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Casgliadau ac Argymhellion y Pwyllgor 

Casgliad 1.   Byddai wedi bod yn ddefnyddiol, yn ein barn ni, pe 

byddai'r Memorandwm Esboniadol wedi amlinellu'n fanwl sut y mae'r 

Bil wedi ystyried materion hawliau dynol, o ystyried pa mor berthnasol 

ydyn nhw i faterion cynllunio.         (Tudalen 13) 

Casgliad 2.   Credwn y dylid rhoi mwy o fanylion ar wyneb y Bil, 

yn enwedig o ran materion o bolisi arwyddocaol.      (Tudalen 20) 

Argymhelliad 1. Argymhellwn fod y Gweinidog yn cyflwyno gwelliant 

i'r Bil yn cymhwyso'r weithdrefn gadarnhaol at wneud rheoliadau o dan 

adran 60D(1) o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004.  

             (Tudalen 25) 

Argymhelliad 2.  Argymhellwn, os nad yw'r Gweinidog yn bwriadu 

cynnwys ar wyneb y Bil y datblygiadau hynny a fydd yn ddarostyngedig 

i'r weithdrefn ymgynghori cyn ymgeisio (a chaniatáu iddynt gael eu 

diwygio drwy offeryn cadarnhaol), y dylai gyflwyno gwelliant i'r Bil yn 

cymhwyso'r weithdrefn gadarnhaol i wneud gorchymyn o dan adran 

61Z(1)(b) o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.     (Tudalen 27) 

Argymhelliad 3.  Argymhellwn y dylai'r Gweinidog gyflwyno 

gwelliannau i'r Bil er mwyn:  

– cynnwys ar ei wyneb gategorïau o ddatblygiadau sydd i'w 

dosbarthu'n ddatblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol; a 

– chaniatáu i gategorïau o'r fath gael eu diwygio drwy is-

ddeddfwriaeth a fydd yn ddarostyngedig i'r weithdrefn 

gadarnhaol.           (Tudalen 31) 

Argymhelliad 4.  Argymhellwn y dylai'r Gweinidog gyflwyno 

gwelliannau i'r Bil er mwyn:  

– cynnwys ar ei wyneb restr o'r holl faterion a allai gael eu 

categoreiddio ar hyn o bryd yn gydsyniadau eilaidd; a 

– chaniatáu i wybodaeth o'r fath gael ei diwygio drwy is-

ddeddfwriaeth a fydd yn ddarostyngedig i'r weithdrefn 

gadarnhaol.           (Tudalen 34) 

  



6 

Argymhelliad 5. Argymhellwn fod y Gweinidog yn egluro diben adran 

20 yn ystod y ddadl Cyfnod 1 ar y Bil hwn, gan esbonio sut y bydd yn 

gweithredu yn ymarferol, gan gynnwys:  

– y meini prawf i'w defnyddio wrth benderfynu a yw awdurdod 

lleol yn tangyflawni;  

– y mathau o ddatblygiadau y bydd yn gymwys iddynt;  

– pa asesiad y mae wedi'i wneud ynghylch a fyddai darpariaeth 

debyg i'r un yn adran 62B o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 

1990 yn briodol.          (Tudalen 36) 

Argymhelliad 6. Argymhellwn fod y canllawiau mewn perthynas â 

dyfarnu costau mewn achosion cynllunio yn cael eu diwygio a'u 

cyhoeddi cyn cychwyn adran 44 o'r Bil.       (Tudalen 38) 

Argymhelliad 7. Argymhellwn fod y Gweinidog yn cyflwyno gwelliant 

i adran 53(1) o'r Bil i ddileu'r geiriau “a ystyrir yn briodol ganddynt 

mewn cysylltiad â” a mewnosod yn eu lle “a ystyrir yn angenrheidiol 

ganddynt at y diben o roi effaith lawn i unrhyw ddarpariaethau, neu o 

ganlyniad i hynny”.          (Tudalen 39) 

Argymhelliad 8.  Argymhellwn y dylai'r Gweinidog gyflwyno gwelliant 

i'r Bil i gymhwyso'r weithdrefn negyddol i orchmynion a wneir yn unol 

ag adran 54(5)(b)(ii) o'r Bil.         (Tudalen 39) 

Argymhelliad 9.  Argymhellwn fod y Gweinidog yn cadarnhau'n 

bendant yn ystod y ddadl Cyfnod 1 nad oes angen cydsyniad y 

Frenhines na'r Tywysog mewn perthynas â'r Bil, a'i fod, wrth wneud 

hynny, yn nodi'r rhesymau am ei farn, gan ystyried y safbwyntiau a 

fynegir gennym ym mharagraffau 130 i 134 o'r adroddiad hwn. 

             (Tudalen 41) 
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1. Rhagarweiniad 

Cylch gwaith y Pwyllgor  

1. Cylch gwaith y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 

Deddfwriaethol ("y Pwyllgor") yw cyflawni swyddogaethau’r pwyllgor 

cyfrifol fel y nodir yn Rheol Sefydlog 21, ac ystyried unrhyw fater 

cyfansoddiadol neu lywodraethol arall sydd o fewn cymhwysedd y 

Cynulliad neu Weinidogion Cymru, neu sy'n gysylltiedig â hwy.  

2. O fewn y cylch gwaith hwn, bydd y Pwyllgor yn ystyried 

pwysigrwydd gwleidyddol a chyfreithiol yr holl offerynnau statudol neu 

offerynnau statudol drafft a wneir gan Weinidogion Cymru, yn ogystal 

ag agweddau technegol ar yr offerynnau hynny. Bydd y Pwyllgor yn 

cyflwyno adroddiad ynghylch a ddylai’r Cynulliad roi sylw arbennig i’r 

offerynnau yn unol ag ystod o seiliau a restrir yn Rheol Sefydlog 21. 

3. Bydd y Pwyllgor hefyd yn ystyried pa mor briodol yw 

darpariaethau ym Miliau’r Cynulliad ac ym Miliau Senedd y Deyrnas 

Unedig sy’n rhoi pwerau i wneud is-ddeddfwriaeth i Weinidogion 

Cymru, Prif Weinidog Cymru neu’r Cwnsler Cyffredinol, ac yn cyflwyno 

adroddiadau ar hynny. 

Cyflwyno'r Bil a'i drafod 

4. Ar 6 Hydref 2014, cyflwynodd y Gweinidog Adnoddau Naturiol, 

Carl Sargeant AC ("y Gweinidog") y Bil Cynllunio (Cymru) ("y Bil") a'r 

Memorandwm Esboniadol cysylltiedig.
1

  

5. Cyfeiriodd Pwyllgor Busnes y Cynulliad y Bil i'r Pwyllgor 

Amgylchedd a Chynaliadwyedd i'w drafod, a phennwyd 30 Ionawr 

2015 i gyflwyno adroddiad ar yr egwyddorion cyffredinol. 

6. Ar 7 Tachwedd 2014, ysgrifennodd y Gweinidog at y Pwyllgor 

Amgylchedd a Chynaliadwyedd yn darparu Atodlen Keeling
2

 ar gyfer y 

                                       
1

 Llywodraeth Cymru, Bil Cynllunio (Cymru), Memorandwm Esboniadol yn 

ymgorffori'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol a'r Nodiadau Esboniadol, Hydref 2014 

2

 Defnyddir Atodlenni Keeling i ddangos y modd y mae darpariaethau mewn Bil yn 

diwygio testun Deddf flaenorol drwy atgynhyrchu dyfyniadau o'r Ddeddf yn dangos y 

newidiadau arfaethedig i'r testun.    
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Bil, a Datganiadau o Fwriad Polisi ar gyfer is-ddeddfwriaeth a fyddai'n 

deillio o'r Bil.
3

 

7. Buom yn trafod y Bil yn ein cyfarfod ar 10 Tachwedd 2014, pryd y 

cafwyd tystiolaeth gan y Gweinidog. Mewn ymateb i'n cais, rhoddodd y 

Gweinidog ragor o wybodaeth mewn llythyr ar 2 Rhagfyr 2014.
4

 
5

  

8. Ar 9 Ionawr 2015, anfonodd y Gweinidog atom gopi o lythyr a 

ysgrifennodd at Gadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd 

yn rhoi rhagor o wybodaeth am sut y bydd y system gynllunio yn 

darparu ar gyfer y newidiadau a gyflwynir gan y Bil Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).
6

 

  

                                       
3

 Llywodraeth Cymru Y Bil Cynllunio (Cymru), Datganiadau o Fwriad Polisi, Tachwedd 

2014    
4

 Llythyr at Carl Sargeant AC, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Y Bil Cynllunio (Cymru), 

21 Tachwedd 2014  

5

 Llythyr oddi wrth Carl Sargeant AC, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Y Bil Cynllunio 

(Cymru), 2 Rhagfyr 2014  

6

 Llythyr gan Carl Sargeant AC, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol at Alun Ffred Jones AC, 

Cadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd , Y Bil Cynllunio (Cymru), 9 

Ionawr 2015  
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2. Cefndir 

Diben y Bil  

9. Yn ôl y Memorandwm Esboniadol mae'r Bil:    

 "...yn gyfres o ddarpariaethau ... a fydd yn darparu fframwaith 

deddfwriaethol modern ar gyfer gweithredu'r system gynllunio. 

Mae'n rhoi strwythurau, prosesau a gweithdrefnau cyflawni ar 

waith er mwyn sicrhau bod y system gynllunio yn addas ar 

gyfer y 21ain Ganrif.  Gyda'i gilydd bydd y darpariaethau yn ei 

gwneud yn bosibl i'r system gynllunio helpu i gyflawni 

dyheadau cenedlaethol, lleol a chymunedol drwy greu lleoedd 

cynaliadwy lle mae'n haws i ddinasyddion dod o hyd i gartrefi o 

ansawdd a swyddi a mwynhau amgylcheddau adeiledig a 

naturiol ac sy'n hyrwyddo'r defnydd o'r iaith Gymraeg.”
7

 

10. Mae hefyd yn datgan y bydd yn cyflwyno newidiadau sy'n 

cyflawni'r canlynol:  

– darparu fframwaith cyflawni modern ar gyfer paratoi cynlluniau 

datblygu a gwneud penderfyniadau cynllunio, gan gynnwys 

caniatáu i Weinidogion Cymru benderfynu ar nifer gyfyngedig o 

geisiadau cynllunio o dan amgylchiadau penodol; 

– ailddatgan ymrwymiad Llywodraeth Cymru i'r system sy'n dilyn y 

cynllun; 

– mynd i'r afael â diffygion a nodwyd ar lefel genedlaethol a lefel 

strategol drwy ddileu Cynllun Gofodol Cymru (CGC) a rhoi 

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (FfDC) yn ei le a chyflwyno 

darpariaethau a fyddai'n ei gwneud yn bosibl paratoi Cynlluniau 

Datblygu Strategol (CDSau) yn ôl yr angen; 

– sicrhau y caiff Cynlluniau Datblygu Lleol (CDLlau) eu cyflawni a'u 

hadolygu'n rheolaidd fel y byddant yn parhau i fod yn berthnasol 

i benderfyniadau cynllunio; 

– gwella'r ffordd y caiff y system rheoli datblygu ei gweithredu er 

mwyn sicrhau ei bod yn ategu'r broses o roi Cynlluniau Datblygu 

Lleol ar waith, gan gynnwys cyflwyno darpariaethau i geisio 

sicrhau mwy o gysondeb o ran cyngor cyn ymgeisio a bod mwy 

o gyngor cyn ymgeisio ar gael; 

                                       
7

 Y Memorandwm Esboniadol, paragraff 1.1 
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– gwella gweithgarwch ymgysylltu ymhellach drwy ei gwneud yn 

haws i ddinasyddion ddylanwadu ar ddyfodol eu cymunedau, 

drwy gyflwyno ymgynghoriad cyn ymgeisio statudol ar gyfer 

ceisiadau cynllunio sylweddol; 

– ailwampio'r trefniadau ar gyfer gwneud penderfyniadau 

cynllunio, gan gynnwys cyflwyno darpariaethau a fyddai'n ei 

gwneud yn bosibl i safoni trefniadau a gweithdrefnau pwyllgorau 

cynllunio a phrosesau dirprwyo i swyddogion ledled Cymru; 

– moderneiddio'r system gorfodi cynllunio er mwyn sicrhau bod 

achosion o dorri rheolaethau cynllunio yn cael eu hunioni yn 

effeithlon; 

– symleiddio'r broses apeliadau cynllunio.
8

  

                                       
8

 Y Memorandwm Esboniadol, paragraff 1.2 
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3. Cymhwysedd Deddfwriaethol 

Memorandwm Esboniadol  

11. Mae'r Memorandwm Esboniadol yn nodi bod y pynciau canlynol yn 

rhoi cymhwysedd deddfwriaethol i'r Cynulliad wneud y darpariaethau 

sydd wedi'u cynnwys yn y Bil Cynllunio (Cymru):  

– cynllunio gwlad a thref (paragraff 18);  

– llywodraeth leol (paragraff 12);  

– yr amgylchedd (paragraff 6); 

– gweinyddiaeth gyhoeddus (paragraff 14).
9

 

12. Ni fyddai Bil o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad os 

yw'n anghydnaws â'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol ac ni 

allai ddod yn gyfraith (gweler adran 108(6)(c) o Ddeddf Llywodraeth 

Cymru 2006). 

13. Mae nifer o ddarpariaethau'r Bil yn ymwneud â hawliau dynol, yn 

enwedig Erthygl 6 (yr hawl i brawf teg), Erthygl 1 Protocol 1 (mwynhau 

eiddo mewn heddwch) ac Erthygl 8 (yr hawl i barch at fywyd preifat a 

theuluol).  

Tystiolaeth gan y Gweinidog  

14. Dywedodd y Gweinidog wrthym ei fod yn credu bod y Bil o fewn 

cymhwysedd y Cynulliad,
10

 gan ychwanegu:  

“We have received no correspondence to say otherwise or any 

conversations to the contrary. We have been in discussion with 

the UK Government and I have corresponded … in relation to 

consents. Again, nothing has been flagged up to suggest 

otherwise.”
11

 

15. Mewn gohebiaeth gyda'r Gweinidog, codwyd materion a oedd yn 

ymwneud â hawliau dynol.
12

 Dywedodd wrthym:  

                                       
9

 Y Memorandwm Esboniadol, paragraffau 2.3 a 2.4  

10

 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, Cofnod y Trafodion, 

paragraff [11], 10 Tachwedd 2014 

11

 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, Cofnod y Trafodion, 

paragraff [11], 10 Tachwedd 2014 

12

 Llythyr at Carl Sargeant AC, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Y Bil Cynllunio (Cymru), 

21 Tachwedd 2014  
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“Ystyrir bod materion sy'n ymwneud a hawliau dynol mewn 

cysylltiad a'r Bil yn rhan o'r cyngor cyfreithiol cyffredinol a 

roddwyd i'r Gweinidogion.  Diogelir pob cyngor cyfreithiol gan 

Fraint Proffesiynol Cyfreithiol.  

Mae Llywodraeth Cymru'n credu bod y cynigion a geir yn y Bil 

yn gyson â Hawliau'r Confensiwn, hynny am fod y system 

gynllunio o'i hanfod yn gorfod cadw'r ddysgl yn wastad rhwng 

hawliau'r unigolyn a buddiannau'r gymuned ehangach.”
13

 

Ein barn ni  

16. Nodwn nad oes unrhyw faterion wedi'u codi gyda'r Gweinidog 

ynghylch gallu'r Cynulliad i wneud y ddeddfwriaeth hon o dan Atodlen 

7 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. 

17. O ran Hawliau Dynol, mae'r prawf i weld a yw'r ddeddfwriaeth yn 

gydnaws ag Erthygl 8 ac Erthygl 1 Protocol 1 yn cynnwys ystyried a 

yw'r darpariaethau wedi'u hymgorffori yn y gyfraith, yn mynd ar 

drywydd nod cyfreithlon, ac yn gymesur. 

18. Nodwn nad oes unrhyw gyfeiriad at gymesuredd yn y 

Memorandwm Esboniadol ac mai ychydig iawn o gyfeiriadau sydd 

ynddo at Hawliau'r Confensiwn. Rydym o'r farn bod materion sy'n 

ymwneud â hawliau dynol yn arbennig o berthnasol i gyfraith 

cynllunio.  

19. Roedd dyfarniad y Goruchaf Lys yn y Bil Sector Amaethyddol 

(Cymru) yn dangos mor bwysig yw trafodion a dogfennau'r Cynulliad 

neu Lywodraeth Cymru wrth ystyried cymhwysedd. Er nad yw dyfarniad 

y Llys ar y Bil Asbestos (Adennill Costau Meddygol) (Cymru) wedi dod i 

law eto, mae'r barnwyr yn yr achos hwnnw wedi gwneud sylwadau a 

oedd yn ymwneud â thrafodaethau'r Cynulliad ynghylch y prawf budd y 

cyhoedd mewn perthynas ag Erthygl 1 y Protocol Cyntaf yn ystod ei 

drafodion. 

20. Rydyn ni'n derbyn bod y cyngor cyfreithiol rhwng y Gweinidog a'i 

swyddogion yn destun braint broffesiynol gyfreithiol, ond ni allwn weld 

unrhyw reswm pam na allai'r Memorandwm Esboniadol, yn yr achos 

hwn, fod wedi cynnwys gwybodaeth ynghylch sut y mae'r Bil yn 

ymwneud â'r amrywiol hawliau dynol, ac ar ba sail y mae'r Gweinidog 

                                       
13

 Llythyr oddi wrth Carl Sargeant AC, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Y Bil Cynllunio 

(Cymru), 2 Rhagfyr 2014  



13 

o'r farn y gellid cyfiawnhau unrhyw ymyrraeth. Byddai gwneud hynny 

wedi helpu'r cyhoedd i ymateb i'r ymgynghoriad ar y Bil, yn ogystal â'r 

Pwyllgorau sy'n gyfrifol am graffu arno. Yn fwy cyffredinol, nodwn fod 

y ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn darparu gwybodaeth mewn 

Memoranda Esboniadol am hawliau dynol yn amrywio gyda phob Bil.  

Casgliad 1: byddai wedi bod yn ddefnyddiol, yn ein barn ni, pe 

byddai'r Memorandwm Esboniadol wedi amlinellu'n fanwl sut y 

mae'r Bil wedi ystyried materion hawliau dynol, o ystyried pa mor 

berthnasol ydyn nhw i faterion cynllunio.  
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4. Sylwadau cyffredinol 

Rhagarweiniad  

21. Mae 55 o adrannau, chwe rhan a saith atodlen i’r Bil. 

22. Yn y Memorandwm Esboniadol mae golwg gyffredinol ar y system 

gynllunio yng Nghymru, ac mae'n nodi fel a ganlyn:  

“Mae tair rhan integredig a chydategol i'r fframwaith 

cenedlaethol ar gyfer gweithredu'r system gynllunio, sef: 

– deddfwriaeth sylfaenol; 

– is-ddeddfwriaeth; 

– polisi a chanllawiau. 

Mae'r prif ddarnau o ddeddfwriaeth sylfaenol fel y maent yn 

ymwneud â chynllunio yng Nghymru fel a ganlyn: 

– Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990; 

– Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004; 

– Deddf Cynllunio 2008. 

Nod y darpariaethau a geir yn y Bil Cynllunio (Cymru) yw 

diwygio deddfwriaeth sylfaenol bresennol, Deddfau 1990 a 

2004 yn bennaf.”
14

 

23. Mae'r Memorandwm Esboniadol yn egluro bod y Deddfau 

Cynllunio "yn cynnwys pwerau fframwaith lefel uchel" ac mae'n tynnu 

sylw at bwysigrwydd is-ddeddfwriaeth “sy'n disgrifio'n fanwl y 

gweithdrefnau a ddefnyddir i baratoi cynlluniau datblygu a 

gweithrediad y system rheoli datblygu.”
15

 

24. Mae'r Memorandwm Esboniadol hefyd yn nodi fel a ganlyn:  

“Mae nifer o'r darpariaethau a geir yn y Bil Cynllunio (Cymru) yn 

dibynnu ar isddeddfwriaeth i'w gweithredu. Mae cyfres o 

bapurau bwriad polisi a dogfennau ymgynghori wrthi'n cael eu 

                                       
14

 Memorandwm Esboniadol, paragraffau 3.3–3.5  

15

 Y Memorandwm Esboniadol, paragraff 3.6 
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cyhoeddi ochr yn ochr â'r Bil er mwyn amlinellu materion 

gweithredu manwl.”
16

 

Tystiolaeth gan y Gweinidog  

25. Ar ddechrau'r Pedwerydd Cynulliad, cyhoeddodd y Prif Weinidog 

Fil Cynllunio a fyddai'n atgyfnerthu'r ddeddfwriaeth bresennol er mwyn 

gwneud y system gynllunio yn fwy tryloyw a hygyrch.
17

   

26. Felly, gofynnwyd i'r Gweinidog pam na fu'n bosibl cyflwyno Bil 

Cynllunio cyfunol. Dywedodd wrthym:   

“… when we went out to consultation on this process, we 

wanted to fully understand the consequences of such a Bill. The 

planning laws are wide-ranging, and we recognised—very early 

on, actually—that there were probably two pieces of work 

required: the framework Bill, as presented to you and the 

Assembly, as well as a larger piece of work to look at 

consolidation, and including the Planning (Wales) Bill as such. 

We took advice and support from the planning advisory group 

… but we were also seeing what work could be done by the Law 

Commission in terms of consolidation … we think that, longer 

term, we can get a much better shape in terms of 

consolidation, of all planning aspects, at a later date. So, that is 

why it is our intention to pursue a second planning Bill, 

containing basically, consolidation of planning law.”
18

 

27. Pan ofynnwyd am ddiben y Mesur, dywedodd y Gweinidog:  

“… it is not a policy enabling Bill; it is a framework skeleton Bill 

of terms of procedure. What we have seen very clearly is that 

there are 25 planning authorities across Wales that deal with 

procedure in a very different way. What we are seeking to do 

with this Bill is the consolidation of procedure—so, consistency, 

fairness and enabling are the three key words that we have 

been using across the principle of development on this Bill. The 

engagement process has been huge, and the evidence returns 

have been a massive challenge, but an opportunity. What we 

                                       
16

 Y Memorandwm Esboniadol, paragraff 3.7  

17

 Datganiad Llafar y Prif Weinidog, Rhaglen Ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru 

2011-16, Cofnod  y Trafodion, 12 Gorffennaf 2011 

18

 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, Cofnod y Trafodion, 

paragraff [13], 10 Tachwedd 2014 
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are trying to do is to stabilise a planning system that operates 

effectively wherever you are in Wales.”
19

 

28. Ysgrifennodd y Gweinidog atom ar 2 Rhagfyr 2014, yn esbonio'r 

berthynas rhwng y Bil Cynllunio a'r Bil Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 

(Cymru) a Bil yr Amgylchedd (Cymru). Ar 9 Ionawr 2015 anfonodd 

lythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd, a chopi 

atom ni, yn rhoi rhagor o wybodaeth am sut y bydd y system gynllunio 

yn darparu ar gyfer y newidiadau a gyflwynir gan y Bil Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).  

29. Pwysleisiodd y Gweinidog bod angen am gysondeb ar draws 

Cymru gan ddweud:  

“… people understand consistency. Wherever you are in Wales, 

you will be getting the same deal.. This is about understanding 

what legislation will apply and how it will be interpreted and 

enacted … Therefore, within the Bill, the structure, we are 

saying, gives some consistency; you know if you are dealing 

with a council, wherever you are in Wales, or a local planning 

authority, you will be dealt with fairly, because the Bill will be 

very prescriptive about what is expected in terms of delivery.”
20

 

30. Gofynnwyd i'r Gweinidog, wrth symleiddio a sicrhau unffurfiaeth, 

a oedd hefyd yn anelu at leihau nifer yr awdurdodau cynllunio, a'i 

gwneud yn llai tebygol bod awdurdodau cynllunio yn dod i gasgliadau 

cwbl wahanol. Ei ateb oedd:  

“The three words that I used were “fairness”, “enabling” and 

“consistency” being right at the heart of the Bill. It would be fair 

to say that it is no secret that I suggested that 25 planning 

authorities for Wales is too many. We gave a submission … to 

the Williams commission that suggests that between 10 and 12 

planning authorities would probably be the right number for …  

the effectiveness of planning resilience. That is key to the 

delivery of this. There is no structure in the Bill that will define 

what new planning authorities will look like, but it probably will 

be my intention at some point to table an amendment to look 

                                       
19

 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, Cofnod y Trafodion, 

paragraff [18], 10 Tachwedd 2014 

20

 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, Cofnod y Trafodion, 

paragraff [31], 10 Tachwedd 2014 
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at powers that will give all planning authorities the same level 

of competence.”
21

 

31. Ychwanegodd hefyd ei fod am gael:  

“… a resilient service and if that means merging authorities 

planning functions, then that is what I will seek to do.”
22

 

32. Yn ei lythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a 

Chynaliadwyedd dyddiedig 7 Ionawr 2015, cyfeiriodd y Gweinidog at y 

dystiolaeth a roddodd inni, a dywedodd: 

“… a legislative approach is required to enable the Welsh 

Ministers to create and deliver effective, efficient and resilient 

planning services across Wales, where all planning authorities 

are treated equally in order to achieve this.” 

33. Cadarnhaodd y Gweinidog yn y llythyr ei bod yn fwriad ganddo 

ystyried gwelliant Llywodraeth Cymru a fyddai'n galluogi Awdurdodau 

Parciau Cenedlaethol i gael eu dwyn o fewn cwmpas y darpariaethau 

sy'n caniatáu ar gyfer sefydlu cydfyrddau cynllunio. Ar hyn o bryd, 

mae'r pŵer i greu cydfyrddau cynllunio o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad 

a Thref 1990 wedi'i gyfyngu i ardaloedd awdurdodau lleol. 

34. Pan holwyd ef am ddarpariaethau unigol, rhoddodd y Gweinidog 

nifer o atebion a oedd yn ymwneud â'r ffordd y mae Llywodraeth 

Cymru wedi mynd ati i ddrafftio'r Bil hwn.  

35. Pan holwyd ef am adrannau 15 a 16, eglurodd y Gweinidog pam 

nad oedd y manylion yn cael eu rhoi ar wyneb y Bil:   

“This piece of legislation is for 15 or 20 years. What we need to 

have is the flexibility to look at schemes that could be of 

national significance and have the ability to bring them in and 

make changes with flexibility, as opposed to amending the face 

of the Bill.”
23
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 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, Cofnod y Trafodion, 

paragraff [36], 10 Tachwedd 2014 

22

 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, Cofnod y Trafodion, 

paragraff [39], 10 Tachwedd 2014 

23

 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, Cofnod y Trafodion, 

paragraff [60], 10 Tachwedd 2014 
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36. O ran adran 17 ac o ran y diffiniad o Ddatblygiadau o Arwyddocâd 

Cenedlaethol, dywedodd y Gweinidog fel a ganlyn:  

“We are looking at ensuring that we define this in regulation, 

again to have the flexibility to understand what is of national 

significance, again driven by local communities. We need to 

understand what that will mean for the future, and what I 

would be reluctant to do is to have this on the face of the Bill, 

so that every time we have a perceived new criterion for 

national significance—and that can vary in terms of community, 

as well, in terms of what that may mean—we will have the 

flexibility to change that in regulations, as opposed to 

amending the framework of the Bill.”
24

 

37. Pan holwyd ef am gydsyniadau eilaidd o dan adran 18 dywedodd:   

“We cannot be definitive in this because we do not know what 

the future provisions may or may not need to be. We believe 

that we have futureproofed the Bill in order for us to be 

adaptable, where a DNS procedure and secondary consents are 

needed to be flexible in that process.”
25

 

Ein barn ni 

38. Nodwn sylwadau'r Gweinidog ynghylch cyfuno cyfraith cynllunio a 

chroesawn yr Atodlenni Keeling a gyhoeddwyd i gynorthwyo gyda 

darllen y Bil, ond gallent fod wedi'u cyflwyno yn gliriach (er enghraifft 

trwy groesgyfeirio at y ddarpariaeth berthnasol yn y Bil).  

39. Rydym hefyd o'r farn bod llythyrau'r Gweinidog ar 2 Rhagfyr 

2014, a 9 Ionawr 2015 yn darparu lefel dda o fanylder i egluro'r 

berthynas rhwng y Bil hwn a Biliau eraill Llywodraeth Cymru.   

40. Serch hynny, er i'r Gweinidog ddarparu'r dogfennau defnyddiol 

hyn, mae'r Bil yn anodd i'w ddilyn.  

41. Fel darn arfaethedig o gyfraith, rydyn ni o'r farn nad yw'r Bil, fel y'i 

drafftiwyd, yn ddigon cydgysylltiedig, ac o ganlyniad nid yw'n ddigon 

eglur.   

                                       
24

 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, Cofnod y Trafodion, 

paragraff [72], 10 Tachwedd 2014 

25

 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, Cofnod y Trafodion, 

paragraff [86], 10 Tachwedd 2014 
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42. Mae'n destun pryder inni glywed y Gweinidog yn dweud:  

“… it is not a policy enabling Bill; it is a framework skeleton Bill 

in terms of procedure”.  

Yn ein barn ni, mae'r Bil yn amlwg yn galluogi polisi mewn sawl ffordd 

ac rydyn ni'n credu y gallai achosi newidiadau sylweddol mewn polisi 

heb broses graffu briodol.  Mae ein hamheuon am Filiau fframwaith 

eisoes yn hysbys.
26

  

43. Rydyn ni o'r farn y gellid bod wedi cynnwys rhagor o fanylion ar 

wyneb y Bil.  

44. Fel sylw cyffredinol, rydyn ni'n ei weld braidd yn rhyfedd bod 

Llywodraeth Cymru yn gallu darparu Datganiadau o Fwriad Polisi ar 

gyfer rheoliadau sy'n ymwneud â materion sylweddol o bolisi, ac eto 

yn methu â rhoi rhywfaint o'r manylion hynny ar wyneb y Bil.    

45. Rydym yn nodi sylwadau'r Gweinidog ym mharagraffau 35 – 37 

uchod. Y thema sy'n dod i'r amlwg o'r sylwadau hyn yw na all 

gwybodaeth gael ei rhoi ar wyneb y Bil gan nad yw'n bosibl rhagweld 

beth fydd y polisi yn y dyfodol. Yn ogystal, mae'r angen am 

hyblygrwydd yn cael ei godi fel problem.  

46. Mae'r sylwadau hyn yn peri rhywfaint o bryder i ni, yn enwedig 

yng ngoleuni'r sylwadau canlynol a fynegwyd yng nghyflwyniad 

Llywodraeth Cymru i'r ymchwiliad Deddfu yn y Pedwerydd Cynulliad:  

"Yn ogystal, enillir hyblygrwydd ychwanegol sylweddol drwy 

wneud is-ddeddfwriaeth; nid yw’n ddarostyngedig i’r un 

cyfyngiadau amserlen â Biliau Cynulliad, ac mae’n galluogi 

diweddaru’r gyfraith i gyfateb ag amgylchiadau cyfnewidiol, 

neu gywiro neu ddiwygio’r gyfraith yng ngoleuni profiad. 

Pe bai’r broses hon yn gweithio’n dda, byddai’n helpu’r 

Cynulliad i ganolbwyntio, yn ei waith o graffu, ar y pwyntiau 

hanfodol, sef polisi ac egwyddor.”
27

 

47. Dylai'r wybodaeth y dylid ei rhoi ar wyneb y Bil gael ei 

phenderfynu'n rhannol gan y broblem sydd wedi arwain at yr angen 

                                       
26

 Gweler er enghraifft Pennod 4, y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 

Deddfwriaethol, Adroddiad ar y Bil Addysg (Cymru), Tachwedd 2013  

27

 Ymchwiliad i Ddeddfu yn y Pedwerydd Cynulliad, Tystiolaeth Ysgrifenedig, ML 13, 

paragraffau 27-28 
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am Fil yn y lle cyntaf, yn ei hanfod i ddelio gyda'r sefyllfa bresennol. Ni 

ddylai deddfwriaeth sylfaenol gael ei fframio mor fras gyda'r bwriad o'i 

defnyddio i bob pwrpas fel cyfrwng i gyflwyno is-ddeddfwriaeth dros 

gyfnod hir o amser i ddelio â'r hyn a allai neu na allai ddigwydd yn y 

dyfodol.  

48. Mae'r dull hwn yn cyfyngu ar allu'r Cynulliad fel deddfwrfa i 

graffu, dylanwadu ac i drafod gwelliannau posibl i faterion polisi 

sylweddol mewn fforwm democrataidd. Nid yw'n cynrychioli arfer da.  

49. Nodwn y pwyslais yn y Memorandwm Esboniadol ar ddefnyddio is-

ddeddfwriaeth mewn cyfraith cynllunio ac rydym yn cydnabod bod lle 

amlwg i is-ddeddfwriaeth i ddelio â materion penodol (er enghraifft, 

agweddau ar fanylder, gweinyddiaeth a phroses).  Fodd bynnag, rydym 

yn pryderu nad yw Llywodraeth Cymru wedi sicrhau’r cydbwysedd 

cywir o ran y Bil hwn. Nid ydym yn credu ei bod yn briodol i adael i is-

ddeddfwriaeth fynd i'r afael â materion polisi pwysig.  

50. Mae'r Gweinidog yn awgrymu yn ei dystiolaeth y byddai defnyddio 

is-ddeddfwriaeth yn osgoi'r angen am ddiwygio deddfwriaeth 

sylfaenol. Ni ddylid defnyddio dadl fel hon i gyfiawnhau hepgor 

deunydd pwysig oddi ar wyneb y Bil. Ffordd bosibl arall fyddai cynnwys 

darpariaethau ar wyneb y Bil ac yna eu diwygio drwy is-ddeddfwriaeth 

yn amodol ar y weithdrefn gadarnhaol, yn seiliedig ar brofiad neu 

ddatblygiadau polisi ac o fewn cyfnod rhesymol o amser. Nid yw 

cynnwys y pwerau hyn, a elwir yn “bwerau Harri'r VIII”, yn ffordd 

ddelfrydol o ddeddfu, ond gallai fod yn gyfaddawd rhesymol os bydd 

Llywodraeth Cymru o'r farn bod gwir angen am hyblygrwydd o'r fath. 

Byddai mynd ati fel hyn yn rhoi mwy o sicrwydd i gynllunwyr, 

datblygwyr a rhanddeiliaid allweddol eraill dros siâp cyffredinol y 

system gynllunio a'r ddeddfwriaeth a fydd yn gymwys (yn amodol ar ei 

chychwyn) pan gaiff y Bil Gydsyniad Brenhinol.  

Casgliad 2: credwn y dylid rhoi mwy o fanylion ar wyneb y Bil, yn 

enwedig o ran materion o bolisi arwyddocaol.  

51. Mae Pennod 5 yn ein hadroddiad yn nodi meysydd polisi penodol 

y dylid ymdrin â hwy ar wyneb y Bil, ac mae’n gwneud argymhellion yn 

unol â hynny.   

52. Yn ystod y sesiynau tystiolaeth, wrth drafod materion o gysondeb 

rhwng awdurdodau cynllunio, soniodd y Gweinidog am ddiwygio'r Bil i 

edrych ar bwerau a fydd yn rhoi'r un lefel o gymhwysedd i bob 
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awdurdod cynllunio.  Soniodd hefyd bod angen bod yn barod i uno 

awdurdodau ar sail swyddogaethau cynllunio (gweler paragraffau 30 a 

31 uchod). Rydym yn cydnabod bod y Gweinidog wedi egluro'r 

sylwadau hyn yn ei ohebiaeth â'r Pwyllgor Amgylchedd a 

Chynaliadwyedd.  

53. Serch hynny, rydym yn dymuno cofnodi ein pryder y gallai'r fath 

faterion sylfaenol o bolisi gael eu rhoi yn y Bil yn ystod camau 

diweddarach y broses ddeddfwriaethol. Byddai gweithredu yn y fath 

fodd yn cyfyngu ar yr ymgysylltu y gellid ei wneud rhwng rhanddeiliaid 

a'r pwyllgor polisi perthnasol ar union natur unrhyw eiriad i'w gynnwys 

ar wyneb y Bil, gan leihau lefel y craffu yn y broses.   
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5. Pwerau i wneud is-ddeddfwriaeth - sylwadau ar 

bwerau penodol 

 Cefndir  

54. Mae'r Bil yn cynnwys 65 o bwerau i wneud gorchmynion a 

rheoliadau, ac mae pedwar ohonyn nhw'n destun y weithdrefn 

gadarnhaol. Mae crynodeb o'r rhain yn Rhan 5 o'r Memorandwm 

Esboniadol.  

55. Rydyn ni'n sôn isod am y materion sy'n achosi'r pryder mwyaf i ni.  

Rhan 2 – Cynllunio datblygu  

56. Mae Rhan 2 yn ymwneud â phroses y cynllun datblygu. Mae Rhan 

2 yn disodli Cynllun Gofodol Cymru gyda chynllun cenedlaethol 

newydd, sef y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol. Mae adrannau 3 i 9 

yn ymdrin â pharatoi haen newydd o Gynlluniau Datblygu Strategol. 

Mae adrannau 10 i 13 yn gwneud amryw newidiadau i broses y 

Cynlluniau Datblygu Lleol. 

Adran 3 - Dynodi ardaloedd cynllunio strategol a sefydlu paneli 

cynllunio strategol 

57. Mae adran 3 yn mewnosod adrannau 60D i 60G yn Neddf 

Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004.   

58. Mae adran 3(1) yn mewnosod adran 60D (Pŵer i ddynodi 

ardaloedd cynllunio strategol a sefydlu paneli cynllunio strategol) yn 

Neddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004. Mae Adran 60D(1) yn 

galluogi Gweinidogion Cymru i wneud rheoliadau yn dynodi ardal 

cynllunio strategol a sefydlu panel cynllunio strategol. Cyn gwneud 

rheoliadau, rhaid i Weinidogion Cymru gyhoeddi cyfarwyddyd o dan 

adran 60E (Paratoi a chyflwyno cynnig ar gyfer ardal cynllunio 

strategol) a rhaid i'r awdurdod cyfrifol fod naill ai wedi cyflwyno cynnig 

ar gyfer ardal i'w dynodi neu wedi methu â gwneud hynny o fewn 

cyfnod penodol. Rhaid i Weinidogion Cymru fod wedi ymgynghori 

hefyd, lle bo angen.  

59. Mae'r ddogfen Datganiadau o Fwriad Polisi yn nodi fel a ganlyn:  
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"Bydd y rheoliadau sy'n sefydlu Ardal Cynllunio Strategol, Panel 

Cynllunio Strategol (PCS) a'r Cynllun Datblygu Strategol (CDS) ar 

gyfer yr ardal honno yn amlinellu'r canlynol: 

– Manylion yr ardal gan gynnwys map o'r ffiniau; 

– Enw'r PCS; 

– Nifer yr aelodau ar y PCS gan gynnwys y rhaniad o ddwy ran 

o dair o aelodau awdurdod cynllunio lleol ac un rhan o dair o 

aelodau enwebedig sefydliadau cymdeithasol, economaidd 

ac amgylcheddol; 

– swyddogaethau'r PCS.”
28

 

60. Mae'r rheoliadau yn ddarostyngedig i'r weithdrefn negyddol 

oherwydd eu bod yn rhagnodi materion technegol manwl, a allai newid 

o bryd i'w gilydd.
29

 

Tystiolaeth y Gweinidog  

61. Pan ofynnwyd pam fod newidiadau mor sylweddol yn cael eu 

gwneud gan reoliadau (o dan adran 60D(1)) gan ddefnyddio'r 

weithdrefn negyddol, dywedodd y Gweinidog:   

“You call them significant. I would call them important process 

issues in the whole structure of the way the planning system 

works. They are not effectively being required to do something 

new. What we are seeking for them to do is to bring data 

together and inform better, on a regional basis, planning detail. 

The principle of this is not new; we have city regions that 

operate in a strategic way across a region not in legislation. We 

are saying that this just gives us an opportunity to start to 

frame operational issues of how local planning authorities can 

interact better at a strategic level in legislation. 

We believe … that the procedure that we have laid for this is of 

a technical nature. The detail of this will be the detail that the 

strategic panels consider, not in terms of the structural 

approach to how we get there. We believe that we have applied 
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 Datganiadau o Fwriad Polisi, tudalen 5  
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 Y Memorandwm Esboniadol, Pennod 5, tudalen 52  
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the appropriate procedure to create the strategic planning 

panels…”
30

  

62. Dywedodd swyddog a oedd wedi dod gyda'r Gweinidog fod y 

Datganiadau o Fwriad Polisi yn disgrifio sut rydym yn bwriadu 

defnyddio'r pwerau hynny
31

 ac ychwanegodd:  

“… the basic principle behind the powers is that we recognise 

that there is a need for strategic planning in certain parts of 

Wales, but we do not wish to be overly prescriptive in terms of 

the area, the membership and those sorts of issues. So, we are 

seeking an opportunity for those areas themselves to actually 

identify the area and the membership that they want to have on 

those panels.”
32

 

63. Ychwanegodd y Gweinidog fel a ganlyn “the power when 

exercised, and the Order, that will be made will be based upon 

evidence”
33

 ac aeth ymlaen i ddweud:  

“… it is about making sure that local authorities and the 

strategic planning areas have their view on what the democratic 

appropriateness is in terms of that determination and how we 

balance that regarding responsibility, consistency and 

democratic accountability. They are all of fundamental 

importance, but more importantly the fundamental point here 

is consultation—not us dictating it; it is about being driven 

from the bottom up.”
34

 

Ein barn ni  

64. Yn ein barn ni, nid yw dynodi ardaloedd cynllunio strategol a 

sefydlu paneli cynllunio strategol yn faterion o fanylder technegol; 

maen nhw'n cynrychioli mater sylweddol o bolisi a allai fod â 

goblygiadau pellgyrhaeddol ar gyfer darparu gwasanaethau cynllunio 

ledled Cymru.  
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65. Bydd gan y cynlluniau strategol sy'n cael eu llunio gan y paneli 

'statws cynllun datblygu' o dan adran 38 o Ddeddf Cynllunio a Phrynu 

Gorfodol 2004, a bydd yn un o'r cynlluniau - ynghyd â'r Fframwaith 

Datblygu Cenedlaethol a’r Cynllun Datblygu Lleol - a fydd yn sail i 

benderfyniadau ynghylch caniatâd cynllunio. Er bod rhai awdurdodau 

lleol eisoes yn cydweithredu’n wirfoddol ar lefel strategol, a bod, er 

enghraifft, ddarpariaeth yn Neddf 2004 ar gyfer cynlluniau datblygu 

lleol ar y cyd, nid ydym yn cytuno â'r Gweinidog na ofynnir i 

awdurdodau lleol wneud rhywbeth newydd. 

66. Yn ein barn ni, byddai'n briodol i reoliadau a wneir o dan adran 

60D(1) o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (fel y'u 

mewnosodwyd gan adran 3 o'r Bil) i fod yn ddarostyngedig i'r 

weithdrefn gadarnhaol.  

Argymhelliad 1: argymhellwn fod y Gweinidog yn cyflwyno 

gwelliant i'r Bil yn cymhwyso'r weithdrefn gadarnhaol at wneud 

rheoliadau o dan adran 60D(1) o Ddeddf Cynllunio a Phrynu 

Gorfodol 2004.   

Rhan 3 – Gweithdrefn cyn ymgeisio 

67. Mae Rhan 3 yn cyflwyno gweithdrefnau newydd ar gyfer 

ymgynghori cyn ymgeisio a phwerau ynghylch darparu gwasanaethau 

cyn ymgeisio. 

Adran 15 – Gofyniad i gynnal ymgynghoriad cyn ymgeisio  

Adran 16 – Gofyniad i ddarparu gwasanaethau cyn ymgeisio     

68. Mae adrannau 15 ac 16 o'r Bil yn diwygio Deddf Cynllunio Gwlad a 

Thref 1990 ac yn gwneud darpariaeth ar gyfer gweithdrefn cyn 

ymgeisio.  Mae'r darpariaethau wedi'u cynllunio i roi mwy o bwyslais ar 

y system rheoli datblygu. Mae'r Memorandwm Esboniadol yn nodi fel a 

ganlyn: 

"Diben y darpariaethau hyn yw cyflwyno gofyniad statudol i 

ymgysylltu â phersonau a nodir cyn ymgeisio, sy'n debygol o 

gynnwys y cyhoedd ac ymgyngoreion statudol yn y broses 

gwneud cais cynllunio, lle mae datblygiad yn cyfateb i 

ddisgrifiad a nodir mewn gorchymyn datblygu o dan 

isddeddfwriaeth.”
35
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69. Mae adran 15 yn cynnwys chwe phŵer i wneud gorchmynion ac 

mae adran 16 yn cynnwys pedwar pŵer i wneud rheoliadau. Maent oll 

yn ddarostyngedig i'r weithdrefn negyddol. Yn ddiweddar, bu 

Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar ei chynigion ar gyfer defnyddio'r 

pwerau yn adrannau 15 ac 16.
36

 

70. Gofynnwyd pam fod cymaint o'r darpariaethau yn adrannau 15 ac 

16 wedi eu gadael i is-ddeddfwriaeth yn hytrach na'u bod yn 

ymddangos ar wyneb y Bil. Ar ôl egluro manteision y broses cyn 

ymgeisio, dywedodd y Gweinidog fel a ganlyn:
37

   

“In terms of the specific question of whether this should be on 

the face of the Bill and not left to subordinate legislation, as the 

Member will be aware, when we launched the Bill, it was a 

weighty document, with the explanatory memorandum being 

another weighty document, and we also said that we will be 

issuing lots of consultation and statements of intent along the 

way. We issued the statement of intent on Friday … that was 

quite a challenge for us, because I wanted to ensure that we 

got this out to you as soon as possible and gave you the most 

detail possible to be as transparent as we could be.”
38

 

Ein barn ni  

71. Rydym o'r farn bod naw o'r pwerau i wneud gorchmynion a 

rheoliadau o dan adrannau 15 ac 16 yn ddarostyngedig i'r weithdrefn 

negyddol, a hynny'n briodol, am eu bod yn ymdrin yn bennaf â 

materion sy'n ymwneud â phrosesau a gweinyddu.  

72. Fodd bynnag, rydym yn nodi bod gorchymyn a wnaed o dan adran 

61Z(1)(b) o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y'i 

mewnosodwyd gan adran 15 o'r Bil) yn galluogi Gweinidogion Cymru i 

bennu disgrifiadau o ddatblygiad a allai fod yn destun ymgynghoriad 

cyn ymgeisio.  

73. Nid yw'n glir i ni sut y gallai hyn gael ei ystyried yn 'fater 

technegol' o gofio y gallai ymgynghori cyn ymgeisio olygu costau 
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sylweddol i'r ymgeisydd ac y gallai felly fod yn rhwystr i'r rhai sy'n 

dymuno gwneud cais am ganiatâd. Er bod y Gweinidog wrthi'n 

ymgynghori ar gategorïau o ddatblygiad 'mawr' y byddai'r gofyniad yn 

berthnasol iddo, byddai'r pŵer fel y'i drafftiwyd yn caniatáu i ofyniad 

o'r fath gael ei roi ar ymgeiswyr sy'n gwneud cais am estyniadau bach 

i'w cartrefi. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod bod angen hyblygrwydd 

a'r gallu i newid y categorïau o ddatblygiad y mae angen ymgynghori 

arnyn nhw cyn ymgeisio.  

74. Ar y cyfan, os nad yw'r Gweinidog yn bwriadu cynnwys 

disgrifiadau o ddatblygiad ar wyneb y Bil a allai fod yn destun 

ymgynghori cyn ymgeisio, credwn y byddai gorchymyn o'r fath yn elwa 

o'r craffu mwy trylwyr a roddir o dan y weithdrefn gadarnhaol.   

Argymhelliad 2: argymhellwn, os nad yw'r Gweinidog yn bwriadu 

cynnwys ar wyneb y Bil y datblygiadau hynny a fydd yn 

ddarostyngedig i'r weithdrefn ymgynghori cyn ymgeisio (a 

chaniatáu iddynt gael eu diwygio drwy offeryn cadarnhaol), y dylai 

gyflwyno gwelliant i'r Bil yn cymhwyso'r weithdrefn gadarnhaol i 

wneud gorchymyn o dan adran 61Z(1)(b) o Ddeddf Cynllunio Gwlad 

a Thref 1990.    

Rhan 4 – Ceisiadau i Weinidogion Cymru 

75. Mae adrannau 17 i 19 yn cyflwyno categori newydd o ganiatâd 

cynllunio a elwir yn Ddatblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol. 

Gweinidogion Cymru fydd yn penderfynu ar y rhain.   

76. Bydd adran 20 yn rhoi opsiwn i ddatblygwyr wneud cais am 

ganiatâd cynllunio yn uniongyrchol i Weinidogion Cymru mewn 

amgylchiadau lle'r ystyrir bod yr awdurdod cynllunio lleol yn 

'tangyflawni'. 

Adran 17 – Datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol: ceisiadau 

am ganiatâd cynllunio  

77. Mae adran 17 yn mewnosod adrannau 62D (Datblygiadau o 

arwyddocâd cenedlaethol: ceisiadau i'w gwneud i Weinidogion Cymru) 

a 62E (Hysbysiad o gais arfaethedig o dan adran 62D) yn Neddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990.  Mae Adran 62D yn cynnwys dau bŵer i 

wneud rheoliadau.  Mae'r naill yn pennu'r meini prawf lle bydd 

Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol yn ddarostyngedig i'r 

weithdrefn gadarnhaol (adran 62D(3)), ac mae'r llall (adran 62D(6)) yn 
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disgrifio'r math o geisiadau i ymdrin â hwy fel Datblygiadau o 

Arwyddocâd Cenedlaethol drwy'r weithdrefn negyddol.   

78. Mae adran 62E yn cynnwys dau bŵer i wneud gorchmynion sy'n 

ymwneud â'r gofynion hysbysu ar gyfer Datblygiadau o Arwyddocâd 

Cenedlaethol (y ddau'n ddarostyngedig i'r weithdrefn negyddol).  

79. Mae penderfyniadau Gweinidogion Cymru ar Ddatblygiadau o 

Arwyddocâd Cenedlaethol yn derfynol.
39

 

80. Gofynnwyd i'r Gweinidog pam nad oes diffiniad o Ddatblygiadau o 

Arwyddocâd Cenedlaethol ar wyneb y Bil ar hyn o bryd.  Atebodd y 

Gweinidog trwy ddweud:  

“We are looking at ensuring that we define this in regulation, 

again to have the flexibility to understand what is of national 

significance, again driven by local communities. We need to 

understand what that will mean for the future, and what I 

would be reluctant to do is to have this on the face of the Bill, 

so that every time we have a perceived new criterion for 

national significance—and that can vary in terms of community, 

as well, in terms of what that may mean—we will have the 

flexibility to change that in regulations, as opposed to 

amending the framework of the Bill.”
40

 

81. Pan ofynnwyd iddo ymhellach pam fod Datblygiadau o 

Arwyddocâd Cenedlaethol ddim ar wyneb y Bil, a hwythau'n egwyddor 

ganolog, cytunodd y Gweinidog i ysgrifennu atom, er nad oedd, wrth 

wneud hynny, yn ystyried hyn yn newid mor fawr ag yr awgrymai'r 

Aelod, gan deimlo bod hwn yn fater a yrrir gan broses.
41

 Awgrymodd 

hefyd “the majority of DNSs … are encompassed within the call-in 

principle that is already in place”,
42

 ac aeth rhagddo i ddweud:  

“With the DNS process, at least it will be defined in the 

legislation where the principle, of whatever it may be, will be, 

whether it is a principle of a development of over 50 homes, for 

instance—and that is just an example; it is not definitive, 

                                       
39

 Datganiadau o Fwriad Polisi, tudalen 12  

40

 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, Cofnod y Trafodion, 

paragraff [72], 10 Tachwedd 2014 

41

 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, Cofnod y Trafodion, 

paragraff [75], 10 Tachwedd 2014 

42

 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, Cofnod y Trafodion, 

paragraff [75], 10 Tachwedd 2014 



29 

Chair—that may be categorised within the category of DNS. 

That would be consistent across Wales. Currently that is not the 

case; an applicant for a similar development may have it called 

in or may not have it called in, depending on where you are in 

Wales. This gives a structure to the approach so that you know 

exactly what will be dealt with by local authorities and exactly 

what will be dealt with by ministerial intervention or by PINS. As 

regards the criteria for DNS, that will be done by the affirmative 

procedure, so it is not the case that Ministers will issue 

guidance or principles around this; there will also be the checks 

and balances of the Assembly.”
43

 

82. Dywedodd hefyd: 

“… there is flexibility in order for us to have any additional 

powers that come to Wales and the ability to add that to DNS, if 

it was appropriate, would enable us to do this, rather than the 

principle of amending the Bill at primary legislation stage.”
44

 

83. Dywedodd y Gweinidog fod cynlluniau tebyg yn Lloegr yn cael eu 

cynnwys ar wyneb y ddeddfwriaeth.
45

 Eglurodd hefyd fod arwyddion o'r 

cynigion hyn ar gyfer Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol wedi'u 

cynnwys yn y ddogfen ymgynghori, Cynllunio Cadarnhaol
46

 ac wedi'u 

hanfon atom mewn llythyr dilynol.
47

 Yn y llythyr hwnnw dywedodd:  

"Ymdrinnir â Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol yn y 

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (FfDC) fydd yn destun 

ymgynghoriad cyhoeddus am 12 wythnos, gyda Gweinidogion 

Cymru yn ei ystyried wedi hynny. Caiff drafft terfynol yr FfDC ei 

roi ger bron y Cynulliad am gyfnod o 60 diwrnod iddo ei 

gymeradwyo.  Dim ond y datblygiadau hyn a'r rheini sy'n 

bodloni'r amodau yn y rheoliadau fydd yn cael eu cyfrif fel 

Datblygiadau o Arwyddocad Cenedlaethol. Gellir arolygu ac 

adolygu'r FfDC unrhyw bryd cyn belled â'i fod yn cael ei graffu 
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ymhellach. Caiff arweiniad ei gyhoeddi yn disgrifio'r broses 

hon.” 

84. Rydym hefyd wedi nodi bod y Memorandwm Esboniadol yn dweud 

mai un o'r themâu a ddaeth i'r amlwg yn yr ymgynghoriad oedd:   

“Pryderon am ddiffyg democrataidd posibl mewn perthynas â'r 

cynigion ar gynllunio strategol a'r gweithdrefnau ymgeisio ar 

gyfer Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol.”
48

 

Ein barn ni  

85. Mae adran 17 o'r Bil yn darparu bod cais am Ddatblygiad o 

Arwyddocâd Cenedlaethol i gael ei wneud i Weinidogion Cymru yn 

hytrach nag i'r awdurdod cynllunio lleol.  

86. Mae hwn yn fater arwyddocaol o bolisi ac mae'n syndod nad oes 

diffiniad neu ddosbarth o Ddatblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol 

ar wyneb y Bil, yn enwedig pan ymddangosodd gwybodaeth o'r fath 

mewn papur ymgynghori gan Lywodraeth Cymru a gyhoeddwyd cyn y 

Bil ac a ddarparwyd i ni maes o law gan y Gweinidog.  

87. Ni allwn weld unrhyw reswm pam na ellir rhoi'r wybodaeth hon ar 

wyneb y Bil (efallai mewn Atodlen), a rhoi pŵer i Weinidogion Cymru ei 

diwygio drwy is-ddeddfwriaeth sy'n ddarostyngedig i'r weithdrefn 

gadarnhaol, pe byddai angen am hynny. Byddai gwneud hynny yn rhoi 

mwy o sicrwydd ac eglurder i'r rhai yr effeithir arnynt gan y 

ddeddfwriaeth.  

88. Wrth ddod i'r casgliad hwn, nodwn fod darpariaethau tebyg mewn 

deddfwriaeth berthnasol arall sy'n gymwys i Gymru a Lloegr. Mae 

Deddf Cynllunio 2008 yn rhestru categorïau o ddatblygiad, a elwir yn 

Brosiectau Seilwaith Cenedlaethol eu Harwyddocâd, (sydd angen 

caniatâd yr Ysgrifennydd Gwladol), ar wyneb y Ddeddf. Mae'r 

Ysgrifennydd Gwladol yn cael pŵer i ddiwygio'r rhestr drwy gyfrwng 

rheoliadau i ychwanegu neu ddileu categori o ddatblygiad o'r rhestr os 

bydd angen am hynny.   

                                       
48

 Y Memorandwm Esboniadol, paragraff 4.24 



31 

Argymhelliad 3: argymhellwn y dylai'r Gweinidog gyflwyno 

gwelliannau i'r Bil er mwyn:  

– cynnwys ar ei wyneb gategorïau o ddatblygiadau sydd i'w 

dosbarthu'n ddatblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol; a  

– chaniatáu i gategorïau o'r fath gael eu diwygio drwy is-

ddeddfwriaeth a fydd yn ddarostyngedig i'r weithdrefn 

gadarnhaol.   

89. Yn fwy cyffredinol,  rydym yn siomedig nad oedd gwybodaeth am 

Ddatblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol ar wyneb y Bil fel y'i 

cyflwynwyd. Byddai hyn wedi caniatáu lefel uwch o graffu 

deddfwriaethol na'r hyn a gynigir gan y broses graffu yn ystod y 

cyfnodau diwygio neu wrth lunio is-ddeddfwriaeth. Er ein bod yn 

derbyn y bydd Gweinidogion Cymru wedi ymgynghori â rhanddeiliaid 

ar y mater hwn, mae hon yn broses wahanol iawn i graffu gan y 

Cynulliad ar gynigion penodol a phendant a gyflwynir yn swyddogol 

gan Lywodraeth Cymru.   

Adran 18 - Datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol: cydsyniadau 

eilaidd  

90. Mae adran 18 yn mewnosod adrannau 62F (Datblygiadau o 

arwyddocâd cenedlaethol: cydsyniadau eilaidd), 62G (Datblygiadau o 

arwyddocâd cenedlaethol: darpariaeth atodol ynghylch cydsyniadau 

eilaidd) a 62H (Datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol: ystyr 

cydsyniad eilaidd) yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.  

91. O dan y Bil, caiff Gweinidogion Cymru wneud penderfyniadau ar 

gydsyniadau y maent o'r farn eu bod yn gysylltiedig â chais o dan y 

categori newydd o Ddatblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol ac sydd, 

yn eu barn hwy, yn rhai y dylai gael eu gwneud ganddyn nhw yn 

hytrach na chan yr awdurdod cydsynio arferol. Mae penderfyniad ar 

gydsyniad eilaidd yn derfynol.  

92. Byddai adran 62G(6) yn galluogi Gweinidogion Cymru, drwy 

reoliadau, i ddarparu bod deddfiadau eraill, neu ofynion yn y 

deddfiadau hynny, yn gymwys gyda newidiadau neu i beidio â bod yn 

gymwys o gwbl, wrth wneud penderfyniadau ar gydsyniadau eilaidd. 

Mae'r rheoliadau yn ddarostyngedig i'r weithdrefn negyddol oherwydd 
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eu bod yn rhagnodi materion technegol manwl, a allai newid o bryd i'w 

gilydd.
49

 

93. O dan adran 62H(1) caiff Gweinidogion Cymru nodi ystyr 

"cydsyniad eilaidd" yn y rheoliadau. Ni chaiff Gweinidogion Cymru 

ragnodi disgrifiadau o gydsyniadau neu hysbysiadau fel 'cydsyniadau 

eilaidd' oni bai bod y ddarpariaeth sy'n ymwneud â'r cydsyniad o fewn 

cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad pe bai'n rhan o Ddeddf, a lle 

mae'r cydsyniad yn cael ei roi gan gorff sy'n arfer swyddogaethau o 

natur gyhoeddus. Mae'r rheoliadau yn ddarostyngedig i'r weithdrefn 

negyddol oherwydd eu bod yn rhagnodi materion technegol manwl, a 

allai newid o bryd i'w gilydd.
50

 

94. Gofynnwyd i'r Gweinidog pam fod cyn lleied o wybodaeth ar 

wyneb y Bil am y berthynas rhwng y cydsyniadau hyn a'r Datblygiadau 

o Arwyddocâd Cenedlaethol, ac o ganlyniad, pam y cafodd y 

weithdrefn negyddol ei dewis ar gyfer y rheoliadau. Dywedodd:  

“As to it not being defined on the face of the Bill, the issue 

around whether, in relation to any future legislation, whether 

hazardous substance consents, listed building consents, and 

planning permission surrounding them, all the secondary 

consent needs to have the flexibility based upon the DNS 

criteria—. So, it is about understanding what the DNS will be 

and then what the application may be in the future to 

secondary consents ... We cannot be definitive in this because 

we do not know what the future provisions may or may not 

need to be. We believe that we have futureproofed the Bill in 

order for us to be adaptable, where a DNS procedure and 

secondary consents are needed to be flexible in that process.”
51

 

95. Pan ofynnwyd pam fod rheoliadau sy'n ymwneud â Datblygiadau o 

Arwyddocâd Cenedlaethol yn ddarostyngedig i'r weithdrefn 

gadarnhaol, a bod y rhai sy'n ymwneud â chydsyniadau eilaidd yn 

ddarostyngedig i'r weithdrefn negyddol, dywedodd y Gweinidog:  
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“It is purely that they are secondary consents. We think that 

they are ancillary to the first decision-making process …”
52

 

96. Nodwn fod y Datganiadau o Fwriad Polisi yn nodi'r cydsyniadau 

eilaidd hynny sydd i'w rhagnodi i ddechrau gan reoliadau sydd i'w 

gwneud o dan adran 62H(1) o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 , 

a'u bod hefyd yn dweud “Gall rheoliadau ychwanegol ychwanegu, 

diwygio neu ddileu caniatâd o'r rhestr hon.”
53

 

Ein barn ni 

97. Credwn fod yr un dadleuon yn berthnasol i gydsyniadau eilaidd ag 

sy'n gymwys i Ddatblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol.  

98. Unwaith eto, rydym yn ystyried cydsyniadau eilaidd yn faterion 

polisi yn hytrach nag yn faterion technegol.   

99. Nodwn awgrym y Gweinidog na ddylid rhoi gwybodaeth ar wyneb 

y Bil am na all Llywodraeth Cymru fod yn bendant am ddarpariaethau'r 

dyfodol. Fel y nodwyd gennym eisoes ym mharagraff 47 nid ydym o'r 

farn bod hon yn ddadl ddilys na phriodol ar gyfer cadw deunydd oddi 

ar wyneb Bil.   

100. Yn ogystal, credwn fod cydsyniadau eilaidd yn bwysicach nag yr 

awgrymodd y Gweinidog, yn enwedig o ystyried eu bod yn 

gydsyniadau a fyddai wedi'u penderfynu'n llawer mwy lleol ar un adeg, 

ac y gallent, o bosibl, fod yn eang iawn eu cwmpas.  

101. Nodwn hefyd, yn Neddf Cynllunio 2008, bod rhestr anghyflawn o'r 

materion sydd i'w cynnwys ar ffurf cydsyniadau ategol, sy'n debyg i 

gydsyniadau eilaidd, wedi'i chynnwys yn adran 120 ac atodlen 5 i'r 

Ddeddf. Serch hynny, rydym yn cydnabod bod y broses ar gyfer rhoi 

caniatâd ar gyfer Prosiectau Seilwaith Cenedlaethol yn wahanol i'r 

broses ar gyfer Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol yn y Bil hwn.     

Argymhelliad 4: argymhellwn y dylai'r Gweinidog gyflwyno 

gwelliannau i'r Bil er mwyn:  

– cynnwys ar ei wyneb restr o'r holl faterion a allai gael eu 

categoreiddio ar hyn o bryd yn gydsyniadau eilaidd; a  
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– chaniatáu i wybodaeth o'r fath gael ei diwygio drwy is-

ddeddfwriaeth a fydd yn ddarostyngedig i'r weithdrefn 

gadarnhaol.   

Adran 20 – Yr opsiwn i wneud cais i Weinidogion Cymru  

102. Mae adran 20 yn mewnosod adrannau 62L (Opsiwn i wneud cais 

yn uniongyrchol i Weinidogion Cymru) a 62M (Opsiwn i wneud cais i 

Weinidogion Cymru: cais cysylltiedig) yn  Neddf Cynllunio Gwlad a 

Thref 1990. Bwriadwyd i'r darpariaethau hyn fod yn gymwys dim ond 

pan ystyrir bod awdurdod cynllunio yn "perfformio'n wael" neu'n 

“tangyflawni”
54

 a'i fod wedi'i ddynodi felly gan Weinidogion Cymru o 

dan adran 62L(2). Mae adran 62L(8) yn darparu bod rhaid i 

Weinidogion Cymru gyhoeddi, ym mha bynnag ffordd y gwelant yn 

dda, y meini prawf a fydd yn berthnasol wrth benderfynu a ddylid 

dynodi awdurdod lleol neu ddirymu dynodiad o'r fath.  

103. Mae Adran 62L cynnwys dau bŵer i wneud rheoliadau, ac mae 

adran 62M yn cynnwys pŵer i wneud rheoliadau a phŵer i wneud 

gorchymyn.  Mae pob un ohonynt yn ddarostyngedig i'r weithdrefn 

negyddol oherwydd eu bod yn rhagnodi materion technegol manwl, a 

allai newid o bryd i'w gilydd.
55

 

104. Mae'r pŵer i wneud rheoliadau yn adran 62L(3) yn galluogi 

Gweinidogion Cymru i nodi'r mathau o ddatblygiad lle byddai cais yn 

cael ei wneud i Weinidogion Cymru yn hytrach nag i awdurdod 

cynllunio lleol, pan fo awdurdod cynllunio yn tangyflawni. Mae 

penderfyniad a wneir gan Weinidogion Cymru o dan yr adran hon yn 

derfynol. 

105. Mae'r pŵer i wneud rheoliadau yn adran 62L(5) yn galluogi 

Gweinidogion Cymru i ddisgrifio'r math o geisiadau sydd i'w trin fel 

"ceisiadau cymwys".   

106. Mae adran 62M(3)(b) yn galluogi Gweinidogion Cymru i ragnodi 

mewn rheoliadau y math o gais sydd i'w drin fel "cais cysylltiedig" 

(hynny yw, cais a wneir o dan y Deddfau Cynllunio ac sy'n gysylltiedig 

â chais a wneir o dan adran 62L).  Pan fo cais am ganiatâd cynllunio yn 

cael ei wneud yn uniongyrchol i Weinidogion Cymru, mae'r Bil hefyd yn 

eu galluogi i wneud penderfyniad ar unrhyw "gais cysylltiedig".  Mae 

unrhyw benderfyniad o'r fath yn derfynol.   
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107. Gofynnwyd i'r Gweinidog a oedd y broses sy'n ymwneud ag 

awdurdodau sy'n tangyflawni wedi ei hamlinellu'n gadarn yn y 

ddeddfwriaeth, ac a yw'r defnydd o'r weithdrefn negyddol yn briodol 

mewn perthynas â'r pwerau sylweddol sydd ar gael drwy reoliadau. 

Dywedodd wrthym: “the principle of when an applicant has the option 

to apply directly to a Minister is one of significant importance”
56

 ac 

aeth ymlaen i ddweud:  

“… it is a last resort this element, in terms of the ability for a 

developer to apply directly to Welsh Ministers …”
57

  

108. Pan ofynnwyd iddo sut y byddai'n gwybod a yw awdurdod 

cynllunio yn tangyflawni, dywedodd:  

“We already have data in terms of a benchmark of where local 

authorities lie. We have 25 planning authorities. There is an 

Excel sheet—that is not a hidden document—in the public 

domain, which indicates already where local authorities are 

better than others in terms of their determination and 

application in relation to costs, fees, the applied length of 

determination, and the effectiveness of determination, more  

importantly … There will be a reporting process for each local 

planning authority in the future too, so we will be able to very 

clearly demonstrate where a local authority is not meeting its 

obligation in terms of the quality planning service that is 

expected.”
58

 

109. Yn Lloegr, o ran y ddogfen sy'n pennu'r meini prawf sydd i'w 

cymhwyso wrth benderfynu p'un ai i ddynodi awdurdod lleol, mae 

adran 62B o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn ei gwneud yn 

ofynnol bod yn rhaid iddi gael ei chyhoeddi a'i gosod gerbron dau Dŷ'r 

Senedd am 40 diwrnod heb ei dirymu cyn y gall ddod i rym. 

Ein barn ni 

110. Mae adran 20 yn darparu pwerau i Weinidogion Cymru, a gallai'r 

pwerau hynny fod yn eang iawn, yn enwedig o ran dynodi awdurdodau 

sy'n tangyflawni (sef y sbardun ar gyfer cymhwyso'r adran hon) a 
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thynnu’r hawl i benderfynu oddi ar awdurdodau lleol, os digwydd i'r 

ymgeisydd ddewis gwneud cais i Weinidogion Cymru.  

111. Nid yw'n gwbl glir beth yw awdurdod lleol sy'n tangyflawni, a 

nodwn nad oes gan y Cynulliad unrhyw rôl benodol o ran y meini 

prawf i'w defnyddio.   

112. Felly, mae'n anodd i ni roi sylwadau ar y pwerau i wneud is-

ddeddfwriaeth o dan adran 62L a 62M o Ddeddf Cynllunio Gwlad a 

Thref 1990, sydd i'w mewnosod gan adran 20 o'r Bil.  

Argymhelliad 5: argymhellwn fod y Gweinidog yn egluro diben 

adran 20 yn ystod y ddadl Cyfnod 1 ar y Bil hwn, gan esbonio sut y 

bydd yn gweithredu yn ymarferol, gan gynnwys:  

– y meini prawf i'w defnyddio wrth benderfynu a yw awdurdod 

lleol yn tangyflawni;  

– y mathau o ddatblygiadau y bydd yn gymwys iddynt;  

– pa asesiad y mae wedi'i wneud ynghylch a fyddai 

darpariaeth debyg i'r un yn adran 62B o Ddeddf Cynllunio 

Gwlad a Thref 1990 yn briodol.   

Rhan 6 – Gorfodi, apelau etc      

Adran 44 – Costau ceisiadau, apelau a chyfeiriadau  

113. Mae adran 44 yn mewnosod adran 322C yn Neddf Cynllunio 

Gwlad a Thref 1990 a  byddai'n caniatáu i Weinidogion Cymru 

gyfarwyddo bod eu costau yn cael eu hadennill o'r awdurdod cynllunio 

lleol neu barti i apêl. Mae costau o'r fath yn cynnwys y gost weinyddol 

gyfan, ac yn cynnwys costau a gorbenion staff cyffredinol Llywodraeth 

Cymru.   

114. O dan adran 322C(5), caiff Gweinidogion Cymru ragnodi, drwy 

reoliadau, swm dyddiol safonol ar gyfer costau o'r fath. Mae'r 

rheoliadau yn ddarostyngedig i'r weithdrefn negyddol oherwydd eu 

bod yn rhagnodi materion technegol manwl, a allai newid o bryd i'w 

gilydd.
59

 

115. Mae paragraff 18 o Atodlen 4 yn diwygio adran 303 o Ddeddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990 i ganiatáu i Weinidogion Cymru wneud 

rheoliadau ar gyfer y ffioedd sydd i'w codi am geisiadau cynllunio a 
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wneir yn uniongyrchol iddynt hwy. Mae'r Memorandwm Esboniadol yn 

datgan bod y pwerau i wneud rheoliadau yn ddarostyngedig i'r 

weithdrefn gadarnhaol am eu bod "yn gosod baich ariannol ar y 

cyhoedd".
60

 

116. Gofynnwyd i'r Gweinidog pam fod y rheoliadau a gyflwynir o dan 

yr adran 322C newydd (Costau: Cymru) o Ddeddf Cynllunio Gwlad a 

Thref 1990 yn ddarostyngedig i'r weithdrefn negyddol, o ystyried y 

byddent hwythau hefyd, fel yn achos y rhai a wneir o dan baragraff 18 

o Atodlen 4, yn gosod baich ariannol ar y cyhoedd.  

117. Yn ei lythyr dyddiedig 2 Rhagfyr 2014, dywedodd y Gweinidog 

wrthym:    

“O dan adran 303, rhaid talu ffioedd cynllunio ac eraill, waeth 

beth yw'r amgylchiadau. Mae'r ffioedd a bennir yn yr adran hon 

i bob pwrpas yn pennu lefel yr incwm y bydd awdurdodau 

cynllunio lIeol yn ei dderbyn wrth wneud eu gwaith rheoli 

datblygu. Yr unig amrywiad yw'r newid yn nifer y ceisiadau a 

ddaw i law. Ar y lIaw arall, o dan adran 322C, rhaid i orchymyn 

costau adlewyrchu'r costau sydd wedi'u hysgwyddo (bydd gofyn 

iddynt fod yn rhesymol yn achos rhai Gweinidogion Cymru, yn 

unol ag egwyddorion y gyfraith gyhoeddus). Canlyniad i 

ymddygiad yr ymgeisydd, apelydd neu berson arall y rhoddir 

gorchymyn iddo yw'r costau hyn. Gellid mewn gwirionedd fod 

wedi osgoi'r "baich ariannol" trwy beidio ag ymddwyn yn 

afresymol.” 

Ein barn ni 

118. Nodwn fod y Gweinidog, yn ei lythyr atom, dyddiedig 2 Rhagfyr 

2014, yn cyfeirio at y darpariaethau presennol mewn deddfwriaeth 

gynllunio sy'n ymwneud â chostau. Yn benodol, cyfeiriodd at adran 42 

o Ddeddf Tai a Chynllunio 1986 ac adran 250 o Ddeddf Llywodraeth 

Leol 1972. Dywedodd y Gweinidog fod rheoliadau a wneir o dan adran 

42 o Ddeddf Tai a Chynllunio 1986 yn cael eu gwneud drwy'r 

weithdrefn negyddol ar hyn o bryd. 

119. Nodwn dystiolaeth y Gweinidog, ond mae gennym rai pryderon 

bod yr adran 322C newydd, fel y'i mewnosodwyd gan adran 44, yn 

ehangu gallu'r Gweinidog i adennill costau oddi wrth apelydd 
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aflwyddiannus yn achos pob math o apelau, boed y rheini'n cael eu 

hystyried mewn ymchwiliad, gwrandawiad neu ar sail sylwadau 

ysgrifenedig. Nid yw adran 42 o Ddeddf Tai a Chynllunio 1986 yn 

berthnasol dim ond i gostau yn achos ymholiadau rhagnodedig 

penodol ac achosion cyhoeddus. 

120. Er bod paragraff 3.152 o'r Memorandwm Esboniadol yn darparu 

bod Llywodraeth Cymru yn cynnig “y dylai Gweinidogion Cymru allu 

adennill eu costau eu hunain mewn achosion lle mae parti neu bartïon 

yn ymddwyn yn afresymol” nid oes dim yn y Bil sy'n datgan hyn yn glir. 

121. Rydym yn cydnabod y bydd Llywodraeth Cymru, wrth ddyfarnu 

costau, yn cael ei rhwymo gan egwyddorion cyfraith gyhoeddus 

gyffredinol. Serch hynny, ein barn ni yw y dylai fod yn glir i ymgeiswyr, 

cyn iddynt ddechrau unrhyw apêl, pa symiau y gellid ei hawlio oddi 

wrthynt ac ym mha amgylchiadau y gellid gwneud hynny. Er bod 

canllawiau ar gael yng Nghylchlythyr 23/93 'Dyfarnu costau mewn 

trafodion cynllunio a thrafodion eraill (gan gynnwys Gorchymyn Prynu 

Gorfodol), byddai angen diwygio'r rhain i adlewyrchu'r sefyllfa 

bresennol o dan y Bil. 

Argymhelliad 6: argymhellwn fod y canllawiau mewn perthynas â 

dyfarnu costau mewn achosion cynllunio yn cael eu diwygio a'u 

cyhoeddi cyn cychwyn adran 44 o'r Bil.  

Adran 53 – Pŵer i wneud darpariaeth ganlyniadol etc.  

122. Byddai adran 53 yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud y 

cyfryw ddarpariaeth ganlyniadol, gysylltiedig, drosiannol neu arbed a 

ystyrir yn briodol ganddynt mewn cysylltiad â’r Bil.  Er bod rhaid i 

unrhyw reoliadau sy'n diwygio neu'n diddymu deddfwriaeth sylfaenol 

gael eu gwneud gan ddefnyddio'r weithdrefn gadarnhaol, mae gennym 

rai pryderon am y pŵer fel y'i drafftiwyd. Gofynnwyd i'r Gweinidog pam 

roedd angen gweithredu yn y fath fodd.  

123. Dywedodd y Gweinidog wrthym:   

“It is a tidying-up exercise. This is consistent with other 

legislation. I do not think that it compromises the Bill or, 

indeed, indicates that there is anything other than 
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consequential to the Bill as interpreted by us or others, apart 

from yourselves.”
61

 

Ein barn ni 

124. Rydym yn credu bod y geiriau “a ystyrir yn briodol ganddynt 

mewn cysylltiad â” yn rhoi disgresiwn ehangach i Weinidogion Cymru 

ddiddymu neu ddiwygio deddfwriaeth sylfaenol na'r ddarpariaeth 

arferol a fyddai'n cyfyngu diwygiadau canlyniadol etc. i'r rhai sy'n 

angenrheidiol er mwyn rhoi effaith lawn i'r darpariaethau yn y Ddeddf.   

125. Nid ydym yn credu bod cyfiawnhad dros ddefnyddio “a ystyrir yn 

briodol ganddynt mewn cysylltiad â”. Mae'n bŵer sydd hyd yn oed yn 

ehangach na dim ond "mewn cysylltiad â". Rydym eisoes wedi mynegi 

amheuon am hyn yn ein hadroddiad ar y Bil Llesiant Cenedlaethau'r 

Dyfodol (Cymru).    

Argymhelliad 7: argymhellwn fod y Gweinidog yn cyflwyno 

gwelliant i adran 53(1) o'r Bil i ddileu'r geiriau “a ystyrir yn briodol 

ganddynt mewn cysylltiad â” a mewnosod yn eu lle “a ystyrir yn 

angenrheidiol ganddynt at y diben o roi effaith lawn i unrhyw 

ddarpariaethau, neu o ganlyniad i hynny”. 

Adran 54 – Dod i rym  

126. Bydd adrannau 54(4) a 54(5)(b)(ii) yn galluogi Gweinidogion 

Cymru i gynnwys darpariaeth drosiannol, ddarfodol neu arbed wrth 

wneud gorchymyn cychwyn, ac ni fyddai hynny'n ddarostyngedig i 

unrhyw weithdrefn.  

Ein barn ni  

127.  Rydym yn dal o'r farn y dylai gorchmynion cychwyn sy'n cychwyn 

darpariaethau heblaw drwy nodi dyddiad cychwyn (yn rhinwedd 

darpariaeth drosiannol, ddarfodol neu arbed) fod yn destun craffu a'r 

weithdrefn negyddol. 

Argymhelliad 8: argymhellwn y dylai'r Gweinidog gyflwyno 

gwelliant i'r Bil i gymhwyso'r weithdrefn negyddol i orchmynion a 

wneir yn unol ag adran 54(5)(b)(ii) o'r Bil. 
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Y Goron: cymhwyso a chydsyniad 

128. O ystyried bod y ddeddfwriaeth gwlad a thref bresennol eisoes yn 

rhwymo'r Goron, gofynnwyd i'r Gweinidog, yn ein llythyr dyddiedig 21 

Tachwedd 2014, a fwriedir i'r diwygiadau y mae'r Bil yn eu gwneud i'r 

ddeddfwriaeth honno hefyd rwymo'r Goron, ac os felly a fyddai'n 

gliriach nodi hynny'n benodol. Atebodd
62

 y Gweinidog fel a ganlyn:   

"Mae Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a Deddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn rhwymo'r Goron ac o'r 

herwydd, bydd y newidiadau a wneir i'r Deddfau hyn trwy'r Bil 

hwn, hefyd yn rhwymo'r Goron.  Nid oes angen felly datgan 

hynny.” 

129. Ar y mater ar wahân ynghylch a fyddai angen caniatâd y Frenhines 

neu'r Tywysog, ychwanegodd:  

“Fel y mae pethau ar hyn o bryd, dwi ddim yn credu bod angen 

cydsyniad y Frenhines na'r Tywysog ar gyfer y Bil.  Mae'r 

cydsyniad sydd eisoes wedi'i roi i Ddeddf Cynllunio a Phrynu 

Gorfodol 2004 yn ddigon gan nad yw'r newidiadau y mae'r Bil 

yn eu gwneud yn effeithio ar fuddiannau'r Goron mewn ffordd 

sylweddol. Cedwir golwg ar yr agwedd hon wrth i'r Bil fynd ar ei 

daith trwy'r Cynulliad.”  

Ein barn ni  

130. Ni chaniateir i unrhyw Fil gael ei basio heb gydsyniad Ei Mawrhydi 

neu Dywysog Cymru (fel Dug Cernyw) lle bo angen y cydsyniad hwnnw 

yn rhinwedd Rheol Sefydlog 26.67, sy'n gweithredu adran 111(4) o 

Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. 

131. Rydym yn parhau i fod yn bryderus ynghylch yr angen i'r 

Frenhines a/neu Tywysog Cymru roi eu cydsyniad i'r Bil hwn cyn 

Cyfnod 4.  

132. Mae'r Bil yn cyflwyno rhai newidiadau sylweddol i'r system 

gynllunio yng Nghymru, fel y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol, a all 

fod yn benodol i safle (yn wahanol i Gynllun Gofodol Cymru) ac a fydd 

â statws cynllun datblygu. Effaith ymarferol hyn yw y bydd 
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penderfyniadau cynllunio sylweddol yn cael eu cymryd yn unol â'r 

Fframwaith oni bai bod ystyriaethau perthnasol yn nodi fel arall.  

133. Cyn 2006, nid oedd y Goron yn rhan o'r system gynllunio. 

Gwnaeth Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 newidiadau 

angenrheidiol i ddeddfwriaeth sylfaenol, er mwyn cymhwyso'r Deddfau 

Cynllunio i'r Goron. O edrych ar nifer o Ddeddfau Seneddol y DU ers 

2006, gellir gweld eu bod oll, er gwaethaf y cydsyniad gwreiddiol, wedi 

cael cydsyniad pellach gan y Frenhines, ac, yn achos y tri cyntaf a 

restrir isod, maent wedi cael cydsyniad Tywysog Cymru hefyd. Rydym 

wedi ystyried y canlynol yn benodol: 

– Deddf Cynllunio 2008; 

– Democratiaeth Leol, Datblygu Economaidd ac Adeiladu 2009;  

– Deddf Lleoliaeth 2011;  

– Deddf Twf a Seilwaith 2013; a  

– Deddf Menter a Diwygio Rheoleiddio 2013. 

134. Gan nad ydym wedi gweld unrhyw un o'r dogfennau cydsynio, nid 

ydym yn gwybod ar ba sail y tybiwyd bod angen cydsynio o'r newydd. 

Ar wahân i Ddeddf Cynllunio 2008 a Deddf Twf a Seilwaith 2013, nid 

yw'r Deddfau hyn yn ymwneud yn gyfan gwbl â chynllunio, felly efallai 

bod rhesymau eraill dros gael cydsyniad o'r newydd. 

Argymhelliad 9: Argymhellwn fod y Gweinidog yn cadarnhau'n 

bendant yn ystod y ddadl Cyfnod 1 nad oes angen cydsyniad y 

Frenhines na'r Tywysog mewn perthynas â'r Bil, a'i fod, wrth 

wneud hynny, yn nodi'r rhesymau am ei farn, gan ystyried y 

safbwyntiau a fynegir gennym ym mharagraffau 130 i 134 o'r 

adroddiad hwn.   

 


