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Annwyl Mike 
 
Yn dilyn ymgynghori helaeth llynedd ar ddrafft y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (FfDC), 
rwyf wedi gosod ger bron y Senedd ddrafft newydd o’r FfDC ar gyfer cyfnod ystyried o 60 o 
ddiwrnodau.  

Cyhoeddir adroddiad ar yr ymgynghoriad gyda’r FfDC sy’n nodi’r pynciau trafod a godwyd 
yn ystod yr ymgynghoriad. Rwy’n cyhoeddi hefyd restr o newidiadau rwy’n bwriadu eu 
gwneud yn sgil ystyried yr ymatebion i’r ymgynghoriad ac arfarniad integredig newydd o 
gynaliadwyedd. Maent i’w gweld yn y fan yma.   

Rwy’n cynnwys yn yr adroddiad ymgynghori ac fel atodiad i’r llythyr hwn fy ymateb i’r 
casgliadau a wnaethoch ar ôl ystyried yr FfDC drafft y tro cyntaf. I helpu â’r broses graffu, 
rwyf wedi cyhoeddi dwy ddogfen heddiw.  Mae’r gyntaf yn esbonio sut yr wyf am fonitro’r 
Fframwaith ar ôl ei gyhoeddi; ac mae’r ail yn fersiwn o’r ddogfen rhestru newidiadau gafodd 
ei osod yn yr un fformat â fersiwn ddrafft y Fframwaith yr ymgynghorwyd arno llynedd. Mae’r 
dogfennau i’w gweld yn y fan yma 

Byddaf, yn amser y llywodraeth, yn cyflwyno cynnig y gellir ei newid. Bydd yn rhoi cyfle i’r 
Senedd fynegi ei barn ar yr FfDC drafft ond nid ei gymeradwyo.  Cynhelir y ddadl yn ystod 
60 niwrnod cyfnod ystyried y Senedd er mwyn i’r Llywodraeth allu ystyried mewn digon o 
bryd unrhyw faterion a godir ac unrhyw argymhellion a wneir gan Bwyllgorau’r Senedd.   
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Yn ystod yr ymgynghoriad a gynhaliwyd y llynedd o’r FfDC drafft, dywedodd aelodau’r 
Senedd wrthyf ei bod yn bwysig iawn bod pawb yn gallu deall beth yw’r FfDC a’i oblygiadau 
iddynt.  Roedd rhai’n credu nad oedd yr enw ‘fframwaith datblygu cenedlaethol’ yn esbonio 
beth ydyw na beth oedd yn ei wneud.  Rwyf wedi meddwl am hyn ac wedi gofyn i Plant yng 
Nghymru feddwl am enw newydd. Eu cynnig nhw oedd ‘Dyfodol Cymru – Cynllun 
Cenedlaethol 2040’. Pan gaiff ei gyhoeddi, byddwn yn adnabod yr FfDC wrth yr enw hwnnw 
neu yn fyr, Dyfodol Cymru.  Fe welwch yr enw newydd hwn ar rai o’r dogfennau sy’n 
gysylltiedig â’r broses graffu.  

 

Rwy’n disgwyl ymlaen at weithio gyda’r Senedd i gwblhau Dyfodol Cymru, ein Fframwaith 
Datblygu Cenedlaethol cyntaf.  
 
 
Yn gywir,  
 
 

 
 
 
Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol 
Minister for Housing and Local Government 
 
 
 
  



Casgliadau Ymateb 
 

Casgliad 1. Rhaid i 
Lywodraeth Cymru 
ddefnyddio canlyniadau’r 
Fframwaith i gyfleu 
gweledigaeth hirdymor mwy 
beiddgar. Mae angen 
datblygu dimensiwn 
cenedlaethol y strategaeth yn 
llawnach.  

Derbyn 
 
Caiff penodau rhagarweiniol y Fframwaith, hyd at a chan 
gynnwys Canlyniadau’r Fframwaith, eu diweddaru a 
byddant yn nodi rôl y Fframwaith yn gliriach a’r ffordd y 
gall helpu i sicrhau newidiadau beiddgar. Caiff y 
Canlyniadau eu cryfhau a’u hategu gan fframwaith 
monitro.  
 
Caiff Pennod 4, sy’n cwmpasu’r materion strategol 
cenedlaethol, ei hehangu drwy bolisïau ychwanegol ar 
faterion gwledig, trafnidiaeth, cyfathrebu digidol a 
pherygl llifogydd. Bydd cyfeiriadau cliriach at y 
cysylltiadau rhwng y materion cenedlaethol a’r materion 
rhanbarthol, drwy groesgyfeirio a defnyddio strwythurau 
cyson. 
 
Goblygiad Ariannol: Dim. 
 

Casgliad 2. Dylai’r 
Fframwaith ddefnyddio set o 
egwyddorion clir ar gyfer 
datblygu cynaliadwy, sy’n 
deillio o Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol 
2015, i fod yn sail i 
ganllawiau ar nodi lleoliadau 
priodol ar gyfer twf a 
datblygiad.  

Derbyn mewn egwyddor 
 
Roedd y Fframwaith drafft yn nodi sut y gwnaeth Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, a’i diffiniad o ddatblygu 
cynaliadwy, ei lywio yn ystod y broses o’i baratoi. Caiff 
Pennod 1 o’r Fframwaith ei diwygio er mwyn sicrhau ei 
bod yn cyfleu negeseuon allweddol yn glir. 
Mae’r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig yn ymgorffori 
egwyddor datblygu cynaliadwy ar bob cam o’r broses o 
ddatblygu’r Fframwaith ac yn sicrhau ei fod yn cyfrannu 
at ddatblygu cynaliadwy. 
 
Goblygiad Ariannol: Dim. 
 

Casgliad 3. Mae lle i 
archwilio a chyflwyno’n well 
oblygiadau’r heriau a’r 
cyfleoedd a nodwyd ar gyfer 
pob ardal yng Nghymru. Ar 
gyfer pob ardal, dylai’r 
Fframwaith fapio’r 
dimensiynau demograffig, 
economaidd ac 
amgylcheddol ac ar gyfer y 
Gymraeg  

Derbyn 
 
Cytunir y bydd cyfleu materion allweddol ar ffurf ofodol 
yn cryfhau’r Fframwaith ac yn helpu i esbonio’n well yr 
heriau a’r cyfleoedd y mae’r Fframwaith yn ceisio mynd 
i’r afael â nhw. Caiff Pennod 2 a’r adrannau rhanbarthol 
eu diwygio i gynnwys mwy o fapiau a chyflwyno data ar 
ffurf graffig.  
 
Goblygiad Ariannol: Dim. 

Casgliad 4. Mae angen 
rhesymeg gliriach dros 
ddyrannu polisïau rhwng y 
Fframwaith a Pholisi 
Cynllunio Cymru. Dylai 
polisïau nad ydynt yn rhai 
gofodol gael eu cynnwys ym 
Mholisi Cynllunio Cymru. Pan 
fydd polisi cenedlaethol wedi’i 
gynnwys ym Mholisi 

Derbyn 
 
Cytunir y gallai’r berthynas rhwng y ddwy ddogfen, a’r 
ffordd y dyrennir polisïau, gael eu mynegi’n gliriach.  
 
Roedd y polisïau a gynhwyswyd yn y Fframwaith drafft 
yn adlewyrchu blaenoriaethau’r Llywodraeth a 
amlinellwyd mewn dogfennau strategaeth allweddol, yn 
enwedig lle mae’r rhain yn cynnwys elfen ofodol, ac mae 



Casgliadau Ymateb 
 

Cynllunio Cymru, ac nid yn y 
Fframwaith, dylai’r 
Fframwaith gyfeirio at y polisi 
hwnnw.  

PCC yn cwmpasu pob mater pwysig sy’n berthnasol i’r 
system gynllunio. 
 
Bydd Pennod 1 o’r Fframwaith yn rhoi rhesymeg glir 
dros ddyrannu polisïau ac mae wedi’i osod mewn 
esboniad diwygiedig o’r berthynas rhwng y dogfennau. 
Caiff diagram eglurhaol ei gynnwys sy’n dangos y 
meysydd pwnc a gwmpesir yn y ddwy ddogfen. Gyda’i 
gilydd, mae’r newidiadau hyn yn ceisio nodi lle mae’r 
pynciau yn cael eu cwmpasu gan y ddwy ddogfen a lle 
nad yw hynny’n digwydd. 
 
Er mwyn tynnu sylw at y cysylltiadau rhwng polisïau’r 
Fframwaith a PCC, byddwn yn cynnwys 
croesgyfeiriadau gweledol ochr yn ochr â phob polisi, ac 
yn dwyn ynghyd yr holl ddolenni mewn atodiad i’r 
Fframwaith. 
 
Goblygiad Ariannol: Dim. 
 

Casgliad 5. Dylai 
Llywodraeth Cymru gyhoeddi 
matrics neu grid sy’n nodi ac 
yn croesgyfeirio’r berthynas 
rhwng y Fframwaith a 
pholisïau eraill yn glir.  

Derbyn mewn egwyddor 
 
Cydnabyddir bod eglurder a thryloywder ynghylch y 
berthynas rhwng dogfennau polisi yn bwysig. Caiff 
asesiad cynaliadwyedd integredig ei gyhoeddi ar y cyd 
â’r Fframwaith, ac mae hwn yn amlinellu cwmpas 
dogfennau sy’n rhannu perthynas â’r Fframwaith. 
 
Mae’r newidiadau a wnaed mewn ymateb i gasgliad 4 yn 
gymwys i’r casgliad hwn a byddant yn rhoi eglurder 
ynglŷn â’r berthynas rhwng y Fframwaith a pholisïau 
eraill. At hynny, caiff datganiadau ar y ffordd y mae’r 
Fframwaith yn cysylltu â strategaethau eraill bellach eu 
cynnwys. 
 
Goblygiad Ariannol: Dim. 
 

Casgliad 6. Dylai’r asesiad o 
heriau a chyfleoedd yn y 
Fframwaith osod Cymru yn ei 
chyd-destun geowleidyddol 
ehangach a mynd i’r afael â’i 
pherthnasoedd allanol. Dylai 
Llywodraeth Cymru weithio 
gyda Llywodraeth y DU i 
ddatblygu dulliau o annog 
cydweithredu trawsffiniol ar 
faterion cynllunio gofodol 
sydd o ddiddordeb i’r naill a’r 
llall.  

Derbyn 
 
Cytunir y byddai Pennod 2 o’r Fframwaith yn cael ei 
chryfhau drwy roi cyd-destun ehangach y DU a’r cyd-
destun geowleidyddol. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu cyfleoedd i 
ymgysylltu â Llywodraeth y DU ar faterion cynllunio 
gofodol ond mae’n cydnabod bod y cyd-destun 
deddfwriaethol a’r dull o ymdrin â chynllunio gofodol 
dipyn yn wahanol yn Lloegr. Mae Llywodraeth Cymru 
wedi gweithio gyda swyddfeydd Meiri’r Awdurdodau 
Cyfun yn ne-orllewin Lloegr, Gorllewin Canolbarth Lloegr 
a gogledd-orllewin Lloegr wrth baratoi’r Fframwaith 
drafft. Mae fforymau megis cyfarfodydd Prif Swyddogion 
Cynllunio’r pum gweinyddiaeth a’r Cyngor Prydeinig-
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Gwyddelig wedi cael eu defnyddio i ddatblygu dulliau 
gweithredu a rennir lle y bo modd. Mae cyfleoedd i 
gydweithredu ar faterion cynllunio gofodol a fydd yn 
fuddiol i bawb, er enghraifft gwaith presennol Comisiwn 
Geo-ofodol y DU i ddatblygu’r gallu i fapio, ac mae 
Llywodraeth Cymru yn awyddus i fod yn rhan o hynny. 
 
Goblygiad Ariannol: Dim. 
 

Casgliad 7. Rydym yn 
siomedig nad oes digon o 
aliniad a chydgyfnewidioldeb 
rhwng y Fframwaith, y 
Strategaeth Drafnidiaeth, 
Cynllun Carbon Isel Cymru, 
Cynllun Morol Cenedlaethol 
Cymru a Chynllun Buddsoddi 
yn Seilwaith Cymru. Mae’n 
rhaid mynd i’r afael â hyn. 
Dylai Llywodraeth Cymru 
hefyd egluro sut y bydd y 
Fframwaith yn cefnogi’r 
economi sylfaenol.  

Derbyn 
 
Rydym yn cytuno y caiff y Fframwaith ei gryfhau pan 
gaiff ei ategu gan strategaethau a chynlluniau eraill 
Llywodraeth Cymru. I ryw raddau, dylai hyn ddatblygu 
mewn ffordd organig wrth i ddogfennau megis y 
Strategaeth Drafnidiaeth a’r Cynllun Buddsoddi yn 
Seilwaith Cymru gael eu diwygio yn y blynyddoedd sydd 
i ddod. Cyhoeddwyd papur esboniadol yn esbonio sut y 
bydd y Fframwaith yn datblygu wrth iddo gael ei 
ddiwygio  ym mis Ionawr 2020.  
 
Bydd y Fframwaith diwygiedig yn egluro’r berthynas a’r 
cysylltiadau rhwng y Fframwaith a dogfennau sy’n bodoli 
eisoes, megis Cymru Carbon Isel a Chynllun Morol 
Cenedlaethol Cymru.  
 
Bydd y Fframwaith diwygiedig yn cynnwys cyfeiriadau 
ychwanegol at yr economi sylfaenol, fel y’i diffiniwyd yn 
Ffyniant i Bawb: y cynllun gweithredu ar yr economi. 
Pan gaiff elfennau arwahanol o’r economi sylfaenol eu 
nodi yn y Fframwaith, byddwn yn nodi bod hyn yn rhan 
o’r economi sylfaenol.  
 
Goblygiad Ariannol: Dim. 

Casgliad 8. Dylai 
Llywodraeth Cymru wneud 
datganiad ynghylch sut y 
bydd y polisïau yn y 
Fframwaith yn cyfrannu at ei 
huchelgais i gael miliwn o 
siaradwyr Cymraeg erbyn 
2050.  

Derbyn 
 
Caiff Canlyniad 4 y Fframwaith ei ddatblygu, gan nodi 
sut y gall cynllunio gyfrannu at yr uchelgais ehangach o 
gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg. 
 
Mae’r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig yn cynnwys 
amcan penodol ar y Gymraeg ac yn cynnwys 
datganiadau sy’n esbonio’r ffordd y mae polisïau’r 
Fframwaith yn cyfrannu at uchelgeisiau strategol 
Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gymraeg.  
 
Goblygiad Ariannol: Dim.  
 

Casgliad 9. Dylai 
Llywodraeth Cymru nodi sut y 
dylid monitro’r Fframwaith.  

Derbyn 
 
Cytunir y byddai’r Fframwaith yn cael ei gryfhau pe bai 
esboniad o’r ffordd y caiff ei fonitro a’i adolygu. Caiff 
Pennod 3 ei hehangu i roi trosolwg o’r dull gweithredu 
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Casgliadau Ymateb 
 
arfaethedig a chaiff papur ategol sy’n esbonio’r broses 
monitro ac adolygu ei gyhoeddi.  
 
 
Goblygiad Ariannol: Dim 
 

Casgliad 10. Dylai’r 
Fframwaith fabwysiadu’r 
model pedwar rhanbarth a 
argymhellir gan Brifysgol 
Caerdydd.  

Derbyn 
 
Daw ‘Dynodi Ardaloedd Rhanbarthol ar gyfer y Fframwaith 
Datblygu Cenedlaethol’, sef adroddiad gan Brifysgol 
Caerdydd a gyhoeddwyd ym mis Awst 2017, i’r casgliad y 
dylai’r Fframwaith gynnwys pedwar rhanbarth, gyda 
Cheredigion yn rhan o ranbarth y de-orllewin a Phowys yn 
rhan o ranbarth Dwyrain Canolbarth Cymru yn ei rhinwedd 
ei hun. Mae’r adroddiad yn cydnabod y gall rhanbarth 
awdurdod sengl achosi problemau, gan nodi: 
 
Fodd bynnag, os penderfynir gan Lywodraeth Cymru 
na ddylai un awdurdod sengl greu rhanbarth, awgrymir 
rhoi ystyriaeth i ranbarth sy’n cynnwys Ceredigion a 
Phowys o ystyried y cysylltiadau gogleddol sy’n 
bodoli rhwng y ddau Awdurdod Unedol a rhywfaint o’r 
dadansoddiad rhanbartholi. Cydnabyddir fod y 
cysylltiadau mwyaf naturiol i rannau helaeth o 
Geredigion gyda do orllewin Cymru, yn enwedig Sir 
Benfro a Sir Gaerfyrddin, yn hytrach na Phowys.  Bydd 
rhaid adlewyrchu hyn wrth baratoi Cynllun Datblygu 
Strategol  
 
Cytunir y dylai’r Fframwaith fabwysiadu’r model pedwar 
rhanbarth a argymhellwyd gan Brifysgol Caerdydd ar y sail 
y dylai rhanbarth gynnwys mwy nag un awdurdod.  
 
Goblygiad Ariannol: Dim. 
 

Casgliad 11. Dylai’r 
Fframwaith gydnabod y 
cyfleoedd i bobl fyw a 
gweithio’n gynaliadwy y tu 
allan i drefi a dinasoedd.  

Derbyn 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cytuno bod yn rhaid i 
ardaloedd gwledig gynnig cyfleoedd i bobl fyw a 
gweithio yno er mwyn iddynt barhau’n lleoedd 
cynaliadwy, gwydn a llwyddiannus, sy’n ategu ardaloedd 
trefol mawr yn hytrach na chystadlu â nhw. 
 
Mae’r Fframwaith yn cefnogi twf cynaliadwy ym mhob 
rhan o Gymru. Caiff Ardaloedd Twf Cenedlaethol eu 
hategu gan Ardaloedd Twf Rhanbarthol a fydd yn tyfu, 
yn datblygu ac yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau 
cyhoeddus a masnachol ar raddfa ranbarthol. Dylai 
datblygu a thwf mewn trefi a phentrefi mewn ardaloedd 
gwledig fod yn gymesur ac ar raddfa briodol, a chefnogi 
dyheadau ac anghenion lleol.  Ni ddylent fod yn destun 
lefelau twf allai arwain at greu aneddiadau lloeren 
anghynaliadwy 
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Er mwyn mynd i’r afael â’r materion hyn, bydd polisi 4 yn 
y Fframwaith drafft ar gymunedau gwledig yn cael ei 
rannu’n ddau bolisi: Polisi 4 diwygiedig Cefnogi 
Cymunedau Gwledig a Pholisi 5 newydd arfaethedig 
Cefnogi’r Economi Wledig. Y nod yw rhoi ffocws cliriach 
ar y materion sy’n berthnasol i bob polisi a mwy o 
fanylion amdanynt, a fydd, gyda’i gilydd, yn rhoi 
strategaeth fwy cydlynol ar gyfer ardaloedd gwledig. 
 
Mae’r Fframwaith diwygiedig yn cefnogi cymunedau 
mewn ardaloedd gwledig yn gryf; y nod yw sicrhau twf 
cynaliadwy o ran yr economi a thai a chynnal a gwella 
mynediad at wasanaethau.  
 
Mae’r Fframwaith diwygiedig yn cydnabod yr angen am 
sylfaen economaidd eang i roi cyfleoedd cyflogaeth a 
lefelau sgiliau a chyflogau uwch, ac mae’n nodi’r 
sectorau y dylai Awdurdodau Cynllunio geisio eu 
hannog, gan gynnwys y sector sylfaenol (yn enwedig 
twristiaeth a bwyd a diod), arallgyfeirio amaethyddol a 
mentergarwch arloesol ac uwch-dechnoleg. 
 
Mae’r Fframwaith diwygiedig yn pwysleisio y dylai 
aneddiadau adlewyrchu egwyddorion da o ran creu 
lleoedd er mwyn creu lleoedd llesol a ffyniannus lle y 
gall pobl gerdded a beicio a lle maent yn llai dibynnol ar 
geir, gan arwain at fwy o fuddiannau iechyd a lles. Caiff 
mentrau trafnidiaeth gyhoeddus eu cefnogi, ynghyd â 
theithio llesol, a thwf rhwydweithiau gwefru trydan. Mae’r 
Fframwaith yn cefnogi cysylltiadau strategol cryfach ar 
draws a rhwng rhanbarthau. 
Mae’r Fframwaith diwygiedig yn nodi y dylai 
Rhanbarthau weithio gyda’i gilydd i nodi ffyrdd o 
ddatblygu cysylltiadau trafnidiaeth strategol cryfach 
rhwng ardaloedd gwledig a threfi mwy o faint a 
dinasoedd er budd economaidd pawb. 
 
Goblygiad Ariannol:Dim 
 

Casgliad 12. Dylai’r 
Fframwaith bennu 
strategaeth gadarnhaol ar 
gyfer adfywiad a datblygu 
economaidd a chymdeithasol 
yng nghefn gwlad Cymru. 
Dylai’r strategaeth hon annog 
twf economaidd priodol, gwell 
cysylltiadau trafnidiaeth a 
chysylltedd ecolegol.  

Derbyn 
 
Cytunir y dylai’r Fframwaith gael ei ddiwygio i gyflwyno 
neges fwy cadarnhaol ar gyfer ardaloedd gwledig. Mae’r 
Polisi 5 arfaethedig yn tynnu sylw at y cyfleoedd ar gyfer 
twf a datblygiad mewn ardaloedd gwledig ac yn 
cydnabod yr heriau y mae angen eu hateb er mwyn 
sefydlu lleoedd gwydn a chynaliadwy, yn economaidd ac 
yn gymdeithasol.  
 
Caiff Polisi 4 yn y Fframwaith drafft ar gymunedau 
gwledig ei rannu’n ddau bolisi: Polisi 4 diwygiedig, 
Cefnogi Cymunedau Gwledig, a Pholisi 5 newydd, 
Cefnogi’r Economi Wledig. Y nod yw rhoi ffocws cliriach 
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ar y materion sy’n berthnasol i bob polisi a mwy o 
fanylion amdanynt, a fydd, gyda’i gilydd, yn rhoi 
strategaeth fwy cydlynol ar gyfer ardaloedd gwledig.  
 
Bydd y Fframwaith diwygiedig yn nodi’r sectorau sy’n 
bwysig i ardaloedd gwledig ac a ddylai gael eu cefnogi. 
Mae angen i’r economi wledig sefydlu sylfaen cyflogaeth 
a sgiliau eang i feithrin gwydnwch a chynaliadwyedd. 
Mae’n hanfodol bod cyfleoedd yn bodoli mewn 
ardaloedd gwledig i gadw pobl o oedran gweithio, helpu 
i fynd i’r afael â materion cymdeithasol, a chyfrannu at 
lesiant. Mae’r Fframwaith diwygiedig yn cefnogi’r sector 
sylfaenol (gan bwysleisio sectorau megis twristiaeth a 
bwyd a diod),  busnesau newydd, micro-fusnesau, 
amaethyddiaeth ac arallgyfeirio. Mae’r Fframwaith 
diwygiedig hefyd yn cydnabod pwysigrwydd busnesau 
arloesol ac uwch-dechnoleg mewn ardaloedd gwledig er 
mwyn eu helpu i gyrraedd eu potensial llawn. Dylai 
awdurdodau cynllunio annog twf pob un o’r sectorau 
hyn, a’r rhwydweithiau cyflenwi a dosbarthu, drwy 
bolisïau mewn cynlluniau datblygu strategol a lleol.  
 
Bydd y Fframwaith diwygiedig yn pwysleisio y dylai 
aneddiadau gwledig adlewyrchu egwyddorion da o ran 
creu lleoedd er mwyn creu lleoedd llesol a ffyniannus lle 
y gall pobl gerdded a beicio ac lle maent yn llai dibynnol 
ar geir, gan arwain at fwy o fuddiannau iechyd a lles. 
Caiff mentrau trafnidiaeth gyhoeddus eu cefnogi, ynghyd 
â theithio llesol, a thwf rhwydweithiau gwefru.  
 
Bydd y Fframwaith diwygiedig yn pwysleisio’ angen i 
wella trafnidiaeth a chysylltedd yn gyffredinol ledled 
Cymru. Mae’n cynnwys Polisi 11 newydd, Cysylltedd 
Cenedlaethol newydd a Pholisi 12 newydd, Cysylltedd 
Rhanbarthol. 
 
Manylir ar gysylltedd ecolegol ym Mholisi 8 drafft, sef 
Fframwaith Strategol ar gyfer Gwella Bioamrywiaeth a 
Sicrhau bod Ecosystemau yn Wydn. Caiff hwn ei 
ddiwygio ac ei ail-rifo’n Bolisi 9 arfaethedig, sef 
Rhwydweithiau Ecolegol Gwydn a Seilwaith Gwyrdd. 
 
Nodir natur hanfodol systemau cyfathrebu digidol mewn 
ardaloedd gwledig er mwyn cefnogi rhyngweithio 
cymdeithasol ac economaidd, mynediad at 
wasanaethau a helpu i fynd i’r afael ag ynysu ac allgau a 
gwella llesiant. Mae’r Fframwaith diwygiedig yn cefnogi’r 
angen am seilwaith digidol cyflym, modern mewn 
ardaloedd gwledig. Dylai Awdurdodau Cynllunio Lleol 
weithio gyda gweithredwyr ffonau symudol a band eang 
er mwyn sicrhau eu bod yn asesu anghenion ardaloedd 
gwledig ac yn cynllunio ar eu cyfer drwy broses y 
cynlluniau datblygu strategol a lleol. Bydd Ardaloedd 
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Gweithredu Symudol yn cyfrannu at yr amcan hwn ac 
mae polisi Cyfathrebu Digidol hefyd wedi cael ei 
gyflwyno yn y Fframwaith. 
 
Goblygiad Ariannol: Dim 
 

Casgliad 13. Dylai 
Llywodraeth Cymru nodi sut y 
bydd y strategaeth yn y 
Fframwaith yn cael ei rhoi ar 
waith cyn i Gynlluniau 
Datblygu Strategol gael eu 
mabwysiadu. Mae 
Awdurdodau Cynllunio Lleol 
wedi dangos nad oes 
ganddynt fawr o ddyhead i 
ddatblygu Cynlluniau 
Datblygu Strategol. Dylai 
Llywodraeth Cymru esbonio 
sut y gellir eu cymell i 
ddatblygu cynlluniau o’r fath.  

Derbyn 
 
Daw’r Fframwaith yn weithredol fel cynllun datblygu o’r 
diwrnod y caiff ei gyhoeddi a chaiff ei ddefnyddio wrth 
wneud penderfyniadau. Pan gaiff y Fframwaith ei 
gyhoeddi, efallai y bydd angen adolygu cynlluniau 
datblygu lleol er mwyn sicrhau eu bod yn cydymffurfio’n 
gyffredinol â’r Fframwaith. 
 
Gan gydnabod nad oes cynlluniau datblygu strategol ar 
waith eto, mae’r Fframwaith yn rhoi ffocws ar gynllunio 
rhanbarthol. Mae polisïau rhanbarthol y Fframwaith yn 
amlinellu’r materion rhanbarthol allweddol a nodwyd 
drwy’r broses o baratoi’r cynllun, er mwyn rhoi man 
cychwyn ar gyfer paratoi cynlluniau datblygu strategol. 
Mae hyn yn rhoi cyd-destun ar gyfer cynllunio 
rhanbarthol cyn i gynlluniau datblygu strategol gael eu 
mabwysiadu. Gan fod yn rhaid i Gynlluniau Datblygu 
Strategol gydymffurfio â’r Fframwaith yn ôl y gyfraith, 
mae cynnwys rhanbarthol y Fframwaith yn rhoi 
amlinelliad clir o’r materion y mae’n rhaid i gynlluniau 
datblygu strategol fynd i’r afael â nhw Mae Polisi 19 
arfaethedig ym Mhennod 5 o’r Fframwaith yn amlinellu’r 
fframwaith ar gyfer paratoi cynlluniau datblygu strategol. 
 
Bydd polisïau rhanbarthol y Fframwaith yn canolbwyntio 
camau gweithredu a buddsoddiad Llywodraeth Cymru a 
rhanddeiliaid allweddol yn y pedwar rhanbarth, gan nodi 
materion gofodol strategol allweddol a rhoi fframwaith ar 
gyfer cydgysylltu’r broses o gyflawni polisïau 
cenedlaethol ym maes yr economi, tai, adfywio, yr 
amgylchedd, llifogydd, ynni, ardaloedd gwledig a 
thrafnidiaeth. Bydd cynlluniau datblygu strategol, ar ôl 
iddynt gael eu paratoi, yn datblygu polisïau rhanbarthol y 
Fframwaith ac yn ychwanegu manylion atynt. 
 
Un nodwedd bwysig ar y system cynllunio datblygu dair 
haen yw gallu cynlluniau datblygu eraill sy’n cael eu 
datblygu a’u mabwysiadu i ddylanwadu ar gynlluniau 
haen uwch. Dros amser, disgwylir i’r Fframwaith, y 
Cynlluniau Datblygu Strategol a’r CDLlau lywio ei gilydd 
a bydd y berthynas hon yn sicrhau system gynllunio 
effeithiol a chadarn ar bob lefel. 
 
Cafodd y Fframwaith ei baratoi i gefnogi’r broses o 
gyflwyno cynlluniau datblygu strategol yn uniongyrchol. 
Mae Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2019 
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wedi ystyried cynllunio rhanbarthol yn benodol, ac mae’n 
rhoi dyletswydd ar Awdurdodau Lleol i weithio gyda’i 
gilydd i baratoi cynlluniau datblygu strategol. Bydd hyn 
yn rhoi mwy o sicrwydd ynglŷn â chyflawni cynlluniau 
datblygu strategol. Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried 
defnyddio ei phwerau ymyrryd os bydd angen er mwyn 
dechrau ac ysgogi’r broses o baratoi cynlluniau datblygu 
strategol. 
 
Goblygiad Ariannol: Dim 
 

Casgliad 14. Dylai 
Llywodraeth Cymru nodi sut y 
bydd yn sicrhau bod cynllunio 
strategol cenedlaethol a 
rhanbarthol a bargeinion 
dinas-ranbarth yn cael eu 
cydgysylltu a’u halinio’n 
briodol. Dylai Llywodraeth 
Cymru ddatgan pa bryd, yn ôl 
ei dealltwraeth hi, y bydd 
cynlluniau Datblygu 
Economaidd Rhanbarthol yn 
cael eu cyhoeddi.  

Derbyn 
 
Mae Ffyniant i Bawb yn nodi bod y Fframwaith yn 
chwarae rôl ganolog o ran ysgogi twf cynaliadwy a 
gwrthsefyll newid yn yr hinsawdd drwy lywio cynlluniau 
datblygu strategol dros yr 20 mlynedd nesaf. 
 
Mae’r Fframwaith yn cefnogi’r broses o roi’r Cynllun 
Gweithredu ar yr Economi ar waith a bydd yn helpu i 
gynllunio’r seilwaith cysylltiedig modern y mae’r Cynllun 
yn ceisio ei gyflawni ac i gael y cysyniadau 
angenrheidiol, gan sicrhau bod swyddi yn agosach i 
gartrefi; a datblygu dull cynllunio a chyflawni rhanbarthol 
cadarnach. 
 
Bydd bargeinion dinesig a darparu seilwaith i ysgogi twf 
mewn ardaloedd rhanbarthol ehangach yn dibynnu ar y 
system gynllunio er mwyn helpu i gydgysylltu’r broses o 
gyflwyno seilwaith, defnyddiau tir a manteisio i’r eithaf ar 
fuddsoddiad mewn rhanbarthau. 

 
Mae Prif Swyddogion Rhanbarthol Llywodraeth Cymru 
yn paratoi Fframweithiau Economaidd Rhanbarthol 
(FfERh) mewn cydweithrediad â rhanddeiliaid er mwyn 
llywio’r ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn ymdrin â 
datblygu economaidd drwy ganolbwyntio ar ranbarthau.  
 
Mae Ffyniant i Bawb: Cynllun Gweithredu ar yr Economi 
yn cynnwys ymrwymiad i fynd i’r afael fwyfwy â 
datblygu’r economi ar lefel rhanbarthau ac yn nodi’r 
bwriad i ddatblygu cynlluniau economaidd rhanbarthol 
ym mhob un o ranbarthau Cymru.  
 
Ar ôl trafod â rhanddeiliaid, y farn gyffredin yw nad oes 
angen cynllun ond bod yn hytrach angen Fframweithiau 
Economaidd Rhanbarthol sy’n nodi set o flaenoriaethau 
economaidd a rennir ar draws y sectorau cyhoeddus a 
phreifat a’r trydydd sector a fframwaith ar y cyd ar gyfer 
eu cyflawni ym mhob un o’r rhanbarthau.  Mae 
Fframweithiau Economaidd Rhanbarthol (FfERh) yn 
gyfryngau pwysig ar gyfer annog cydweithio a’r bwriad 
yw i’r FfERh fod yn strategaeth datblygu economaidd 
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lefel uchel a thymor hir ym mhob rhanbarth, o dan 
arweiniad Llywodraeth Cymru.  Cânt eu dylunio a’u 
cyflawni ar y cyd â’r partneriaid rhanbarthol.  
 
Bydd y FfERh yn nodi ac yn datblygu y cryfderau 
unigryw ym mhob rhanbarth o Gymru, gan gefnogi twf 
economaidd sy’n gynhwysol ac sy’n gynaliadwy.  
Byddant yn manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd i oresgyn 
anghydraddoldebau rhanbarthol a lleol, gan helpu 
Llywodraeth Cymru a phartneriaid i gyfrannu at y nodau 
llesiant cenedlaethol.  Mae hyn yn gyson ac yn 
gyflenwol â’r Fframwaith Buddsoddi Rhanbarthol 
(Cymru-gyfan) ac mae gwaith yn cael ei wneud ar y cyd 
trwy gydweithrediad clos â WEFO.  
 
Mae’r timau rhanbarthol o dan arweiniad y Prif 
Swyddogion Rhanbarthol wedi bod yn gweithio gyda’r 
prif randdeiliaid a phartneriaid dros y misoedd diwethaf i 
gasglu tystiolaeth ar gyfer datblygu’r FfERh a bydd yn 
cynnal cyfres o ddigwyddiadau cydweithio mwy dros y 
misoedd i ddod, gyda golwg ar gyhoeddi’r FfERh yn 
ddiweddarach yn y flwyddyn.  Bydd y gwaith sy’n mynd 
rhagddo i alinio a bwydo’r Bargeinion Twf a Dinesig, 
prosiect yr OECD ar lywodraethu a buddsoddi 
rhanbarthol, syniadau WEFO ar Gronfeydd Buddsoddi 
Rhanbarthol, safbwynt Llywodraeth Leol ar CJCs ac 
amrywiaeth o waith datblygu economaidd ar draws 
Lywodraeth Cymru, yn dylanwadu ar gynnwys ac 
amseriad y FfERh. At hynny, bydd egwyddorion cyd-
ddylunio a chyd-ddatblygu’n sail i’r FfERh, a byddant o’r 
oherwydd yn adlewyrchu’r cyflymder y bydd partneriaid 
ym mhob rhanbarth am fwrw ati, yn hytrach nag ar 
amserlen Llywodraeth Cymru.  
 
Goblygiad Ariannol: Dim 
 

Casgliad 15. Dylai’r 
strategaeth a nodir yn y 
Fframwaith fod â phwrpas 
economaidd cliriach.  

Derbyn mewn egwyddor 
 
Rydym yn cytuno y byddai’r Fframwaith yn cael ei 
gryfhau pe bai datganiadau cliriach ar uchelgeisiau 
economaidd yn cael eu cynnwys. Caiff cysylltiadau 
rhwng y Fframwaith a’r Cynllun Gweithredu ar yr 
Economi eu gwneud yn fwy eglur, gan gynnwys 
cydnabod rôl yr economi sylfaenol (gweler hefyd 
Gasgliad 7).  
 
Goblygiad Ariannol: Dim 
 

Casgliad 16. Dylai 
Llywodraeth Cymru ddarparu 
tystiolaeth o’r capasiti i 
ddatblygu yn y canolfannau 
trefol presennol a’r tir sy’n 

Derbyn mewn egwyddor  
 
Nid yw’r Fframwaith yn pennu targedau ar gyfer lefelau 
twf, ac felly nid ystyrir bod astudiaethau capasiti penodol 
yn briodol nac yn angenrheidiol. Bydd Llywodraeth 
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eiddo cyhoeddus sydd ar 
gael i’w ddatblygu ar y raddfa 
ac yn y lleoliadau sy’n 
ofynnol i gefnogi strategaeth 
y Fframwaith.  

Cymru yn darparu gwaith mapio sy’n dangos hyd a lled 
newidiadau o ran defnydd tir mewn lleoliadau trefol, gan 
gynnwys y lleoedd hynny a enwyd yn strategaeth y 
Fframwaith drafft, dros yr 20 mlynedd diwethaf.  
 
Mae tir o dan berchenogaeth gyhoeddus yn cynnwys 
daliadau Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU, 
awdurdodau lleol, y GIG, y Weinyddiaeth Amddiffyn a 
Cyfoeth Naturiol Cymru. Cafodd Uned Tir Cyhoeddus ei 
sefydlu’n ddiweddar o fewn Llywodraeth Cymru i 
ganolbwyntio ar sicrhau datblygiadau drwy dir o dan 
berchenogaeth gyhoeddus. Mae Llywodraeth Cymru yn 
cydnabod mantais datblygu un gofrestr a map o dir o 
dan berchenogaeth gyhoeddus ond nid yw hyn yn bodoli 
eto.  
 
Goblygiad Ariannol: Dim 
 

Casgliad 17. Dylai polisïau 
sy’n ymwneud ag 
aneddiadau newydd fod yn 
gyson rhwng y Fframwaith a 
Pholisi Cynllunio Cymru.  

Derbyn mewn egwyddor 
 
Mae PCC yn rhoi’r cyd-destun cyffredinol ar gyfer 
aneddiadau newydd a’r broses y bydd cynllun datblygu 
yn ei dilyn i ddynodi un. Mae PCC yn ei gwneud yn 
bosibl i aneddiadau newydd gael eu nodi o dan 
amgylchiadau penodol, ond nid yw’n ei gwneud yn 
ofynnol i gynlluniau datblygu eu nodi.  
 
Ni chytunwn â’r casgliad bod PCC a’r Fframwaith yn 
anghyson â’i gilydd. Mae’r Fframwaith hwn yn nodi nad 
oes angen aneddiadau newydd ar hyn o bryd ac y dylem 
ganolbwyntio ar welliannau radical i ddinasoedd a threfi 
sy’n bodoli eisoes, er mwyn mynd i’r afael ag 
amddifadedd, anghydraddoldeb a gwella’r ystod o 
wasanaethau a gynigir ganddynt a’u hansawdd. Nid yw’r 
safbwynt hwn yn atal fersiynau o’r Fframwaith yn y 
dyfodol rhag nodi bod angen aneddiadau newydd os 
yw’r dystiolaeth yn awgrymu eu bod yn angenrheidiol. 
 
Goblygiad Ariannol: Dim 
 

Casgliad 18. Dylai’r 
Fframwaith wneud datganiad 
cliriach am rôl bwysig 
prifysgolion wrth gefnogi 
datblygu strategol ac 
adnewyddu ar lefelau 
cenedlaethol a rhanbarthol.  

Derbyn 
 
Cytunir y dylai Pennod 2 o’r Fframwaith nodi’r cyfle y 
mae prifysgolion yn ei gynnig i gefnogi datblygu 
strategol. Bydd pob adran ranbarthol hefyd yn cael ei 
diwygio i nodi pwysigrwydd prifysgolion ym mhob 
rhanbarth.  
 
Goblygiad Ariannol: Dim. 
 

Casgliad 19. Credwn fod y 
Fframwaith yn allweddol i 
fynd i’r afael â’r newid yn yr 

Derbyn 
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hinsawdd. Dylai’r Fframwaith 
edrych y tu hwnt i 
ddatgarboneiddio a mynd i’r 
afael ag agweddau eraill ar 
newid yn yr hinsawdd megis 
risg llifogydd, rheoli dŵr a’r 
goblygiadau ar gyfer 
cynllunio’r arfordir.  

Cynigir polisi newydd ar berygl llifogydd (Polisi 8), sy’n 
cydnabod difrifoldeb perygl llifogydd mewn rhai rhannau 
i’r Ardaloedd Twf Cenedlaethol a Rhanbarthol a’r angen 
i reoli perygl llifogydd mewn ffordd gynaliadwy.  
 
Mae Canlyniadau’r Fframwaith wedi cael eu diwygio i 
gryfhau a datblygu cyfeiriadau at newid yn yr hinsawdd, 
yn seiliedig ar yr adborth a gafwyd drwy’r ymgynghoriad. 
 
Bydd y diwygiadau i Bennod 2 yn cynnwys rhoi mwy o 
gyd-destun ar newid yn yr hinsawdd a materion 
cysylltiedig, gan gynnwys perygl llifogydd, rheoli dŵr a 
chynllunio’r arfordir.  
 
Mae’r Fframwaith hefyd yn cynnwys polisïau ar y rôl y 
mae atebion sy’n seiliedig ar natur yn ei chwarae, gan 
gynnwys diogelu gwasanaethau ecosystemau a darparu 
seilwaith gwyrdd, ac mae creu cysylltiad rhwng y rhain a 
materion rheoli tir ehangach, y mae pob un ohonynt yn 
hollbwysig fel rhan o’r ymateb i’r argyfwng hinsawdd.  
 
 
Goblygiad Ariannol: Dim 
 

Casgliad 20. Dylai’r 
canlyniad newid yn yr 
hinsawdd gwmpasu tai a 
dylai’r canlyniad ar gyfer 
cartrefi a thai fynd i’r afael â’r 
mathau o gartrefi y mae 
angen i Gymru eu hadeiladu i 
fynd i’r afael â newid yn yr 
hinsawdd.  

Derbyn 
 
Caiff Canlyniadau’r Fframwaith eu diwygio i gryfhau a 
datblygu cyfeiriadau at newid yn yr hinsawdd, yn 
seiliedig ar yr adborth a gafwyd drwy’r ymgynghoriad a 
chasgliad y Pwyllgor. 
 
Caiff Canlyniad 11 ei ddiwygio’n benodol i nodi y bydd 
angen i gartrefi newydd fod yn effeithlon o ran ynni a 
helpu cymunedau i ymaddasu at yr hinsawdd newidiol.  
 
Goblygiad Ariannol: Dim 
 

Casgliad 21. Dylai’r 
Fframwaith fynegi dimensiwn 
gofodol ei strategaeth ar 
gyfer datgarboneiddio 
trafnidiaeth a gwresogi. Dylai 
nodi’n gliriach sut y dylid 
sicrhau llai o ddibyniaeth ar 
gerbydau preifat mewn 
ardaloedd trefol a gwledig fel 
ei gilydd.  

Derbyn mewn egwyddor 
 
Mae Polisi Cynllunio Cymru (PCC) yn mynegi 
ymrwymiad Llywodraeth Cymru i leihau dibyniaeth ar 
geir preifat a chefnogi newid moddol i gerdded, beicio a 
thrafnidiaeth gyhoeddus. Mae’n cydnabod y bydd 
sicrhau’r newid moddol hwn yn gwneud cyfraniad 
pwysig at ddatgarboneiddio a gwella ansawdd aer. 
 
Mae PCC yn amlinellu polisi sy’n gofyn am ddefnyddio 
hierarchaeth trafnidiaeth gynaliadwy mewn perthynas â 
datblygiadau newydd, sy’n rhoi blaenoriaeth ar gerdded, 
beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus yn lle cerbydau modur 
preifat. Mae’r hierarchaeth drafnidiaeth yn cydnabod bod 
gan Gerbydau Isel Iawn eu Hallyriadau rôl bwysig i’w 
chwarae o ran datgarboneiddio trafnidiaeth, yn enwedig 
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mewn ardaloedd gwledig lle ceir prinder gwasanaethau 
trafnidiaeth gyhoeddus. 
 
Er mwyn cefnogi’r polisi yn PCC, caiff Pennod 4 o’r 
Fframwaith ei hehangu drwy bolisïau ychwanegol ar 
Gysylltedd Cenedlaethol a Rhanbarthol. Mae’r polisïau 
newydd a’r testun ategol yn amlinellu sut y mae 
Llywodraeth Cymru yn bwriadu gwella cysylltedd o fewn 
a rhwng ardaloedd trefol a gwledig drwy leihau’r angen i 
deithio, yn enwedig mewn cerbydau preifat, a chefnogi 
newid moddol i gerdded, seiclo a thrafnidiaeth 
gyhoeddus. Mae’r polisïau hefyd yn cefnogi’r gwaith o 
roi’r Ddeddf Teithio Llesol ar waith ac ailfywiogi’r 
Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol. 
 
O ran datgarboneiddio gwres, mae’r Polisi 16 
arfaethedig yn nodi mai ein blaenoriaeth ofodol yw y 
dylid ymchwilio i addasrwydd a dichonolrwydd 
Rhwydweithiau Gwres Rhanbarthol yn y trefi a’r 
dinasoedd a nodwyd yn y Fframwaith fel Ardaloedd â 
Blaenoriaeth ar gyfer Rhwydweithiau Gwres 
Rhanbarthol. Er bod rhwydweithiau gwres yn cael eu 
cefnogi mewn egwyddor lle bynnag y maent yn 
ddichonadwy, rhain yw’r ardaloedd yng Nghymru yr 
ystyrir eu bod yn cynnig y potensial mwyaf ar gyfer 
rhwydweithiau gwres. 
 
Goblygiad Ariannol:Dim 
 

Casgliad 22. Dylai’r 
Fframwaith nodi sut y dylid 
cyflwyno’r seilwaith gwefru 
cerbydau a’r rhwydweithiau 
gwres.  

Derbyn 
 
Cytunir y dylai’r Fframwaith nodi’n gliriach sut y gall y 
system gynllunio helpu i gyflwyno seilwaith gwefru 
cerbydau trydan ledled Cymru. 
 
Caiff Pennod 4, sy’n cwmpasu’r materion strategol 
cenedlaethol, eu hehangu drwy bolisïau ychwanegol ar 
drafnidiaeth. Bydd y polisïau newydd ar Gysylltedd 
Cenedlaethol a Rhanbarthol (Polisïau 11 a 12 
arfaethedig) yn nodi sut y bydd Llywodraeth Cymru yn 
cefnogi’r broses o gyflwyno seilwaith gwefru cerbydau 
trydan mewn ardaloedd gwledig a threfol. Bydd 
Llywodraeth Cymru hefyd yn cyhoeddi Strategaeth ar 
Wefru Cerbydau Trydan.Cyflwynwyd hawliau datblygu a 
ganiateir yn 2019 ar gyfer gosod, newid a chyfnewid 
pwyntiau trydan a phileri gwefru i ailwefru cerbydau 
trydanol, yn ddarostyngedig i amodau, er mwyn 
cyflymu’r broses o greu rhwydwaith Cymru gyfan o 
seilwaith gwefru cerbydau trydanol – mewn cartrefi, 
gweithleoedd a chyrchfannau allweddol, megis 
archfarchnadoedd, canolfannau manwerthu a 
masnachol a chyfleusterau hamdden. 
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O ran rhwydweithiau gwres, mae’r Fframwaith yn nodi y 
dylai awdurdodau cynllunio archwilio a nodi cyfleoedd ar 
gyfer Rhwydweithiau Gwres Rhanbarthol, yn enwedig yn 
yr Ardaloedd â Blaenoriaeth, a, lle y bo modd, geisio 
datblygu Rhwydweithiau Gwres Rhanbarthol i 
ddinasoedd neu drefi cyfan mewn cymaint o leoliadau â 
phosibl.  Mae’n nodi y dylai cynigion ar gyfer 
datblygiadau defnydd cymysg ar raddfa fawr o 100 o 
anheddau neu 10,000 metr sgwâr o arwynebedd 
masnachol neu fwy, o leiaf, ystyried y potensial ar gyfer 
rhwydwaith gwres. 
 
Mae cymorth i gynllunio rhwydweithiau gwres eisoes ar 
gael gan Lywodraeth y DU. Mae rhan o Becyn Cymorth 
Ynni Adnewyddadwy Llywodraeth Cymru i gynllunwyr 
hefyd yn cynnwys gwybodaeth am y ffordd y gall 
awdurdodau cynllunio lleol ddechrau mapio’r potensial 
yn eu hardaloedd. Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn 
ystyried pa gymorth a chanllawiau eraill y gall eu rhoi yn 
y dyfodol.  
 
Goblygiad Ariannol: 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £2m yn y 
byrdymor i hwyluso rhwydwaith o wefrwyr cyflym i 
gerbydau trydan. Fodd bynnag, y disgwyl yw mai 
busnesau a diwydiant fydd yn ysgogi llawer o’r broses o 
gyflwyno seilwaith gwefru. 
 

Casgliad 23. Dylai’r 
Fframwaith edrych ar y sector 
tai yn ei gyfanrwydd a mynd 
i’r afael â rôl y sector preifat, 
gan gynnwys busnesau 
adeiladu bach a chanolig 
(BBaChau) wrth ddarparu tai. 
Dylai hyn gynnwys safleoedd 
bach nad ydynt wedi’u 
cynnwys mewn Cynlluniau 
Datblygu Lleol.  

Derbyn mewn egwyddor 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod adeiladwyr 
tai yn y sector preifat yn chwarae rôl bwysig o ran 
diwallu’r angen am dai, gan gynnwys cyfrannu at y 
gwaith o ddarparu tai fforddiadwy.  
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio gydag 
adeiladwyr tai ar ddarparu tai yn y sector preifat. Fodd 
bynnag, er mwyn diwallu’r angen sylweddol am gartrefi 
fforddiadwy a nodwyd yn ‘Amcangyfrifon o’r angen am 
dai’ Llywodraeth Cymru, mae’r Fframwaith yn 
canolbwyntio ar rôl awdurdodau lleol a landlordiaid 
cymdeithasol cofrestredig i gynyddu nifer y tai 
fforddiadwy a ddarperir yng Nghymru. Bydd diwygiadau 
arfaethedig i’r testun sy’n ategu’r polisi ar ‘Cyflenwi 
Cartrefi Fforddiadwy’ yn cydnabod cyfraniad cartrefi 
newydd ar y farchnad o ran diwallu’r angen am dai yn 
fwy cyffredinol. 
 
Mae Polisi Cynllunio Cymru eisoes yn ei gwneud yn 
ofynnol i awdurdodau cynllunio bennu targed ar gyfer 
cyflenwi cartrefi ar safleoedd bach a chynnal cofrestr o’r 
safleoedd bach sydd islaw’r trothwy dyrannu yn eu 
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cynllun datblygu. At hynny, mae Cronfa Safleoedd 
Segur Llywodraeth Cymru, gwerth £40m, yn helpu i greu 
a hyrwyddo cyfleoedd datblygu i gwmnïau adeiladau 
sy’n BBaChau. Hefyd, ers 2013, mae Llywodraeth 
Cymru wedi bod yn helpu adeiladwyr sy’n BBaChau i 
gael cyllid datblygu fforddiadwy drwy Gronfa Datblygu 
Eiddo Cymru. (Gweler Casgliad 4.) 
 
Goblygiad Ariannol: Dim 
 

Casgliad 24. Mae angen i’r 
Fframwaith nodi’r dulliau i’w 
defnyddio i ddarparu tai 
fforddiadwy newydd ar y 
raddfa a ragwelir yn y 
strategaeth. Dylai 
Llywodraeth Cymru egluro 
sut y bydd yr “Adolygiad 
annibynnol o’r cyflenwad o 
dai fforddiadwy” a 
gomisiynwyd ganddi, ac a 
gyflwynodd adroddiad ym mis 
Mai 2019, yn llywio’r 
Fframwaith.  

Gwrthod 
 
Mae’r Fframwaith yn nodi’n glir y bydd angen rhoi mwy o 
ffocws ar rôl awdurdodau lleol, landlordiaid cymdeithasol 
cofrestredig ac adeiladwyr sy’n BBaChau er mwyn 
sicrhau’r cynnydd yn nifer y cartrefi fforddiadwy a 
nodwyd. Mae casgliadau’r ‘Adolygiad Annibynnol o’r 
Cyflenwad o Dai Fforddiadwy’ yn cefnogi hyn ac fe’u 
hystyriwyd wrth baratoi’r Fframwaith drafft.  
 
Goblygiad Ariannol: Efallai y bydd yn rhaid i gyllid 
Llywodraeth Cymru ar gyfer tai fforddiadwy newid. 

Casgliad 25. Dylid 
diweddaru amcangyfrif y 
Fframwaith o’r angen am dai 
yn seiliedig ar y dystiolaeth 
ddiweddaraf sydd ar gael.  

Derbyn 
 
Caiff amcangyfrifon diwygiedig o’r angen am dai eu 
cynnwys yn fersiwn derfynol y Fframwaith. 
 
Goblygiad Ariannol: Dim 
 

Casgliad 26. Dylid mynegi 
unrhyw dargedau ar gyfer tai 
fforddiadwy fel niferoedd, nid 
canrannau.  

Gwrthod 
 
Nid yw’r Fframwaith yn cynnwys targedau ar gyfer tai 
fforddiadwy. Daw’r canrannau o dai fforddiadwy a 
gynhwyswyd yn y Fframwaith o ‘Amcangyfrifon o’r 
angen am dai yn ôl deiliadaeth’ Llywodraeth Cymru. 
Rhai dangosol yn unig ydynt, yn seiliedig ar dueddiadau, 
ac maent yn rhan o’r cyd-destun i lywio awdurdodau 
cynllunio wrth benderfynu ar eu gofynion tai drwy eu 
cynlluniau datblygu strategol neu leol.  
 
Goblygiad Ariannol: Dim 
 

Casgliad 27. Mae angen rhoi 
sylw arbennig i anghenion tai 
pobl hŷn. Dylai’r Fframwaith 
ei hun roi arweiniad 
cenedlaethol yn hyn o beth.  

Derbyn mewn egwyddor 
 
Cydnabyddir bod poblogaeth newidiol Cymru, gan 
gynnwys y duedd o niferoedd uwch o bobl hŷn, yn rhan 
o’r cyd-destun ar gyfer y Fframwaith, fel y’i hamlinellir 
ym Mhennod 2. Mae’r angen am dai ymhlith pobl hŷn yn 
amrywio ledled Cymru ac felly’r awdurdodau lleol sydd 
yn y sefyllfa orau i fynd i’r afael â hyn, yn seiliedig ar yr 
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anghenion penodol a nodwyd ganddynt ar gyfer eu 
hardal. 
 
Goblygiad Ariannol: Dim 
 

Casgliad 28. Dylai’r 
Fframwaith gydnabod 
pwysigrwydd busnesau 
adeiladu bach a chanolig 
wrth ddarparu tai yng nghefn 
gwlad Cymru ac archwilio’r 
potensial i gael gwared ar 
rwystrau i adeiladu 
datblygiadau tai bach sy’n 
cynnwys llai na 10 uned.  

Derbyn mewn egwyddor 
 
Mae’r Fframwaith yn cydnabod bod gan adeiladwyr sy’n 
BBaChau rôl bwysig i’w chwarae i gynyddu faint o 
gartrefi newydd a ddarperir ledled Cymru. Fel rhan o’r 
gwaith o hwyluso hyn, mae Polisi Cynllunio Cymru 
eisoes yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau cynllunio 
bennu targed ar gyfer cyflenwi cartrefi ar safleoedd bach 
a chynnal cofrestr o safleoedd bach sydd islaw’r trothwy 
dyrannu yn eu cynllun datblygu. O ran dileu rhwystrau, 
mae Cronfa Safleoedd Segur Llywodraeth Cymru, 
gwerth £40m, yn helpu i greu a hyrwyddo cyfleoedd 
datblygu i gwmnïau adeiladau sy’n BBaChau. Mae 
Llywodraeth Cymru wedi lansio Cynllun Hunanadeiladu 
Cymru sy’n helpu leihau’r rhwystrau a’r ansicrwydd sy’n 
atal pobl rhag adeiladu tai eu hunain.  Hefyd, ers 2013, 
mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn helpu adeiladwyr 
sy’n BBaChau i gael cyllid datblygu fforddiadwy drwy 
Gronfa Datblygu Eiddo Cymru. (Gweler Casgliad 4.) 
 
Goblygiad Ariannol: Dim 
 

Casgliad 29. Mae’r Pwyllgor 
yn siomedig gyda’r diffyg 
cynnydd parhaus o ran 
diwygio Rhan L (Arbed 
tanwydd ac ynni) o’r 
rheoliadau adeiladu. Dylai 
Llywodraeth Cymru ddatgan 
beth yw ei hamserlen ar gyfer 
diwygio Rhan L. 

Derbyn 
 
Cyhoeddwyd cynigion Rhan L (ac F) ar gyfer tai newydd 
ar gyfer ymgynghoriad ar 19 Rhagfyr 2019, a daeth i 
ben ar 12 Mawrth 2020. Mae’r cynigion yn cynnwys cam 
sylweddol ac angenrheidiol o ran perfformiad ynni a 
charbon tai newydd. Gwnaeth yr ymgynghoriad hefyd roi 
manylion safonau posibl ar gyfer 2025. Yn 
ddiweddarach eleni, byddwn hefyd yn ymgynghori ar 
gynigion i atal gorwresogi mewn anheddau newydd, 
safonau Rhan L ar gyfer adeiladau annomestig a lle y 
gwneir gwaith adeiladu ar anheddau sy’n bodoli eisoes. 
Roedd yr ymgynghoriad hefyd yn nodi mai’r amserlen a 
ffefrir ar gyfer dwyn rheoliadau Rhan L i rym yw 2020.  
 
 
Goblygiad Ariannol: Dim 
 

Casgliad 30. Dylai’r 
Fframwaith bennu’r gofynion 
o ran y seilwaith craidd a 
dylai ddarparu fframwaith 
gofodol i lywio’r broses o 
wneud penderfyniadau ar 
gyfer pob math o seilwaith 
sy’n bwysig yn genedlaethol. 
Dylai Llywodraeth Cymru 

Derbyn mewn egwyddor 
 
Mae anghenion seilwaith hirdymor y wlad yn cael eu 
hasesu gan Gomisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru. 
Mae’r Fframwaith yn fodd i gydgysylltu buddsoddiad 
mewn seilwaith â strategaeth ehangach ar gyfer 
datblygu, er mwyn sicrhau y manteisir i’r eithaf ar 
fuddsoddiad mewn seilwaith. Caiff y Fframwaith ei 
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bennu ei safbwynt “mewn 
egwyddor” ar brosiectau a 
pholisïau seilwaith sydd heb 
eu datganoli.  

gyhoeddi cyn bod Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol 
Cymru yn gwneud ei argymhellion, felly dylai’r Comisiwn 
gydnabod y gefnogaeth gref i systemau Metro, seilwaith 
teithio llesol a gwyrdd gwell, a seilwaith rheoli perygl 
llifogydd yn y Fframwaith. Fel yr amlinellir mewn ymateb 
i Gasgliad 7, bydd mwy o gysondeb a natur gilyddol 
rhwng dogfennau allweddol wrth i’r gyfres lawn o 
strategaethau a chynlluniau perthnasol gael eu rhoi ar 
waith. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn dadlau’n rheolaidd dros 
fuddsoddiad gan Lywodraeth y DU a darparwyr 
cyfleustodau mewn seilwaith nas datganolwyd a fydd yn 
fuddiol i lesiant pobl yng Nghymru, a bydd yn parhau i 
wneud hynny. Lle y caiff prosiectau seilwaith nas 
datganolwyd eu cynnig gan bartïon eraill, mae 
Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi datganiadau clir o’i 
barn ac yn sicrhau ei bod yn chwarae rhan weithredol 
mewn trafodaethau a chynlluniau.  
 
Goblygiad Ariannol: Dim 
 

Casgliad 31. Dylai’r 
Fframwaith gynnwys cynigion 
penodol i fynd i’r afael â 
materion cysylltedd yng 
Nghymru yn ychwanegol at y 
rhai sy’n croesi’r ffin â Lloegr. 
Dylai hyn gynnwys gwell 
cysylltedd rhwng trefi a 
dinasoedd Cymru, rhwng 
ardaloedd trefol a gwledig a 
hefyd o fewn ardaloedd 
gwledig. Dylai’r Fframwaith 
hefyd adlewyrchu 
blaenoriaethau Teithio Llesol 
Llywodraeth Cymru.  
 

Derbyn 
 
Cytunir y dylai’r Fframwaith fod yn fwy penodol a mynd 
i’r afael â materion cysylltedd o fewn ffiniau Cymru yn 
ogystal â’r rhai sy’n croesi’r ffin â Lloegr. 
 
Caiff Pennod 4, sy’n cwmpasu’r materion strategol 
cenedlaethol, ei hehangu drwy bolisïau ychwanegol ar 
Gysylltedd Cenedlaethol a Rhanbarthol (polisïau 11 a 12 
arfaethedig). Mae’r polisïau newydd a’r testun ategol yn 
amlinellu sut y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu 
gwella cysylltedd o fewn a rhwng ardaloedd trefol a 
gwledig drwy leihau’r angen i deithio, yn enwedig mewn 
cerbydau preifat, a chefnogi newid moddol i gerdded, 
beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus. Mae’r polisïau hefyd 
yn cefnogi’r gwaith o roi’r Ddeddf Teithio Llesol ar waith 
ac ailfywiogi’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol. 
 
Caiff y polisïau Cysylltedd Cenedlaethol a Rhanbarthol 
eu cefnogi gan bolisïau trafnidiaeth penodol yn yr 
adrannau rhanbarthol o’r Fframwaith sy’n rhoi’r cyd-
destun rhanbarthol a chynigion penodol ar gyfer gwella 
cysylltedd.  
 
Goblygiad Ariannol: Dim 
 

Casgliad 32. Mae’r Pwyllgor 
yn deall bod mwy o alw am 
gysylltedd trafnidiaeth o’r 
dwyrain i’r gorllewin yn y prif 
goridorau yng Ngogledd a De 

Derbyn 
 
Cytunir y dylai’r Fframwaith hefyd fynd i’r afael â 
chysylltedd ledled Cymru a rhwng y Rhanbarthau.  
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Cymru, ond dylai’r 
Fframwaith hefyd fynd i’r 
afael â’r cysylltedd gwael 
rhwng Gogledd Cymru a De 
Cymru.  
 

Caiff Pennod 4, sy’n cwmpasu’r materion strategol 
cenedlaethol, ei hehangu drwy bolisïau ychwanegol ar 
Gysylltedd Cenedlaethol a Rhanbarthol. Mae’r polisïau 
newydd a’r testun ategol yn amlinellu sut y mae 
Llywodraeth Cymru yn bwriadu gwella cysylltedd ledled 
Cymru a rhwng y Rhanbarthau drwy leihau’r angen i 
deithio, yn enwedig mewn cerbydau preifat, a chefnogi 
newid moddol i gerdded, beicio a thrafnidiaeth 
gyhoeddus.  
 
Caiff y polisïau Cysylltedd Cenedlaethol a Rhanbarthol 
eu cefnogi gan bolisïau trafnidiaeth penodol yn yr 
adrannau rhanbarthol o’r Fframwaith sy’n rhoi’r cyd-
destun rhanbarthol a chynigion penodol ar gyfer gwella 
cysylltedd.  
 
Goblygiad Ariannol: Dim 
 

Casgliad 33. Mae angen rhoi 
mynegiant gofodol yn y 
Fframwaith i ymrwymiadau 
Llywodraeth Cymru ar 
seilwaith digidol, gan 
gynnwys Parthau Gweithredu 
ar Ffonau Symudol. Mae 
angen datblygu polisïau 
gofodol ar gyfer 
porthladdoedd a chludo 
nwyddau.  
 

Gwrthod – Ardaloedd Gweithredu Symudol 
Derbyn – Porthladdoedd a chludo nwyddau 
 
Er mai bwriad cynnar Llywodraeth Cymru oedd cynnwys 
mapiau sy’n dangos Ardaloedd Gweithredu Symudol yn 
y Fframwaith, ni fu modd gwneud hynny o fewn 
amserlen gyfredol y Cynllun. Mae’r Adran Seilwaith 
Digidol yn parhau â’i gwaith o nodi lleoliadau penodol 
pob Ardal. Pan fyddant wedi’u cymeradwyo gan 
Lywodraeth Cymru, bydd yn ymgynghori arnynt yn y 
ffordd arferol.  
 
Mae polisi’r Fframwaith yn pennu’n glir egwyddor 
Ardaloedd Gweithredu Symudol, a’r ffordd y bydd 
Llywodraeth Cymru yn gweithio gydag Awdurdodau 
Cynllunio Lleol a gweithredwyr symudol i greu’r 
amgylchedd priodol i gyflwyno gwell darpariaethau yn yr 
ardaloedd hyn (ar ôl eu nodi). Mae statws cynllun 
datblygu’r Fframwaith yn rhoi mwy o bwys ar fwriadau’r 
polisi er nad oes cyfeiriad gofodol uniongyrchol at 
Ardaloedd. 
 
Mae Llywodraeth y DU wedi bod yn gweithio gyda 
chwmnïau cyfryngau symudol ar fenter i sefydlu 
Rhwydwaith Gwledig a Rennir ledled y DU, gan 
gynnwys Cymru.  Byddai’n caniatáu i gwmnïau rannu 
seilwaith i ddarparu 4G, er mwyn darparu’r 
gwasanaethau symudol cyflym a dibynadwy sydd eu 
hangen arnynt i’r rhan fwyaf o ardaloedd gwledig.  Rhaid 
wrth gytundeb yn gyntaf a byddai’n digwydd dros gyfnod 
o 5 mlynedd hyd at 2025.  
 
Mae Polisi Cynllunio Cymru yn amlinellu’r sefyllfa o ran 
porthladdoedd yn y polisi cenedlaethol ac yn cydnabod y 
rôl bwysig y maent yn ei chwarae o ran yr economi a 
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chludo nwyddau mewn ffordd gynaliadwy. Mae PCC yn 
cydnabod bod porthladdoedd gweithredol ac atyniadol 
sy’n ateb y galw ar hyn o bryd ac yn y dyfodol, yn 
gwneud Cymru yn lleoliad atyniadol i fusnesau, 
ymwelwyr a chludwyr nwyddau. 
 
Caiff y sefyllfa bolisi hon ei chefnogi drwy gyflwyno Polisi 
Cysylltedd Rhyngwladol newydd ym Mhennod 4 o’r 
Fframwaith, sy’n nodi Maes Awyr Caerdydd, Dyfrffordd y 
Ddau Gleddau, Porthladd Abergwaun a Phorthladdoedd 
Caergybi fel Pyrth Strategol (polisi 10 arfaethedig). 
Mae’r Pyrth Strategol yn hollbwysig at ddibenion cludo 
pobl a nwyddau yn effeithiol fel rhan o rwydweithiau neu 
gadwyni cyflenwi n yn eu priod ranbarthau, Cymru a’r 
DU. 
 
 
Goblygiadau Ariannol: 
 
Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn y Fframwaith o 
ran y polisi ar Ardaloedd Gweithredu Symudol. Efallai y 
bydd angen cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru er 
mwyn sefydlu’r seilwaith symudol o fewn Ardaloedd. 
 
Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol o ran polisïau 
gofodol ar gyfer porthladdoedd a chludo nwyddau. 
 

Casgliad 34. Dylai’r 
Fframwaith bennu 
gweledigaeth strategol 
unedig ar gyfer dyfodol ynni 
yng Nghymru a bod yn glir 
ynghylch y targedau ar gyfer 
cynhyrchu trydan a 
datgarboneiddio y mae 
Llywodraeth Cymru yn anelu 
atynt.  

 

Derbyn mewn egwyddor 
 
Mae’r Fframwaith yn ystyried polisïau a strategaethau 
ehangach Llywodraeth Cymru ac yn rhoi’r polisïau 
cynllunio sydd eu hangen i’w cyflawni. Nid rôl y 
Fframwaith yw nodi strategaeth a pholisi ynni cyffredinol 
Llywodraeth Cymru.  
 
Mae’r Fframwaith yn glir mai nod ei bolisïau ynni 
adnewyddadwy yw helpu i gyflawni targedau presennol 
Llywodraeth Cymru o ran ynni adnewyddadwy a 
datgarboneiddio a bennwyd gan Weinidog yr 
Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.  
 
Derbynnir y dylai’r sefyllfa uchod gael ei nodi’n gliriach 
yn y Fframwaith a chaiff testun ategol y polisïau ar ynni 
adnewyddadwy ei newid.  
 
Goblygiad Ariannol: Dim 
 

Casgliad 35. Dylai’r 
Fframwaith fod yn gefnogol i 
dechnolegau adnewyddadwy 
heblaw gwynt a solar, a mynd 
i’r afael â storio a’r angen am 

Derbyn 
 
Roedd y Fframwaith drafft yn cynnwys polisi a oedd yn 
cefnogi technolegau ynni adnewyddadwy eraill ac a 
oedd yn ceisio ystyried yr un materion â’r rhai ar gyfer 
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seilwaith ar y tir ar gyfer 
ffermydd gwynt yn y môr.  

gwynt a solar. Fodd bynnag, derbynnir y gallai’r sefyllfa 
fod yn fwy clir.  
 
Mae polisïau ynni adnewyddadwy diwygiedig y 
Fframwaith bellach yn amlwg yn gymwys i bob math o 
dechnoleg adnewyddadwy a charbon isel ac mae 
cyfeiriadau at ofynion seilwaith cysylltiedig bellach 
wedi’u cynnwys.  
 
Goblygiad Ariannol:Dim 
 

Casgliad 36. Ni ddylai lefel y 
gefnogaeth yn y Fframwaith 
ar gyfer datblygiadau ynni 
adnewyddadwy fod yn 
wannach na’r hyn a 
ddarparwyd eisoes gan 
Ddatganiadau Polisi 
Cenedlaethol y DU. Dylai 
polisïau ynni adnewyddadwy 
fynd i’r afael ag ailbweru ac 
ymestyn oes y datblygiadau 
presennol.  

Derbyn mewn egwyddor 
 
Yn ein barn ni, nid oedd y Fframwaith drafft yn cynnig 
amgylchedd llai cefnogol i ddatblygiadau ynni 
adnewyddadwy na chynt. Dylai hyn, ynghyd â’r 
datganiadau polisi cadarnhaol iawn yn PCC roi’r 
gefnogaeth polisi sydd ei hangen ar ddatblygwyr ynni 
adnewyddadwy i fwrw ymlaen â chynlluniau. Yng 
Nghymru, mae trefn lawer mwy cefnogol i ddatblygiadau 
gwynt ar raddfa fawr ar y tir na’r hyn a ddarperir gan 
Lywodraeth y DU ar gyfer datblygiadau yn Lloegr.  
 
Fodd bynnag, derbyniwn y gallai’r polisïau fod yn 
gliriach. Mae’r polisïau diwygiedig yn fwy penodol o ran 
mynegi cefnogaeth Llywodraeth Cymru i ynni 
adnewyddadwy yn gyffredinol a nodi y caiff cynlluniau 
ganiatâd ar yr amod eu bod yn bodloni’r meini prawf yn 
y polisïau.  
 
Goblygiad Ariannol: Dim 
 

Casgliad 37. Dylai’r 
Fframwaith bennu 
goblygiadau datgarboneiddio 
gwres a chludiant o ran y 
galw am drydan a’r system 
drawsyrru.  
 

Derbyn mewn egwyddor 
 
Mae’n anodd i’r Fframwaith amlinellu goblygiadau 
datgarboneiddio gwres a chludiant ar hyn o bryd gan 
nad yw’r llwybrau tuag at ddatgarboneiddio wedi’u 
pennu ac mae llawer o amrywiadau arnynt. Nid rôl y 
Fframwaith yw amlinellu strategaeth a pholisi ynni 
cyffredinol Llywodraeth Cymru, sydd ar gael mewn man 
arall. 
 
Fodd bynnag, yn ystod oes y Fframwaith, mae’n debygol 
y bydd y system ynni yn symud i “system amlfodd 
trosglwyddo”, a fydd yn gofyn am hyblygrwydd i fanteisio 
i’r eithaf ar y rhyngberthnasau a’r synergeddau rhwng y 
sectorau ynni, gwres a thrafnidiaeth. Bydd angen i 
adolygiadau o’r Fframwaith yn y dyfodol ymateb i hyn. 
Mae testun i’r perwyl hwn wedi cael ei ychwanegu i’r 
Fframwaith diwygiedig.  
 
Goblygiad Ariannol: Dim 
 



Casgliadau Ymateb 
 

Casgliad 38. Dylai’r 
Fframwaith fynegi 
gweledigaeth a strategaeth i 
gefnogi datblygiadau sy’n 
seiliedig ar ddosbarthu ynni’n 
lleol.  
 

Derbyn mewn egwyddor 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r newid i systemau 
dosbarthu ynni lleol fel ffordd o leihau’r angen am 
seilwaith grid newydd ar raddfa fawr. Caiff testun ategol 
y Fframwaith ei ddiwygio er mwyn cyfeirio at y dull 
‘amlfodd trosglwyddo’ hwn.  
 
Mae’r Fframwaith yn ystyried polisïau a strategaethau 
ehangach Llywodraeth Cymru ac yn rhoi’r polisïau 
cynllunio sydd eu hangen i’w cyflawni. Nid rôl y 
Fframwaith yw amlinellu strategaeth a pholisi ynni 
cyffredinol Llywodraeth Cymru, sydd ar gael mewn man 
arall.  
 
Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion 
Gwledig wrthi’n paratoi datganiad polisi ar ynni lleol a’i 
oblygiadau o ran dosbarthu.  
 
Goblygiad Ariannol: Dim 
 

Casgliad 39. Dylid diwygio 
Polisi 7 i fynd i’r afael â 
gofynion y seilwaith grid.  

Derbyn mewn egwyddor 
 
Caiff Polisi 7 Drafft: Cerbydau Allyriadau Isel Iawn ei 
ymgorffori yn y polisïau ar Gysylltedd Cenedlaethol a 
Rhanbarthol (polisïau 11 a 12 arfaethedig) ym Mhennod 
4 o’r Fframwaith.  
 
Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n gweithio gyda 
gweithredwyr y rhwydwaith ynni yng Nghymru i 
ddatblygu’r seilwaith grid trydan i gefnogi’r defnydd 
cynyddol o gerbydau trydan, a adlewyrchir yn y testun 
ategol. 
 
Goblygiad Ariannol: Y disgwyl yw mai busnesau a 
diwydiant fydd yn ysgogi llawer o’r broses o gyflwyno 
seilwaith gwefru, gan gynnwys capasiti a seilwaith y 
grid. 
 

Casgliad 40. Dylai’r 
Fframwaith fabwysiadu 
fframwaith polisi sy’n seiliedig 
ar feini prawf ar gyfer 
datblygiadau ynni 
adnewyddadwy.  

 

Derbyn 
 
Er i bolisïau ynni adnewyddadwy’r Fframwaith drafft 
restru’r materion yr oedd angen eu hystyried, 
cydnabyddir nad oeddent yn rhoi’r sicrwydd i 
randdeiliaid na’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau ar y 
meini prawf y dylid eu dilyn.  
 
Mae’r Fframwaith diwygiedig yn cynnwys polisi manwl 
sydd wedi’i lunio’n gadarnhaol yn seiliedig ar feini prawf i 
benderfynu ar bob math o ddatblygiad ynni 
adnewyddadwy ac ynni carbon isel dros 10MW.  
 
Goblygiad Ariannol: Dim 



Casgliadau Ymateb 
 
 

Casgliad 41. Mae 
datblygiadau ynni gwynt ac 
ynni solar yn destun 
cyfyngiadau gwahanol iawn a 
gallant effeithio mewn ffyrdd 
gwahanol ar fywyd gwyllt, ac 
felly dylid mynd i’r afael â 
hwy drwy gyfrwng polisïau 
cynllunio ar wahân.  

 

Derbyn mewn egwyddor 
 
Er y derbynnir bod datblygiadau gwynt a solar yn cael 
effeithiau gwahanol ar fywyd gwyllt, mae Llywodraeth 
Cymru o’r farn, ar lefel strategol, fod modd i bolisïau’r 
Fframwaith gael eu llunio i ymdrin â’r materion hyn 
gyda’i gilydd. Fel yn achos llawer o ddogfennau polisi 
cynllunio eraill, mae’n well llunio polisïau unigol sy’n 
cwmpasu pob technoleg sydd ar gael a bod y sawl sy’n 
gwneud penderfyniad yn ystyried y materion yn fanwl.  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi paratoi canllawiau 
ymarfer ar hyn a fydd yn ddefnyddiol yn hyn o beth:  
https://llyw.cymru/goblygiadau-cynllunio-datblygiadau-
ynni-adnewyddadwy-ac-ynni-carbon-isel-canllaw-
ymarfer 
 
Mae polisïau a thestun ategol diwygiedig y Fframwaith 
yn rhoi datganiadau cliriach ar ddiogelu safleoedd a 
rhywogaethau bywyd gwyllt gwarchodedig.  
 
Goblygiad Ariannol: Dim 
 

Casgliad 42. Dylai polisïau’r 
Fframwaith ar ddatblygiadau 
ynni gwynt ac ynni’r haul roi’r 
un lefel o ddiogelwch i 
Safleoedd o Ddiddordeb 
Gwyddonol Arbennig ag a 
roddir i Bolisi Cynllunio 
Cymru.  

 

Derbyn 
 
Mae’n bwysig bod y Fframwaith a PCC yn gyson o ran 
dangos yr un lefel o ddiogelwch i Safleoedd o 
Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGAau).  
 
Mae’r polisi sy’n seiliedig ar feini prawf a’r testun ategol 
wedi cael eu newid er mwyn sicrhau’r lefel hon o 
gysondeb rhwng y dogfennau.  
 
Goblygiad Ariannol: Dim 
 

Casgliad 43. Dylai’r 
Fframwaith gydnabod y 
potensial i sicrhau buddion 
amgylcheddol a hamdden 
mewn cysylltiad â 
datblygiadau ynni 
adnewyddadwy.  
 

Derbyn mewn egwyddor 
 
Cydnabu’r Fframwaith drafft y potensial i sicrhau 
buddion sy’n gysylltiedig â chynlluniau ynni 
adnewyddadwy, gan nodi bod yn rhaid i geisiadau 
cynllunio ddangos sut y maent wedi sicrhau’r buddion 
cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol lleol mwyaf 
posibl fel rhan o’r cynnig datblygu. 
 
Fodd bynnag, cydnabyddir y gallai’r datganiadau hyn fod 
yn gryfach, yn enwedig o ran buddion amgylcheddol. 
Felly, mae’r polisïau ynni adnewyddadwy diwygiedig yn 
nodi y dylai cynigion ddisgrifio’r buddion clir y bydd y 
cynllun yn eu sicrhau o ran gwelliannau cymdeithasol, 
economaidd, amgylcheddol a diwylliannol i gymunedau 
lleol. Mae’r polisi sy’n seiliedig ar feini prawf hefyd yn ei 
gwneud yn ofynnol i gynigion gynnwys mesurau gwella 

https://gov.wales/planning-implications-renewable-and-low-carbon-energy-development-practice-guidance
https://gov.wales/planning-implications-renewable-and-low-carbon-energy-development-practice-guidance
https://gov.wales/planning-implications-renewable-and-low-carbon-energy-development-practice-guidance


Casgliadau Ymateb 
 
bioamrywiaeth er mwyn sicrhau buddiant clir o ran yr 
amgylchedd. 
 
Goblygiad Ariannol: Dim 
 

Casgliad 44. Dylid rhoi 
mynegiant gofodol yn y 
Fframwaith i wella 
bioamrywiaeth, gwytnwch 
ecosystemau, seilwaith 
gwyrdd strategol a’r goedwig 
genedlaethol. Dylai’r 
Fframwaith nodi sut y dylid 
cyflawni’r ymrwymiadau.  

 

Derbyn mewn egwyddor 
 
Gellid cryfhau’r Fframwaith i gyfleu’r polisïau 
amgylcheddol strategol yn ofodol. Caiff map eglurhaol ei 
gynnwys yn y Fframwaith er mwyn dangos gwybodaeth 
fras am leoliadau ar gyfer themâu megis mannau pwysig 
o ran bioamrywiaeth, rhwydweithiau bioamrywiaeth a 
gwasanaethau ecosystemau. Caiff y testun ategol ei 
ehangu i gynnwys naratif mwy cyfarwyddol ar roi’r polisi 
ar waith. 
 
Goblygiad Ariannol: Dim 
 

Casgliad 45. Dylid cryfhau 
Polisi 8 i nodi bod yn “rhaid” 
amddiffyn bioamrywiaeth yn 
hytrach nag y “dylid” ei 
amddiffyn ac y dylai hefyd 
fynnu bod datblygiad yn 
cyfrannu at adfer natur.  

 

Derbyn 
 
Dylid newid geiriad y polisi i ‘rhaid’; mae Adran 6 o 
Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn cyfarwyddo 
awdurdodau lleol i gynnal a gwella bioamrywiaeth wrth 
arfer eu swyddogaethau. Caiff y polisi ei ddiwygio i 
adlewyrchu’r ddeddfwriaeth.  
 
Goblygiad Ariannol: Dim 
 

Casgliad 46. Dylai’r 
Fframwaith bennu 
blaenoriaethau gofodol 
cenedlaethol ar gyfer gwella 
bioamrywiaeth. Mae angen 
ymgorffori’r gofyniad am y 
mesurau lliniaru a nodwyd 
gan yr Asesiad Rheoliadau 
Cynefinoedd yn y 
Fframwaith. Dylai’r 
rhwydwaith ecolegol 
cenedlaethol fynd i’r afael ag 
anghenion rhywogaethau â 
blaenoriaeth.  

 

Derbyn mewn egwyddor 
 
Gellir cryfhau’r Fframwaith i gynnwys ffocws ehangach 
ar bolisi er mwyn sicrhau gwelliannau i fioamrywiaeth. 
Gellir defnyddio ffocws strategol y Fframwaith i sicrhau 
buddiant clir o ran bioamrywiaeth er mwyn gwireddu twf 
cynaliadwy.  
 
Mae’r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd o’r Fframwaith 
yn broses asesu iterus; mae gwaith yn cael ei wneud i 
ddatblygu tabl lliniaru sy’n nodi’n glir y mesurau lliniaru y 
bydd eu hangen i gyflawni polisïau’r Fframwaith. Bydd 
cyfeiriadau yn y Fframwaith at yr Asesiad Rheoliadau 
Cynefinoedd yn cael eu gwella a bydd y rhain yn 
cyfeirio’r glir at y mesurau lliniaru. 
 
Mae’r polisi a’r naratif ategol wedi cael eu cryfhau i 
ymateb i anghenion rhywogaethau o fewn 
rhwydweithiau ecolegol gwydn. Byddwn yn cyfeirio at 
anghenion pob rhywogaeth er mwyn adlewyrchu 
cymhlethdod systemau naturiol.  
 
Goblygiad Ariannol: Dim 
 



Casgliadau Ymateb 
 

Casgliad 47. Dylai datblygiad 
y goedwig genedlaethol 
ystyried rôl bosibl plannu 
coed o ran rheoli risg dŵr a 
llifogydd yn ogystal â 
chynhyrchu bwyd-amaeth. 
Wrth blannu’r goedwig 
genedlaethol dylid osgoi 
mawndiroedd.  

 

Derbyn mewn egwyddor 
 
 
Mae’r polisi ar y Goedwig Genedlaethol yn y Fframwaith 
yn un galluogol. Un o’r nodau strategol yw datblygu 
adnodd coedwig genedlaethol sy’n cyflwyno 
ecosystemau cysylltiedig a gwell bioamrywiaeth a 
chynefinoedd. Caiff anghenion penodol trefniadau 
plannu eu nodi mewn man arall ond bydd y Fframwaith 
yn llywio cynaliadwyedd lleoliadau o’r fath drwy’r polisi 
ar rwydweithiau ecolegol gwydn. 
 
Goblygiad Ariannol: Dim 
 

Casgliad 48. Dylai’r 
Fframwaith nodi’r asedau 
coetir presennol. Dylai’r 
goedwig genedlaethol hybu 
ymhellach y gwaith o 
warchod y coedwigoedd glaw 
Celtaidd sydd o arwyddocâd 
byd-eang.  

 

Derbyn mewn egwyddor 
 
Cytunwn y dylid cryfhau’r ffordd y caiff mathau 
presennol cyffredinol o gynefinoedd eu cyfleu’n ofodol 
yn y Fframwaith. Caiff map eglurhaol, sy’n nodi asedau 
coetir presennol allweddol, ei gynnwys.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r Goedwig Law 
Geltaidd a bydd y Polisi ar Goedwig Genedlaethol yn 
cael ei roi ar waith i gyd-fynd a’r cynefin unigryw hwn 
sydd o bwys mawr, a’i gefnogi ymhellach.  
 
Goblygiad Ariannol: Dim 
 

Casgliad 49. Dylid achub ar 
y cyfle i wneud cysylltiadau 
rhwng rhwydweithiau 
seilwaith gwyrdd a’r agendâu 
tai ac adnewyddu trefol. Dylid 
gwneud cysylltiadau hefyd 
rhwng rhwydweithiau 
seilwaith gwyrdd, y goedwig 
genedlaethol a’r agenda 
twristiaeth a hamdden drwy 
fentrau fel y Rhwydwaith 
Beicio Cenedlaethol.  

 

Derbyn mewn egwyddor 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cytuno y dylai rôl seilwaith 
gwyrdd o ran creu cymunedau trefol cynaliadwy gael ei 
chydnabod yn gliriach yn y Fframwaith. Bydd y polisi 
arfaethedig ar ffurfio twf trefol yn cyfeirio at rôl 
weithredol seilwaith gwyrdd fel un o brif egwyddorion 
creu lleoedd.  
 
Mae PCC 10 yn mynegi cysylltiadau ehangach rhwng 
meysydd polisi megis rhwydweithiau seilwaith gwyrdd, 
twristiaeth a llwybrau teithiol llesol. Mae’r naratif ar greu 
lleoedd yn mynegi cysylltiadau o’r fath mewn ffordd 
gadarnhaol.  
 
Goblygiad Ariannol: Dim 
 

Casgliad 50. Mae angen 
mwy o eglurder am rôl 
lleiniau glas yn y strategaeth 
genedlaethol a rhanbarthol; y 
disgresiwn a roddir i’r 
Cynlluniau Datblygu Strategol 
o ran eu diffinio; y berthynas 
rhwng rolau lleiniau glas a 
seilwaith gwyrdd; a 

Derbyn 
 
Derbynnir y byddai’n fuddiol pe bai polisïau’r Fframwaith 
(a’u testun ategol) ar leiniau glas yn y gogledd a’r de-
ddwyrain yn nodi’n gliriach sut y byddent yn cael eu 
sefydlu drwy broses y cynlluniau datblygu strategol a sut 
y dylid penderfynu ar gynigion cynllunio yn yr ardaloedd 



Casgliadau Ymateb 
 

pherthynas bosibl lleiniau 
glas â’r polisi o ran y goedwig 
genedlaethol.  
 

hyn cyn i’r cynlluniau datblygu strategol gael eu 
mabwysiadu. Caiff y Fframwaith ei newid i’r perwyl hwn. 
 
Er y gall lleiniau glas a seilwaith gwyrdd gwmpasu’r un 
ardaloedd yn ddaearyddol ac atgyfnerthu ei gilydd o ran 
diogelu tir rhag datblygu, mae dibenion nodi seilwaith 
gwyrdd a lleiniau glas yn wahanol. 
 
Bydd yr un rhesymeg yn wir am dir y nodwyd y gellir 
plannu coed arno fel rhan o’r Goedwig Genedlaethol. 
Hefyd, mae’r cwestiwn ynghylch sut i fynd i’r afael â 
mathau eraill o ddatblygu mewn llain las, gan gynnwys 
datblygiadau a all fod yn gysylltiedig â’r cynnig ar gyfer 
coedwig genedlaethol, eisoes wedi’i gwmpasu drwy 
bolisïau PCC. 
 
Goblygiad Ariannol: Dim 
 

Casgliad 51. Dylai’r Pwyllgor 
Busnes, sef Pwyllgor y 
Cynulliad sydd â chyfrifoldeb 
am ystyried gweithdrefnau’r 
Cynulliad, gyflwyno cynigion i 
hwyluso’r gwaith o graffu ar y 
Fframwaith terfynol yn unol â 
Deddf Cynllunio (Cymru) 
2015. Dylai wneud hynny 
trwy ymgynghori â 
Llywodraeth Cymru, 
rhanddeiliaid allanol a 
Phwyllgorau’r Cynulliad.  
 

Nid lle Llywodraeth Cymru yw derbyn neu wrthod 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio gyda’r 
Pwyllgor Busnes er mwyn sicrhau ei bod yn hwyluso 
gwaith y Pwyllgor ar graffu ar y Fframwaith drafft, yn 
unol â Deddf Cynllunio (Cymru) 2015.   
 
Goblygiad Ariannol: Dim 

 


