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Annwyl Syr / Madam 

Dogfen Ymgynghori: Cynllunio Cadarnhaol a’r Bil Cynllunio drafft 

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn croesawu’r cyfle i gyfrannu at yr ymgynghoriad ar y Bil 
Cynllunio drafft. 

Prif nod y Comisiynydd yw hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg. Gwneir hyn drwy ddwyn 
sylw at y ffaith bod statws swyddogol i’r Gymraeg yng Nghymru a thrwy osod safonau ar 
sefydliadau. Bydd hyn, yn ei dro, yn arwain at sefydlu hawliau i siaradwyr Cymraeg. Mae 
dwy egwyddor yn sail i waith y Comisiynydd: 

Ni ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg 
Dylai personau yng Nghymru allu byw eu bywydau drwy gyfrwng y Gymraeg os 

ydynt yn dymuno gwneud hynny. 

Dros amser fe fydd pwerau newydd i osod a gorfodi safonau ar sefydliadau yn dod i rym 
trwy is-ddeddfwriaeth. Hyd nes y bydd hynny’n digwydd bydd y Comisiynydd yn parhau i 
arolygu cynlluniau iaith statudol trwy bwerau y mae wedi eu hetifeddu o dan Ddeddf yr 
Iaith Gymraeg 1993. 

Crëwyd swydd y Comisiynydd gan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Caiff y Comisiynydd 
ymchwilio i fethiant i weithredu cynllun iaith, ymyrraeth â’r rhyddid i ddefnyddio’r Gymraeg 
yng Nghymru ac, yn y dyfodol, i gwynion ynghylch methiant sefydliadau i gydymffurfio â 
safonau. 

Un o flaenoriaethau’r Comisiynydd yw craffu ar ddatblygiadau polisi o ran y Gymraeg. 
Felly, prif rôl y Comisiynydd yw darparu sylwadau yn unol â’r cylch gorchwyl hwn gan 
weithredu fel eiriolwr annibynnol ar ran siaradwyr Cymraeg yng Nghymru y gallai’r 
diwygiadau arfaethedig effeithio arnyn nhw. Mae’r ymagwedd hon yn cael ei harddel er 
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mwyn osgoi unrhyw gyfaddawd posibl ar swyddogaethau’r Comisiynydd ym maes 
rheoleiddio, a phe bai’r Comisiynydd yn dymuno adolygu’n ffurfiol berfformiad y sefydliad 
yn unol â darpariaethau’r Mesur. 

Mae ymateb y Comisiynydd i’r ymgynghoriad mewn dwy ran.  Gofynnodd y Llywodraeth 
am ymatebion i’r ymgynghoriad drwy lenwi ffurflen holiadur a ddarparwyd.  Mae copi o’r 
holiadur yn atodiad 1 gydag atebion y Comisiynydd i rai cwestiynau perthnasol.  Er hynny, 
mae’r cwestiynau ar y cyfan yn delio gyda manylder a manion y ddogfen ymgynghori, nid 
ydynt yn rhoi cyfle i fynegi barn ehangach am y gyfundrefn gynllunio a’r cyfleoedd sy’n 
codi o’r bwriad i ddiwygio’r system.  I’r perwyl hynny, mae’r llythyr hwn yn cynnwys 
sylwadau cyffredinol y Comisiynydd ar yr ymgynghoriad ac yn cynnig gwelliannau i’r Bil 
drafft a fyddai’n cryfhau statws y Gymraeg yn y gyfundrefn gynllunio. 
 
Mae cyfeiriadau at y Gymraeg eisoes yn bodoli ym Mholisi Cynllunio Cymru 2012 ac mae 
arweiniad pellach i awdurdodau cynllunio ar y Gymraeg yn Nodyn Cyngor Technegol 20 
(NCT20).  Mae’r Polisi yn datgan: 
 
“Dylai pob awdurdod cynllunio lleol ystyried a oes ganddynt gymunedau lle y mae’r 
defnydd o’r Gymraeg yn rhan o’r gwead cymdeithasol a, lle y mae hynny’n wir, mae’n 
briodol ystyried hynny wrth lunio polisïau defnydd tir.”1 
 
Ymhellach i hynny, mae’r Polisi hefyd yn datgan: 
 
“Dylai fod yn nod gan awdurdodau cynllunio lleol ddarparu ar gyfer tai sydd wedi eu 
dosbarthu’n eang ac sy’n cael eu datblygu’n raddol, gan ystyried gallu’r gwahanol 
ardaloedd a’r cymunedau i gymathu’r datblygiad heb erydu safle’r Gymraeg.”2 
 
Mae cyfeiriadau eraill yn y Polisi ynghylch gallu ardaloedd o ystyried ffactorau diwylliannol 
(gan gynnwys y Gymraeg) i ymdopi â mwy o dai, ac ynghylch ystyried yr effaith ar y 
Gymraeg wrth benderfynu pa safleoedd i’w neilltuo ar gyfer tai.  Mae’n ymddangos felly 
fod Polisi Cynllunio Cymru yn caniatáu ac yn cefnogi’r angen i awdurdodau lleol ystyried 
effaith ar y Gymraeg wrth lunio polisïau datblygu; wrth ystyried maint a graddfeydd 
datblygu; ac wrth ystyried lleoliad a safleoedd datblygu.   
 
Y ddogfen sy’n rhoi cyngor ac arweiniad i awdurdodau lleol ar sut i wneud hynny yw 
NCT20.  Fe gyhoeddwyd fersiwn newydd o’r ddogfen yn Hydref 2013 ac mae’n amlinellu 
fframwaith ar gyfer pryd i ystyried y Gymraeg.  Nid yw’r ddogfen fodd bynnag yn cynnig 
methodoleg ar gyfer sut i ystyried y Gymraeg, ac eglurir bod bwriad i gyhoeddi methodoleg 
fanwl yn ystod 2014.  Mae’r fframwaith a gynigir yn NCT20 yn cynnig dylai awdurdodau 
lleol ystyried y Gymraeg fel rhan o Arfarniad Cynaliadwyedd y Cynllun Datblygu.  Eglurir 
fod angen sail tystiolaeth gadarn er mwyn dod i gasgliadau yn sgil yr asesiad. 
 

                                            
1
 Polisi Cynllunio Cymru 2012, adran 4.13.2 

2
 Ibid., adran 4.13.3 
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Mae bylchau yn NCT20 fel mae’n sefyll, a hyd nes caiff y fethodoleg fanwl ar gyfer asesu 
effaith ieithyddol ei chyhoeddi, nid yw’r ddogfen gyngor yn darparu’r arweiniad sydd ei 
angen.  Wedi dweud hynny, mae polisi a chyfarwyddyd y Llywodraeth ym Mholisi 
Cynllunio Cymru a NCT20 yn cefnogi’r egwyddor fod angen i awdurdodau cynllunio lleol 
ystyried effaith ar y Gymraeg wrth lunio eu polisïau defnydd tir.  Ond mae gwaith ymchwil y 
Comisiynydd yn dangos mai anghyson ac annigonol yw’r ystyriaeth a roddwyd i’r Gymraeg 
yn y gyfundrefn gynllunio hyd yma.  Mae’n ymddangos mai prin iawn yw’r ystyriaeth a 
roddwyd i’r Gymraeg gan rai awdurdodau lleol a defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu 
effaith ieithyddol gan y gweddill.  Yn wahanol i elfennau eraill o’r gyfundrefn gynllunio, nid 
oes dyletswydd statudol ar awdurdodau cynllunio i gydymffurfio gyda’r arweiniad a’r polisi 
ar y Gymraeg, felly nid oes gorfodaeth arnynt i asesu effaith ieithyddol eu cynlluniau 
datblygu.  Mae’r Comisiynydd o’r farn fod y Bil Cynllunio yn gyfle unigryw i ddatrys hynny 
drwy osod fframwaith statudol ar gyfer y Gymraeg.  Byddai gwneud hynny yn fodd o 
sicrhau fod Polisi Cynllunio Cymru yn cael ei weithredu’n gyson.   
 
Mae’r gyfundrefn newydd a gynigir yn y Bil Cynllunio yn cynnig strwythur sy’n cynnwys 
Fframwaith Datblygu Cenedlaethol; Cynlluniau Datblygu Strategol a Chynlluniau Datblygu 
Lleol.  Golyga hynny y gallai fod cynlluniau datblygu ar ddefnydd tir ar lefel genedlaethol, 
rhanbarthol a lleol am y tro cyntaf.  Mae’n hanfodol felly fod asesu effaith ar y Gymraeg yn 
digwydd yn unol â’r fframwaith newydd.  Ni fydd yn ddigonol rhoi ystyriaeth i’r Gymraeg ar 
y lefel leol yn unig.  Rhaid sicrhau fod y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol a’r Cynlluniau 
Datblygu Strategol newydd (yn ogystal â’r Cynlluniau Datblygu Lleol) yn ddarostyngedig i 
asesiadau effaith ar y Gymraeg a hynny ar sail statudol.   
 
Bwriedir i’r Cynlluniau Datblygu Strategol bennu targedau ar gyfer niferoedd tai, ac mae 
hynny’n codi cwestiynau ynghylch i ba raddau caiff effaith ar y Gymraeg ei hystyried wrth 
bennu niferoedd ar gyfer ardal ranbarthol eang.  Mae amheuon yn bodoli eisoes ynghylch 
effaith targedau tai lleol, sy’n seiliedig fel arfer ar amcanestyniadau poblogaeth y 
Llywodraeth, ar y Gymraeg.  Mae risg y bydd yr ystyriaeth a roddir i’r Gymraeg wrth bennu 
niferoedd datblygiadau ar lefel strategol / ranbarthol yn llai fyth.  Os mai dyna fydd y drefn 
yn y dyfodol, yna mae’r Comisiynydd yn disgwyl y bydd gwaith ymchwil manwl a chadarn 
yn cefnogi asesiadau effaith ieithyddol ac y bydd canlyniadau’r asesiadau yn gallu 
dylanwadu ar y polisi terfynol.  Lle bo’r dystiolaeth yn awgrymu effaith andwyol ar y 
Gymraeg, dylid datrys hynny, unai drwy newid y strategaeth neu drwy nodi mesurau 
lliniaru.    
 
Yn olaf, mae’r Bil yn cyfeirio at ddatblygiadau cenedlaethol eu harwyddocâd.  Eglurir y 
bydd yn ofynnol i’r awdurdodau cynllunio lunio adroddiad effaith lleol yn nodi effaith y 
datblygiadau arfaethedig ar yr ardal leol.  Mae’n siomedig fod y Llywodraeth wedi 
penderfynu sefydlu trefn asesu effaith o’r newydd yn y Bil, ac eto wedi dewis peidio rhoi 
cydnabyddiaeth statudol i drefn asesu effaith ar y Gymraeg.  Mae’r Comisiynydd o’r farn y 
dylai’r asesiad effaith lleol o ddatblygiadau cenedlaethol eu harwyddocâd hefyd gynnwys 
dyletswydd i asesu effaith ar y Gymraeg. 
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Mae’r tabl isod yn cynnig gwelliannau i’r Bil drafft er mwyn sicrhau sail statudol i’r 
gyfundrefn asesu effaith ar y Gymraeg. 
 

Adran yn y 
Bil 
 

Gwelliant y Comisiynydd Diben y Gwelliant 

Rhan 2 
60A(1)(b) 

Ychwanegu “... including an 
assessment of the impact on the Welsh 
Language, and” ar ddiwedd y frawddeg. 
 

Gosod dyletswydd statudol ar 
Weinidogion Cymru i asesu 
effaith y Fframwaith Datblygu 
Cenedlaethol ar y Gymraeg. 

Rhan 2 
60G(7)(a) 

Ychwanegu “...including an assessment 
of the impact on the Welsh Language;” 
ar ddiwedd y frawddeg. 
 

Gosod dyletswydd statudol ar 
awdurdodau cynllunio i asesu 
effaith Cynllun Datblygu 
Strategol ar y Gymraeg. 

Rhan 4 
62H(1)(a) 

Ar ôl “the authority submitting the 
report”, ychwanegu, “including (but not 
limited to) an assessment of the impact 
on the Welsh Language”.    
 

Gosod dyletswydd statudol ar 
awdurdodau cynllunio i gynnwys 
asesiad o’r effaith ar y Gymraeg 
yn yr asesiad effaith lleol o 
ddatblygiadau cenedlaethol eu 
harwyddocâd.  

Atodlen 1; 
Rhan 1; 
Deddf 
Cynllunio a 
Phrynu 
Gorfodol 
2004 

Ychwanegu cymal newydd: 
“Yn adran 62(cynllun datblygu lleol), is-
adran(6) yn lle paragraff (a) rhodder – 
“(a) carry out an appraisal of the 
sustainability of the plan, including an 
assessment of the impact on the Welsh 
Language;”” 

Gosod dyletswydd statudol ar 
awdurdodau cynllunio i asesu 
effaith Cynllun Datblygu Lleol ar 
y Gymraeg. 

 
Byddai cynnwys y gwelliannau uchod yn gosod dyletswydd gyfreithiol ar Weinidogion 
Cymru ac awdurdodau cynllunio lleol  i ystyried effaith eu cynlluniau datblygu ar y 
Gymraeg.  Byddai’r gwelliannau hefyd yn creu dyletswydd i ystyried effaith ar y Gymraeg 
mewn adroddiadau effaith lleol ar ddatblygiadau unigol o arwyddocâd cenedlaethol.    
 
Mae’n bwysig bod y dyletswyddau hyn yn gorwedd ar awdurdodau cynllunio er mwyn 
osgoi yr anghysondeb a’r diffygion sydd wedi bod yn y broses o ystyried y Gymraeg hyd 
yma.  Mae dyletswydd statudol ar awdurdodau cynllunio i gynnal Arfarniad Cynaliadwyedd 
yn bodoli eisoes a dylai dyletswydd tebyg fod arnynt i gynnal asesiad effaith ar y Gymraeg.  
Dylai’r dyletswydd esgor ar ymchwil er mwyn sicrhau bod dealltwriaeth ynghylch effaith 
datblygu ar y Gymraeg ac er mwyn sicrhau fod strategaethau datblygu a thargedau tai yn 
seiliedig ar dystiolaeth gadarn.   
 
 
Mae’r Comisiynydd o’r farn fod y Bil Cynllunio yn gyfle unigryw i roi sail statudol i’r 
Gymraeg yn y gyfundrefn gynllunio.  Heb ddyletswydd cyfreithiol ar awdurdodau wedi ei 
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gefnogi gan gyngor ac arweiniad priodol, bydd yr ansicrwydd a’r anghysondeb yn parhau.  
Gallai hynny yn ei dro gael effaith andwyol ar les y Gymraeg a chymunedau Cymraeg. 
 

Yr eiddoch yn gywir 

 

 

 

Meri Huws 

Comisiynydd y Gymraeg 




