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Bil Cynllunio (Cymru)  

 
Diolch am fy ngwahodd i Bwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd ar 14 Ionawr 2015 i roi 
tystiolaeth bellach ar y Bil Cynllunio (Cymru). 
 
Gwneuthum nifer o ymrwymiadau i roi gwybodaeth ychwanegol i'r Pwyllgor am y Bil 
Cynllunio (Cymru). Nodir isod wybodaeth fanwl am y materion canlynol: 
  
1. Rhagor o wybodaeth am y ffordd y caiff cyfleoedd hyfforddi mewn perthynas â 

chynllunio strategol eu cynnig i gynllunwyr;  
  

Mae Atodiad 1 i'r llythyr hwn yn darparu crynodeb byr o'r gwaith sy'n mynd rhagddo gyda 
Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol Cymru (RTPI Cymru) i ymdrin â chyfyngiadau o ran 
sgiliau a gwybodaeth wrth ymgymryd â gwaith cynllunio strategol yng Nghymru. 
 
2. Darparu gwybodaeth am brosesau gwahanol Awdurdodau Cynllunio Lleol ar 

gyfer ystyried cais cynllunio gan gyfeirio'n benodol at wahaniaethau rhwng 
penderfyniadau Awdurdodau Parciau Cenedlaethol a phenderfyniadau 
Awdurdodau Lleol;  

 
Mae 25 o Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru, y mae tri ohonynt yn Awdurdodau 
Parciau Cenedlaethol. Mae'r Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yn gweithredu fel yr 
awdurdod cynllunio ar gyfer eu hardaloedd h.y. o fewn ffiniau ardal y Parc Cenedlaethol.  
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Fodd bynnag, mae'r Awdurdodau Lleol cyfansoddol perthnasol o fewn ardal y Parc 
Cenedlaethol yn gyfrifol o hyd am swyddogaethau awdurdod lleol eraill pwysig, gan 
gynnwys datblygu economaidd, trafnidiaeth a thai. Pan gaiff ceisiadau cynllunio eu 
hystyried gan Awdurdod Parc Cenedlaethol, gall y rhaniad hwn o ran cyfrifoldebau rwystro 
canlyniadau cynllunio cynaliadwy ac nid yw cymunedau lleol yn glir ai'r Awdurdod Parc 
Cenedlaethol neu'r Awdurdod Lleol sy'n bennaf cyfrifol am fater penodol. 
 
Mae'r adroddiad 'Cyflenwi gwasanaethau cynllunio mewn tirweddau sydd wedi'u pennu'n 
statudol yng Nghymru', 2012, yn nodi canfyddiad bod diffyg cynigion i weithio mewn 
partneriaeth rhwng y cyrff, yn arbennig pan fydd mwy na dau awdurdod perthnasol. Mae 
hefyd yn cyfeirio at gysondeb wrth wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio, yn 
arbennig ddatblygiadau ar raddfa fach lle yr ymddengys nad oes cysondeb o ran dull 
gweithredu, er enghraifft, wrth benderfynu pa arbenigwyr i'w cynnwys a sut i farnu 
priodolrwydd ymgysylltu â'r awdurdod cyfansoddol perthnasol wrth wneud penderfyniad.  
 
Er enghraifft, rwyf yn ymwybodol o rai pryderon lle y cafodd cynigion i ddarparu tai 
fforddiadwy ar y farchnad eu hatal gan ddiffyg cydweithredu rhwng yr Awdurdod Parc 
Cenedlaethol a'r awdurdod lleol a methiant awdurdodau lleol i ryddhau tir sy'n eiddo iddynt 
er mwyn darparu safleoedd tai yng Nghynllun Datblygu Lleol y Parc Cenedlaethol. Rwyf 
hefyd yn ymwybodol o bryderon eraill gan gynnwys Aelodau o'r Cynulliad hwn o ran p'un a 
ellir darparu tai fforddiadwy ar y farchnad o fewn Parciau Cenedlaethol o ystyried mai 
cyfrifoldeb yr Awdurdod Lleol yw tai.   
 
3. Rhagor o wybodaeth am gysylltiadau â gwaith cynllunio trafnidiaeth a gwaith 

cynllunio morol statudol; 
 

Mae Atodiad 2 i'r llythyr hwn yn darparu crynodeb o'r modd yr ymdrinnir â'r cyfundrefnau 

cynllunio trafnidiaeth a morol drwy'r newidiadau arfaethedig i'r system cynllunio datblygu. 
 
4. Crynodeb o ganlyniad yr ymgynghoriad ar Ddylunio yn y Broses Gynllunio;  

 
Mae Atodiad 3 i'r llythyr hwn yn darparu crynodeb o'r ymatebion a gafwyd i'r ymgynghoriad 

Dylunio yn y Broses Gynllunio1 a'n syniadau eangfrydig. Cyhoeddir crynodeb mwy 
cynhwysfawr a dadansoddiad o'r ymatebion, o fewn adroddiad llawn ar yr ymgynghoriad, ar 
wefan Llywodraeth Cymru maes o law. 
 
Yn olaf, gan ymateb i gais Clerc Pwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd am nodyn o'r 
ymatebion o ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Ffioedd Cynllunio;  

 
Mae Atodiad 4 i'r llythyr hwn yn darparu crynodeb cychwynnol o'r ymatebion a gafwyd i'r 

papur ymgynghori Adolygiad o Ffioedd Ceisiadau Cynllunio2. Cyhoeddir crynodeb mwy 
cynhwysfawr a dadansoddiad o'r ymatebion, o fewn adroddiad llawn ar yr ymgynghoriad, ar 
wefan Llywodraeth Cymru maes o law. 
 

                       
1
 http://wales.gov.uk/consultations/planning/design-in-the-planning-process/?skip=1&lang=cy 

2  http://wales.gov.uk/consultations/planning/review-of-planning-application-fees/?skip=1&lang=cy   
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Gobeithio y bydd y wybodaeth a ddarperir yn y llythyr hwn o gymorth i Aelodau'r Pwyllgor 
wrth iddynt graffu ar y Bil Cynllunio (Cymru).  Edrychaf ymlaen at dderbyn adroddiad y 
Pwyllgor ar egwyddorion cyffredinol y Bil ac at weithio gyda'r Pwyllgor wrth i'r Bil fynd drwy 
broses graffu'r Cynulliad. 
 
Yn gywir  
 

 
 
Carl Sargeant AC / AM 

Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol 
Minister for Natural Resources  
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Cynllunio strategol: cyfleoedd uwchsgilio a datblygu  
 
Cefndir a mater  
 
Mae'r Bil Cynllunio (Cymru) yn cyflwyno system o Gynlluniau Datblygu Strategol 
(CDS) a fydd yn darparu strategaeth gyffredinol ar gyfer ardal ac yn mynd i'r afael â 
materion sy'n fwy na materion lleol. Ni chynhaliwyd gwaith cynllunio strategol ar sail 
statudol gan ACLlau yng Nghymru ers sawl blwyddyn. Bu awydd cyfyngedig hefyd 
mewn rhai ardaloedd i'r ACLlau gydweithio ar y gwaith o baratoi'r CDLl er mwyn 
ymdrin â materion sy'n croesi ffiniau ac o ganlyniad, nid yw cynllunwyr yr 
awdurdodau hynny o reidrwydd wedi ymgymryd â gwaith cynllunio ar gyfer materion 
sy'n fwy na materion lleol.  
 
Er mwyn cefnogi'r system statudol arfaethedig o gynllunio strategol, mae 
Llywodraeth Cymru yn awyddus i gefnogi'r broses o feithrin y sgiliau hyn a'r 
wybodaeth angenrheidiol hon.  
 
Y cynnig  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda RTPI Cymru i ddatblygu pecyn codi 
ymwybyddiaeth a hyfforddiant i ategu'r broses o gyflwyno cynlluniau datblygu 
strategol. Nid yw'r gwaith hwn wedi'i gwblhau, ond bydd yn anelu at gyflawni'r 
canlynol:    
 
Rhan 1 - Cyflwyniad a lledaenu gwybodaeth am gynllunio strategol  
 
O ystyried nad yw'r trefniadau ar gyfer ymgysylltu â gwaith cynllunio strategol yng 
Nghymru yn gyson, mae angen lledaenu gwybodaeth gyffredinol am gynllunio 
strategol a'r materion sy'n gysylltiedig ag ef. Bydd y gwaith cychwynnol yn 
canolbwyntio ar gynllunwyr proffesiynol o ACLlau a fydd yn gwella dealltwriaeth ac 
yn gweithio tuag at sicrhau lefel gyffredin o wybodaeth am gynllunio strategol.  
 
Bydd y digwyddiad yn galluogi swyddogion i ddeall y cysyniadau sy'n sail i waith 
cynllunio strategol, a pha broblemau posibl y bydd angen iddynt eu goresgyn. Gall 
gynnwys y canlynol: 

- Nodi'r awdurdod cyfrifol a rôl yr awdurdod hwnnw  
- Pennu ffiniau  
- Datblygu gweledigaeth ar gyfer ardal 
- Nodi materion i'w cynnwys 
- Materion gwleidyddol megis sut i annog rhanddeiliaid i dderbyn cynigion 

strategol 
 
Rhan 2 - Cyfleoedd datblygu pellach   
 
Byddwn yn gweithio gyda RTPI dros yr ychydig fisoedd nesaf i ddatblygu cyfres o 
gyfleoedd hyfforddiant a chymorth manwl a fydd yn meithrin sgiliau cynllunio 
strategol ymhellach ac yn hwyluso'r broses, gan sicrhau y caiff cynlluniau cadarn eu 
cyflwyno mewn modd amserol. Bydd angen i'r broses cymorth gwmpasu pob 
rhanddeiliad, gan gynnwys swyddogion proffesiynol, cynghorwyr, uwch reolwyr, 
datblygwyr a'u hasiantau a'r gymuned.  
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Bil Cynllunio (Cymru) - Cais am Ragor o Wybodaeth (Pwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd 14 
Ionawr 2015) 

Manylion am sut yr ymdrinnir â chyfundrefnau trafnidiaeth a morol drwy gynlluniau datblygu 
 
System bresennol y Cynlluniau Datblygu Lleol (CDLl) 
Mae Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 yn ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod yng Nghymru 
baratoi CDLl ar gyfer ei ardal.  O dan adran 62 o Ddeddf 2004, mae'n ofynnol i CDLlau ystyried polisi 
cenedlaethol, gan gynnwys Cynllun Gofodol Cymru, wrth baratoi CDLlau.  Yn ogystal, rhaid iddynt ystyried 
y Strategaeth Ofodol Ranbarthol ar gyfer unrhyw ranbarth cyfagos yn Lloegr (a ddiddymwyd bellach) a'r 
strategaeth gymunedol neu'r strategaethau cymunedol ar gyfer ardal y cynllun.  
 
Mae Rheoliadau CDLlau yn rhagnodi bod yn rhaid i CDLlau hefyd ystyried y canlynol (Rheoliad 13): 
i. Strategaeth Wastraff Cymru a Chynlluniau Gwastraff Rhanbarthol (wedi'u disodli gan Gynllun y Sector 
Casgliadau, Seilwaith a Marchnadoedd) 
ii. Cynlluniau Trafnidiaeth Lleol a pholisïau eraill a baratowyd o dan adran 108 o Ddeddf Trafnidiaeth 2000 
iii. Strategaethau Tai Lleol 
 
Mae canllawiau sy'n rhan o CDLlau Cymru yn rhestru gwaith presennol sy'n croesi ffiniau gan grwpiau 
amrywiol a sut y dylid integreiddio eu gwaith mewn CDLlau. Mae'r canlynol wedi'u rhestru'n benodol; y 
Cynllun Gwastraff Rhanbarthol (a ddisodlwyd gan Gynllun y Sector Casgliadau, Seilwaith a 
Marchnadoedd), y Datganiad Technegol Rhanbarthol ar gyfer Agregau, strategaethau datblygu 
economaidd ac adfywio, Agenda 21 neu strategaethau amgylcheddol, Cynlluniau Gweithredu 
Bioamrywiaeth Lleol, Strategaethau Tai Lleol a Chynlluniau Trafnidiaeth Lleol. Caiff y canllawiau eu 
diweddaru er mwyn cyfeirio at unrhyw gynlluniau newydd a gaiff eu paratoi ar sail statudol neu anstatudol 
maes o law.  
 
Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (FfDC) Cymru 
Mae'r Bil Cynllunio (Cymru) yn datgan bod yn rhaid i'r FfDC nodi polisïau Gweinidogion Cymru mewn 
perthynas â datblygu a defnyddio tir yng Nghymru fel y gwêl Gweinidogion Cymru yn briodol.  Felly bydd 
angen i'r FfDC ystyried polisïau a strategaethau cenedlaethol, a fydd yn cynnwys y Cynllun Trafnidiaeth 
Cenedlaethol a Chynllun Morol Cenedlaethol Cymru.  Nid ystyrir ei bod yn briodol dynodi rhestr 
gynhwysfawr o gynlluniau a strategaethau cenedlaethol ar wyneb y Bil gan yr ystyrir bod y dull gweithredu 
hwn yn rhy fanwl a rhagnodedig ac na fyddai'n caniatáu ar gyfer newid.  Bydd gwaith craffu gan Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru yn sicrhau y rhoddwyd sylw i bolisïau a strategaethau cenedlaethol.  Ni chaiff unrhyw 
reoliadau eu paratoi ar y FfDC.   
 
Cynlluniau Datblygu Strategol (CDSau) 
Mae'r Bil Cynllunio (Cymru) yn datgan bod yn rhaid i'r Panel Cynllunio Strategol ystyried y canlynol wrth 
baratoi CDS:  
(a) polisïau cenedlaethol cyfredol; 
(b) FfDC Cymru;  
(c) y CDS ar gyfer unrhyw ardaloedd cynllunio strategol sy'n cyd-ffinio ag ardal y panel; 
(ch) y CDLl ar gyfer pob ardal y mae'r ardal gyfan neu ran ohoni wedi'i chynnwys yn ardal y panel; 
(d) yr adnoddau sy'n debygol o fod ar gael i roi'r CDS ar waith; 
(dd) unrhyw faterion eraill a ragnodir gan Weinidogion Cymru mewn rheoliadau. 
Bydd Rheoliadau CDS yn rhagnodi rhestr o gynlluniau a strategaethau y bydd yn ofynnol i'r CDS eu 
hystyried, gyda chanllawiau (yn debyg i'r rhai a gynhwysir yn CDLl Cymru) i ymhelaethu ymhellach ar y 
sefyllfa hon. 
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Dylunio yn y Broses Gynllunio 
 
Gofynnodd yr ymgynghoriad am safbwyntiau rhanddeiliad o ran sut y gallwn annog 
gwaith dylunio da drwy'r system gynllunio heb fod angen Datganiadau Dylunio a 
Mynediad. Roedd yr ymatebion yn cynnwys safbwyntiau cymysg o ran p'un a yw'r 
system gynllunio yn llwyddo i gyflawni amcanion dylunio da ar hyn o bryd.  
 
Yn gyffredinol, roedd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr yn gadarnhaol ar y cyfan am ein 
hamrywiaeth o gynigion. Unwaith y byddwn wedi dadansoddi'r ymatebion i'r 
ymgynghoriad yn llawn, byddwn yn datblygu rhaglenni gwaith i roi'r mesurau a 
nodwyd i helpu datblygiadau newydd i gyflawni amcanion dylunio da a mynediad 
cynhwysol ar waith mewn partneriaeth â rhanddeiliaid.  
 
Sgiliau, Hyfforddiant ac Adnoddau 
 
Un o themâu allweddol yr ymatebion i'r ymgynghoriad yw pwysigrwydd sicrhau bod 
awdurdodau cynllunio lleol yn meddu ar yr adnoddau a'r sgiliau i sicrhau 
datblygiadau o ansawdd da a gwella safon gwaith dylunio. Nodwyd pwysigrwydd 
sgiliau a gwybodaeth aelodau etholedig a'r sector preifat hefyd gan nifer o'r 
ymatebwyr. Roedd yr ymatebion yn cytuno bod cyfleoedd i awdurdodau cynllunio 
lleol weithio'n wahanol neu gydweithio mwy ar faterion sy'n ymwneud â dylunio a 
thynnwyd sylw at feysydd o arfer da.  
 
Nododd yr ymatebion i'r ymgynghoriad rôl bwysig Comisiwn Dylunio Cymru (DCFW), 
yn arbennig wrth ddarparu hyfforddiant, cyngor a chanllawiau ar ddylunio. Yn 
ogystal, nodwyd bod gan y Gwasanaeth Cynghori a Gwella Cynllunio (PAIS) rôl 
allweddol wrth ddarparu hyfforddiant, lledaenu arfer da a hwyluso trefniadau 
cydweithio.  
 
Polisi a Chanllawiau 
 
Nodwyd gallu cynllunwyr i gynnal gwaith dadansoddi effeithiol o safleoedd ar 
ddechrau'r broses ddatblygu fel mater i'w ystyried. Roedd yr ymatebion yn cytuno i 
raddau helaeth ei bod o fudd defnyddio cynlluniau ar gyfer ardal a safle-benodol, 
megis cynlluniau meistr, i gynllunio mewn ffordd gadarnhaol ar gyfer datblygiadau 
allweddol. Fodd bynnag, nododd yr ymatebion nad ydynt yn cael eu defnyddio'n 
effeithiol ar hyn o bryd ledled Cymru. Roedd cefnogaeth o blaid llunio canllawiau 
arfer ar y broses o ddadansoddi safleoedd er mwyn llywio'r gwaith o ddatblygu 
cynigion wedi'u dylunio'n effeithiol.  
 
Roedd yr ymatebion i'r cynnig ar gyfer polisi rheoli datblygu cenedlaethol ar ddylunio 
yn gefnogol ar y cyfan. Er y cytunwyd i raddau helaeth y gallai hyn sicrhau cysondeb 
ledled Cymru, yn ogystal â symleiddio Cynlluniau Datblygu Lleol a chyflymu'r broses 
adolygu, awgrymwyd y byddai angen i bolisi o'r fath fod yn hyblyg a darparu 
cyfleoedd ar gyfer ymdrin â materion lleol penodol ar y lefel leol. 
 
Rheoli Datblygu 
 
Roedd y rhan fwyaf o'r ymatebion yn cytuno bod trafodaethau cyn gwneud cais o 
fudd, o ran sicrhau y caiff materion dylunio a mynediad eu nodi'n gynnar yn ystod y 
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broses gynllunio, ac fel ffordd allweddol o wella ansawdd dylunio cynlluniau. 
Tynnodd yr ymatebion hefyd sylw at enghreifftiau o arfer da. Rydym wedi 
ymgynghori ar wahân ar y prosesau sy'n gysylltiedig â thrafodaethau cyn gwneud 
cais.  
 
Mynediad 
 
Nid oedd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr yn sicr ynghylch eu hymateb i'r cynnig i 
ddiwygio ffurflen cais cynllunio 1APP i gynnwys gwybodaeth am fynediad cynhwysol. 
Noda'r ymatebion fod angen ystyried trefniadau mynediad yn gynnar yn ystod y 
broses cyn y caiff cais cynllunio ei gyflwyno. Noda'r ymatebion ffyrdd ychwanegol y 
gellir gwella mynediad cynhwysol, gan gynnwys drwy ymgysylltu mwy â phobl anabl 
a grwpiau mynediad, canllawiau a Rheoliadau Adeiladu.  
 
Datganiadau Dylunio a Mynediad 
 
Gofynnodd rhan olaf yr ymgynghoriad am safbwyntiau rhanddeiliaid ar fuddiannau 
cadw'r gofyniad am Datganiadau Dylunio a Mynediad ar gyfer rhai ceisiadau penodol 
pe gweithredwyd y cynigion uchod. Bu cefnogaeth sylweddol o blaid cadw'r gofyniad 
ar gyfer Datganiadau Dylunio a Mynediad ar gyfer datblygiadau mwy o faint a'r rheini 
mewn lleoliadau sensitif. Nododd yr ymatebion hefyd fuddiannau Datganiadau 
Dylunio a Mynediad fel dull cyfathrebu.  
 
Mae'r Bil Cynllunio (Cymru) yn diddymu'r gofynion penodol ar gyfer Datganiadau 
Dylunio a Mynediad mewn deddfwriaeth sylfaenol ond cânt eu cadw'n benodol mewn 
is-ddeddfwriaeth. Mae'r dull gweithredu hwn yn rhoi'r hyblygrwydd i ni ystyried rôl 
Datganiadau Dylunio a Mynediad yn y dyfodol ynghyd â ffyrdd eraill o wella safonau 
dylunio yn y broses gynllunio. Byddai diwygio'r amgylchiadau lle mae angen 
Datganiad Dylunio a Mynediad yn gofyn am newidiadau i is-ddeddfwriaeth y byddai 
angen cynnal ymgynghoriad pellach yn eu cylch. 
 
Byddwn yn mynd ati yn awr i ystyried rôl Datganiadau Dylunio a Mynediad yn y 
dyfodol o ystyried y gefnogaeth sylweddol o blaid eu cadw ar gyfer ceisiadau 
penodol. Fodd bynnag, drwy is-ddeddfwriaeth y gwneid hyn ac ni fyddai angen 
unrhyw ddiwygiadau i ddarpariaethau'r Bil Cynllunio (Cymru). 
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1. Cyflwyniad 
 

1.1 Cyhoeddwyd y ddogfen ymgynghori “Adolygiad o Ffioedd Ceisiadau Cynllunio" ar 6 Hydref 
2014 ac roedd cyfle i gyflwyno ymatebion tan 16 Ionawr 2015. Nodwyd cyfanswm o 14 o 
gwestiynau yn y ddogfen ymgynghori, a darparwyd ffurflen safonol er mwyn gallu ymateb yn 
hawdd. 
 

1.2 Mae'r ddogfen ganlynol yn darparu crynodeb o'r ymatebion a ddadansoddwyd ar 19 Ionawr. 
Mae'n bosibl y caiff y manylion eu diwygio gan ein bod wedi cytuno ar estyniadau amser 
gyda nifer o ymatebwyr.     

 
2. Ymatebion  

 
2.1 Cafwyd cyfanswm o 45 o ymatebion i'r papur ymgynghori hwn. Darperir dadansoddiad o'r 

ymatebwyr yn y graff isod: 
 

 
 

3. Cynyddu ffioedd ceisiadau cynllunio  
 

 
C1a Ydych chi'n cytuno â'r cynnig i gynyddu'r ffioedd gan 15%? 

C1b Os ydych chi'n anghytuno, beth, yn eich barn chi, fyddai'n newid mwy 
priodol, os newid o gwbl? 

 
 
 
 

3.1 O blith y rheini a ymatebodd i'r cwestiwn, roedd y mwyafrif (75%) yn cytuno bod angen 
cynyddu lefelau ffioedd ceisiadau cynllunio. 
 

3.2 Yn gyffredinol, teimlwyd ei bod yn hen bryd cynyddu ffioedd ceisiadau cynllunio gan na 
chynyddwyd y ffioedd presennol ers 2009. Ystyriwyd bod y cynnydd arfaethedig yn dod ar 
adeg lle roedd ei angen yn fawr ar awdurdodau cynllunio lleol (ACLlau).  Nododd ymatebwyr 
o blith yr ACLlau, er bod y cynnydd o 15% mewn lefelau ffioedd yn gam cadarnhaol ymlaen, 
eu bod o'r farn y dylid adolygu ffioedd ceisiadau cynllunio yn rheolaidd er mwyn sicrhau bod 
ACLlau yn cael yr arian sydd ei angen arnynt i adennill costau.   

 



   Dogfen 1 – Atodiad 4 – LF-CS-0053-15 

3.3 Roedd rhai ymatebwyr o'r farn y dylai unrhyw gynnydd mewn ffioedd cynllunio fod yn 
gysylltiedig â gwelliant amlwg gan ACLlau, gan gynnwys ymrwymiad i gydymffurfio ag 
amserlen benodol a safonau ansawdd digonol wrth brosesu a phenderfynu ar geisiadau 
cynllunio.    

 
4. Ad‐dalu ffioedd ceisiadau cynllunio  
 

 
C2a Ydych chi'n cytuno y byddai cyflwyno ad-daliad yn gwella perfformiad 

yr ACLl?  
C2b Os ydych chi'n anghytuno, pa opsiynau eraill sydd ar gael? 

C3a Ydych chi'n cytuno â'r cyfnod a gynigir, sef 16 a 24 wythnos?  

C3b Os ydych chi'n anghytuno, beth, yn eich barn chi, fyddai'n gyfnod 
priodol? 

 
 
 
 
 
 
 

 
  Cwestiwn 2a 
4.1 Dengys y dadansoddiad cychwynnol fod rhywfaint o gefnogaeth (49%) i'r cynnig i ad‐dalu 

ffioedd ceisiadau cynllunio fel ffordd o wella perfformiad.  
 

4.2 Mae pob ACLl, fwy neu lai, yn gwrthwynebu'n gryf y cynnig i ad‐dalu ffioedd cynllunio. 
Maent o'r farn y byddai cyflwyno ad‐daliad yn cael effaith negyddol ar y system gynllunio 
oherwydd y byddai'n ysgogi mathau anfwriadol o ymddygiad, megis awdurdodau yn cael eu 
gorfodi i wrthod ceisiadau er mwyn osgoi ad‐dalu'r ffi neu ddatblygwyr yn cynnal 
negodiadau estynedig neu'n cadw gwybodaeth yn ôl er mwyn cael ad‐daliad ar eu ffi. 
Codwyd pryder y byddai'r rhain yn arafu'r gwasanaeth cynllunio ac yn arwain at 
weithdrefnau dylunio gwael a gwasanaeth gwael i gwsmeriaid.  
 

4.3 Roedd ymatebwyr eraill o'r farn y gallai ad‐dalu ffioedd cynllunio arwain at sefyllfa lle y 
byddai ACLlau yn gohirio neu'n osgoi ymdrechion i ddilysu cais er mwyn gohirio'r broses.  

 
Cwestiwn 2b 

4.4 Ymhlith yr opsiynau eraill i helpu i wella safonau perfformiad a nodwyd gan yr ymatebwyr 
roedd y canlynol:  
‐ Cyflwyno darpariaethau 'mesurau arbennig' llymach a fyddai'n ysgogi'r cais uniongyrchol 

dewisol arfaethedig; 
‐ Rhoi cymorth a chyngor arfer gorau i ACLlau â lefelau perfformiad gwael; 
‐ Diddymu'r terfyn amser ar gyfer cyflwyno apêl yn dilyn achos o fethu â phenderfynu; 
‐ Cyflwyno cosbau i ymgeiswyr sy'n cyflwyno ceisiadau annilys (neu sy'n cyflwyno 

ceisiadau o'r fath dro ar ôl tro);  
‐ Rhoi mwy o bwyslais ar ddechrau'r broses gwneud cais, gan gynnwys rhestrau dilysu 

lleol. 
 

Cwestiwn 3a/b 
4.5 Roedd yr ymatebwyr hynny a oedd yn gwrthwynebu'r egwyddor o ad‐dalu ffioedd ceisiadau 

cynllunio hefyd yn gwrthwynebu'r cyfnod amser ar gyfer ad‐dalu ffioedd. Roedd rhywfaint o 
gefnogaeth i'r cyfnod amser arfaethedig a nodwyd, gyda 36% o blaid y cynigion.  
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4.6 Nododd un ymatebydd y dylai'r cyfnod amser adlewyrchu cymhlethdod y cais, ac na fyddai 
hyn yn cael ei gyflawni drwy bennu un cyfnod amser a fyddai'n gymwys i bob cais 'nad oedd 
gan ddeiliaid tai'. Nododd eraill fod y cyfnod amser a awgrymwyd yn rhy hir.  

 
5. Ffi ar gyfer cymeradwyo amodau 

 
C4a Ydych chi'n cytuno â'r lefelau ffioedd arfaethedig i gyd-fynd â 

chymeradwyo amodau cynllunio? 
C4b Os ydych chi'n anghytuno, beth, yn eich barn chi, fyddai'n swm 

priodol? 
C5 Ydych chi'n cytuno â'r cynnig o ad-dalu ffioedd i gyd-fynd ag amod 

cymeradwyo ar ôl cyfnod o 16 wythnos?   

 
 
 
 
 
 

 
 
Cwestiwn 4a/b 

5.1 Roedd cefnogaeth gadarn o blaid cyflwyno'r ffi (76%) i gyd‐fynd â chymeradwyo amodau.  
 

5.2 Roedd ACLlau o'r farn ei bod yn bwysig cyflwyno'r ffi oherwydd gall cymeradwyo amodau 
olygu cryn dipyn o waith ac amser ar ran yr ACLl, a chaiff ei brosesu ar hyn o bryd heb 
unrhyw ffi. Yn ogystal â'r incwm ychwanegol, roedd rhai ACLlau o'r farn y gellid ystyried y 
cynnig i gyflwyno'r ffi fel ffordd o annog ymgeiswyr i gyflwyno gwybodaeth o'r cychwyn 
cyntaf a fyddai'n golygu y gellid ystyried gwybodaeth ar yr un pryd.    
 

5.3 Roedd rhai o'r ymatebwyr hynny o'r gymuned fusnes yn croesawu'r cynigion i wella 
effeithlonrwydd o ran cymeradwyo amodau. Nodwyd gan fod ffi yn daladwy, y dylid sicrhau 
gwasanaeth effeithlon i gyd‐fynd â hynny, oherwydd gall oedi wrth gymeradwyo amodau 
arafu'r broses ddatblygu. Nid oedd eraill o'r sector hwn yn cefnogi'r cynnig, oherwydd 
ystyriwyd y dylai ffioedd ceisiadau cynllunio gwmpasu'r gost o broses a phennu amodau.  

 
5.4 Ymhlith y materion technegol eraill a godwyd mewn perthynas â lefelau ffioedd neu ddull 

cyfrifo roedd y canlynol: 
‐ Pryderon ynghylch sut y byddai penderfyniad i gymeradwyo amodau'n rhannol yn cael ei 

weithredu'n ymarferol; 
‐ p'un a ddylid pennu uchafswm ar gyfer nifer yr amodau y gellir eu cyflwyno ar gais 

unigol; 
‐ dylid ehangu'r categorïau arfaethedig i ddarparu ffi uwch ar gyfer ceisiadau ar raddfa 

fawr;  
‐ dylid codi ffioedd ar gyfer pob amod i'w gymeradwyo. Gallai'r ffi hon fod yn is na'r 

lefelau a gynigiwyd. 
 

Cwestiwn 5 

5.5 Dim ond 25% o'r ymatebwyr sy'n cefnogi'r cynnig i ad‐dalu'r ffi.  
 

5.6 Roedd busnesau yn cefnogi'r cynigion gan eu bod yn rhoi cyfrifoldeb ar yr ACLlau i weithredu 
o fewn amserlen resymol wrth gymeradwyo amodau, ac y gall estyniad y mae'r ddwy ochr 
yn cytuno arno fod o fudd cyffredinol. Roedd rhai ymatebwyr o'r farn bod y cyfnod amser ar 
gyfer ad‐daliad yn rhy hir, ac y dylid ei leihau. Yn gyffredinol, maent o'r farn y byddai hyn yn 
lleihau achosion o oedi wrth ddatblygu.  
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6. Ffioedd ar gyfer cadarnhau cymeradwyaeth.  

 C6 Ydych chi'n cytuno y dylid cyflwyno ffi safonol i gyd-fynd â'r 
cadarnhad bod yr amodau wedi cael eu cymeradwyo?  

 
6.1 Ceir cefnogaeth eang (78%) i gyflwyno ffi i gyd‐fynd â chyflwyno ffi ar gyfer cymeradwyo 

amodau.    
 

6.2 Roedd rhai ymatebwyr o ACLlau o'r farn y byddai cyflwyno ffi yn helpu i dalu cost prosesu'r 
ceisiadau hyn i'r ACLl. Wrth gyflwyno sylwadau ar y cwestiwn, roedd rhai ACLlau o'r farn y 
dylid pennu'r ffi yn seiliedig ar y trefniadau y mae ACLlau yn eu defnyddio ar hyn o bryd 
mewn perthynas â'r ceisiadau hyn.  
 

6.3 Nododd rhai ymatebwyr gan fod y gwaith yn cael ei gynnal yn ôl disgresiwn, bod cyfle gan 
ACLlau i godi ffi am y ceisiadau hyn ac felly nad oes angen cyflwyno deddfwriaeth newydd.  
 

6.4 Mae rhai ymatebwyr o'r farn y bydd yr angen am y ceisiadau hyn yn lleihau oherwydd bydd y 
cynigion a nodir yn y Bil Cynllunio (Cymru) ar gyfer cyflwyno dogfen fyw o benderfyniad yn 
symleiddio'r broses. Yn y cyfamser, os bydd ymgeisydd yn awyddus i gael cadarnhad, gall 
gyflwyno Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon. 
 

7. Rhwymedigaethau cynllunio o dan adran 106  
 

 
C7a Ydych chi'n cytuno â'r ffi sefydlog i gyd-fynd â drafftio rhwymedigaeth 

gynllunio Adran 106?  
C7b Os ydych chi'n cytuno, sut dylid cyfrifo'r ffi? Os ydych chi'n 

anghytuno, beth yw eich rhesymau dros hyn? 

 
 
 
 

 
7.1 Yn gyffredinol, roedd cefnogaeth (59%) i dalu ffi i'r ACLl i gwmpasu costau drafftio cytundeb 

A106.  
 

7.2 Nododd llawer o ymatebwyr fod ACLlau yn codi ffi ar hyn o bryd am ddrafftio Cytundebau 
Adran 106, a bod y ffioedd hyn yn adlewyrchu cymhlethdod y cais. At hynny, nododd rhai 
ymatebwyr gyda system bresennol sy'n golygu y gellir codi ffioedd ar sail adennill costau, 
nad yw'n sicr sut y byddai'r system yn gwella pe bai ffi safonol yn cael ei chyflwyno.  
 

7.3 Roedd pryder o ystyried yr amrywiaeth fawr o gytundebau 106 a'r amrywiad cysylltiedig o 
ran costau y gallai ffi unffurf arwain at sefyllfa lle y byddai rhai datblygiadau yn talu am 
gostau drafftio datblygiadau eraill.  

 
7.4 Roedd un ymatebydd o'r farn y byddai mwy o dryloywder o ran sut mae ACLlau yn codi 

ffioedd (megis cyflwyno fformiwla safonol) yn hwyluso'r broses ar gyfer codi ffioedd Adran 
106. Nododd ymatebydd arall hefyd y dylid cyflwyno ffioedd safonol neu ganllawiau ar 
fonitro ffioedd.  

 
8. Ffioedd gorfodi  
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C8 Ydych chi'n cytuno y dylid talu'r ffi sy'n cyd-fynd ag apêl (a) i'r ACLl 

yn unig?  
 
 

8.1 Roedd cefnogaeth gref (67%) o blaid talu'r ffi sy'n cyd‐fynd ag apêl sail (a) i'r ACLl. Ystyriwyd 
y byddai'r ffi yn cwmpasu'r costau sy'n gysylltiedig ag ymdrin â'r achos gorfodi. Roedd un 
ymatebydd o'r farn y byddai'n gweithredu i atal pobl rhag datblygu heb y caniatâd cynllunio 
angenrheidiol.  
 

9. Hysbysebion ar fand eang 
 

 C9a Ydych chi'n cytuno y dylai hysbysebion ar gypyrddau band eang 
mewn ardal benodol gael eu trin fel safle unigol at ddibenion codi ffi?  

C9b Os ydych chi'n anghytuno, eglurwch pam. 

 
 
 

 
 
9.1 Roedd cefnogaeth gyfyngedig (33%) i'r cynigion. 

 
9.2 Roedd rhai ymatebwyr o'r farn nad oedd unrhyw gyfiawnhad dros drin hysbysebion ar gyfer 

darparwyr band eang yn wahanol, a bod terfyn amser yn gysylltiedig â'r mater. Roedd pryder 
na fyddai ffi unigol yn cwmpasu'r angen i ystyried lleoliadau amrywiol, cyd‐destun ac effaith 
pob safle. At hynny, roedd pryderon ynghylch y diffiniad o ardal benodol a sawl safle ar 
wahân y gellid eu cynnwys o fewn un cais. Roedd rhai ymatebwyr o'r farn y gellid rhoi 
caniatâd diamwys ar gyfer yr hysbysebion hyn.  
 

10 Y cynnig am ddim yn dilyn cymedarwyo cais materion a gedwir yn ôl 
 

C10a A ddylai'r ymgeisydd gael hawl i gynnig am ddim yn dilyn cymeradwyo 
cais materion a gedwir yn ôl?  

C10b Os ydych chi'n anghytuno, eglurwch pam 

 
 
 
 

10.1 Roedd cefnogaeth gyfyngedig (31%) o blaid cadw'r cynnig am ddim yn dilyn cymeradwyo 
cais materion a gedwir yn ôl.   
 

10.2 Roedd y rheini o'r gymuned fusnes a oedd o blaid y cynnig am ddim o'r farn ei fod yn 
darparu hyblygrwydd i'r system gynllunio ymdopi â newidiadau wrth i'r broses fynd rhagddi 
a bod y broses o dan gyfyngiadau amser. 

 
10.3 Nododd ymatebwyr a oedd yn croesawu cynigion i'w ddiddymu y byddai caniatáu cynnig am 

ddim yn golygu y byddai ACLlau yn prosesu ac yn gwneud penderfyniadau ar geisiadau heb 
gael y ffi gymharol. Ystyriwyd bod hyn yn amhriodol oherwydd gall ceisiadau fod yn 
gymhleth ac yn llafurus ar ran yr ACLl. At hynny, os bydd angen diwygiadau, gall prosesau 
eraill fod yn fwy priodol.  

 
11 Ynni adnewyddadwy ac ynni carbon isel 
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 C11a Ydych chi'n cytuno y dylai fod gan geisiadau am ddatblygu ynni 
adnewyddadwy restr ffioedd ar wahân i Adran 5, Cyfarpar a 
Pheiriannau?  

C11b Ydych chi'n cytuno y dylai fod system gyfrifo ffioedd ar wahân ar gyfer 
tyrbinau gwynt?     

C11c Pa ffactorau, neu gyfuniad o ffactorau, ddylai gael eu hystyried wrth 
gyfrifo ffi am dyrbinau gwynt? 

 
 
 
 
 
 
 

 
11.1 Roedd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr (62%) yn cytuno y dylid gwahanu prosesau cynhyrchu 

ynni adnewyddadwy ac ynni carbon isel a'u rhoi mewn categori ffi penodol. Yn ogystal, ceir 
cefnogaeth (62%) i'r cynnig i gynnwys tyrbinau gwynt mewn categori ar wahân. Nododd yr 
ymatebwyr nifer o ffactorau y dylid eu hystyried wrth gyfrifo'r ffi.  
 
 

12 Ceisiadau cynllunio sy'n croesi ffiniau 
 

C12a Ydych chi'n cytuno bod angen ystyried ffioedd ar gyfer ceisiadau 
cynllunio sy'n croesi ffiniau gyda phob ACLl cyfansoddol sy'n derbyn 
incwm ffi?  

C12b Os ydych chi'n cytuno, sut dylid gwneud hyn? 

 
 
 
 
 

12.1 Mae'r rhan fwyaf o ymatebwyr (74%) o blaid gwahanu'r ffi ar gyfer ceisiadau sy'n croesi 
ffiniau. 
 

12.2 Roedd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr a gyflwynodd sylwadau ar y dull o'r farn y dylid rhannu'r 
ffi fel a ganlyn:  

 Y gyfran ymhob ACLl 

 Y math o ddatblygiad ymhob ACLl 

 Wedi'i chyfrifo fel cais unigol a'i rhannu pro‐rata yn unol â swm y datblygiad ymhob ACLl.   
 

12.3 Gwnaed sylwadau pellach ar y dull cyfrifo, yn benodol y dylid pennu isafswm i'w dalu i ACLl 
unigol ac na ddylai'r ffi fod yn uwch na phe cyflwynid cais i ACLl unigol.   

 
 
 


