














 Deddfwriaeth dros ddatblygu cynaliadwy i sicrhau llesiant tymor hir Cymru 
 

I Gymru allu datblygu’n gynaliadwy, mae angen newid y gyfraith er mwyn darparu’r prif elfennau sydd eu hangen i 
hyn allu digwydd: 

 Syniad clir o’r hyn rydym yn anelu ato a deall y prif egwyddorion fydd yn ein harwain ato; 

 Darlun clir o’r adnoddau naturiol sydd gennym, y peryglon sy’n eu hwynebu a’r cyfleoedd y maen nhw’n eu 
cynnig; a  

 Proses effeithiol i sicrhau bod y datblygiad iawn yn digwydd yn y lle iawn i wneud i hynny ddigwydd. 
 
Mae’r tri Bil yn gwneud hynny trwy:  

Bil Llesiant 
Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 

 
Bil Amgylchedd 

(Cymru) 

 

Bil Cynllunio 

(Cymru) 



 

 
 

 

 

 Adlewyrchir cydnerthedd a’r ffordd y defnyddir ein 
hadnoddau naturiol yn y 6 amcan llesiant  

• Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn un o’r 44 o gyrff 
cyhoeddus sy’n dod o dan y ddyletswydd datblygu 
cynaliadwy ac sy’n aelod o Banel Cynghori 
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru.  

• Yr Adroddiad ar Gyflwr Adnoddau Naturiol 
(SoNaRR) fydd yn darparu’r sail dystiolaeth ar gyfer ein 
hadnoddau naturiol gan ddylanwadu ar Fyrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus wrth iddynt asesu llesiant.  

• Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru’n aelod statudol o bob 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, gan gefnogi 

partneriaethau ar draws y sector cyhoeddus i wneud y 
gorau o’u cyfraniad at yr amcanion llesiant.  

• Bydd datganiadau ardal yn nodi anghenion, cyfleoedd 
a heriau lleol o fewn cyd-destun cynlluniau rheoli 
adnoddau lleol a llesiant lleol.  

 

• Rheoli adnoddau naturiol - yn 
dylanwadu ar flaenoriaethau a 
chyfleoedd trwy dystiolaeth ar sail 
ardal. 

• Sail tystiolaeth sy’n fwy cyson a 
phroactif ac wedi’i blaenoriaethu, ar 
gyfer defnyddio adnoddau naturiol i 
gyd-fynd ag amcanion cenedlaethol a 
lleol 

• Cyfleoedd wedi’u blaenoriaethu i fod 
yn sail ar gyfer penderfyniadau a 
sicrhau’r datblygiad iawn i gefnogi 
cynllunio positif.  

•  

• Gyda system sy’n seiliedig ar gynllun, rhaid i Awdurdodau Cynllunio Lleol ddeall beth sydd ei angen 
ar eu cymunedau.  Bydd dyletswydd ar Awdurdodau Cynllunio Lleol i ystyried y ‘cynllun llesiant lleol’ a 
gyhoeddir gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (PBS)    

• Trwy ymwneud yn fwy yn y cam cyn ymgeisio, bydd cymunedau yn cael cyfrannu’n fuan yn y broses 

gynllunio i ddylanwadu ar gynigion datblygu.  
• Bydd Cynlluniau Datblygu Strategol yn canolbwyntio ar feysydd sy’n bwysicach na’r lleol.  Yr allwedd 

yw ymdrin â datblygu sydd o natur strategol. .   
• Bydd y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol yn nodi blaenoriaethau Llywodraeth Cymru o ran 

defnyddio tir. 

Rhaid cysylltu’r ffordd rydym yn 
defnyddio’n tir â’r ffordd rydym yn 
rheoli’n hadnoddau naturiol. 

 

Mae ein hadnoddau naturiol yn hanfodol inni allu  
sicrhau llesiant Cymru gynaliadwy:  

 

I’n helpu i wireddu’r 
amcanion, rhaid inni 
gynllunio sut ydym 
yn defnyddio’n tir a 
sut bydd ein 
dinasoedd, trefi a 
chymunedau’n 
newid dros amser 
 

Bil Llesiant  
Cenedlaethau’r  

Dyfodol  

(Cymru) Bil Cynllunio  

(Cymru) 

Bil yr  

Amgylchedd 
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Dosbarthiadau Ceisiadau Cynllunio - Trothwyon a Meini Prawf

Datblygiadau Cenedlaethol eu Harwyddocâd (DNS)

Rhestrir y categorïau a'r trothwyon arfaethedig isod.

Math o Gais Trothwy
Cyfleusterau Storio Nwy Tanddaearol nas 

adeiladwyd gan gwmni cludo nwy, at 

ddibenion storio nwy o dan y ddaear mewn 

ceudodau neu strata anhydraidd

Capasiti gweithio o 43 miliwn o fetrau 

ciwbig safonol o leiaf neu uchafswm 

cyfradd llif o 4.5 miliwn o fetrau ciwbig 

safonol o leiaf y dydd. 

Newid unrhyw fath o gyfleuster storio nwy 

tanddaearol

Capasiti gweithio o 43 miliwn o fetrau 

ciwbig safonol o leiaf neu uchafswm 

cyfradd llif o 4.5 miliwn o fetrau ciwbig 

safonol o leiaf y dydd.

Cyfleusterau Nwy Naturiol Hylifedig (LNG) Capasiti storio o 43 miliwn o fetrau ciwbig 

safonol o leiaf neu uchafswm cyfradd llif o 

4.5 miliwn o fetrau ciwbig safonol o leiaf y 

dydd. 

Cyfleusterau Derbyn Nwy Lle y disgwylir y bydd yr uchafswm cyfradd 

llif yn fwy na 4.5 miliwn o fetrau ciwbig 

safonol y dydd. 

Piblinellau a adeiladwyd gan Gwmni Cludo 

Nwy

Piblinellau a adeiladwyd gan Gwmni Cludo 

Nwy sydd:

 yn fwy na 800 milimetr mewn diamedr 
ac yn fwy na 40 kilometr o hyd neu y 
byddent yn debygol o gael effaith 
sylweddol ar yr amgylchedd; 

 â phwysedd gweithredu wedi'i ddylunio 
o fwy na 7 lled bar; 

 cludo nwy i'w gyflenwi (yn 
uniongyrchol neu'n anuniongyrchol) i o 
leiaf 50,000 o gwsmeriaid, neu ddarpar 
gwsmeriaid, un cyflenwr nwy neu fwy.

Gwaith datblygu ac adeiladu sy'n 

gysylltiedig â maes awyr

Cynyddu'r capasiti o 10 miliwn o deithwyr 

y flwyddyn, neu dros 10,000 o achosion o 

gludo nwyddau drwy'r awyr y flwyddyn. 

Cyfleusterau harbwr Yn achos cyfleusterau ar gyfer llongau 

amlwyth: unrhyw beth islaw 500,000 TEU;
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Yn achos llongau 'ro-ro': unrhyw beth islaw 

250,000 o unedau;

Yn achos cyfleusterau ar gyfer llongau 

cargo o unrhyw ddisgrifiad arall, unrhyw 

beth islaw 5 miliwn o dunelli.

Yn achos trothwyon cymysg, yr effeithiau 

cronnol sydd o fewn yr uchod ond heb fod 

yn uwch (caiff unrhyw beth uwch ei 

benderfynu o dan y gyfundrefn Prosiectau 

Seilwaith Cenedlaethol eu Harwyddocâd 

(NSIP) yng Nghymru). 

Mae'r uchod yn berthnasol onid yw'n 

'ddatblygiad a ganiateir' o dan 

Ddosbarthiadau B a D o Ran 17 o Atodlen 

2 i Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref 

(Datblygiad Cyffredinol a Ganiateir) 1995. 

Rheilffyrdd Gwaith i'r rhwydwaith rheilffyrdd 

cenedlaethol nas cwmpesir gan hawliau 

datblygu a ganiateir (fel y'u cynhwysir yn 

Erthygl 3 o Orchymyn Cynllunio Gwlad a 

Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 

1995); gwaith sydd ar hyd parhaus o fwy 

na 2 kilometr, nad yw ar dir a oedd naill 

ai'n dir gweithredol yn perthyn i gwmni 

rheilffordd yn union cyn i'r gwaith ddechrau 

neu sydd ar dir a gaffaelwyd yn gynharach 

at ddibenion y gwaith. Nid yw hyn yn 

cynnwys gwaith a gynhelir ar dir 

gweithredol yn perthyn i gwmni rheilffordd 

oni chaffaelwyd y tir hwnnw at ddiben y 

gwaith hwnnw. 

Cyfnewidfeydd rheilffyrdd nwyddau Cyfnewidfeydd sy'n cwmpasu o leiaf 60 

hectar a lle yr ymdrinnir ag o leiaf bedwar 

trên nwyddau bob dydd. 

Argaeau a chronfeydd dŵr Yn gallu dal neu storio mwy na 10 miliwn o 

fetrau ciwbig o ddŵr. 

Trosglwyddo adnoddau dŵr Yn gallu trosglwyddo mwy na 100 miliwn o 
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fetrau ciwbig o ddŵr y flwyddyn. 

Safle trin dŵr gwastraff Yn meddu ar gapasiti uwch na'r capasiti a 

all ymdrin â phoblogaeth sy'n cyfateb i 

500,000 o bobl.

Cyfleusterau gwastraff peryglus Safleoedd tirlenwi neu storfeydd dwfn a all 

ymdrin â mwy na 100,000 o dunelli y 

flwyddyn. Yn unrhyw achos arall, 

cyfleusterau a all ymdrin â mwy na 30,000 

o dunelli y flwyddyn. 

Piblinellau nas adeiladwyd gan gwmni 

cludo nwy

Piblinell islaw 16.093 km o hyd sy'n llwyr 

neu'n rhannol yng Nghymru.

Gorsafoedd cynhyrchu (ar y tir) Unrhyw beth rhwng 25 megawatt a 49 

megawatt, gan gynnwys y mesuriadau 

hynny.

Datblygiadau Mawr

Rhestrir y trothwyon a'r meini prawf cyfredol ar gyfer datblygiadau mawr o dan Erthygl 2 o 

Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012/901 i 

Gymru. Rhestrir y trothwyon a'r meini prawf hyn isod. 

Trothwyon a Meini Prawf ar gyfer Datblygiadau Mawr

(a) cloddio a gweithio mwynau neu ddefnyddio tir ar gyfer dyddodion gweithio mwynau (i 

gael diffiniad o “dyddodion gweithio mwynau” gweler adran 336 o'r Ddeddf Cynllunio Gwlad 

a Thref (c.8))

(b) datblygu gwastraff

(c) darparu anhedd-dai lle—

(i) mae nifer yr anhedd-dai a gaiff eu darparu yn 10 neu'n fwy; neu

(ii) caiff y datblygiad ei godi ar safle ag arwynebedd o 0.5 hectar neu fwy ac nid yw'n hysbys 

p'un a yw is-baragraff (c) (i) yn berthnasol i'r datblygiad.

(d) darparu adeilad neu adeiladau lle mae arwynebedd y llawr i'w greu gan y datblygiad yn 

1,000 o fetrau sgwâr neu fwy
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(e) datblygiad a godir ar safle ag arwynebedd o 1 hectar neu fwy

Datblygiadau Lleol 

Mae datblygiad lleol yn unrhyw gynnig datblygu nad yw'n bodloni'r categorïau ar gyfer 

datblygiadau cenedlaethol eu harwyddocâd a datblygiadau mawr, oni chaiff ei ddiffinio fel 

datblygiad a ganiateir. Diffinnir y mathau o ddatblygiad sy'n cynnwys datblygiad a ganiateir 

yng Ngorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995/418 i 

Gymru (fel y'i diwygiwyd) (dolenni i ddeddfwriaeth fel a ganlyn: 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/1995/418/contents/made).


