â chynlluniau datblygu, ac yn rhannol Deddf Cynllunio Gwlad 

a Thref 1990 am ei bod yn darparu ar gyfer rheoli datblygiad yn gyffredinol.  Roedd rhai o'r 

diwygiadau yma'n debyg i'r rheiny a wnaed i Loegr gan y Ddeddf Lleoliaeth 2011 (gwelwch 

isod), ond nid oedd Deddfau 2011 a 2015 yr un fath mewn unrhyw ffordd.  Er enghraifft, cafodd 

system o gynllunio cymdogaethau ei chyflwyno yn Lloegr gan Ddeddf 2001 ond ni chafodd ei 

chyflwyno yng Nghymru. 

1.33 Gwnaeth Deddf Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 ddiwygiadau sylweddol hefyd i 

Ddeddf Adeiladau Rhestredig 1990 ynghyd â Deddf Henebion ac Ardaloedd Archeolegol 1979 

                                                

22  Deddf Llywodraeth Cymru 2006, Atodlen 7, para 2. 

23  Deddf Llywodraeth Cymru 2006, Atodlen 7, para 1, fel y'i diwyigwyd gan OS 2010 Rhif 2968. 

24  Deddf Llywodraeth Cymru 2006, Atodlen 7, para 6,  fel y'i diwyigwyd gan OSau 2007 Rhif 2143, 2010 Rhif 

2968. 
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fel yr oeddent yn berthnasol yng Nghymru.  Yma hefyd, roedd y diwygiadau i Ddeddf 1990 yn 

debyg ond nid yn union yr un fath â'r rheiny a gyflwynwyd yn Lloegr gan Ddeddf Menter a 

Diwygio Rheoleiddio 2013 - ac nid oedd y diwygiadau i Ddeddf 1979 wedi eu cyfateb gan 

unrhyw ddiwygiadau tebyg i'r Ddeddf honno fel yr oedd yn berthnasol yn Lloegr.25  

1.34 Roedd Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 yn atgyfnerthu'n effeithiol y gyfraith yng 

Nghymru oedd yn ymwneud â thrwyddedu cartrefi symudol.  Roedd Deddf Llesiant 2015 yn 

ddarn newydd o ddeddfwriaeth oedd yn sefyll ar ei ben ei hun, ac roedd yn disodli'r dyletswydd 

cynaliadwyedd ychydig yn fwy cyfyngedig a oedd wedi bod yn y Ddeddf Cynllunio a Phrynu 

Gorfodol 2004 yn y gorffennol; ac mae Deddf Amgylchedd (Cymru) 2016 yn cynnwys nifer o 

ddarpariaethau sy'n diwygio'r gyfraith gyffredinol ar reoli adnoddau naturiol mewn ffordd 

gynaliadwy, gan ddisodli'r ddyletswydd bioamrywiaeth oedd wedi bod yn rhan o Ddeddf 

Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006.26  Roedd Deddf Llywodraeth Leol 

(Cymru) 2015 yn galluogi cyfuno dau neu fwy o awdurdodau lleol cyfagos.   

Deddfwriaeth berthnasol arall 

1.35 Arweiniodd Deddf Trefi Newydd 1946, y gyntaf o'r dair Deddf yn fuan ar ôl y Rhyfel oedd yn 

ymdrin â defnydd a datblygiad y tir,27 at greu 21 o drefi newydd yn Lloegr a dwy yng Nghymru 

- un bron i 70 mlynedd yn ôl, y llall 50 mlynedd yn ôl - ac yn y ddau achos mae'r gorfforaeth 

ddatblygu wedi'i diddymu ers talwm.  Addaswyd Deddf 1946 nifer o weithiau, ac mae'r 

ddeddfwriaeth berthnasol yn awr yn Neddf Trefi Newydd 1981 a ddiwygiwyd gan Ddeddf Tai 

Newydd a Chorfforaethau Datblygu Trefol 1985 i ddarparu ar gyfer diddymu'r rhaglen trefi 

newydd yn y pen draw.28 

1.36 Mae rhagor o ddeddfwriaeth yn ymwneud ag adfywiad trefol i'w chael yn Neddf Llywodraeth 

Leol, Cynllunio a Thir 1980, oedd yn darparu ar gyfer sefydlu corfforaethau datblygiad trefol 

(dim ond un o'r rhain a grëwyd erioed yng Nghymru)29 a dynodi ardaloedd menter.30    

1.37  Aeth Deddf Awdurdod Datblygu Cyrmu 1975 a Deddf Datblygu Cymru Wledig 1976 ati i 

sefydlu Bwrdd Datblygu Cymru ("WDA") a darparu rhagor o bwerau adfywio yng Nghymru.  

Estynwyd pwerau Bwrdd Datblygu Cymru o dan Ddeddf 1975 gan Ddeddf Llywodraeth Cymru 

1998, ac mae'r rhain wedi cael eu pasio erbyn hyn i Weinidogion Cymru.31 Hefyd aeth Deddf 

1998 ati i ddiddymu Bwrdd Datblygu Cymru Wledig, Awdurdod Tir Cymru a Thai Cymru.   

1.38  Mae'r drydedd o'r dair Deddf a gafwyd ar ôl y rhyfel, Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad 

i Gefn Gwlad 1949, yn dal i fod mewn grym.  Mae wedi cael ei haddasu a'i hatodi'n sylweddol 

dros y 70 mlynedd dilynol gan Dedddf Cefn Gwlad 1968, Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 

1981, Deddf yr Amgylchedd 1995, Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000, a Deddf 

Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006.    

                                                

25  Er bod rhai diwygiadau wedi eu gwneud i Ddeddf 1979 fel yr oedd yn berthnasol yn yr Alban; gwelwch bara 

1.82 isod. 

26  Mae Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, adran 39, sydd mewn grym yn awr yn berthnasol yn Lloegr 

yn unig, fel y Ddeddf Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006. 

27  Gwelwch bennod 1.12. 

28  Gwelwch bennodau 16.75-16-79. 

29  Deddf Llywodraeth Leol, Cynllunio a Thir 1980, adrannau 134-136, Atodlenni 26-31; gwelwch Bennod 

16.80-16.86. 

30  Deddf Llywodraeth Leol, Cynllunio a Thir 1980, adrannau 179, Atodlen 32; gwelwch Bennod 16.61-16.74. 

31  Gweler bennod 3.70-3.73. 
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Deddfwriaeth San Steffan ers 2006 

1.39 Nid oedd pasio Deddf Llywodraeth Cymru 2006 wedi atal Llywodraeth San Steffan rhag 

parhau i basio rhai darnau o ddeddfwriaeth gynllunio a fyddai'n effeithio ar Gymru  Sefydlodd 

Deddf Cynllunio 2008 drefn newydd lle'r oedd prosiectau mawrion (megis meysydd awyr a 

phwerdai) yn gofyn am "ganiatâd datblygu" yn hytrach na chaniatâd cynllunio; mae'r drefn 

yma'n gweithio ychydig yn wahanol yng Nghymru a Lloegr.32   Gwnaeth y Ddeddf honno rai 

diwygiadau hefyd i ddeddfwriaeth rheoli cynllunio prif ffrwd - gyda rhai'n berthnasol yn Lloegr 

yn unig, rhai yng Nghymru yn unig, a rhai yng Nghymru a Lloegr fel ei gilydd.33 Mae werth nodi 

ei fod, mewn rhai sefyllfaoedd, wedi rhoi'r pwerau i Weinidogion Cymru wneud diwygiadau i'r 

gyfraith yng Nghymru oedd yn debyg i'r rheiny oedd yn cael eu cyflwyno yn Lloegr.34    

1.40 Gwnaethpwyd diwygiadau pellach gan Senedd y Deyrnas Unedig i ddeddfwriaeth gynllunio a 

deddfau perthnasol, oedd yn weithredol yn Lloegr yn unig fel arfer heblaw eu bod yn 

gysylltiedig â'r drefn caniatâd datblygu a phrynu gorfodol.  Maent yn cynnwys newidiadau a 

wnaed gan Ddeddf Cymunedau Cynaliadwy 2007, Deddf Tai ac Adfywio 2008, Deddf 

Lleoliaeth 2011, Deddf Menter a Diwygio Rheoliadol 2013, Deddf Tyfiant a Seilwaith 2013, 

Deddf Seilwaith 2105, a Deddf Tai a Chynllunio 2016.  Fel y nodwyd uchod, cyflwynwyd 

newidiadau tebyg - ond nid o anghenraid yn union yr un fath - i rai ohonynt gan Ddeddf 

Cynllunio Cymru 2015. 

1.41 Mae newidaidau eraill wedi cael eu gwneud sy'n berthnasol yng Nghymru a Lloegr, yn benodol 

mewn perthynas â threfn arbennig penderfyniadau cynllunio heriol yn yr Uchel Lys, a 

gyflwynwyd gan Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a Llysoedd 2015. 

Deddf Cymru 2017 

1.42 Yn olaf, o ganlyniad i Ddeddf Cymru 2017, mae cymhwysedd deddfwriaethol ar gyfer 

deddfwriaeth sylfaenol sy'n ymwneud â chynllunio a materion perthnasol wedi ei ddatganoli 

bron yn gyfan gwbl i'r Cynulliad.  Roedd y Ddeddf (y disgwylir iddi ddod i rym yn 2018) wedi 

rhoi Atodlen 7A newydd i mewn i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, sy'n rhestru'r materion 

hynny sy'n cael eu cadw ar gyfer Senedd y Deyrnas Unedig.   

1.43 Mewn perthynas â'r pynciau sy'n berthnasol i bwnc y Papur Ymgynghori yma, dyma'r prif 

bynciau sy'n cael eu cadw: 

(1)  cynllunio, ond dim ond cyn belled ag y mae'n ymwneud ag ambell gategori o brosiectau 

isadeiledd mawr;35  

(2)  digolledu am brynu tir yn orfodol;36 a 

(3) rheoli cynllun ac adeiladu adeiladau o dan y Rheoliadau Adeiladu, mewn perthynas â gweithiau 

gan y Goron a gan ymgymerwyr statudol.37 

                                                

32  Gweler pennod 9.12-9.14. 

33  Yn benodol i goed; gwelwch Bennod 15. 

34  Deddf Cynllunio 2008, adran 203. 

35  Deddf Llywodraeth Cymru 2006, Atodlen 7A, para 184; gwelwch Bennod 13.114, Bennod 9. 

36  Deddf Llywodraeth Cymru 2006, Atodlen 7A, para 185, Atodlen 7B, paragraffau 1-3; gwelwch baragraffau 

3.114 - 3.120. 

37  Deddf Llywodraeth Cymru 2006, Atodlen 7A, para 184; gwelwch baragraffau 3.14.3 
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1.44 Mae canlyniadau ehangach hyn wedi eu harchwilio ym Mhennod 3.Un canlyniad penodol yw 

ei bod hi'n debygol y gallai system newydd o awdurdodi prosiectau seilwaith mawr gael ei 

chyflwyno yn y blynyddoedd nesaf Fel y nodwyd ym Mhennod 9). Ac fe drosglwyddwyd 

cyfrifoldeb am Ardoll Seilwaith Gymunedol (CIL) i Lywodraeth Cymru yn ystod taith y Bil drwy'r 

Senedd (gweler Pennod 10.) 

  

PROBLEMAU SY'N CODI O GANLYNIAD 

Mae'n anodd adnabod y ddeddfwriaeth berthnasol 

1.45 O ganlynaid i'r hanes deddfwriaethol a ddisgrifir uchod,  cynllunio a rheoli datblygiad a defnydd 

y tir yng Nghymru, yn cynnwys yr amgylchedd hanesyddol, yw pwnc pob un neu rai o'r 30 

statud, fel y maent wedi'u rhestru yn Nhabl 1-1 dros y dudalen. Rhyngddynt maent yn disodli'n 

fras Deddf Trefi Newydd 1946, a Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1947 - ynghyd â nifer o 

ddatblygiadau deddfwriaethol perthnasol a gyflwynwyd yn y 70 mlynedd dilynol.  Mae'n amlwg 

bod rhai'n fwy perthnasol nag eraill i graidd y system gynllunio; ac ni fydd yn briodol eu 

cynnwys nhw i gyd o fewn y Cod Cynllunio newydd.38 

1.46 Ers y tro diwethaf y cyfunwyd y maes yma o'r gyfraith, mae llawer o'r ddeddfwriaeth newydd 

wedi bod ar ffurf diwygiadau i bedair Ddeddf 1990.   

1.47 Mae effaith y broses hon o ddiwygio, dirymu ac ychwanegu i'w gweld drwy gymharu maint 

presennol y bedair prif statud gan San Steffan yn ymwneud â chynllunio yng Nghymru a Lloegr 

gyda'u maint fel yr oeddent wedi'u deddfu'n wreiddiol. Pan gawsent eu deddfu, roeddent yn 

cynnwys rhwng 479 o adrannau a 26 o atodlenni. Ar hyn o bryd maent yn cynnwys 595 o 

adrannau a 35 o atodlenni.39 

1.48 Fodd bynnag, cyflwynodd Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 rywfaint o ddeunydd 

newydd sy'n sefyll ar ei ben ei hun.  Yn wreiddiol, roedd Deddf 2004 yn cynnwys 67 o adrannau 

oedd yn sefyll ar eu pennau eu hunain a oedd yn uniongyrchol berthasol i gynllunio yng 

Nghymru a Lloegr; mae wedi cael ei diwygio ers hynny, ac mae'n ymestyn erbyn hyn i 91 o 

adrannau o'r fath.  Roedd Deddf Cynllunio 2008 yn dilyn patrwm tebyg. Yn ogystal, mae'r cod 

statudol sy'n ymwneud â'r amgylchedd gwledig, mynediad a hawliau tramwy yng Nghymru a 

Lloegr - a oedd yn wreiddiol yn Neddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949 - 

wedi cael ei ymestyn yn raddol hefyd, ac erbyn hyn mae'r ddeddf i'w chael mewn deg statud, 

sydd wedi'u rhestru yn Nhabl B-6 yn Atodiad B. 

1.50 Yn olaf, fel y nodwyd uchod, mae'r ddeddfwriaeth sylfaenol sydd yn rheoli'r system gynllunio 

wedi ei hatodi erioed gan reoliadau, gorchmynion a chyfarwyddiadau niferus: bellach mae tua 

150, yn berthnasol naill ai i Gymru a Lloegr neu i Gymru yn unig - unwaith eto, mae'r union 

nifer yn dibynnu ar ba bynciau a gynhwysir o fewn cwmpas "cynllunio". Roedd rhai yn arfer 

bod yn berthnasol i Gymru a Lloegr, ond bellach i Gymru yn unig.  

                                                

38  Roedd y Papur Cwmpasu'n rhestru (ym mharagraff 4.3) 48 o statudau yn ymwneud â chynllunio a defnyddio 

tir (ac felly hefyd y ffigur o oddeutu 50 ym mhara. 1.13 uchod).  Ond, yn ogystal â'r rheiny yn Nhabl 1-1, 

roedd y rhestr honno hefyd yn cynnwys rhai Deddfau sydd wedi eu diddymu i raddau mawr ond nid yn gyfan 

gwbl (gwelwch Dabl B-3 yn Atodiad B), a rhai sy'n berthnasol yn Lloegr yn unig (gwelwch Dabl B-5 yn 

Atodiad B). 

39  Felly, er enghraifft, roedd Deddf Cynllunio (Cymru) 2015, adran 3 yn disodli adran 60 Deddf Cynllunio a 

Phrynu Gorfodol 2004 (fel y cafodd ei drafftio'n wreiddiol) gan adrannau 60 i 60D, gan achosi cynnydd net o 

dair adran ym maint Deddf 2004.   Gwelwch Dabl B-1. 
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Tabl 1-1 

Deddfwriaeth sylfaenol yn llywodraethu rheolaeth o ddefnydd a datblygiad tir yng Nghymru  

(1)    Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949 

(2)    Deddf Adeiladau Hanesyddol a Henebion 1953 

(3)    Deddf (Tir) Awdurdodau Lleol 1963 

(4)    Deddf Amaethyddiaeth 1967  

(5)    Deddf Mwynderau Dinesig 1967 

(6)    Deddf Awdurdod Datblygu Cymru 1976 

(7)    Deddf Datblygu Cymru Wledig 1976 

(8)    Deddf Ardaloedd Mewnol Trefi 1978 

(9)    Deddf Henebion Hynafol ac Ardaloedd Archaeolegol 1979 

(10)  Deddf Llywodraeth Leol, Cynllunio a Thir  

(11)  Deddf Trefi Newydd 1981  

(12)  Deddf Corfforaethau Trefi Newydd a Datblygu Trefol 1985 

(13)  Deddf Tai a Chynllunio 1988 

(14)  Deddf Tai  

(15)  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 

(16)  Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth)  

(17)  Deddf (Darpariaethau Canlyniadol)Gynllunio 1990                 

(18)  Deddf Cynllunio a Digolledu 1991 

(19)  Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, tai a Datblygu Trefol 1993 

(20)  Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 1994 

(21)  Deddf yr Amgylchedd 1995 

(22)  Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 

(23)  Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 

 

(24)  Deddf Atodiad Lles Cynllunio (Paratoadau) 2007 

(25)  Deddf Cynllunio 2008 

(26)  Deddf Lleoliaeth 2011 

(27)  Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 

(28)  Deddf Cyfiawnder Troseddol a Llysoedd 2015    

(29)  Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 

Adran 89  

Y Ddeddf gyfan 

Y Ddeddf gyfan 

Rhan 3; Atodlen 5 

Y Ddeddf gyfan 

Y Ddeddf gyfan 

Y Ddeddf gyfan 

Y Ddeddf gyfan 

Y Ddeddf gyfan 

Rhannau 15,16,17,18; Atodlenni 25 i 32 

Y Ddeddf gyfan 

Atodlen 2 
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Y cymhlethdod a grëwyd 

1.51 Mae patrwm y ddeddfwriaeth (yng Nghymru a Lloegr) wedi cyfrannu'n sylweddol at 

gymhlethdod y system gynllunio - fel y nodwyd gan ymarferwyr: 

Mae cynllunio wedi mynd yn eithriadol gymhleth.  ...  Yn wahanol i systemau rheoliadol 

eraill, mae cynllunio'n gallu ymdrin â chynnig yn gyfannol, ac felly yn y diwedd mae'n 

edrych ar bob mater heblaw bod rheswm da pam na ddylai.  Ond mae dau reswm arall 

pam fod cynllunio'n cwmpasu cymaint, ac maen nhw'n rhesymau da hefyd.  Cynllunio 

yw'r talfyriad am ymgynghoriad cyhoeddus  Pa broblemau bynnag sy'n codi ... mae yma 

benderfynoldeb i gynnwys y cyhoedd yn y broses mewn ffordd nad oes mo'i thebyg mewn 

systemau rheoliadol eraill.  Yn olaf, ac yn fwyaf pwysig, dyma'r system reoliadol 

ddemocrataidd.  Gwneir y penderfyniadau gan naill ai'r gwleidyddion neu, os nad, yna 

mae'r swyddogion hynny sy'n gwneud penderfyniadau, p'un a ydynt yn swyddogion 

cyngor neu'n arolygwyr cynllunio, yn cael eu craffu'n agosach yn wleidyddol nag a wneir 

mewn unrhyw faes arall o waith rheoleiddio.   

Heblaw'r rhesymau teg am gymhlethdod, mae rhai sydd â dibenion da ond dydyn nhw 

ddim yn rhesymau mor dda.  Mae pryder am arafwch neu gamddefnyddio'r system 

gynllunio wedi hybu amrywiaeth o addasiadau, newidiadau bach a dewisiadau eraill.  

Mae rhai wedi cynhyrchu trefnau cyfreithiol aflwyddiannus, nad yw hyd yn oed y 

llywodraethau hynny a'u dyfeisiodd yn eu defnyddio. Esiampl o hyn yw comisiynau 

ymholiadau cynllunio neu ymholiadau seilwaith mawr adran 76A.  Mae eraill wedi 

ychwanegu eithriadau, mannau gwan a manylion, sy'n gwneud y cyfreithiau'n 

aneffeithlon ac yn eu gwneud yn gymhleth i'r cyhoedd, a hynny heb fawr fudd i'r cyhoedd, 

os oes budd o gwbl.40   

Strwythur aneglur 

1.52 Yn ogystal â maint enfawr y ddeddfwriaeth, mae ei strwythur yn ddryslyd.  Mae rhai o'r 

darpariaethau perthnasol yng nghorff y Deddf; mae rhai yn atodlenni'r Ddeddf.  Mae rhai mewn 

darnau o ddeddfwriaeth eilaidd - a allai fod wedi'u galw'n orchmynion, rheoliadau neu reolau.  

Mae rhai mewn cyfarwyddebau Gweinidogaethol.  Ac yn anffodus, mewn rhai achosion, nid 

oes rhesymeg arbennig ynghylch beth sy'n perthyn i lle. 

1.53 Hyd yn oed o fewn y ddeddfwriaeth sylfaenol, mae rhai darpariaethau ym mhrif Ddeddfau 

1990; mae eraill mewn diwygiadau i ddarpariaethau o'r fath; mae eraill mewn darpariaethau 

newydd a roddwyd i mewn i'r Deddfau; eto mae eraill mewn statudau sy'n sefyll ar eu pennau 

eu hunain y tu allan i ddeddfwriaeth 1990 yn gyfan gwbl.  Felly, er enghraifft, mae'r 

ddyletswydd i wneud penderfyniadau cynllunio yn unol â'r cynllun datblygu - sy'n egwyddor 

sylfaenol o'r system - yn adran 38(6) y Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, ac nid yn 

Neddf 1990.  Yn wir, mae werth nodi hyn: o'r dyletswyddau niferus a roddir ar awdurdodau 

                                                

40  Caniatâd Cynllunio, Richard Harwood OBE QC, rhifyn cyntaf, Bloomsbury Professional, 2016, tud. vii-viii. 

(30)  Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 

(31)  Deddf Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 

Y Ddeddf gyfan 

Y Ddeddf gyfan 
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cynllunio wrth wneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio, dim ond dwy sydd yn Neddf 

1990 ei hun.41 

1.54 Problem arall yw bod yw llawer o'r darpariaethau sydd bron byth yn cael eu defnyddio yn cyfrif 

am ddarnau mawr o brif statudau.  Felly, er enghraifft, mae darpariaethau sy'n ymwneud â 

diddymu caniatâd cynllunio, a chyflwyno hysbysiadau malltod a hysbysiadau prynu, yn cyfrif 

am gyfran sylweddol o Ddeddf 1990, er nad ydynt bron byth yn cael eu defnyddio mewn 

gwirionedd.42 Dim ond grwpiau penodol iawn o bobl, megis ymgymerwyr statudol, sy'n ymdrin 

â rhai darpariaethau.43   

1.55 Mae darpariaethau eraill sydd heb gael eu defnyddio ers rhai blynyddoedd - ac mae rhai heb 

gael eu defnyddio erioed.  Efallai mai'r rheswm syml am hyn yw treigl amser (yn debyg i'r 

darpariaethau sydd wedi goroesi am dor cyfraith rheolaeth cynllunio yn ystod y rhyfel).  Ond 

mae'n ymddangos bod darpariaethau o'r fath wedi cael eu cyflwyno am amrywiol resymau 

eraill: 

(1) bob hyn a hyn mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi ceisio cyflwyno gweithdrefnau 

arbennig i ymdopi gyda phrosiectau seilwaith mawrion, a ystyrir yn anaddas ar gyfer y 

broses gynllunio brif ffrwd (ac oherwydd hynny cafwyd comisiynau ymholiad cynllunio, 

a'r gweithrdrefnau arbennig ar gyfer prosiectau seilwaith o arwyddocâd cenedlaethol 

("NSIPs")); 

(2)  mae wedi ceisio cyflymu'r gweithdrefnau ar gyfer delio gyda cheisiadau am ddatlygiad 

graddfa fechan neu mewn ardal lle mae adfywiad i gael ei annog -  neu mae wedi 

ceisio eithrio datblygiad o'r fath rhag rheolaeth yn gyfan gwbl (ac felly y cododd 

gorchmynion datblygu lleol ac ardaloedd cynllunio syml); neu 

(3)  mae wedi ceisio cyflwyno gwahanol fathau o drefnau cynllunio mewn meysydd lle mae 

pwysau penodol (felly ceir ymddiriedolaethau gweithredu ar dai, trefi newydd a 

chorfforaethau datblygu dinesig). 

1.56 Weithiau mae arloesiadau deddfwriaethol o'r fath wedi cael eu defnyddio.  Mae gorchmynion 

datblygu lleol, er enghraifft, yn gyfryngau polisi byw sy'n cael eu defnyddio a'u cynnal gan 

Lywodraeth Cymru;44 ac mae cynlluniau cymdogaeth wedi bod yn boblogaidd yn Lloegr.  Ond 

yn aml iawn mae'r ddedfwriaeth wedi'i diogelu cymaint gan ragofalon i atal pobl rhag eu 

defnyddio'n amhriodol, dydyn nhw bron byth yn cael eu defnyddio mewn bywyd pob dydd - yn 

debyg i'r hyn a ddigwyddodd gyda'r ardaloedd cynllunio syml. 

Problemau arbennig yng Nghymru: pa ddeddfwriaeth o San Steffan sydd yn gymwys? 

1.57 Mae llawer o'r problemau y cyfeiriwyd atynt uchod yn codi mewn perthynas â Chymru a Lloegr.  

Ond, maent wedi cael eu gwaethygu mewn blynyddoedd diweddar gan ddatblygiad graddol y 

ddeddfwriaeth ar wahân ar gyfer y ddwy genedl.   

                                                

41  Gweler pennod 5. 

42  Gwelwch baragraffau 6.43-6.50, 11.50-11.58. 

43  Gwelwch baragraffau 18.7-18.33. 

44  Er enghraifft, mae Cyngor Casnewydd wedi mabwysiadu Gorchymyn Datblygu Lleol Canolfan Dinas 

Casnewydd yn ddiweddar, ac mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn y broses o fabwysiadu Ystâd 

Diwydiannol Trefforest a Gorchymyn Datblygu Lleol Parc Nantgarw. 
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1.58 Dim ond yng Nghymru y mae Deddfau'r Cynulliad yn berthnasol.45  Ond mae Deddfau Senedd 

y Deyrnas Unedig yn gallu bod yn gymwys yn Lloegr yn unig, neu yng Nghymru yn unig, neu 

yng Nghymru a Lloegr fel ei gilydd (rydym eisoes wedi nodi'r gwahaniaeth rhwng "cymhwyso" 

Deddf a'i "graddau"46). O ganlyniad i setliadau datganoli anheddau olynol, mae llawer o 

ddarpariaethau mewn deddfwriaeth sy'n ymwneud â chynllunio sydd wedi eu gweithredu yn 

San Steffan yn y deng mlynedd diwethaf wedi cael eu drafftio fel eu bod yn berthnasol yn 

Lloegr yn unig.   

1.59 Ond nid yw hyn bob amser yn amlwg o eiriad y Ddeddf.  Er enghraifft, nid oes cyfeiriad at 

Gymru na Lloegr ar ei wyneb yn Atodlen 4B i Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, sy'n 

darparu ar gyfer gwneud gorchmynion datblygu cymdogaeth.47 Ond, mae Atodlen 4B yn cael 

ei chyflwyno gan adran 61E(3) o'r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990; ac mae adran 61E 

yn nodi bod yr adran, ac felly'r Atodlen drwy gysylltiad, yn berthnasol i weithrediad gan 

awdurdod cynllunio lleol yn Lloegr.   

1.60 Mae'r un anawsterau'n codi mewn egwyddor mewn perthynas â deddfwriaeth eilaidd, ond 

mae'r sefyllfa'n fwy eglur fel arfer, oherwydd teitlau clir: megis, Rheoliadau Datblygiadau o 

Arwyddocâd Cenedlaethol (Cymru) 2016.  Ac ym maes cynllunio ychydig o esiamplau sydd o 

reoliadau Lloegr a Chymru'n parhau'n berthnasol yng Nghymru - er bod sefyllfoedd lle mae 

rheoliadau oedd yn arfer bod yn berthnasol yn y ddwy wlad wedi cael eu disodli mewn 

perthynas â Lloegr ond yn dal i fod yn berthnasol yng Nghymru (yn benodol y Rheoliadau 

Cynlluniau Cyfyngiadau Coed (Rheoli Hysbysebion) 1992 a Rheoliadau Cynlluniau 

Cyfyngiadau Coed (Coed) 1999, y cafodd y ddau eu haddasu gyfnod yn ôl fel nad ydynt yn 

berthnasol yn Lloegr.48   

1.61 Fel y nodwyd uchod, mae'r holl deddfwriaeth a gynhyrchir gan y Cynulliad Cenedlaethol i 

Gymru'n berthnasol mewn cysylltiad â Chymru yn unig.49 Mae hynny'n gwneud y sefyllfa'n 

gliriach.  Fodd bynnaf, mae'r cod statudol a geir o ganlyniad yn raddol ddechrau ymwahanu 

ar ddwy ochr y ffin.  Ar y ddau achlysur pan mae'r Cynulliad wedi deddfu'n uniongyrchol mewn 

perthynas â chynllunio - yn Neddf  Cynllunio (Cymru) a Deddf Amgylchedd Hanesyddol 

(Cymru) - mae wedi cyflwyno rhai newidiadau i'r system y darperir ar ei chyfer yn Neddfau 

1990 sy'n debyg (ond ddim yr un fath o gwbl) i'r rheiny a gyflwynwyd yn Lloegr, ac eraill sy'n 

wahanol iawn.  

1.62 Esiampl nodedig o'r problemau sy'n codi yw Deddf Cynllunio 2008.  Roedd Adrannau 1 i 8 o'r 

Ddeddf honno'n cyflwyno trefn newydd o "ganiatâd datblygu" ar gyfer prosiectau mawrion 

mewn categorïau penodol sy'n berthnasol mewn egwyddor drwy Gymru a Lloegr i gyd, er bod 

rhai gwahaniaethau sylweddol o ran y manylion ar y naill ochr i'r ffin a'r llall.  Cyflwynodd Adran 

9 amrywiol newidiadau i fanylion y drefn gynllunio prif ffrwd, y mae'r mwyafrif ohohynt yn 

berthnasol yn Lloegr yn unig, ond roedd rhai'n berthnasol yn Lloegr a Chymru.  O ran y 

categori olaf, daethpwyd â rhai o'r newiadau i rym mewn perthynas â Chymru yn ogystal â 

                                                

45  Deddf Llywodraeth Cymru 2006, adran 108A, wedi ei rhoi i mewn gan Ddeddf Cymru 2017, adran 3.  Yr 

ymadrodd a ddefnyddir yn y adran honno yw "mewn perthynas â Chymru", sy'n golygu mwy neu lai (ond nid 

yn un union) yr un peth. 

46  Gweler tn 9 uchod. 

47  Rhoddwyd Adrannau 61E i 61Q o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, ac Atodlen 4B iddi, i mewn i 

Ddeddf Lleoliaeth 2011 gan Atodlen 9;  dywedir bod Deddf 2011 ei hun yn ymestyn i Gymru a Lloegr 

(gwelwch adran 239). 

48  Gweler baragraffau 14.8, 15.2. 

49  Gweler nawr Ddeddf Cymru 2017, adran 3. 
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Lloegr, ond ar wahanol ddyddiadau;50 daethpwyd ag eraill i rym yn Lloegr, ond nid yng 

Nghymru eto (ac mewn rhai achosion mae'r hen drefniadau wedi cael eu haddasu ers hynny 

yng Nghymru, yn hytrach na chael eu disodli).51 Diwygiodd Adran 10 gwmpas pwerau 

datganoledig y Cynulliad, a rhoi'r grym i Weinidogion Cymru lunio rheoliadau i gyflwyno i 

Gymru rai o'r newidiadau a wnaed yn Lloegr yn unig yn Adran 9; lluniwyd rheoliadau o'r fath 

mewn perthynas â rhai, ond nid pob un, o'r newidiadau hynny.  Cyflwynodd Ran 11 Ardoll 

Seilwaith Cymunedol (CIL) sy'n berthnasol yng Nghymru ac yn Lloegr; ond yng Nghymru dim 

ond tri awdurdod cynllunio lleol sydd wedi cyflwyno CIL, gyda phump arall yn dilyn maes o 

law.   

1.63 Mae hi bron yn anochel bod y gwahaniaethu rhwng y gyfraith sy'n berthnasol yn Lloegr a 

Chymru'n mynd i gynyddu ymhellach yn y dyfodol. Unwaith y bydd gan y Cynulliad ei 

gymhwysedd deddfwriaethol llawn mewn perthynas â chynllunio (heblaw ar gyfer rhai mathau 

penodol o ddatblygiad, caniatâd datblygu, a digolledu am bryniant gorfodol), mae disgwyl iddo 

ddefnyddio'r cymhwysedd hwnnw i ddatblygu cod cyfreithiol yn raddol a fydd yn ymateb amlwg 

i'r problemau penodol gyda defnydd tir sy'n codi yng Nghymru.  A bydd Senedd y Deyrnas 

Unedig yn cyflwyno darpariaethau newydd i'r un graddau sy'n berthnasol yn Lloegr yn unig.  

Os gwneir hyn, yn y naill achos neu'r llall, dim ond drwy addasu Deddfau 1990, y canlyniad 

fydd system a fydd yn gynyddol anfoddhaol ac yr un mor annealladwy yn y ddwy wlad.  Os, 

ar y llaw arall, mae hyn yn cael ei gyflawni drwy basio darnau pellach o ddeddfwriaeth ar 

wahân sydd, yn ei hanfod, yn osgoi Deddfau 1990 yn syml iawn, bydd y sefyllfa hyd yn oed 

yn waeth. 

1.64 Problem gysylltiedig yw bod llyfr statud San Steffan yn mynd yn gynyddol flêr, gydag adrannau 

o statudau'n cynnwys drysfa o is-adrannau sy'n berthnasol yn Lloegr ac is-adrannau sy'n 

berthnasol yng Nghymru.  Weithiau mae is-adrannau - yn wir adrannau cyfan - sydd â'r un 

rhifau ond sydd wedi eu geirio'n wahanol yn y ffordd y cânt eu defnyddio yn Lloegr a'r ffordd y 

cânt eu defnyddio yng Nghymru. 

1.65 Esiampl dda o ddrysfa o is-adrannau sy'n berthnasol i Loegr a rhai sy'n berthnasol i Gymru, 

yw'r rheiny a geir yn adran agoriadol Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Mae Tabl 1-2 yn 

gwahanu'r rhannau hynny o'r adran sydd yn berthnasol i Loegr sy'n berthnasol yng Nghymru.52  

                                                

50  Gwelwch er enghraifft Ddeddf Cynllunio 2008, adran 188; OSau 2009 Rhif 1303, 2012 Rhif 802 

(gorchmynion datblygu lleol). 

51  Gwelwch er enghraifft Ddeddf Cynllunio 2008, adrannau 192, 193; SIs 20012 Rhif 605, 792 (gorchmynion 

diogelu coed). 

52  Byddir wedi nodi bod y casgliad o ddarpariaethau sydd yn gymwys yng Nghymru yn hepgor isadran (5)(C). 

Fel gyda'r cyfan o adran 1, mae hyn rhan o'r gyfraith yng Nghymru yn osytal ac yn Lloegr, ond nid yw'n 

gymwys yng Nghymru am ei fod yn cyfeirio ar isadran (3), sydd ynddo ei hun ddim yn gymwys yng 

Nghymru. 
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Tabl 1-2. 

Adran 1 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (awdurdodau cynllunio lleol)  

fel y mae'n berthnasol yn Lloegr ac fel y mae'n berthnasol yng Nghymru 

Lloegr 

1   (1)  Mewn sir nad yw'n fetropolitan — 

(a)  cyngor y sir yw'r awdurdod cynllunio sirol ar gyfer y sir honno, a 

(b)  chyngor y rhanbarth yw'r awdurdod cynllunio dosbarth ar gyfer y rhanbarth hwnnw, 

a bydd cyfeiriadau yn y Deddfau cynllunio at awdurdod cynllunio lleol mewn perthynas â sir nad yw'n 
fetropolitan yn cael eu dehongli, os nad oes gofyniad eglur i'r gwrthwyneb, fel cyfeiriadau at yr 
awdurdod cynllunio sir a'r awdurdodau cynllunio dosbarth. 

(2)  Y cyngor mewn ardal fetropolitan yw'r awdurdod cynllunio lleol ar gyfer y rhanbarth a chyngor 
ar un o fwrdeistrefi Llundain yw'r awdurdod cynllunio lleol ar gyfer y fwrdeistref honno.  Ond, o ran 
bwrdeistref Llundain, gwelwch hefyd adrannau 2A i 2E (Maer Llundain). 

(3) Yn Lloegr (heb gynnwys y siroedd metropolitan, Llundain Fwyaf ac Ynysoedd Sili) bydd modd 
i'r holl swyddogaethau a roddir i awdurdodau cynllunio lleol gan y Deddfau cynllunio neu o dan y 
Deddfau cynllunio gael eu gwneud gan awdurdodau cynllunio'r sir ac awdurdodau cynllunio dosbarth.  

(4) Yn y Ddeddf yma mae “awdurdod cynllunio mwynau” yn golygu —  

(a) mewn perthynas â safle mewn sir nad yw'n fetropolitan, awdurdod cynllunio'r sir; ac 

(b) mewn perthynas â safle mewn rhanbarth metropolitan neu ym mwrdeistref Llundain, yr 
awdurdod cynllunio lleol. 

(5) Mae'r adran yma'n weithredol yn amodol ar unrhyw ddarpariaeth glir i'r gwrthwyneb yn y 
Deddfau cynllunio ac, yn arbennig— 

(a) mae'r adran yma'n weithredol yn amodol ar  [adrannau 4A, 5, 6, 7, 7A, 8 a 8A] y Ddeddf yma; 
ac 

(b) mae is-adrannau (1) a (2) yn weithredol yn amodol ar adrannau 2 a 9; ac 

(c) mae is-adran (3) yn weithredol yn amodol ar Atodlen 1 (sy'n cynnwys darpariaethau ynghylch 
arfer swyddogaethau penodol o dan y Ddeddf yma gan awdurdodau penodol a'r cyswllt rhyngddynt). 

 

Cymru 

1    (1B)     Yng Nghymru— 

(a) yr awdurdod cynllunio lleol ar gyfer y sir yw'r cyngor sir; ac 

(b) yr awdurdod cynllunio lleol ar gyfer bwrdeistref sirol yw'r cyngor bwrdeistref sirol. 

(4B) Yn debyg i bob safle yng Nghymru, yr awdurdod cynllunio lleol yw'r awdurdod cynllunio 
mwynau hefyd.  

(5) Mae'r adran hon yn weithredol yn amodol ar unrhyw ddarpariaeth glir i'r gwrthwyneb yn y 
Deddfau cynllunio ac, yn arbennig— 

(a) mae'r adran hon yn weithredol yn amodol ar [adrannau 4A, 6 7 ac 8] y Ddeddf hon; a 

(b)        mae is-adran (1B) yn weithredol yn amodol ar adrannau 2 a 9.  

 

(6) Mae'r arfer, mewn perthynas â Chymru, o roi swyddogaethau i awdurdodau cynllunio leol yn 
amodol ar Atodlen 1A.  
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1.66  Bydd darllenwr yr adran sydd â diddordeb mewn canfod pa rai yw'r awdurdodau cynllunio 
yng Nghymru'n gorfod darllen  holl ddarpariaethau adran 1, cyn canfod bod mwy na'u 
hanner nhw'n amherthnasol. 

 
1.67 Yn achlysurol, mae cymhlethdodau o'r fath hyd yn oed yn camarwain y Senedd ei hun.  Er 

enghraifft, mae adran 196D Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 - sy'n berthnasol i 
adeiladau mewn ardaloedd cadwraeth yn Lloegr yn unig - yn cyfeirio at adeilad fel yma sy'n 
atebol i gyfarwyddeb o dan adran 75(2) o'r Ddeddf Adeiladau Rhestredig 1990.  Ond mae 
adran 75(2) yn berthnasol dim ond i adeiladau sy'n atebol i adran 74, sydd ei hun yn 
berthnasol dim ond i ardaloedd cadwraeth yng Nghymru. 

 
1.68  Ac nid yw'n bosibl ychwaith datrys ansicrwydd o'r fath trwy droi at wefan Legislation.gov.uk a 

gedwir gan yr Archif Genedlaethol.O ganlyniad i'r cymhlethdodau a nodwyd uchod, nid yw'n 
hawdd canfod pa ddeddfwriaeth sydd yn berthnasol yn Lloegr a pha ddeddfwriaeth sydd yn 
berthnasol yng Nghymru. Byddai cynnal ymarfer o'r fath mewn modd fyddai'n arwain at 
ganlyniad hollol ddibynadwy yn galw am ymrwymiad sylweddol ar adnoddau'r Llywodraeth, 
ac nid yw hynny'n debygol yn y dyfodol rhagweladwy.  Byddai'r un peth yn wir am 
weithrediadau masnachol megis Westlaw; ni fyddai ganddynt y tanysgrifwyr i'r gwneud yn 
werth chweil i wneud y newidiadau hanfodol i ddangos perthnasedd.53 

 
 

Yr iaith Gymraeg 

1.69 Mae deddfwriaeth a gynhyrchir gan Senedd y Deyrnas Unedig yn San Steffan bob amser yn 

Saesneg yn unig.54  I'r gwrthwyneb, mae'r holl ddeddfwriaeth sy'n cael ei phasio gan Gynulliad 

Cenedlaethol Cymru, wedi'i chynhyrchu o'r cychwyn yn y Saesneg a'r Gymraeg, ond nid cyn 

belled ag y bo'n diwygio statud San Steffan.  Y canlyniad yw bod cyfran sylweddol o'r 

ddeddfwriaeth sy'n ymwneud yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol â chynllunio yng Nghymru 

ar gael yn y Saesneg yn unig. 

Yr anawsterau i ddefnyddwyr o ganlyniad i hynny 

1.70 Nid yw'n syndod o gwbl fod pobl broffesiynol yn ei chael hi'n anodd gwybod yn sicr beth yw'r 

gyfraith sydd mewn grym yng Nghymru; ac nid oes gobaith gan aelodau'r cyhoedd.  Mae'r 

system yn ddryslyd yn barod i'r defnyddwyr - llysoedd, cyfreithwyr, cynllunwyr a'r archwilwyr 

sy'n gweinyddu'r system, pobl broffesiynol eraill (ymgynghorwyr cynllunio, tirfesurwyr, penseiri 

ac ati), perchnogion tir, deiliaid cartrefi, datblygwyr grwpiau amwynder, trydydd parti, ac 

aelodau'r Cynulliad a'r Senedd wrth newid y gyfraith.  

1.71 Cafodd y problemau eu nodi yn y dadleuon diweddar yn Nhŷ'r Arglwyddi am Fil Cymru.  

Dywedodd y Farwnes Morgan o Drelái: 

Mae'n rhaid i ddeddfau Cymru a Lloegr - sy'n enfawr yn barod - amsugno'r 

gwahaniaethu cynyddol erbyn hyn rhwng y deddfau sy'n berthnasol i Gymru yn 

unig a'r rheiny sy'n berthnasol i Loegr yn unig. Mae hyn yn hynod o gymhleth, 

felly sut allwn ni fod yn siŵr y bydd y dinasyddion yn deall y gyfraith neu hyd yn 

oed y bydd cyfreithwyr, bargyfreithwyr a barnwyr yn defnyddio'r gyfraith gywir? 

Nid pwnc dadlau yw hyn: mae'r rhain yn risgiau ymaferol go iawn ac maen nhw'n 

cynyddu.55 

                                                

53  Adroddiad ar Ffurf a Hygyrchedd y Gyfraith sy'n Gymwys yng Nghymru (Com y Gyf Rhif 366), Mehefin 

2016, paragraffau 13.63 i 13.65, Cymhelliad 27. 

54  Heblaw efallai lle mae'n diwygio Deddf gan y Cynulliad. 

55  Dadleuon Tŷ'r Arglwyddi, 31 Hydref 2016, Cyf 776, col 466. 
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1.72 Ychwanegodd yr Arglwydd Morris o Aberafan: 

Y mater difrifol yw atgyfnerthiad y ddeddfwriaeth sydd wedi'i phasio'n barod gan 

Gynulliad Cymru.  Dros y blynyddoedd y mae'r Cynulliad wedi bodoli, pasiwyd 

Deddf ar ôl Deddf, yn arbennig yn ystod y cyfnod mwyaf diweddar. Mae'n rhaid 

i unrhyw ymarferydd, p'un a ydyw yng Nghymru neu yn Lloegr, sy'n gorfod 

cynghori cleient yng Nghymru ar fater sy'n codi yng Nghymru yn ymwneud ag 

eiddo, cyflogaeth ac yn y blaen, ddefnyddio pob math o ddeunydd gwybodaeth i 

roi cyngor go iawn a chyfrifol, neu bydd yn cael ei gyhuddo o fod yn esgeulus. 

Gobeithio y bydd Cynulliad Cymru'n defnyddio ei bwerau a'i adnoddau cyn iddi 

fynd yn rhy hwyr, i atgyfnerthu'r ddeddfwriaeth bresennol ac felly ei gwneud hi'n 

haws i ymarferwyr ac ymgyfreithwyr arferol.56  

1.73 Yn fwy diweddar, rydym wedi derbyn ymholiad gan bensaer yng Ngogledd Cymru, oedd wedi 

bod yn ceisio'n aflwyddiannus i ganfod gan Lyfrgell Tŷ'r Cyffredin a gwefan Llywodraeth Cymru 

pa adrannau o Ddeddf Tai a Chynllunio 2016 sy'n berthnasol yng Nghymru  Nid yw'n syndod 

ei bod wedi derbyn cyngor oedd yn drysu rhwng y syniad o "gymwys" ac "ymestyn";57 neu 

efallai ei bod wedi derbyn cyngor cywir, ond ei bod wedi ei gamddeall; y naill ffordd neu'r llall, 

doedd hi ddim gwell.58 Wedi hynny dywedodd: 

Yr hyn yr wyf fi wedi'i gredu erioed yw bod deddf sydd wedi'i hysgrifennu mewn 

ffordd sy'n rhy gymhleth i oedolyn ifanc newydd adael yr ysgol ei deall, yn 

anaddas i'w phwrpas, ac mae hi hefyd braidd yn annemocrataidd. Dydw i ddim 

yn golygu y dylai'r ddeddf gael ei llunio gan ymadawyr ysgol, ond y dylent allu ei 

deall hi, gyda chymorth rhestr termau sy'n rhoi diffiniadau. 

Gallwn ddychmygu bod pobl eraill wedi cael profiadau rhwystredig tebyg. 

1.74 Rhoddodd awdur un gwerslyfr grynodeb o'r sefyllfa bresennol fel a ganlyn: 

Ers 2010, mae gweinidogion yn Lloegr wedi cael llwyddiant mawr yn gostwng 

maint y polisi cynllunio trwy gyhoeddi'r Fframwaith Polisïau Cynllunio 

Cenedlaethol a'r Canllawiau i Arferion Cynllunio Cenedlaethol.59 Cafwyd rhaglen 

o ddiwygio deddfwriaeth eilaidd hefyd, y mae llawer ohono'n ddigon iselgywair, 

sydd wedi gweithredu fel brêc, os nad gêr bacio eto, ar y cerbyd deddfwriaethol.  

Mae mwy o waith i'w wneud o ran diwygio deddfwriaethol sylfaenol. Trwy 

                                                

56  Dadleuon Tŷ'r Arglwyddi, 31 Hydref 2016, Cyf 776, col 473. Ysgrifennydd Gwladol i Gymru oedd Lord 

Morris, o 1974 i 1979, Twrnai Cyffredinol yr Wrthblaid Swyddogol o 1983 i 1997 a’r Twrnai Cyffredinol o 

1997 i 1999. 

57  Gweler tn 43 uchod. 

58  Yn y mwyafrif o achosion, mae enw pob Rhan o'r Ddeddf Tai a Chynllunio 2016 yn nodi'n glir "yn 

Lloegr".   Yr eithriadau yw 

 Yn Rhan 5 (tai ac ati: newidiadau eraill), adrannau 122, 123, 131 – 138; 

 Rhan 7 (prynu gorfodol), sy'n berhnasol yng Nghymru ac yn Lloegr (am nad yw pryniant gorfodol yn 

fater datganoledig eto); a  

 Rhan 8 (tir awdurdod cyhoeddus). 

Ond o edrych arno'n agosach, mae adran 131, 133, 134, 135  a 138 yn berthnasol yn Lloegr yn unig; ac mae'n 

debyg bod adrannau 136 a 137 a rhan 8 ond yn effeithiol yn Lloegr (nid yw Rhan 8 yn berthnasol i awdurdodau 

sydd ond yn gweithredu yng Nghymru).  Mae hynny'n gadael dim ond adran 132 fel un sy'n berthnasol yng 

Nghymru mae'n debyg, er nad yw'n hollol glir pam. 

59  20 mlynedd wedyn cafwyd yr un canlyniad yng Nghymru; gwelwch baragraff 1.23 uchod. 
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ddrysfa'r darpariaethau nad ydynt yn cael eu defnyddio bellach a'r darnau o 

gymorth nad ydynt yn ddefnyddiol, mae proses gweddol syml yn bodoli o hyd.  

Mae'n bryd ei harddangos.60 

1.75 Rydym yn cytuno bod y system gynllunio, mewn egwyddor, yn syml.  Ond rydym hefyd yn 

teimlo, ac mae'r rheiny sydd wedi ymateb i'n hymgynghoriad wedi cytuno'n unfrydol, ei bod yn 

ymddangos yn eithriadol gymhleth.61 Mae'r Penodau dilynol yn ystyried sut y gellir gwneud y 

system yn syml unwaith eto - o leiaf yng Nghymru. 

CYNNAL Y COD YN Y DYFODOL 

1.76 Mae llawer o'r problemau a amlinellwyd uchod wedi codi o ganlyniad i'r broses barhaol o 

ddiwygio deddfwriaeth sylfaenol. Felly cafwyd mwy na dwsin o Ddeddfau yn diwygio Deddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ers iddi ddod i rym yn gyntaf. Mae'r rhain yn codi o ganlyniad i 

amrywiaeth eang o bwysau gwleidyddol, ac i fodloni amrywiaeth o nodau polisi.  

1.77 Mae'n amlwg na fedrwn atal y broses hon rhag parhau. Fodd bynnag, un o'r egwyddorion wrth 

wraidd y cynnig codeiddio, fel y'i rhagwelir yn Adroddiad Trefynol y Comisiwn ar brosiect Ffurf 

a Hygyrchedd y Gyfraith yng Nghymru, oedd y ceid disgyblaeth Cod arbennig. Byddai hyn yn 

sicrhau bod Cod, unwaith y mae'n ei le, yn cynnwys yr holl gyfraith statud ar bwnc penodol fel 

y mae'n gymwys i Gymru. ac y byddai unrhyw newidiadau yn y dyfodol yn cael eu hymgorffori 

yn y Cod, yn hytrach na chael eu gadael fel darpariaethau statudol ar wahân.62  

 

DEDDF GYNLLUNIO MEWN RHANNAU ERAILL O YNYSOEDD PRYDAIN 

1.78 Yn olaf, dylem nodi, wrth ffurfio ein cynigion yn y Papur Ymgynghori hwn, rydym wedi edrych 

hefyd ar y ddeddfwriaeth sy'n rheoli datblygiad mewn rhannau eraill o Ynysoedd Prydain. 

Yr Alban  

1.79 Roedd Deddfau Cynllunio Gwlad a Thref (Yr Alban) 1947, 1972 a 1997 wedi eu geirio'n debyg 

iawn i Ddeddfau Cynllunio Gwlad a Thref 1947, 1971 a 1990 oedd yn weithredol yng Nghymru 

a Lloegr - er bod yr Alban yn awdurdodaeth wahanol i Gymru a Lloegr.  Roedd Deddf Cynllunio 

(Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) (Yr Aban) 1997 yn debyg iawn i Ddeddf 

Adeiladau Rhestredig 1990.   Ac roedd y diwygiadau i'r Deddfau hynny'n debyg iawn yn 

gyffredinol ar ochr ogleddol ac ochr ddeheuol y ffin. 

1.80 Y prif newid oedd bod Deddf yr Alban 1972 wedi'i ddiwygio gan Ddeddf Llywodraeth Leol (Yr 

Alban) 1973 i ystyried cyflwyniad system un haen o lywodraeth leol - yn cynnwys newid enw'r 

"awdurdodau cynllunio lleol" i'r term syml "awdurdodau cynllunio".63 Ac roedd Deddf Yr Alban 

1997 wedi medru cynnwys diwygiadau a wnaed gan Ddeddf Cynllunio a Digolledu 1991 oedd 

wedi gorfod aros tan ar ôl cyfuniad 1990 yng Nghymru a Lloegr. 

1.81 Fel arall, roedd patrwm y ddeddfwriaeth gynllunio yn yr Alban hyd troad y ganrif yn weddol 

debyg i'r ddeddfwriaeth berthnasol yng Nghymru a Lloegr.   

                                                

60  Caniatâd Cynllunio, Richard Harwood OBE QC, First edn, 2016, p viii 

61  Gweler pennod 2. 

62  Adroddiad ar Ffurf a Hygyrchedd y Gyfraith sy'n Gymwys yng Nghymru (Com y Gyf Rhif 366), Mehefin 

2016, paragraffau 4.26 i 4.45, Cymhellion 9 a 10. 

63  Deddf Llywodraeth Leol (Yr Alban) 1973, a 172(2). 
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1.82 Ond cafwyd llawer mwy o newid yn ddiweddar, yn arbennig yn dilyn creu Senedd yr Alban a 

datganoli pwerau gwneud deddfau iddi mewn perthynas â chynllunio.64 Mae deddfwriaeth 

amgylchedd hanesyddol wedi ei addasu'n fawr hefyd yn ddiweddar.65 Mae'r newidiadau a 

wnaed yn debyg ond nid yn union yr un fath â rhai o'r rheiny a gafodd eu deddfu yn San 

Steffan, ac nid yw hynny'n syndod.   Rydym wedi ystyried y rhain a, lle bo'n briodol, yn cynnig 

newidiadau tebyg yng Nghymru.66   

1.83 Rydym hefyd wedi bod yn ymwybodol bod rhai darnau o ddeddfwriaeth berthnasol sy'n 

gymwys drwy Brydain gyfan, yn benodol Deddf Goedwigaeth 1967 a Deddf Henebion ac 

Ardaloedd Archeolegol 1979.  Ond nid ydym yn gwneud unrhyw gynigion mewn perthynas â'r 

rheiny. 

Gogledd Iwerddon 

1.84 Mae Gogledd Iwerddon wedi bod â system ar wahân o reolaeth gynllunio erioed.Mae hyn yr 

un fath, yn fras, ag ydyw ym Mhrydain, heblaw bod un awdurdod cynllunio yno hyd yn 

ddiweddar - Adran yr Amgylchedd - yn hytrach nag awdurdodau cynllunio lleol.  Cafodd y 

ddeddfwriaeth yno ei chyfuno yng Ngorchymyn Cynllunio (Gogledd Iwerddon) 1991; yn 

wahanol i'r ymarferion cyfatebol yng Nghymru a Lloegr yn 1990 ac yn yr Alban yn 1997, roedd 

y cyfuno hwnnw'n cadw un darn sylweddol o ddeddfwraeth, yn hytrach na'i rhannu'n bedair 

rhan. 

1.85 Yn fwy diweddar, mae'r system gynllunio yng Ngogledd Iwerddon wedi cael ad-drefniant mawr 

- i ddod â newid o system unedol o reolaeth gynllunio i system ddwy haen, ac ar yr un pryd i 

ymgorffori rhai diwygiadau sylweddol, yn cynnwys rhai (ond nid pob un) o'r newidiadau oedd 

wedi cael eu cyflwyno'n ddiweddar yn Lloegr.  Felly, yn rhannol, roedd Deddf Gynllunio 

(Gogledd Iwerddon) 2011 yn gyfuniad traddodiadol o'r ddeddfwriaeth oedd wedi bodoli'n 

flaenorol, ond roedd hefyd yn cynnwys nifer o newidiadau.  Ar y llaw arall, nid oedd yn cynnwys 

newidiadau o'r math yr ydym ni'n ei gynnig - naill ai hepgor rhai o'r darpariaethau diangen, 

neu gynnwys newidiadau technegol bychain eraill neu gyfraith achos.   

1.86 Ni ddaeth Deddf 2011 yn weithredol tan 2015, rhyw bedair blynedd wedi iddi gael 

cydnabyddiaeth Frenhinol, ac yn y cyfamser roedd y mwyafrif o'r offerynnau statudol 

perthnasol wedi cael eu hailysgrifennu.  Gellir cyfeirio'n hawdd erbyn hyn at y Ddeddf newydd, 

a'r holl reoliadau perthnasol, drwy gyfrwng un gwefan.67 

1.87 Rydym wedi ymweld â Gogledd Iwerddon, ac wedi cwrdd â'r tîm a gynhyrchodd Deddf 2011 

a'r ddeddfwriaeth eilaidd ddilynol, i weld pa wersi y gellir eu dysgu o brofiad y rheiny oedd yn 

cymryd rhan yn yr ymarfer atgyfnerthu hwnnw. 

Gweriniaeth Iwerddon 

1.88 Mae'r system gynllunio yng Ngweriniaeth Iwerddon wedi'i rheoleiddio gan Ddeddf Gynllunio a 

Datblygu 2000, a oedd yn ganlyniad i ymarfer atgyfnerthu mawr.   

                                                

64  Gweler Ddeddf Cynllunio ac ati (Yr Alban) 2006 yn enwedig. 

65  Deddf Amgylchedd Hanesyddol (Diwygio) (Yr Aban) 2011, a Deddf Amgylchedd Hanesyddol (Yr Alban) 

2014. 

66  Gweler, er enghraifft dilead yr eithriad perthnasol i gwympo coed er budd diogelwch y cyhoedd (gweler para 

15.56). 

67  http://www.planningni.gov.uk/index/policy_legislation.htm 

http://www.planningni.gov.uk/index/policy_legislation.htm
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1.89 Mae'r system honno'n weddol debyg i'r system sydd ar waith yn y Deyrnas Unedig; ond rydym 

wedi cymryd i ystyriaeth amrywiol nodweddion o'r ddeddfwriaeth sy'n wahanol, yn rhannol: 

(1) y darpariaethau sy'n ymwneud ag An Bord Pleanála, y corff Gwyddelig sy'n gyfatebol â'r 

Arolygiaeth Gynllunio,68 a  

(2) rheiny sy'n ymwneud â thriniaeth hysbysebu awyr agored, sydd wedi'i reoleiddio yn y 

Weriniaeth  fel datblygiad sydd angen caniatâd cynllunio.69 

1.90 Nododd adroddiad 2016 ar weithrediad An Bord Pleanála bod deddfwriaeth gynllunio yn y 

Weriniaeth yn mynd i gael adnewyddiad mawr.70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

68  Gweler baragraff 5.124-5.130. 

69  Gweler baragraff 14.50-14.56. 

70  Adolygiad Sefydliadol o An Bord Pleanála, Grŵp Adolygu Annibynnol, Mawrth 2016, paragraffau 2.9, 2.10. 
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