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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1 Pwrpas y weithdrefn cynllunio yw rheoli’r datblygiad a’r defnydd o dir er budd 
y cyhoedd. Mae’n bwysig i awdurdodau cynllunio lleol (“ACLlau”) gael 
swyddogaeth cydymffurfiaeth effeithiol fel y diogelir cywirdeb y weithdrefn 
cynllunio rhag datblygiad a fyddai’n ei thanseilio1. Cyflawnir hyn drwy sicrhau 
bod y swyddogaeth cydymffurfio wedi’i harfogi i: a) ymchwilio i doriadau 
honedig o amodau'n brydlon; ac yna b) fel y bo’n briodol2, i ddefnyddio 
polisïau cynllunio cenedlaethol a lleol i ddatrys effeithiau niweidiol datblygiad 
heb awdurdod. 

1.2 Pwrpas yr adroddiad hwn yw rhoi trosolwg i Aelodau o sut mae swyddogaeth 
cydymffurfiaeth cynllunio’r Gwasanaeth yn gweithredu, sut mae’n perfformio, 
sut mae’r dangosyddion perfformiad yn esblygu, a sut y gallai’r swyddogaeth 
cydymffurfio fodloni heriau’r dyfodol a gwella. 

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

Bydd yr adroddiad hwn yn rhoi gwybodaeth i Aelodau am effeithlonrwydd a 
pherfformiad y swyddogaeth cydymffurfiaeth cynllunio. 

3. Beth yw’r argymhellion? 
 
Bod y Pwyllgor yn ystyried cynnwys yr adroddiad ac yn rhoi unrhyw sylwadau 
ac awgrymiadau ar hynny. 

4. Manylion yr Adroddiad 
 

4.1 Sut mae’r swyddogaeth cydymffurfiaeth cynllunio’n gweithredu 

                                            
1  Mae Atodiad 1 yn cynnwys astudiaeth achos sy'n dangos sut gall cydymffurfiaeth cynllunio reoleiddio datblygiad er budd 

y cyhoedd. 

2 Mae’r gweithdrefnau y mae’n rhaid i’r swyddogaeth cydymffurfio eu dilyn wedi’u nodi yng Nghanllawiau Rheoli Datblygu 
(2017) Llywodraeth Cymru, ar gael drwy https://gov.wales/topics/planning/policy/development-management-
manual/development-management-manual-without-annexes/?skip=1&lang=cy. 



4.1.1 Gall y broses o weithredu pwerau cydymffurfiaeth cynllunio ddefnyddio llawer 
o amser ac adnoddau3 sydd â photensial cyfyngedig i gynhyrchu incwm i’r 
Gwasanaeth. Mae’r Gwasanaeth wedi gorfod gwneud arbedion cyllidebol yn 
flaenorol fel rhan o Broses Rhyddid a Hyblygrwydd y Cyngor, gan arwain at 
ostyngiad mewn swyddogion cydymffurfiaeth cynllunio. Mae’r un swyddog 
sy’n cwmpasu'r sir gyfan nawr yn ymdrin â thua 240 adroddiad o dor-amodau 
posibl o ran rheolaeth gynllunio (y cyfeirir atynt hefyd fel 'cwynion'), bob 
blwyddyn.4 
 

4.1.2 Mae achosion yn cael eu blaenoriaethu yn dibynnu ar faint o niwed a 
achosir ac yn cael eu hidlo drwy "ffurflen gwyno" ar-lein. Yn unol â hynny, 
bydd amodau a dorrir sy'n effeithio ar Adeiladau Rhestredig, Ardaloedd 
Cadwraeth, yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol a choed wedi'u gwarchod 
yn cael y flaenoriaeth uchaf. Yn yr un modd, bydd toriadau sy’n mynd yn 
groes i Gynllun Corfforaethol y Cyngor fel arfer yn cael blaenoriaeth dros 
achosion eraill. 

4.1.3 Ar hyn o bryd, mae’r mwyafrif o adnoddau’n ymroddedig i ymateb i 
adroddiadau o dorri amodau cynllunio. Er bod hyn yn sicrhau bod pryderon 
achwynwyr yn cael eu trin yn effeithiol, mae’n bosibl nad yw rhai toriadau’n 
cael eu canfod. 

4.1.4 Mae’r Gwasanaeth wedi creu swydd Swyddog Prosiect Cydymffurfiaeth 
Cynllunio’n ddiweddar. Mae’r swyddog hwn wedi’i gyflogi ar sail dros dro, rhan 
amser, i gynorthwyo gyda chyflawni Uwch Gynllun Canol Tref y Rhyl, drwy 
fynd ati i ymdrin â’r nifer uchel o dor-amodau presennol sy'n digwydd yn y 
dref. Mae’r materion hir-sefydlog o amddifadedd yn y Rhyl a’r ymdrechion 
adfywio unedig a hyrwyddwyd gan y Cyngor wedi golygu bod angen darparu’r 
adnodd hwn. 

4.1.5 Gall torri amod cynllunio hefyd fod yn gyfystyr â thorri amod trwydded, 
rheoliadau adeiladu, deddfwriaeth tai a/neu ddeddfwriaeth iechyd 
amgylcheddol. Er enghraifft, gall adeilad diolwg – mater cynllunio – hefyd fod 
yn beryglus – mater rheoli adeiladu. Yn yr achosion hyn lle mae mymryn o 
orgyffwrdd, mae swyddogion cydymffurfiaeth cynllunio’n gweithio ochr yn ochr 
â chydweithwyr Gwasanaeth i arwain neu gydweithredu ar ddarparu camau 
unioni. Os caiff ei gydlynu’n effeithiol, gan nodi canlyniadau a ddymunir yn 
gynnar ac argaeledd offer deddfwriaethol, mae’r dull cyfuno adnoddau hwn yn 
cynhyrchu canlyniadau’n fwy effeithlon. Felly rhoddir ystyriaeth i ddulliau ar 
draws y Gwasanaeth, pryd bynnag y rhoddir gwybod am dor-amod cynllunio. 

4.2 Sut mae’r swyddogaeth cydymffurfiaeth cynllunio’n perfformio 

4.2.1 Mae Tablau 2 a 3 yn Atodiad 2 yn dangos sut mae’r swyddogaeth 
cydymffurfio’n perfformio ar draws nifer o ddangosyddion dros gyfnod o ddwy 

                                            
3  Mae trosolwg o’r pwerau gorfodi ym mriff ymchwil Llywodraeth Cymru Y Gyfres Gynllunio: 07 – Gorfodaeth (2017), ar 

gael ar http://www.assembly.wales/research%20documents/17-
013%20the%20planning%20series%2007%20enforcement/17-013-web-english.pdf.  

4  Cyfartaledd pum mlynedd wedi’i gymryd o’r blynyddoedd 2013 yn 2017, gan gynnwys y blynyddoedd hynny. 

http://www.assembly.wales/research%20documents/17-013%20the%20planning%20series%2007%20enforcement/17-013-web-english.pdf
http://www.assembly.wales/research%20documents/17-013%20the%20planning%20series%2007%20enforcement/17-013-web-english.pdf


flynedd. Mae’r data’n dangos y canlynol: 

 Drwy gydol y cyfnod, mae’r cyflymder y mae’r Gwasanaeth yn ymchwilio i 
honiadau o dorri amodau'n dda neu'n deg yn ôl safonau cenedlaethol. Er 
hynny, mae canran yr achosion a ymchwiliwyd o fewn 12 wythnos wedi 
gostwng yn raddol dros amser. Roedd perfformiad y Gwasanaeth yn ystod 
chwarter cyntaf 2018 (y chwarter mwyaf diweddar y mae data ar 
berfformiad awdurdodau eraill ar gael), wedi’i roi yn yr 16eg safle o blith 22 
awdurdod Cymru; 

  Mae’r perfformiad o ran datrys achosion yn llawn, yn brydlon, yn llai da, 
wedi iddo ostwng yn raddol mewn chwarteri diweddar. Nid yw’r elfen hon o 
berfformiad yn cael ei mesur mwyach ar draws Cymru5; 

 Cyflwynwyd 49 rhybudd gorfodi yn ystod y ddwy flynedd diwethaf. Mae hyn 
yn fwy na’r hyn a gyflwynwyd gan awdurdodau cymaradwy fel Cyngor 
Bwrdeistref Wrecsam, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Cheredigion; 

 O’r 49 rhybudd a gyflwynwyd, ni chydymffurfiwyd â 12. O’r 12 yma, ni 
ddilynwyd naw ohonynt gyda chamau gweithredu pellach i naill ai gosbi'r 
tramgwyddwr a/neu sicrhau bod effaith y gwaith heb ei awdurdodi’n cael ei 
ddatrys.6 Mae hyn yn cymharu’n wael ag awdurdodau eraill; ac 

 O’r saith cwyn ffurfiol (drwy’r broses Cwynion Corfforaethol) a gafodd y 
Gwasanaeth o ran y swyddogaeth cydymffurfio, ni chynhaliwyd yr un 
ohonynt. 

4.2.2 Er nad yw cysondeb y swyddogaeth cydymffurfio’n cael ei fesur yn feintiol, 
mae’r Gwasanaeth yn cydnabod bod Aelodau wedi codi pryderon am 
gapasiti’r swyddogaeth i wneud penderfyniadau cyson, pan ymchwilir i dor-
amodau'n bennaf, fel sy’n digwydd nawr, os cânt eu hadrodd. Mae atebion 
posibl i hyn a materion eraill yn cael eu harchwilio yn adran 5 o’r adroddiad 
hwn. 

4.3 Sut mae dangosyddion perfformiad yn esblygu  

4.3.1 17 Hydref 2018, fe wnaeth Llywodraeth Cymru (“LlC”) anfon llythyr agored at 
brif swyddogion cynllunio’n ailadrodd y pwysigrwydd o ddefnyddio pwerau 
gorfodi mewn modd amserol.7 Yn benodol, nodwyd yn Atodiad A i'r llythyr nad 
yw camau gorfodi ffurfiol yn cael eu hystyried bellach fel y dewis olaf.  Er 
mwyn annog ACLlau i fabwysiadu eu hoff ddull, mae LlC wedi diwygio sut 
dylai ACLlau ddehongli eu dangosyddion perfformiad - hynny yw, beth mae’n 
ei olygu o fod wedi ymchwilio i dor-amod, a beth mae’n ei olygu o fod wedi 
cymryd camau (“cadarnhaol”) pellach. Nid yw datrysiad y tor-amodau’n cael ei 
fonitro’n llawn mwyach. 

4.3.2 Cyn 17 Hydref, byddai achos wedi’i ystyried o fod wedi cael ymchwiliad pan 

                                            
5   Gweler Atodiad 2 am ragor o wybodaeth. 

6   Fel arfer byddai hyn yn cynnwys y Gwasanaeth yn mynd ar drywydd erlyniad a/neu, os yw'n ymarferol, i gynnal y gwaith 
adfer gofynnol 'yn ddiofyn'. Dyma’r broses y mae’r Cyngor yn cynnal y gwaith sy’n ofynnol gan rybudd gorfodi ac yna’n 
cyflwyno pridiant tir i'r eiddo fel y gellir adennill ei gost ariannol wrth werthu'r eiddo. 

7   Ar gael drwy https://gov.wales/topics/planning/policy/dear-cpo-letters/timely-use-of-enforcement-
powers/?skip=1&lang=cy.  



roedd swyddog wedi a) penderfynu a oedd yn hwylus cymryd rhagor o gamau 
gweithredu, b) wedi gweithredu’n briodol (ffurfiol neu anffurfiol) a c) wedi rhoi 
diweddariad i'r achwynydd.  Gallai’r cam gweithredu a gymerwyd fod wedi 
cyfaddawdu ar gyfarwyddyd anffurfiol i ddod â’r tor-amod i ben, neu ofyn am 
gais cynllunio ôl-weithredol. Nawr, bydd achos ond yn cael ei ystyried yn un a 
ymchwiliwyd pan gyhoeddir rhybudd gorfodi, neu pan ddaw cais cynllunio 
dilys i law, nid pan ofynnir am un. O ystyried bod rhybuddion a cheisiadau’n 
sicr yn gallu cymryd llawer o amser – wythnosau’n aml - i’w paratoi, gallai’r 
diwygiadau diweddar gael goblygiadau ar berfformiad y swyddogaeth 
cydymffurfio. 

4.4 Sut y gallai’r swyddogaeth cydymffurfiaeth cynllunio fodloni heriau a gwella 

4.4.1 O edrych ar adrannau 3 a 4 o'r adroddiad hwn, gellir nodi tri phrif fater, fel a 
ganlyn. 

4.4.2 Ymateb i ail-ddehongliad LlC o ddangosyddion perfformiad, drwy gynyddu’r 
cyflymder y prosesir achosion. 

4.4.2.1 Mae’r cyflymder y mae Gwasanaeth yn delio ag achosion yn dibynnu’n fawr 
ar: 

  Adnoddau staff; 

  Nifer yr achosion; 

  Cymhlethdod achosion, y gellir ei waethygu drwy rwystrau ymchwilio neu’r 
budd-ddeiliaid dan sylw - achwynwyr sy’n mynnu’n gyson y dylid 
gweithredu neu dramgwyddwyr ystyfnig; ac 

  Effeithiolrwydd y dulliau a ddefnyddir i brosesu achosion. 

4.4.2.2 Mewn ymateb i ostyngiadau diweddar mewn adnoddau staff, mae’r 
Gwasanaeth wedi symleiddio’r prosesau trin achosion drwy ddefnyddio nifer 
o ddulliau. Rhestrir y rhain yn Atodiad 3. Gall y Gwasanaeth nodi pedwar dull 
arall, nad ydyw’n golygu cynyddu adnoddau staff, y gellid cynyddu cyflymder 
prosesu achosion hyd yn oed yn fwy. Y rhain yw: 

  Digideiddio gwaith achosion. Ar hyn o bryd, mae ffeiliau electronig a 
phapur yn cael eu creu ar gyfer bob achos, gyda’r diwethaf o’r rhain yn 
cael eu defnyddio ar gyfer arolygiadau safle. Mae hyn yn arwain at 
ddyblygu gwaith y gellid ei osgoi drwy arfogi swyddogion cydymffurfiaeth â 
chyfrifiaduron llechen symudol a ffordd o gysylltu â data – ond gallai hyn 
beri cost ariannol; 

  Mabwysiadu siarter cydymffurfiaeth cynllunio. Byddai’r ddogfen hon yn rhoi 
gwybodaeth fanwl i fudd-ddeiliaid am sut mae’r swyddogaeth 
cydymffurfio’n gweithredu, ac felly i weithredu fel offeryn defnyddiol i reoli 
disgwyliadau'r achwynwyr a'r tramgwyddwyr8; 

  Pwysleisio’n fwy llym ar achwynwyr i ddefnyddio ffurflen ‘rhoi gwybod am 
dorri amodau cynllunio' (h.y. aelodau etholedig ac aelodau o’r cyhoedd). 

                                            
8   Mabwysiadodd Cyngor Castell-nedd Port Talbot siarter gorfodaeth cynllunio yn Ionawr 2018. Gellir ei gweld ar 

https://www.npt.gov.uk/media/8848/nptcbc-planning-enforcement-charter-approved-26118-v2.pdf.  

https://www.npt.gov.uk/media/8848/nptcbc-planning-enforcement-charter-approved-26118-v2.pdf


Gallai’r siarter cydymffurfiaeth olygu hefyd bod swyddogion yn gallu 
gwrthod ymchwilio i adroddiad oni bai ei fod yn cynnwys digon o 
wybodaeth a thystiolaeth, e.e. lluniau, fideo ac ati. Byddai hyn yn cael 
gwared ar rwystrau ymchwilio ac yn debygol o leihau nifer yr adroddiadau 
a ddaw i law gan y Gwasanaeth; a 

  Chydweithrediad cryfach gydag adrannau eraill o’r Cyngor a chynghorau 
cymuned, y gallai gynorthwyo gydag ymchwilio a monitro eu tor-amodau 
cynllunio, drwy eu gwybodaeth arbenigol neu leol. 

4.4.3  Diffyg cefnogaeth gyfreithiol ac adnoddau i erlyn achosion. 

4.4.3.1 Mae Aelodau ac achwynwyr wedi mynegi pryder am ddiffyg capasiti’r 
Gwasanaeth i weithredu ar rybuddion gorfodi gyda rhagor o gamau cosbol. 
Ar hyn o bryd, mae’r dasg o lunio datganiadau a phrofion o dystiolaeth sy’n 
hanfodol i olrhain erlyniad yn disgyn ar swyddogion cydymffurfiaeth 
cynllunio. Gall y dasg hon gymryd llawer iawn o amser ac arwain at lawer o 
adnoddau'n cael eu dargyfeirio oddi wrth ymchwilio a datrys achosion eraill. 

4.4.3.2 Gwaethygir y mater gan ddiwygiad LlC o ddangosyddion perfformiad, sydd 
wedi arwain at ddatrys achosion nad ydynt yn cael eu monitro'n llawn 
mwyach. Rhoddir llawer mwy o bwyslais nawr ar y cam ymchwilio, gan 
leihau’r ysgogiad i’r Gwasanaeth ddatrys achosion cydymffurfio’n llawn. 

4.4.3.3 Serch hynny, mae’n bwysig bod achosion cydymffurfio’n cael eu datrys yn 
foddhaol er budd y cyhoedd. Ymhellach at hynny, gall erlyn cydymffurfiaeth 
cynllunio fod yn enillfawr iawn i awdurdodau lleol, y mae llawer ohonynt yn 
manteisio ar Ddeddf Enillion Troseddau 2002 (“POCA”) i gael llawer iawn o 
arian gan droseddwyr.9 Yn anffodus, mae’n annhebygol iawn y gallai’r 
Gwasanaeth yn Sir Ddinbych fynd ar drywydd camau gweithredu o dan 
ddarpariaethau POCA, oherwydd y diffyg mewn adnoddau staff ymroddedig 
yn yr adrannau Cynllunio a’r Gyfraith. Yn yr un modd, mae’r rhagolygon o 
gyflwyno mwy o achosion i’w herlyn yn dibynnu’n fawr ar ail-flaenoriaethu 
llwythi gwaith a gwell cydweithrediad rhwng Cynllunio a'r Gyfraith.  

4.4.4 Yr angen am fwy o gysondeb. 

4.4.4.1 Fel y nodwyd yn flaenorol, nid oedd modd cynnal y math o waith monitro 
rhagweithiol a fyddai’n cyflawni gwelliannau sylweddol i gysondeb y 
swyddogaeth cydymffurfiaeth cynllunio, ar lefel yr adnoddau presennol. Yn y 
cyd-destun cyfredol, mae'r swyddogaeth cydymffurfio’n gweithredu’n fwyaf 
effeithlon a chyson pan fo rhan-ddeiliaid lleol yn 'ein helpu ni i'w helpu nhw', 
drwy gymryd rôl weithredol mewn rhoi gwybod am ddatblygiadau heb 
awdurdod i'r Gwasanaeth. Gall Aelodau felly ddymuno ystyried sut y gallent 
hwy, cynghorau cymuned a sefydliadau lleol eraill, gynorthwyo'r 
swyddogaeth cydymffurfiaeth cynllunio, i ddod yn fwy cyson. 

4.4.4.2 Fel arall, efallai y bydd y Gwasanaeth yn gorfod ystyried ymyrraeth o dan 
arweiniad canllaw. Er enghraifft, rhoddir ystyriaeth i gynhyrchu canllawiau ar 

                                            
9   Am ragor o wybodaeth gweler Huw Morris (2017), No hiding place: Planners and the Proceeds of Crime Act, ar gael ar  

https://www.theplanner.co.uk/features/no-hiding-place-planners-and-the-proceeds-of-crime-act.  

https://www.theplanner.co.uk/features/no-hiding-place-planners-and-the-proceeds-of-crime-act


reolaethau cynllunio a dyluniad da, y gellid eu dosbarthu wedyn i fusnesau o 
fewn Ardaloedd Cadwraeth. Gellid gwneud y gwaith hwn mewn partneriaeth 
ag eraill (e.e. Cynghorau Tref), er mwyn lliniaru'r effaith ar gapasiti’r 
swyddogaeth cydymffurfio i drin llwythi achosion dyddiol.  Nid yw’n hysbys 
pa mor effeithiol y gallai canllaw ychwanegol fod, yn anad dim am fod 
datblygiad heb awdurdod yn digwydd ar hyn o bryd er bod y Gwasanaeth 
wedi cynhyrchu canllaw cynllunio atodol sydd ar gael i’r cyhoedd, ar 
Ardaloedd Cadwraeth, Adeiladau Rhestredig, dyluniad preswyl a thu blaen 
siopau.   

4.4.4.3 Y tu hwnt i’r uchod, efallai na fyddai atebion posibl a fyddai angen adnoddau 
ychwanegol, yn ddichonadwy ar yr adeg hon mewn amser. 

5 Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 

Gweler Atodiad 2, paragraff A2.3. 

6 Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 

Nid oes angen adnoddau ychwanegol yn ystod y cam hwn. Dim effaith ar 
wasanaethau eraill. 

7 Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Les? 

Amherthnasol.  

8 Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 

Dim hyd yn hyn. 

9 Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol uniongyrchol o ganlyniad i argymhellion yr 
adroddiad hwn 

10 Pa risgiau sydd ac a oes yna unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 

Mae’r risgiau’n weithredol ac wedi’u nodi yn yr adroddiad blaenorol. 

11 Pŵer i wneud y Penderfyniad 

Mae’r swyddogaeth cydymffurfiaeth cynllunio’n cael ei gweithredu’n unol â Deddf 
Cynllunio Gwlad a Thref 1990, y Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac 
Ardaloedd Cadwraeth) 1990 a deddfwriaeth ategol arall. 

Mae Erthygl 7.4.2(b) yn nodi pwerau Craffu o ran craffu ar berfformiad y Cyngor 
mewn perthynas ag amcanion polisi, targedau perfformiad a/neu feysydd 
gwasanaeth penodol. 

Swyddog Cyswllt:   

Rheolwr Datblygu      Ffôn:  01824 706727 


