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Ymateb Ysgrifenedig Llywodraeth Cynulliad Cymru i Adroddiad y 
Pwyllgor Cynaliadwyedd ar Gynllunio yng Nghymru gan Jane Davidson, 
Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai 
 
Mawrth 2011 
 
________________________________________________________________________ 
 
Cyflwyniad 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu Adroddiad y Pwyllgor sy‟n cydnabod rôl allweddol y 
system gynllunio i ddarparu‟r fframwaith ar gyfer datblygu a defnyddio tir er budd y 
cyhoedd a‟i rôl sylfaenol i gyflawni datblygu cynaliadwy yng Nghymru. Mae‟r system 
gynllunio‟n cynorthwyo datblygiad cartrefi newydd, cyfleusterau cymunedol, buddsoddiad a 
swyddi sydd eu hangen ar y wlad mewn ffordd sy‟n gydnaws ag egwyddorion 
cynaliadwyedd, gan helpu i sicrhau bod datblygiad a thwf yn gynaliadwy a bod datblygiad 
yn cael ei gyfeirio i leoliadau priodol. Fel y dywed y Pwyllgor, mae gan gynllunio gylch 
gwaith eang iawn i gynorthwyo i gyflawni ym meysydd newid yn yr hinsawdd a charbon 
isel, ynni adnewyddadwy, datblygu cynaliadwy, adnewyddu economaidd, tai, trafnidiaeth a 
phob agwedd arall ar yr amgylchedd adeiledig a naturiol. 
 
Mae‟r argymhellion yn ymwneud â Llywodraeth Cymru yn unig ac nid ydynt yn ymestyn i 
gynnwys y prif gyrff cyflenwi yng Nghymru. Wedi dweud hynny, mae Adroddiad y Pwyllgor 
i‟r system gynllunio yng Nghymru‟n amserol, ac mae‟n ategu ymchwil Llywodraeth Cymru 
ei hun ar „Astudiaeth i Archwilio‟r Broses Ceisiadau Cynllunio yng Nghymru‟, a 
gyhoeddwyd ym Mehefin 2010.  Daeth yr Adroddiad olaf hwn i‟r casgliad nad oes angen 
diwygio‟r system gynllunio yn ei chrynswth ond bod angen gwelliannau mewn rhai 
agweddau arni. Cafodd ymateb y Llywodraeth hefyd ei gyhoeddi ym Mehefin 2010, a 
chafwyd cefnogaeth drawsbleidiol iddo. Mae llawer o waith wedi‟i wneud ar y rhaglen 2 
flynedd o ffrydiau gwaith sydd â‟r nod o sicrhau gwelliannau i‟r broses ceisiadau cynllunio. 
 
Mae argymhellion y Pwyllgor sydd wedi‟u cynnwys yn yr adroddiad yn cyd-fynd yn agos 
â‟n cyfeiriad a‟n rhaglen waith gyfredol, ac mae llawer ohonynt ar waith neu yn yr arfaeth 
ar gyfer 2011/12. Rwyf yn falch o allu derbyn yn ddigamsyniol y rhan fwyaf o‟r 
argymhellion. Bydd angen ystyriaeth bellach ar rai ohonynt ond rwyf yn cefnogi bwriad y 
camau a gynigir a chredaf fod camau wedi eu cymryd, neu‟n cael eu cymryd, i gyflawni‟r 
canlyniad a fwriedir. Wrth gwrs, y Llywodraeth a‟r Gweinidog nesaf yn y Cynulliad â 
chyfrifoldeb am Gynllunio fydd yn gyfrifol am y gwaith a wneir yn y dyfodol. 
 
Rwyf wedi amlinellu fy ymatebion i argymhellion unigol yr Adroddiad isod.  
 

Argymhelliad 1.  Rydym yn argymell, os bydd canlyniad y refferendwm yn 
llwyddiannus a bod Cymru'n symud at Ran 4 Deddf Llywodraeth Cymru 2006, y dylai 
Llywodraeth Cymru gyflwyno Deddf Cynulliad i atgyfnerthu deddfwriaeth cynllunio 
defnydd tir gan sicrhau ei bod yn diwallu anghenion gwahanol Cymru.  
 
Oni fydd canlyniad y refferendwm yn arwain at gyflwyno Rhan 4, yna, dylai 
Llywodraeth Cymru ddefnyddio'r cyfle a gynigir drwy'r Mesur Lleoliaeth i geisio'r 
cymhwysedd deddfwriaethol ehangaf posibl sy'n angenrheidiol er mwyn datblygu 
system cynllunio defnydd tir wahanol a all ddiwallu anghenion Cymru. 
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Ymateb: Nodwyd 
 
Llywodraeth nesaf Cymru fydd yn gyfrifol am ystyried hyn. Bydd y Pwyllgor am nodi bod 
Llywodraeth Cymru wedi defnyddio pob cyfle seneddol a oedd ar gael i sicrhau‟r 
cymhwysedd deddfwriaethol ehangaf posibl dros gynllunio defnydd tir. Mae Deddf 
Gynllunio 2008 wedi rhoi pwerau i‟r Cynulliad Cenedlaethol i wneud deddfwriaeth o ran 
cynlluniau a baratowyd gan Weinidogion Cymru a chynlluniau datblygu awdurdodau 
cynllunio lleol. Mae cais yn cael ei wneud am bwerau dros reoli a gorfodi datblygu o dan y 
Mesur Lleoliaeth. Dylai‟r pwerau hyn roi sylfaen adeiladol ar gyfer newidiadau i 
ddeddfwriaeth cynllunio gwlad a thref yng Nghymru yn y dyfodol. 
 
Yr adeg fwyaf cyfleus i gyflwyno Deddf Gynllunio fyddai ar ôl cwblhau‟r rownd gyfredol o 
Gynlluniau Datblygu Lleol a rhaglen o welliannau i‟r system rheoli datblygu. Erbyn hynny 
dylai‟r mecanwaith cyflawni newydd ar gyfer y Fframwaith Amgylcheddol Cenedlaethol fod 
ar waith, gan gynnwys cysylltiadau allweddol â‟r system gynllunio.   
 
 
Goblygiadau Ariannol – Dim.  Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o gyllidebau 
presennol y rhaglen. 
 
 

 
 
Ymateb: Derbyn 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan yn ei hymateb i‟r „Astudiaeth i Archwilio‟r Broses 
Ceisiadau Cynllunio yng Nghymru‟ y byddai prawf effaith yn cael ei gyflwyno i ystyried a‟i 
system gynllunio yw‟r cyfrwng mwyaf priodol i gyflawni‟r amcanion a‟r polisïau strategol 
newydd. Disgwylir i‟r gwaith hwn gychwyn yn ystod 2011/12. 
 
 
Goblygiadau Ariannol – Dim.  Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o gyllidebau 
presennol y rhaglen. 
 
 

 
 
Ymateb: Derbyn  
 

Argymhelliad 2.  Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru adolygu'n ofalus 
unrhyw gynigion pellach i wireddu amcanion strategol drwy fecanwaith y system 
cynllunio defnydd tir er mwyn sicrhau mai dyna'r cyfrwng mwyaf priodol ar gyfer 
gwireddu'r amcanion hynny a bod ganddi fecanweithiau cyflawni clir sy'n gysylltiedig â 
hwy. 

Argymhelliad 3.  Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru adolygu 
swyddogaeth y system cynllunio a'r system Rheoli Adeiladu, ar ôl datganoli'r 
cyfrifoldeb am Reoliadau Adeiladu ddechrau 2012.  
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Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i ddefnyddio rheoli cynllunio a Rheoliadau Adeiladu 
mewn ffordd gydategol. Cyn datganoli Rheoliadau Adeiladu, rydym wedi defnyddio polisi 
cynllunio i wneud adeiladau‟n fwy cynaliadwy, yn enwedig o ran eu heffeithlonrwydd ynni, 
drwy fabwysiadu polisi cynllunio adeiladau cynaliadwy cenedlaethol, a amlinellir yn Nodyn 
Cymorth Technegol 22. Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu adolygu ei pholisi adeiladau 
cynaliadwy a gyflawnir drwy‟r system gynllunio ar ôl i‟r set gyntaf o Reoliadau Adeiladu 
Cymru gael ei chyflwyno. Bydd yr adolygiad yn sicrhau y bydd modd osgoi unrhyw berygl 
o ailadrodd cyfundrefnau rheoleiddio a chostau. 
 
 
Goblygiadau Ariannol – Dim.  Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o gyllidebau 
presennol y rhaglen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ymateb: Derbyn 
 
Mae cyflawni datblygu cynaliadwy yn egwyddor ganolog sylfaenol sy‟n amlwg ym mhob 
agwedd ar fframwaith cynllunio cenedlaethol Llywodraeth Cymru, „Polisi Cynllunio Cymru‟ 
a‟r Nodiadau Cyngor Technegol (TANs) sy‟n sail i geisiadau cynllunio a phenderfyniadau 
yn dilyn apeliadau. 
 
Mae Rhaglen ar gyfer Gwella Cynllunio Llywodraeth Cymru eisoes ar waith ac mae wedi‟i 
hamlinellu yn ei hymateb i‟r argymhellion yn “Astudiaeth i Archwilio‟r Broses Ceisiadau 
Cynllunio yng Nghymru” (Mehefin 2010).  Mae‟r rhaglen yn cynnwys ymrwymiad i 
ddatblygu canllaw arferion gorau sy‟n ystyried yr holl welliannau sy‟n cael eu gwneud i 
reoli datblygu. Bydd diweddariad i‟r Rhaglen ar gael ar wefan Cynllunio Llywodraeth 
Cymru ym mis Mawrth.  
 
Bwriedir cyhoeddi canllawiau ar reoli datblygu yn ystod 2011/12. 
Yn yr un modd, rhoddir sylw i ddatblygu polisi i annog fframwaith a diwylliant rheoli 
datblygu mwy positif fel rhan o ddiweddariad i „Bolisi Cynllunio Cymru‟ yn y dyfodol. 
 
 
Goblygiadau Ariannol – Dim.  Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o gyllidebau 
presennol y rhaglen. 
 
 
 
 
 
 

Argymhelliad 4.  Rydym yn argymell, ar ôl adolygu'r drefn bresennol, y dylai 
Llywodraeth Cymru gyhoeddi canllawiau clir ar fabwysiadu dull 'rheoli datblygu' ar 
gyfer cynllunio defnydd tir. Dylai'r canllawiau hyn restru'r amrywiaeth o 
swyddogaethau a gweithgareddau sy'n ategu penderfyniadau ar geisiadau ac 
apeliadau cynllunio wrth sicrhau datblygu cynaliadwy.  
 

Argymhelliad 5.  Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru gomisiynu rhagor o 
ymchwil i weld i ba raddau y mae penderfyniadau ar geisiadau cynllunio mynd yn groes i 
argymhelliad swyddog a'r problemau sy'n codi yn sgil hynny.  
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Ymateb: Derbyn, yn rhannol 
 
Roedd ymchwil a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru “Adolygu a Gwerthuso‟r Broses o 
Fonitro Gwaith Datblygiad”, (a gyhoeddwyd fis Mai 2008) yn argymell rhoi‟r gorau i gasglu 
data ar geisiadau gwyro o‟r cynlluniau datblygu a fabwysiadwyd yr oedd awdurdodau 
cynllunio‟n bwriadu eu cymeradwy, yr hysbyswyd Gweinidogion Cymru yn eu cylch, a 
monitro yn hytrach nifer y ceisiadau cynllunio lle mae‟r penderfyniad yn mynd yn groes i 
argymhellion swyddogion. Mae‟r argymhelliad hwn yn cael ei gyflwyno fel rhan o‟r broses 
casglu data sydd ar waith ar hyn o bryd, ac mewn cydweithrediad ag awdurdodau 
cynllunio lleol. 
 
Goblygiadau Ariannol – Dim.  Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o gyllidebau 
presennol y rhaglen. 
 
 
 
 
 
 
Ymateb: Derbyn 
 
Gall Llywodraeth Cymru gadarnhau y bydd ymgynghoriad ar ddiwygio TAN 20 Cynllunio 
a‟r Iaith Gymraeg yn cychwyn yn ystod mis Mawrth 2011. 
 
 
Goblygiadau Ariannol – Bydd y costau sy‟n gysylltiedig â diwygio TAN 20 yn dod o 
gyllidebau gweinyddol presennol. Bydd rhywfaint o gostau bach ychwanegol i awdurdodau 
cynllunio leol yn gysylltiedig â gweithredu‟r polisi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ymateb: Derbyn 
 
Mae Pennod 1 fframwaith cynllunio cenedlaethol Llywodraeth Cymru, „Polisi Cynllunio 
Cymru‟, eisoes yn crynhoi prif themâu polisi'r ddogfen. Rhoddir ystyriaeth i fireinio‟r dull 
hwn ymhellach. Fodd bynnag, mae Adran S38 (6) Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 
2004 yn datgan bod 

Argymhelliad 6. Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru ddiweddaru'r 
canllawiau ar gynllunio a'r Iaith Gymraeg a hynny'n flaenoriaeth.  

Argymhelliad 7. Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru:  

 ddiwygio pennod 1 Polisi Cynllunio Cymru i ddatgan yn fwy clir beth yw ei 
blaenoriaethau strategol ac i egluro sut y dylid datrys amcanion sy'n gwrthdaro â'i 
gilydd pan fyddant yn codi yn y system cynllunio;  

 sicrhau bod y datganiad polisi newydd arfaethedig am ddatblygu economaidd yn 
dweud yn glir sut y disgwylir i bob polisi cynllunio cenedlaethol gyfrannu at wireddu 
Rhaglen Adnewyddu'r Economi.  
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“If regard is to be had to the development plan for the purpose of any determination to be 
made under the planning Acts the determination must be made in accordance with the 
plan unless material considerations indicate otherwise”. 

Y sawl sy‟n gwneud y penderfyniad fydd yn penderfynu ar ystyriaethau sylweddol 
perthnasol fesul cais a rhoddir blaenoriaeth a phwyslais cymharol iddynt. 
 
Mae gwerthusiad o‟r polisi cynllunio datblygu economaidd wedi‟i gomisiynu gan 
Lywodraeth Cymru, a disgwylir yr adroddiad terfynol gan Roger Tym and Partners tua 
diwedd mis Mawrth 2011. Bydd hyn yn sail i‟r gwaith o ddiwygio Pennod 7 Polisi Cynllunio 
Cymru „Cynnal yr Economi‟ a nodyn cyngor technegol newydd. Bydd y pecyn hwn yn 
esbonio sut y gall y system gynllunio gyflawni‟r blaenoriaethau economaidd cenedlaethol 
sydd wedi‟u cynnwys yn „Adnewyddu‟r Economi: cyfeiriad newydd‟ Llywodraeth Cymru. 
 
 
Goblygiadau Ariannol – Dim.  Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o gyllidebau 
presennol y rhaglen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ymatebion: Derbyn 

Mae gan y system gynllunio rôl sylfaenol i gyflawni datblygu cynaliadwy. Rhaid i‟r system 
gynllunio, drwy gynlluniau datblygu a‟r broses rheoli datblygu yn fwyaf arbennig, ddarparu 
ar gyfer cartrefi, seilwaith, buddsoddiad a swyddi mewn ffordd sy‟n gydnaws ag 
egwyddorion cynaliadwyedd a‟r angen brys i fynd i‟r afael â newid yn yr hinsawdd. 

 

Mae‟r dull dan arweiniad cynllun yng Nghymru yn sicrhau bod cynaliadwyedd yn elfen 
ganolog o benderfyniadau cynllunio. Mae deddfwriaeth a amlinellir yn Adran 39 Deddf 
Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 yn golygu ei bod yn ofynnol i awdurdodau cynllunio lleol 
a Llywodraeth Cymru ddatblygu Cynlluniau Datblygu Lleol (CDLlau) a Chynllun Gofodol 
Cymru yn y drefn honno, gyda‟r nod o gyfrannu at gyflawni datblygu cynaliadwy. Amlygir 
hyn gan y broses arfarnu cynaliadwyedd a ddilynir wrth baratoi CDLl, sy‟n cael ei rhoi ar 
brawf wrth archwilio‟r CDLl.   

 
Y cynllun datblygu yw‟r man cychwyn ar gyfer penderfyniadau ar geisiadau cynllunio. Mae 
Adran 38 (6) Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 yn fwyaf arbennig, yn datgan 

“If regard is to be had to the development plan for the purpose of any determination to be 
made under the planning Acts the determination must be made in accordance with the 
plan unless material considerations indicate otherwise”. 

 

Argymhelliad 8. Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru:  

 ystyried cyflwyno yn ei pholisi cynllunio ragdybiaeth o blaid datblygu cynaliadwy;  

 darparu tystiolaeth benodol am gyfraniad y broses cynllunio at ddatblygu cynaliadwy 
yn yr adroddiad blynyddol am wireddu'r Cynllun Datblygu Cynaliadwy y mae gofyn i 
Weinidogion Cymru ei roi gerbron y Cynulliad.  
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Effaith y ddeddf hon yw rhagdybiaeth o blaid ceisiadau cynllunio sy‟n gynaliadwy. 
 
Rhoddir ystyriaeth bellach i gyfeiriadau at y ddeddf hon ym mhennod 1 Polisi Cynllunio 
Cymru. 
 
Mae „Cymru‟n Un: Cenedl Un Blaned‟, Cynllun Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru, 
yn cydnabod rôl cynllunio i gyflawni datblygu cynaliadwy. Mae‟n cynnig y gellid sefydlu 
fframwaith monitro ar gyfer deilliannau datblygu cynaliadwy. Mae prosiect ymchwil ar waith 
ar hyn o bryd i ddyfeisio fframwaith monitro ar gyfer deilliannau datblygu cynaliadwy a 
gyflawnir drwy‟r system gynllunio. Disgwylir y bydd yr adroddiad yn cael ei gyhoeddi fis 
Ebrill 2011.  Cynhelir ymgynghoriad yn ddiweddarach eleni gyda golwg ar gyflwyno 
cyfundrefn fonitro newydd yn 2012. 
 
 
Goblygiadau Ariannol – Telir y costau sydd ynghlwm wrth y prosiect ymchwil i ddyfeisio 
fframwaith monitro ar gyfer deilliannau datblygu cynaliadwy a gyflawnir drwy‟r system 
gynllunio drwy gyllidebau rhaglenni presennol. Efallai y bydd rhai costau bach ychwanegol 
i awdurdodau cynllunio lleol yn gysylltiedig â chasglu data.  
 
 
 

 
 
 
 
Ymateb:  Gwrthod 
 
Mae canllawiau ar sut y dylai awdurdodau cynllunio fireinio ffiniau‟r Ardaloedd Chwilio 
Strategol, sy‟n cyfrif am lai na 4% o arwynebedd tir Cymru, wedi bodoli ers 2005, (yn 
Atodiad D TAN 8).  Mae rhan fwyaf yr awdurdodau cynllunio lleol ag Ardaloedd Chwilio 
Strategol o fewn eu ffiniau gweinyddol wedi cwblhau eu gwaith mireinio. Bydd y gwaith 
hwn yn cael ei roi ar brawf yn annibynnol fel rhan o‟r broses o archwilio‟r cynlluniau 
datblygu lleol. Mae perygl y gallai unrhyw ganllawiau pellach danseilio‟r gwaith sy‟n cael ei 
wneud eisoes i hwyluso ynni adnewyddadwy drwy‟r system gynllunio. Mae awdurdodau 
cynllunio unigol yn gyfrifol am wneud eu gwaith mireinio eu hunain yng nghyd-destun eu 
Cynlluniau Datblygu Lleol ac, fel y cydnabu‟r canllawiau cyfredol, bydd angen ymagwedd 
hyblyg i adlewyrchu‟r amgylchiadau lleol. 
 
Goblygiadau Ariannol – Dim. 
 
 
 
 
 
 
 
Ymateb: Nodwyd:   
 
Mae hwn yn fater y bydd yn rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru ei ystyried.  
 

Argymhelliad 9.  Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi 
canllawiau newydd ar gyfer awdurdodau cynllunio lleol ynglŷn â sut mae mireinio 
ffiniau'r Ardaloedd Chwilio Strategol yn eu Cynlluniau Datblygu Lleol er mwyn sicrhau 
mwy o gysondeb.  
 

Argymhelliad 10.  Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru ddiwygio'r penodau 
ym Mholisi Cynllunio Cymru er mwyn sicrhau bod y polisïau rheoli datblygu 
cenedlaethol yn cael eu mynegi'n llawn ar ffurf polisïau y gellir croesgyfeirio'n glir atynt 
mewn Cynlluniau Datblygu Lleol a Chanllawiau Cynllunio Atodol. 
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Efallai yr hoffai‟r Pwyllgor nodi bod canllawiau arfer gorau diwygiedig ar reoli datblygu 
wedi‟u cynnig ar gyfer 2011/12 fel rhan o Raglen ar gyfer Gwella Cynllunio Llywodraeth 
Cymru, ac y bydd unrhyw faterion polisi sy‟n cwmpasu hyn yn cael eu hadolygu mewn 
argraffiad diwygiedig o „Bolisi Cynllunio Cymru‟ fel bydd yn briodol. 
 

 
Goblygiadau Ariannol – Dim.  Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o gyllidebau 
presennol y rhaglen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ymateb: Derbyn 
 
Mae Rhaglen ar gyfer Gwella Cynllunio Cynulliad Cymru yn cynnwys ymrwymiad i 
ddatblygu prawf effaith i ystyried ai‟r system gynllunio yw‟r cyfrwng mwyaf priodol i 
gyflawni amcanion a pholisïau strategol newydd. Disgwylir y bydd y gwaith hwn yn 
dechrau yn ystod 2011/12. 

  
 
Goblygiadau Ariannol – Dim.  Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o gyllidebau 
presennol y rhaglen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ymateb: Derbyn 
 
Bydd amserlen „fyw‟ sy‟n amlinellu newidiadau cyfredol ac arfaethedig i ddeddfwriaeth a 
pholisi cynllunio‟n cael ei chyhoeddi ddwywaith y flwyddyn (Ebrill a Hydref) ar wefan 
Cynllunio Llywodraeth Cymru.  
 
 
Goblygiadau Ariannol – Dim.  Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o gyllidebau 
presennol y rhaglen. 
 

Argymhelliad 11.  Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno prawf 
effaith er mwyn pwyso a mesur unrhyw gynigion am bolisïau cynllunio cenedlaethol 
newydd yn y dyfodol ac y dylai ymgynghori'n eang ynglŷn â chanlyniadau'r prawf cyn 
cyflwyno unrhyw bolisïau newydd. Dylai'r prawf effaith gynnwys asesu effaith bosibl 
unrhyw bolisïau newydd ar ardaloedd gwledig yn ogystal ag ar ardaloedd trefol. Dylai'r 
prawf gynnwys hefyd fecanwaith monitro i fesur canlyniad y polisi ar ôl ei roi ar waith. 
 

Argymhelliad 12. Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi amserlen 
wedi'i diweddaru ddwywaith y flwyddyn ar gyfer cyflwyno agweddau ar bolisïau 
cynllunio cenedlaethol a'r Nodiadau Cyngor Technegol sy'n gysylltiedig â hwy yn y 
dyfodol, ac ar gyfer eu hadolygu a'u diweddaru. Dylai hyn gynnwys manylion am ba 
bryd y disgwylir cyhoeddi'r fersiwn ddrafft a'r fersiwn derfynol a dylai esbonio'r 
rhesymau dros ohirio cyhoeddi unrhyw bolisi a chanllawiau.  
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Ymateb: Nodwyd 
 
Mae hwn yn fater y bydd yn rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru ei ystyried. 
 
Bydd y Pwyllgor yn dymuno nodi bod Cynllun Gofodol Cymru wedi‟i gyhoeddi gyntaf yn 
2004 a‟i ddiweddaru ddiwethaf yn 2008 o dan arweiniad Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi 
Gwasanaethau Cyhoeddus Llywodraeth Cymru. Nid yw‟n gynllun datblygu traddodiadol, 
ond yn hytrach yn arwydd o fwriadau gofodol, gyda‟r nod o annog cydweithredu rhwng 
awdurdodau lleol a rhanddeiliaid eraill.  
 
Mae‟n debygol y byddai unrhyw adolygiad o rôl a swyddogaeth Cynllun Gofodol Cymru yn 
y dyfodol yn ystyried cynllunio defnydd tir, gyda phwyslais arbennig ar ei berthynas â‟r 
cynllun datblygu a‟r broses ceisiadau cynllunio.  
 
Goblygiadau Ariannol – Dim.  Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o gyllidebau 
presennol y rhaglen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ymateb: Derbyn 

 
Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi ffurfio grwpiau rhanbarthol o awdurdodau lleol, fel yr 
amlinellir yng Nghynllun Gofodol Cymru, i drafod materion sy‟n ymestyn y tu hwnt i ffiniau 
gweinyddol lleol. Mae Cynlluniau Trafnidiaeth Rhanbarthol, Cynlluniau Gwastraff 
Rhanbarthol, yn ogystal â dosrannu tai ac agregau eisoes yn gweithredu ar lefel ranbarthol 
ac maent yn enghreifftiau da o weithio trawsffiniol o safon uchel. Mae cydweithredu o‟r fath 
yn cael ei hybu ymhellach wrth i Lywodraeth Cymru hwyluso grwpiau o gynllunwyr 
awdurdodau lleol yn y De Ddwyrain, y De Orllewin a‟r Gogledd i roi sylw i faterion sy‟n codi 
mewn Cynlluniau Datblygu Lleol drafft. Mae rhannu arbenigedd, costau llai drwy 
gydweithio a sail tystiolaeth fwy cadarn i ategu cynlluniau ymhlith prif ddeilliannau‟r 
ymagwedd hon. Enghraifft dda o sut y mae cydweithredu wedi datblygu eisoes yw bod 
Gwynedd ac Ynys Môn yn awr yn bwriadu paratoi Cynllun Datblygu Lleol ar y cyd. 

 
Mae Llywodraeth Cymru wedi pennu fframwaith y gall awdurdodau gydweithio o fewn iddo 
ar faterion sy‟n briodol yn eu tyb hwy, a heb i lywodraeth eu gorfodi. Yr awdurdodau lleol 
sydd yn y sefyllfa orau i benderfynu sut a gyda phwy maent am weithio, yn hytrach na bod 
Llywodraeth Cymru yn pennu rhanbarthau mympwyol, fel y digwyddodd yn Lloegr. 

Argymhelliad 13.  Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru adolygu rôl a 
swyddogaeth Cynllun Gofodol Cymru gan ganolbwyntio'n benodol ar sut mae'n 
berthnasol i fframwaith y cynllun datblygu ac i benderfyniadau ar geisiadau ac 
apeliadau cynllunio.  

Argymhelliad 14.  Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru archwilio 
mecanweithiau i gryfhau trefniadau gweithio rhanbarthol a chydweithredu ac i ategu 
pwysigrwydd cynnyrch ac allbwn gwaith rhanbarthol a chydweithredu.  
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Deilliant pwysig unrhyw gydweithredu yw‟r dystiolaeth sy‟n sail i unrhyw gasgliadau. Ni all 
Llywodraeth Cymru gynyddu‟r „pwys‟ a roddir ar ganlyniadau cydweithredu neu weithio 
rhanbarthol gan y bydd hyn yn ddibynnol ar gadernid y dystiolaeth. Dim ond ar ôl i‟r 
dystiolaeth gael ei phrofi drwy broses archwilio‟r Cynllun Datblygu Lleol, gan Arolygydd 
annibynnol, y gellid ystyried cadernid y dystiolaeth, a thrwy hynny benderfynu faint o 
„bwys‟ y gellir ei roi arni. 
 
Gan adeiladu ar y gwaith sy‟n cael ei wneud eisoes ar draws awdurdodau, cyhoeddodd 
Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol Llywodraeth Cymru 
adolygiad fis Medi‟r llynedd (2010) i sicrhau gwasanaethau gwell a mwy effeithlon, gan 
gynnwys mwy o gydweithredu ar draws y sector cyhoeddus. Mae cynllunio ymhlith y 
gwasanaethau a gynrychiolir ar grŵp llywio‟r Adolygiad.  

 
Goblygiadau Ariannol – Dim.  Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o gyllidebau 
presennol y rhaglen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ymateb: Nodwyd 
 
Mae hwn yn fater y bydd yn rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru ei ystyried. 
 
Efallai yr hoffai‟r Pwyllgor nodi bod „Adnewyddu‟r Economi: Cyfeiriad Newydd‟ Llywodraeth 
Cymru, a gyhoeddwyd fis Gorffennaf 2010, yn cydnabod pwysigrwydd gwirioneddol 
seilwaith o ansawdd uchel i dwf tymor hir yr economi a‟r angen i gynllunio a chyflenwi ein 
buddsoddiad mewn seilwaith mewn ffordd resymegol a chydlynus. Mae‟n cynnwys 
ymrwymiad i ddatblygu Cynllun Seilwaith Strategol i Gymru ar seiliau statudol, gan 
adeiladu ar Gynllun Gofodol Cymru, i fod yn sail i benderfyniadau awdurdodau cynllunio 
lleol a phenderfynwyr allweddol eraill (Rhaglen Adnewyddu‟r Economi, tudalen 11). 
 
Mae Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn edrych ar yr opsiynau ar gyfer datblygu cynllun 
seilwaith strategol gyda‟r gwaith rhagarweiniol yn cael ei wneud eisoes. Mae‟r berthynas 
rhwng y cynllun, Cynllun Gofodol Cymru a chynlluniau datblygu lleol yn cael ei hystyried. 
  
 
Goblygiadau Ariannol – Yn ddibynnol ar y penderfyniadau a wneir gan y Weinyddiaeth 
nesaf ynghylch ffurf, cynnwys a phroses gymeradwyo ar gyfer y cynllun, gall costau 
ychwanegol godi. 
 
 
 
 
 
 

Argymhelliad 15.  Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru gynnwys Cynllun 
Seilwaith Strategol Cymru yng Nghynllun Gofodol Cymru er mwyn osgoi dyblygu ac 
er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei ystyried yn llawn wrth baratoi ac archwilio 
Cynlluniau Datblygu Lleol.  

Argymhelliad 16.  Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru fonitro'n ofalus a 
chyhoeddi bob chwe mis amserlen yn dangos cynnydd awdurdodau cynllunio lleol 
wrth iddynt baratoi Cynlluniau Datblygu Lleol yn unol â'r Cytundebau Cyflenwi a 
gymeradwywyd. Os oes angen, dylai fod yn barod i ddefnyddio'i phwerau o dan 
Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 i gymryd camau yn erbyn awdurdodau 
cynllunio lleol sy'n methu â chydymffurfio â'u Cytundebau Cyflenwi ar gyfer paratoi 
Cynllun Datblygu Lleol.  
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Ymateb: Derbyn 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu ymrwymiad y Pwyllgor i Gynlluniau Datblygu Lleol. 
Mae Llywodraeth Cymru eisoes yn monitro‟r cynlluniau bob chwe mis, gan baratoi 
diweddariadau ar y cynnydd a wneir i‟r Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a 
Thai. Mae‟r camau y mae awdurdodau lleol wedi eu cyrraedd o ran datblygu eu cynlluniau 
datblygu ar gael i‟r cyhoedd ac fe‟u cyhoeddir ar wefan Cynllunio Llywodraeth Cymru. Er 
mwyn sicrhau bod y cynnydd a wneir yn erbyn y Cytundebau Cyflenwi a fabwysiadwyd yn 
fwy tryloyw, bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi amserlen o gynnydd wedi‟i mireinio, a 
fydd yn cael ei diweddaru bob dwy flynedd, ac a fydd yn ymdrin yn benodol â chamau 
allweddol y gwaith o baratoi Cynlluniau Datblygu Lleol.  

 
Mae‟r Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai yn cael diweddariadau 
rheolaidd yn egluro‟r rhesymau os yw amserlen Cytundeb Cyflenwi awdurdod lleol yn 
llithro‟n ôl, gan gynnwys yr holl opsiynau sydd ar gael i Weinidogion Cymru, fel yr amlinellir 
yn Neddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004.  O fis Ebrill 2011 ymlaen bydd pwyslais y 
grantiau i awdurdodau cynllunio lleol yn newid er mwyn cynnig cymhelliad i wella 
perfformiad swyddogaethau cynllunio, gydag un elfen yn adlewyrchu‟r cynnydd a wneir 
wrth baratoi‟r Cynllun Datblygu Lleol yn erbyn Cytundeb Cyflenwi‟r awdurdod lleol. 
 
Goblygiadau Ariannol – Dim.  Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o gyllidebau 
presennol y rhaglen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ymateb: Derbyn 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi hwyluso tri grŵp o gynllunwyr awdurdodau lleol ledled y De 
Ddwyrain, y De Orllewin a‟r Gogledd i roi sylw i faterion sy‟n codi mewn Cynlluniau 
Datblygu Lleol drafft. Mae rhannu arbenigedd, lleihau costau drwy gydweithio a sail 
tystiolaeth fwy cadarn i ategu cynlluniau ymhlith prif ddeilliannau‟r ymagwedd hon. 
Enghraifft dda o sut y mae cydweithredu wedi datblygu eisoes yw bod Gwynedd ac Ynys 
Môn yn awr yn bwriadu paratoi Cynllun Datblygu Lleol ar y cyd. Gyda golwg ar waith 
technegol i gynorthwyo cynlluniau mae enghreifftiau pellach o gydweithredu‟n cynnwys: 
cynghorau Bro Morgannwg a Chonwy‟n arwain ar asesu goblygiadau amcanestyniadau 
poblogaeth ac aelwydydd yn Ne Ddwyrain a Gogledd Cymru yn y drefn honno; mae 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili‟n dechrau defnyddio dull rhanbarthol i asesu hyfywedd 
economaidd darparu tai fforddiadwy, un o flaenoriaethau allweddol y Gweinidog; a rhannu 
arbenigedd mwynau rhwng Cynghorau Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Phowys. 
 

Argymhelliad 17.  Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru annog arferion da 
wrth baratoi Cynlluniau Datblygu Lleol i'w rhannu rhwng awdurdodau cynllunio lleol, 
gan adeiladu ar brofiad y cynlluniau hynny sydd wedi camu drwy'r system. Dylai hyn 
gynnwys annog defnyddio'r un geiriad mewn polisïau mewn gwahanol Gynlluniau 
Datblygu Lleol lle y bwriedir i'r polisïau hyn gyflawni'r un amcan a'u bod ar gyfer 
ardaloedd tebyg i'w gilydd. 
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Mae swyddogion Llywodraeth Cymru yn mynychu‟r cyfarfodydd CDLl rhanbarthol hyn i 
gynorthwyo i ddatrys unrhyw dyndra, i egluro polisi cenedlaethol ac i rannu profiadau 
rhwng gwahanol awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru eisoes yn 
annog awdurdodau lleol i ddysgu oddi wrth awdurdodau lleol eraill sydd gam ar y blaen 
iddynt, i rannu profiadau, gan gynnwys edrych ar briodoldeb polisïau a natur geiriad y 
polisïau hynny. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyfrannu‟n ariannol hefyd i ddod â darnau penodol o waith 
CDLl ymlaen, sydd wedi‟i dargedu‟n benodol at awdurdodau lleol sy‟n flaengar o ran y 
broses, ac mae wedi darparu cyngor proffesiynol helaeth i roi sylw i unrhyw broblemau 
sy‟n codi wrth baratoi cynlluniau. Rydym hefyd wedi canfod y sgiliau allweddol sydd ei 
hangen yn y broses o lunio cynlluniau, megis yr angen am swyddogion rhaglen CDLl ac 
rydym wedi hwyluso hyfforddiant priodol ar eu cyfer drwy‟r Arolygiaeth Gynllunio. 
 
Hefyd, mae‟r Arolygiaeth Gynllunio wedi cyfrannu dogfen „Gwersi a Ddysgwyd‟ sy‟n trafod 
eu profiad cynnar o archwiliadau fel ffordd o gynorthwyo‟r awdurdodau lleol hynny sy‟n eu 
dilyn. 
 
Yn awr gan fod y garfan gyntaf o CDLlau wedi‟u mabwysiadu‟n llwyddiannus, mae 
Llywodraeth Cymru o‟r farn ei bod yn briodol i adolygu‟r cynnydd a wnaethpwyd hyd yma 
ac i edrych a fyddai‟n fuddiol i fireinio rhywfaint mwy ar y broses CDLl, gan gynorthwyo 
awdurdodau lleol yn y dyfodol. 
 
Mae union eiriad polisïau yn rhywbeth y dylai pob awdurdod lleol ei benderfynu, gan 
adlewyrchu eu hamgylchiadau unigryw eu hunain, Mae llawer o ffactorau sy‟n dylanwadu 
ar ddatblygiad polisi, megis dosbarthiad daearyddol aneddiadau, a fydd yn arwain at 
amrywiaeth eang o ddeilliannau, ac amrywiaeth eang o ddulliau i lunio polisïau o 
ganlyniad. Dyma brif bwynt CDLl, sef rhoi sylw i faterion penodol. Fodd bynnag, os oes 
elfennau cyffredin, mae awdurdodau lleol yn cael eu hannog i rannu‟r dystiolaeth i 
gynorthwyo datblygiad polisi a geiriad polisïau. 
 
Goblygiadau Ariannol – Dim.  Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o gyllidebau 
presennol y rhaglen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ymateb: Derbyn 
 
Mae wedi bod yn fwriad o‟r dechrau gan Lywodraeth Cymru i ystyried unrhyw wersi a 
ddysgwyd ar ôl i nifer o CDLlau gael eu paratoi. 
 

Argymhelliad 18. Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru:  

 gomisiynu gwerthusiad allanol o lwyddiant neu fethiant y dulliau a ddefnyddiwyd 
hyd yn hyn i ymgysylltu â'r gymuned mewn Cynlluniau Cynnwys y Gymuned wrth 
ddatblygu Cynlluniau Datblygu Lleol;  

  ar sail canlyniadau'r gwerthusiad hwn, darparu canllawiau clir a hyfforddiant i staff 
cynllunio awdurdodau lleol ar sut mae ymgysylltu â'r cyhoedd yn ystod camau 
cychwynnol datblygu polisïau Cynllun Datblygu Lleol, gan gynnwys sut mae 
paratoi dogfennau cynllunio hygyrch.  
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Gan fod y garfan gyntaf o gynlluniau datblygu lleol wedi eu mabwysiadu‟n llwyddiannus, 
mae Llywodraeth Cymru o‟r farn ei bod yn briodol i adolygu‟r cynnydd a wnaethpwyd hyd 
yma ac i edrych a fyddai unrhyw fireinio pellach i‟r broses CDLl yn fuddiol, gan gynorthwyo 
awdurdodau lleol yn y dyfodol. Bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal adolygiad o broses y 
CDLl yn ystod haf 2011.  Yn dilyn adborth gan awdurdodau lleol, bydd yr adolygiad yn 
arwain at fireinio‟r broses yn hytrach na‟i diwygio‟n llwyr. Bydd yr awdurdodau lleol, yr 
Arolygiaeth Gynllunio a rhanddeiliaid allweddol yn rhan allweddol o‟r broses. Fel rhan o‟r 
adolygiad bydd Llywodraeth Cymru yn gwerthuso‟r dulliau a ddefnyddiwyd gan 
awdurdodau lleol i ymgysylltu â chymunedau er mwyn ystyried eu heffeithiolrwydd. Os, 
neu ble, bydd angen gwelliannau, arweiniad neu hyfforddiant pellach, bydd y rhain yn cael 
eu rhoi ar waith.  
 
 
Goblygiadau Ariannol – Dim.  Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o gyllidebau 
presennol y rhaglen. 
 
 
 
 
 
 
 
Ymateb: Nodwyd 
 
Mae hwn yn fater y bydd yn rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru ei ystyried. 
 
Bydd y Pwyllgor yn dymuno nodi er bod defnyddiau a dibenion y Canllawiau Cynllunio 
Atodol (SPF) yn anstatudol ac felly‟n hyblyg, efallai na fyddai annog eu defnyddio fel sydd 
wedi‟i gynnig yn briodol gan fod perygl y gallant danseilio statws y cynllun statudol yn y 
broses rheoli datblygu. Y rheswm yw bod SPG yn ategu‟r polisïau mewn cynlluniau 
datblygu a fabwysiadwyd. 
 
Gall defnyddio SPG yn y ffordd a amlinellwyd fod yn aneffeithiol hefyd, oherwydd y diffyg 
cysylltiad â‟r cynllun datblygu statudol, a chan nad oes proses gyfreithiol ffurfiol ar gyfer 
paratoi ac ymgynghori, ni fyddai llawer o bwyslais yn cael ei roi ar y SPG wrth wneud 
penderfyniadau. Ffordd fwy effeithiol a phriodol fyddai canolbwyntio ar gyflawni cynlluniau 
datblygu statudol a sicrhau bod pwyslais dyledus yn cael ei roi ar bolisïau mewn cynlluniau 
sy‟n cael eu datblygu. 
 
Goblygiadau Ariannol – Dim.  Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o gyllidebau 
presennol y rhaglen. 
 
 
 
 
 
 
Ymateb: Derbyn 
 

Argymhelliad 19.  Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru ddiwygio'r 
canllawiau ym Mholisi Cynllunio Cymru i alluogi awdurdodau cynllunio lleol i ddatblygu 
Canllawiau Cynllunio Atodol i gefnogi polisïau rheoli datblygu cenedlaethol.  
 

Argymhelliad 20. Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru adolygu ei 
chanllawiau ar ffurf a chynnwys adroddiadau Monitro Blynyddol Cynlluniau Datblygu 
Lleol er mwyn sicrhau eu bod yn rhoi sylw i'r profiad a gafwyd hyd yn hyn wrth baratoi 
cynlluniau.  
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Ar sail y garfan gyntaf o gynlluniau datblygu lleol sydd wedi‟u mabwysiadu‟n llwyddiannus, 
mae Llywodraeth Cymru o‟r farn y byddai‟n briodol i adolygu‟r cynnydd a wnaethpwyd hyd 
yma ac i ystyried a fyddai‟n briodol i fireinio‟r CDLl er mwyn cynorthwyo awdurdodau lleol 
ac eraill. Bydd ffurf a chynnwys yr Adroddiadau Monitro Blynyddol yn rhan o‟r adolygiad. 
Mae‟n hanfodol sicrhau bod pwyslais y gwaith monitro‟n effeithiol a‟i fod yn gallu 
dylanwadu ar adolygiadau o bolisïau neu‟r CDLl cyfan yn y dyfodol. Mae Llywodraeth 
Cymru eisoes yn gwneud ymchwil ar fonitro blaenoriaethau allweddol y Llywodraeth a all 
fod yn rhan o‟r gwaith hwn. Gan weithio ochr yn ochr ag awdurdodau lleol sydd un ai wedi 
mabwysiadu eu CDLl, neu sydd wedi cyrraedd y camau olaf, bydd Llywodraeth Cymru yn 
adolygu‟r canllawiau ar Adroddiadau Monitro Blynyddol, gan ddechrau ar y gwaith yn ystod 
haf 2011. 
 
 
Goblygiadau Ariannol – Dim.  Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o gyllidebau 
presennol y rhaglen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ymateb: Cwblhau 
 
Mae fframwaith polisi cenedlaethol Llywodraeth Cymru, „Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 
3, a gyhoeddwyd fis Gorffennaf 2010, paragraff 2.6.2) yn datgan yn glir y dylid rhoi „pwys‟ 
ar bolisïau mewn cynlluniau datblygu lleol drafft. Y mater holl bwysig yw pa mor gadarn 
yw‟r dystiolaeth sy‟n sail i bolisïau. Mae‟r awdurdod cynllunio lleol yn paratoi‟r dystiolaeth 
ac mae‟r awdurdod lleol yn gyfrifol am ystyried pa mor gadarn yw ei dystiolaeth ei hun cyn 
penderfynu a yw am ddefnyddio polisi i wneud penderfyniad ar gais cynllunio, yn enwedig 
os yw‟r polisi wedi‟i gynnwys mewn CDLl drafft sydd heb ei fabwysiadu eto. 
 
 
Goblygiadau Ariannol - Dim.  
 
 
 
 
 
 
 
Ymateb: Nodwyd 
 
Mater i Lywodraeth nesaf Cymru ei ystyried. 
 
Bydd y Pwyllgor yn dymuno nodi bod Cynlluniau Datblygu Unedol (CDUau) wedi cynnwys 
cam Adneuo Drafft sy‟n amlinellu mynegiant cyntaf strategaeth cynghorau ar lefel fanwl, 

Argymhelliad 21.  Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru ystyried sut y gellid 
rhoi mwy o bwys ar bolisïau Cynllun Datblygu Lleol sydd ar y gweill pan fydd cysylltiad 
amlwg rhwng y polisïau hynny a pholisïau cenedlaethol a'u hystyried yn ystyriaethau 
perthnasol wrth benderfynu ar geisiadau ac apeliadau cynllunio, cyn I'r cynllun gael ei 
archwilio a'i fabwysiadu'n ffurfiol yn ei grynswth.  
 

Argymhelliad 22.  Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru ystyried diwygio 
Rheoliadau'r Cynllun Datblygu Lleol er mwyn cyflwyno cam ymgynghori llawn ar y 
fersiwn ddrafft ym mhroses paratoi Cynlluniau Datblygu Lleol.  
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gan gynnwys dyraniadau penodol ar gyfer safleoedd a geiriad polisi. Nid oedd y cam hwn 
yn cael ei ategu‟n llawn gan dystiolaeth bob amser.  
 
Mae CDLlau yn fwy strategol, gan amlinellu fframwaith cyffredinol i ffurfio newid, yn 
seiliedig ar dystiolaeth ac ymgysylltu â‟r gymuned o‟r cychwyn cyntaf, a fynegwyd yn 
gyhoeddus gyntaf yn y Strategaeth a Ffefrir. Yn hytrach nag ymhelaethu ar y manylion, 
gan gynnwys gwaith a allai fod yn ofer, mae‟r cam Strategaeth a Ffefrir yn ystyried sut y 
bydd materion strategol yn cael eu datrys, megis lefel y twf ac unrhyw oblygiadau gofodol. 
Mae darparu tystiolaeth ar y dechrau ac ymgysylltu cynnar â rhanddeiliaid yn rhoi cyfle i 
bob parti â diddordeb ffurfio a dylanwadu ar y gwaith o baratoi‟r CDLl, wedi‟i ategu gan 
dystiolaeth sy‟n eiddo i‟r cyhoedd. 
 
Dylai gymryd llai o amser i baratoi CDLl na CDU, gan eu bod yn ymateb yn well i 
amgylchiadau wrth iddynt newid. Mae hyn yn arbennig o bwysig i‟r sector busnes yn yr 
amgylchiadau economaidd presennol. Mae perygl y byddai cyflwyno cam Adneuo Drafft yn 
ychwanegol at y prosesau presennol yn golygu y byddai‟n cymryd mwy o amser i‟w 
paratoi, gan gynyddu‟r gost o‟u paratoi i awdurdodau lleol gan arwain at wagle polisi hwy. 
Mae‟r broses CDLl eisoes yn cynnwys cam Strategaeth a Ffefrir a fyddai, pe bai mwy o 
fanylder yn cael ei gynnwys, yn hybu ansawdd a chadernid ymatebion y rhanddeiliaid. Er 
mwyn sicrhau bod cynllunio‟n cael ei weld fel hwylusydd newydd ac yn cynyddu‟r 
buddiannau, byddai ychwanegu cam arall at y broses baratoi yn gam yn ôl, gan achosi 
mwy o oedi ac ansicrwydd. 
 
 
Goblygiadau Ariannol – Dim.  Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o gyllidebau 
presennol y rhaglen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ymateb: Derbyn 
 
Mae sail tystiolaeth cadarn ar gyfer tai wedi‟i sefydlu gan Lywodraeth Cymru. Yn 2006 
cyhoeddwyd canllawiau cynhwysfawr ar baratoi Asesiadau o‟r Farchnad Dai Leol (LHMAs) 
i gyd-fynd â chyhoeddi polisi cynllunio diwygiedig ar gyfer tai. Roedd yr asesiadau‟n cael 
eu paratoi gan awdurdodau lleol yn seiliedig ar y sail tystiolaeth ar bolisïau ar gyfer tai lleol 
a pholisïau cynllunio, yn enwedig polisïau cynllunio tai fforddiadwy. 
 
Hefyd, mae‟r adroddiad Ymchwil Cymdeithasol 03/2010 'Yr Angen a‟r Galw am Dai yng 
Nghymru 2006 hyd 2026' gan Alan Holmans a Sarah Monk, Prifysgol Caergrawnt, a 
gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru, yn ymateb uniongyrchol i argymhelliad adolygiad 
Essex.  

Mae‟r adroddiad, a gyhoeddwyd fis Gorffennaf 2010, yn rhoi amcangyfrif o‟r angen a‟r 
galw am dai yng Nghymru hyd 2026, wedi‟i rhannu rhwng sector y farchnad a sectorau 
eraill gan ddefnyddio rhagamcan Llywodraeth Cymru o aelwydydd ar gyfer 2006 fel y man 
cychwyn.  

Argymhelliad 23.  Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod 
argymhellion Arolwg Essex am sefydlu sylfaen dystiolaeth gadarn ar gyfer tai'n cael eu 
rhoi ar waith yn llawn.  
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Rydym yn dal i edrych tuag at Asesiadau o‟r Farchnad Dai Leol a gynhaliwyd gan 
awdurdodau lleol i roi‟r dadansoddiad ar lefel leol, a ystyrid fel y dadansoddiad mwyaf 
priodol o angen am dai ac fel elfen ffurfiol o broses y Cynllun Datblygu Lleol. Rydym yn 
annog awdurdodau lleol i sicrhau bod yr Asesiadau‟n parhau i fod yn gyfredol a 
pherthnasol. 

 

Goblygiadau Ariannol – Dim.  Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o gyllidebau 
presennol y rhaglen. 
 
 

 

 

 

 

Ymateb: Derbyn 
 
Mae polisïau cynllunio‟n cael eu llunio mewn cydweithrediad â rhanddeiliaid, gan gynnwys 
y gymuned fusnes. Comisiynwyd ymchwil yn 2007 i werthuso‟r prosesau a ddefnyddid i 
werthuso „Polisi Cynllunio Cymru‟ [“Gwerthusiad o‟r Prosesau i Ddatblygu Polisi Cynllunio 
Cenedlaethol yng Nghymru”].  Roedd yr ymchwil yn seiliedig ar ymgynghoriad â 
rhanddeiliaid, gan gynnwys cynrychiolwyr busnes.  Rydym yn bwriadu ychwanegu at 
gasgliadau‟r prosiect ymchwil hwn gyda phrosiect pellach i edrych yn benodol ar 
ymgysylltu â busnes wrth inni ddatblygu a gweithredu polisi cynllunio. Disgwylir y bydd y 
prosiect ymchwil hwn yn cael ei gomisiynu yn ystod 2011/12. 
 
Ar y lefel leol, mae „Cynlluniau Datblygu Lleol Cymru‟ 2005 (Atodiad B) yn amlinellu cyfres 
o ymgyngoreion, penodol a chyffredinol, y dylai awdurdodau lleol ystyried ymgynghori â 
hwy wrth gyflwyno‟u CDLl. Mae Siambrau Masnach, y CBI lleol a changhennau lleol 
Sefydliad y Cyfarwyddwyr eisoes wedi‟u rhestru fel ymgyngoreion eraill.  Ni all canllawiau 
cenedlaethol enwi sefydliadau busnes penodol gan y byddant yn amrywio ar draws 
Cymru. Mae Llywodraeth Cymru o‟r farn mai awdurdodau lleol sydd yn y sefyllfa orau i 
ystyried pa sefydliadau o‟u sector busnes y dylid ymgynghori â hwy, gan adlewyrchu 
amgylchiadau lleol. Mae Cynlluniau Datblygu Lleol Cymru yn rhoi lefel briodol o fanylebau 
cenedlaethol, gan alluogi awdurdodau lleol i fireinio a chydategu fel bydd yn briodol iddynt. 
 
Goblygiadau Ariannol – Bydd costau sy‟n gysylltiedig â‟r prosiect ymchwil i werthuso 
ymgysylltu â busnes i ddatblygu a gweithredu polisi cynllunio yn dod o gyllidebau 
presennol y rhaglen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Argymhelliad 24.  Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi 
canlyniadau'r gwerthusiad o sut mae'r gymuned fusnes yn ymwneud â datblygu polisi 
cynllunio ac wedyn ystyried cyflwyno statws ymgynghorai neu gynghori ffurfiol i 
sefydliadau busnes fel rhan o broses y Cynllun Datblygu Lleol.  

Argymhelliad 25. Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru:  

 barhau i bwyso ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i ddatganoli'r cyfrifoldeb am 
ganiatadau ynni dros 50 Megawatt i Weinidogion Cymru.  

 ceisio gwelliannau i Ddeddf Cynllunio 2008 er mwyn I benderfyniadau am brosiectau 
ynni ar raddfa fawr yng Nghymru gael eu gwneud yn unol â pholisi cynllunio Cymru.  

 os caiff y cyfrifoldeb am ganiatadau ynni dros 50 Megawatt ei ddatganoli i 
Weinidogion Cymru, a phan ddaw'r cymhwysedd angenrheidiol i law, dylai gyflwyno 
deddfwriaeth a fydd yn galluogi Gweinidogion Cymru i sefydlu system gyfochrog â 
honno a gynigir ar gyfer Lloegr, lle bydd yr Uned Cynllunio Seilwaith Mawr o fewn yr 
Arolygiaeth Cynllunio'n ystyried prosiectau ynni seilwaith cenedlaethol eu 
harwyddocâd yng Nghymru yn ogystal â'u datblygiadau cysylltiedig, ond yn cyflwyno'i 
hargymhellion ynglŷn â'r prosiectau hyn i Weinidogion Cymru.  
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Ymateb:  Derbyn 
 
Croesawn ymrwymiad Llywodraeth Cymru i fod yn gyfrifol am benderfynu ar gydsyniadau 
ynni mawr sydd wedi‟u datganoli i Gymru.   
 
Ers i Lywodraeth Glymblaid y DU ddod i rym fis Mai 2010, gwnaethpwyd sylwadau i‟r 
Ysgrifennydd Gwladol dros Gymunedau a Llywodraeth Leol, yr Ysgrifennydd Gwladol dros 
Ynni a Newid Hinsawdd ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi 
manteisio ar bob cyfle i ddadlau‟r achos dros ddatganoli penderfyniadau ar brosiectau ynni 
mawr ac i sicrhau cydnabyddiaeth briodol i bolisïau cynllunio Cymru mewn prosesau 
penderfynu. Mae‟r trafodaethau‟n parhau. 

 
Pe bai‟r cyfrifoldeb am gydsyniadau ynni dros 50 Megawatt yn cael ei ddatganoli i 
Weinidogion Cymru, byddai trefniadau gweithredol priodol yn cael eu cyflwyno. 
 
Goblygiadau Ariannol – Pe bai Gweinidogion Cymru yn sicrhau bod pwerau penderfynu 
gweithredol ar gyfer prosiectau ynni mawr dros 50 megawatt yn cael eu trosglwyddo, 
byddai goblygiadau ariannol sylweddol i Lywodraeth Cymru ynghlwm wrth hynny. Byddai‟n 
golygu sefydlu uned i roi‟r fframwaith cyfreithiol angenrheidiol ar waith, yn ogystal â rheoli 
achosion a rhoi cyngor i Weinidogion Cymru.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ymateb: Derbyn 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud sylwadau i Lywodraeth y DU ar y Datganiadau 
Polisi Cenedlaethol drafft. Gwnaethpwyd hyn i sicrhau bod polisi cynllunio Cymru‟n cael ei 
adlewyrchu‟n briodol ac y byddai‟r pwys priodol y dylid ei briodoli iddo‟n cael ei gydnabod. 
 
Goblygiadau Ariannol - Dim.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ymateb: Derbyn 

Argymhelliad 26.  Rydym yn argymell, yn niffyg cyfrifoldeb datganoledig am 
ganiatadau ynni ar raddfa fawr, y dylai Llywodraeth Cymru barhau i lobïo Llywodraeth 
y Deyrnas Unedig er mwyn sicrhau bod y Datganiadau Polisi Cenedlaethol terfynol 
am ynni'n cynnwys datganiadau clir am faint o bwys y dylai'r Comisiwn Cynllunio 
Seilwaith a'i olynydd (yr Uned Cynllunio Seilwaith Mawr o fewn yr Arolygiaeth 
Cynllunio) ei roi ar bolisi cynllunio Cymru.  

Argymhelliad 27.  Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru ysgrifennu at 
awdurdodau cynllunio lleol i esbonio i ba raddau y dylent ystyried y Datganiadau 
Polisi Cenedlaethol terfynol yn eu Cynlluniau Datblygu Lleol.  
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Pan fydd Datganiadau Polisi Cenedlaethol Llywodraeth y DU yn cael eu cyhoeddi yn eu 
ffurf derfynol, bydd Llywodraeth Cymru yn ysgrifennu at awdurdodau cynllunio lleol a 
rhanddeiliaid eraill i egluro sut y dylid eu hystyried mewn CDLl a phenderfyniadau rheoli 
datblygu. 
 
Goblygiadau Ariannol – Dim.  Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o gyllidebau 
presennol y rhaglen. 
 
 
 
 
 
 
Ymateb: Derbyn 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod rôl bwysig Cymorth Cynllunio Cymru i gynorthwyo i 
ymgysylltu â chymunedau ac mae‟n rhoi cymorth ariannol blynyddol iddynt. Mae gan 
Gymorth Cynllunio Cymru arbenigedd penodol mewn gwaith ymgysylltu cymunedol, gydag 
awdurdodau cynllunio cenedlaethol a chymunedau lleol. Gyda hyn mewn golwg rydym yn 
darparu cyllid iddynt i ddatblygu pecyn cymorth ac arweiniad hygyrch i hybu ymgysylltu 
cymunedol yn achos prosiectau seilwaith ynni mawr. 
 
 
Goblygiadau Ariannol –  Mae cyllid ychwanegol wedi‟i sicrhau ar gyfer y prosiect yn y 
flwyddyn ariannol gyfredol a‟r nesaf. Bydd y costau hyn yn dod o gyllidebau presennol y 
rhaglen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Argymhelliad 28.  Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru roi arian 
ychwanegol i Gymorth Cynllunio Cymru i'w gynorthwyo i ymgysylltu â'r gymuned 
ynglŷn â chynllunio ar gyfer prosiectau seilwaith ynni mawr.  
 

Argymhelliad 29. Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru annog rhannu a 
datblygu arbenigedd ym maes polisi cynllunio a chynigion datblygu. Awgrymwn y gall 
hyn ddigwydd mewn sawl ffordd: 
  

 parhau i ddarparu arian i alluogi awdurdodau cynllunio lleol i gael gafael ar gymorth 
technegol ar gyfer cynllunio ynni a gwastraff adnewyddadwy a darparu arian tebyg 
ar gyfer mathau eraill o ddatblygu lle bydd angen arbenigedd arbenigol;  

 annog cydweithio a chydweithredu rhwng awdurdodau cynllunio lleol wrth 
ddatblygu polisïau cynllunio lleol ac wrth ymwneud â chynigion datblygu technegol 
mawr ac / neu arbenigol;  

 sefydlu timau cynghori arbenigol am agweddau technegol ac arbenigol polisi 
cynllunio a all ddarparu gwasanaethau cymorth i awdurdodau cynllunio lleol;  

 parhau i ddarparu hyfforddiant ar gyfer swyddogion awdurdodau cynllunio lleol wrth 
i bolisi cynllunio cenedlaethol newydd gael ei gyflwyno ond gan ddarparu'r 
hyfforddiant hwn hefyd i Aelodau awdurdodau lleol a rhanddeiliaid eraill, gan 
gynnwys y rheini yn y sector preifat;  

 darparu hyfforddiant i swyddogion awdurdodau cynllunio lleol ar asesu hyfywedd 
datblygiad, ar gyfer tai fforddiadwy'n benodol, ond hefyd ar gyfer mathau eraill o 
ddatblygu.  
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Ymateb: Derbyn 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cyfres o gynlluniau i ddarparu hyfforddiant, i 
ddatblygu arbenigedd, i ariannu cyngor arbenigol, ac i annog cydweithredu ymhlith 
awdurdodau cynllunio lleol. Fel arfer bydd y digwyddiadau hyfforddi yn gysylltiedig â 
diweddariadau i bolisïau neu flaenoriaethau polisi. Mae‟r cynlluniau‟n cynnwys: 
 

 Darparu arian i awdurdodau cynllunio lleol ag Ardaloedd Chwilio Strategol TAN 8, yn 
dilyn ymgynghoriad gan DECC neu‟r Comisiwn Cynllunio Seilwaith ar geisiadau ar 
gyfer prosiectau ynni gwynt mawr; 

 

 Ariannu awdurdodau cynllunio lleol i sicrhau cyngor technegol arbenigol ar brosiectau 
ynni adnewyddadwy a gwastraff, fel sail i‟w penderfyniadau ar geisiadau cynllunio; 

 

 Comisiynu pecyn cymorth ynni adnewyddadwy i alluogi awdurdodau cynllunio lleol i 
asesu potensial eu hardaloedd ar gyfer gwahanol fathau o ynni adnewyddadwy. 
Darparwyd hyfforddiant i awdurdodau cynllunio lleol yng Nghymru mewn cyfres o 
seminarau rhanbarthol; 

 

 Comisiynu adroddiad ar oblygiadau defnydd tir pob math o ynni adnewyddadwy fel y 
bydd awdurdodau cynllunio lleol yn ymwybodol o‟r ystyriaethau a‟r goblygiadau 
cynllunio sy‟n gysylltiedig â phob math wrth ystyried ceisiadau cynllunio; 

 

 Annog awdurdodau lleol i gydweithredu ar faterion trawsffiniol, megis Asesiadau o‟r 
Farchnad Dai Leol;   

 

 Cynorthwyo datblygiad awdurdodau arweiniol mewn meysydd polisi arbenigol, megis 
cynllunio mwynau gan awdurdodau cynllunio‟r Gogledd. Sicrhawyd arian ar gyfer 
gwaith archwiliadol, o dan arweiniad Cyngor Sir y Fflint; 

 

 Yn achos trafnidiaeth, sicrhau bod pob awdurdod cynllunio a phriffyrdd lleol yn 
ymwybodol ac yn gyfarwydd ag agenda „Llawlyfr Strydoedd II‟ ar gyfer ardaloedd 
preswyl, drwy gomisiynu hyfforddiant ar eu cyfer a gyflwynwyd yn ystod 2010; 

 

 Cyflwyno Aelodau Arweiniol i gynllunio datblygu lleol; 
 
Er y bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i sicrhau y bydd newidiadau o bwys i bolisi 
cynllunio‟n cael eu hamlinellu i swyddogion cynllunio awdurdodau lleol, yr awdurdodau 
hynny eu hunain fydd yn gyfrifol am sicrhau bod eu staff yn meddu ar y sgiliau 
angenrheidiol i ddarparu‟r gwasanaeth cynllunio i‟w cymunedau. 
  
Er mwyn dangos pwysigrwydd sicrhau bod awdurdodau cynllunio‟n parhau i negodi i gael 
y deilliant gorau i‟r cyhoedd, wrth hybu adferiad economaidd, bydd hyfforddiant pellach ar 
economeg datblygu a hyfywedd yn cael ei ddarparu fel rhan o‟r pecyn Cynllunio ar gyfer 
Adnewyddu Economaidd Cynaliadwy. 
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Mae sicrhau bod y sector preifat yn derbyn hyfforddiant priodol hefyd yn bwysig i wneud yn 
siŵr bod ceisiadau o ansawdd uchel yn cael eu cyflwyno i awdurdodau cynllunio lleol. Mae 
hyfforddiant ar gyfer y sector yn cael ei ddarparu ar delerau masnachol gan sefydliadau 
partner, megis y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol. 
 
Goblygiadau Ariannol – Dim.  Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o gyllidebau 
presennol y rhaglen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ymateb: Nodwyd 
 
Mae hwn yn fater a gaiff ei ystyried gan Lywodraeth nesaf Cymru. 
 
Bydd y Pwyllgor yn dymuno nodi bod disgwyl i awdurdodau lleol ddarparu lefelau rhesymol 
o hyfforddiant a datblygiad i‟w Haelodau etholedig i‟w galluogi i gyflawni eu cyfrifoldebau 
statudol.   
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd allweddol cael Aelodau etholedig sydd 
wedi derbyn hyfforddiant priodol sy‟n cynnig arweiniad strategol ac sy‟n alluog i wneud 
penderfyniadau ar sail gwybodaeth yn eu hawdurdod. 
 
Mae hyfforddiant ar gyfer Aelodau a swyddogion awdurdodau cynllunio lleol wedi cael ei 
ddarparu gan Lywodraeth Cymru yn y gorffennol; darparwyd yr hyfforddiant ar gyfer 
Aelodau mewn cydweithrediad â CLlLC. Rydym yn ymwybodol bod y rhan fwyaf o 
awdurdodau lleol eisoes yn darparu hyfforddiant mewnol ar gyfer eu Haelodau a‟u 
swyddogion. 
 
Mae darparu hyfforddiant o‟r fath yn cael ei gydnabod fel arfer da, ac fel arfer bydd 
awdurdodau cynllunio lleol yn ei gwneud yn ofynnol i bob Aelod o‟u pwyllgor cynllunio 
dderbyn hyfforddiant mewn materion cynllunio cyn eu bod yn cymryd rhan mewn 
penderfyniadau ar geisiadau cynllunio. Bydd canllawiau arferion gorau ar ddatblygu rheoli 
a gaiff eu datblygu yn ystod 2011/12, yn cadarnhau pwysigrwydd sicrhau bod Aelodau‟n 
derbyn hyfforddiant cyn eu bod yn cymryd rhan yng ngwaith eu pwyllgor cynllunio. 
 
Goblygiadau Ariannol – Yn ddibynnol ar Lywodraeth nesaf Cymru, gall olygu 
goblygiadau ariannol i‟r Cynulliad. Mae‟r costau ar gyfer hyfforddiant i Aelodau 
awdurdodau cynllunio lleol yn dod o‟u cyllidebau eu hunain. 
 

Argymhelliad 30.  Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru ystyried darparu 
rhaglen hyfforddi genedlaethol orfodol i Aelodau awdurdodau cynllunio lleol sy'n eistedd 
ar bwyllgorau cynllunio gyda'r nod o sicrhau bod ganddynt yr arfau i wneud 
penderfyniadau ar sail gwybodaeth. Byddai'r hyfforddiant yn cynnwys y fframwaith polisi 
cenedlaethol, paratoi cynllun datblygu, asesu hyfywedd datblygiad a phroses y cais 
cynllunio.  


