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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1 Mae’r adroddiad hwn yn sôn am fabwysiadu siarter cydymffurfio cynllunio, a’i bwrpas 
yw i nodi sut mae adroddiadau o achosion honedig o dor-rheolau rheolaeth gynllunio 
yn cael eu delio a’u datrys gan y Cyngor, a sut y gall achwynwyr a sefydliadau lleol 
megis Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned ein cynorthwyo i sicrhau cydymffurfiaeth 
cynllunio. 

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

2.1 Mae’r adroddiad yn ceisio ymlid y cynnig, a wnaethpwyd yng nghyfarfod o’r Pwyllgor 
Craffu ym mis Rhagfyr 2018, i gyflwyno siarter cydymffurfio cynllunio. Bydd yr 
adroddiad yn disgrifio manteision mabwysiadu siarter o'r fath. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1 Bod yr Aelodau yn:  

3.1.1 Penderfynu i ardystio’r siarter sydd wedi’i ddrafftio ar hyn o bryd neu i wneud 
awgrymiadau am newidiadau pellach;  

3.1.2 Cytuno ar ddull addas o ddosbarthu (fersiwn gyfredol neu fersiwn diwygiedig) 
o'r siarter ymysg Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned i gael eu sylwadau; a   

3.1.3 Penderfynu ystyried unrhyw ddiwygiadau a all godi o'r ymgynghoriad gyda 
Chynghorau Dinas, Tref a Chymuned ac os yw'n bodloni, i argymell bod y 
siarter yn cael ei fabwysiadu yng nghyfarfod mis Hydref 2019 o'r Pwyllgor 
Craffu. 

4. Manylion yr adroddiad 

4.1 Mae’n bwysig bod awdurdodau cynllunio lleol gyda swyddogaeth cydymffurfio 
effeithiol fel gall uniondeb y gyfundrefn cynllunio ei ddiogelu rhag datblygiad a allai ei 
danseilio. Cyflawnir hyn drwy sicrhau bod y swyddogaeth cydymffurfio yn gallu: a) 
ymchwilio i achosion honedig o dor-rheolau mewn modd amserol; ac yna b) fel bo’n 



briodol, defnyddio polisïau cynllunio cenedlaethol a lleol i ddatrys effeithiau niweidiol 
o ddatblygiadau sydd heb eu hawdurdodi. 

4.2 Gall weithredu pwerau cydymffurfio cynllunio fod yn broses dwys ar amser ac 
adnoddau sydd wedi cyfyngu ar y posibilrwydd i gynhyrchu incwm i'r Gwasanaeth. 
Oherwydd yr angen i gyfrannu at dargedau arbedion ariannol y Cyngor dros y 
blynyddoedd diwethaf, mae un swyddog cydymffurfiaeth sydd yn cyflenwi’r sir i gyd, 
gan ddelio ag oddeutu 240 o adroddiadau o achosion honedig o dor-rheolau 
cynllunio (a gyfeirir atynt fel ‘cwynion’ hefyd) bob blwyddyn. 

4.3 Rhoddodd y Gwasanaeth drosolwg o berfformiad y swyddogaeth cydymffurfio 
cynllunio i’r Pwyllgor Craffu ym mis Rhagfyr 2018. Bu i'r adroddiad nodi bod un o'r 
newidyn sydd yn effeithio ar berfformiad yw cymhlethdod yn yr achosion a ddelir â 
hwy. Nododd yr adroddiad y gall cymhlethdod mewn achos ei waethygu gan 
rhanddeiliaid sydd yn rhan ohono: achwynwyr sydd yn mynnu dro ar ôl tro ac yn 
barhaus ar weithredu, a rhai sy’n torri’r gyfraith sydd yn methu â pharchu 
cyfarwyddiadau’r Cyngor. 

4.4 Er mwyn rheoli disgwyliadau’r achwynwyr ac atgyfnerthu goblygiadau ar y rhai sy’n 
torri’r gyfraith yn honedig, cynigiwyd bod y Cyngor yn mabwysiadu siarter 
cydymffurfio cynllunio sydd yn nodi'r prosesau ac amserlenni sydd yn rhan o'r 
ymchwiliad, a gorfodi yn erbyn unrhyw achosion honedig o dor-rheol cynllunio. Hefyd 
cynigiwyd y byddai defnyddio’r siarter i hyrwyddo cyfranogiad yr achwynwyr a’r 
sefydliadau lleol yn y broses ymchwilio – dull “helpu ni i’ch helpu chi” – yn lleihau’r 
pwysau ar adnoddau a darparu gwelliannau perfformiad pellach er lles pawb sydd 
ynghlwm. Gellir gweld y siarter arfaethedig yn Atodiad 1. 

4.5 Yn benodol, cynigiwyd y gellir defnyddio’r siarter i ddod â pherthynas waith agosach 
rhwng y Cyngor a Chynghorau Dinas, Tref a Chymuned. Mae’r siarter yn nodi sut y 
gall Cynghorau Dinas, Tref a Chymunedau a) adrodd ar dor-rheolau cynllunio posibl, 
b) cynorthwyo’r rhan ymchwil o’r broses cydymffurfio a c) bod yn rhan o’r broses o 
gyflwyno canllawiau cynllunio a rheolaethau lleol a allai hwyluso cydymffurfiaeth 
cynllunio yn fwy effeithiol. Gobeithir y bydd y siarter yn symbylu Cynghorau Dinas, 
Tref a Chymuned i fod yn rhan o gynllunio mannau a defnyddio eu cyllid i weithio 
mewn partneriaeth gyda’r Cyngor i dargedu materion cynllunio penodol yn eu hardal. 
Nid yw hwn yn fater cydymffurfio cynllunio yn unig, ond mae’n cyfrannu at gyflawni'r 
flaenoriaeth gorfforaethol o greu cymunedau cryf drwy annog adfywio ac ymgysylltu 
â'r gymuned. 

4.6 Mae’r siarter wedi’i rannu i adrannau i gynnwys y ddwy brif gynulleidfa y mae wedi 
anelu atynt; achwynwyr (gan gynnwys Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned) a’r rhai 
sy’n torri’r gyfraith. Mae’r adran gyntaf o’r siarter yn darparu gwybodaeth gyffredinol 
ynghylch beth sy’n cael ei gyfrif fel torri rheolaeth gynllunio, ac yn rhoi cyngor i 
ddatblygwyr ynghylch sut i osgoi cyfranogiad cydymffurfio cynllunio. Mae’r ail a’r 
drydedd adran wedi anelu'n benodol at achwynwyr a rhai sydd wedi torri’r gyfraith yn 
honedig yn eu tro. 

4.7 Mae Adran 2 y siarter yn canolbwyntio’n bennaf ar egluro’r canlynol: 

 Beth mae’r Gwasanaeth eisiau a ddim eisiau ymchwilio iddo; 

 Rôl preswylwyr a sefydliadau lleol; 

 Y broses ymchwilio - er enghraifft, dull y Gwasanaeth i ymchwilio safleoedd; a 



 Beth sy’n digwydd unwaith y mae achos o dor-rheol yn cael ei ymchwilio 

4.8 Mae Adran 3 y siarter yn canolbwyntio ar rhai sydd wedi torri’r gyfraith yn honedig ac 
yn canolbwyntio’n bennaf ar egluro’r canlynol:  

 Sut i ymateb i honiad gan y Cyngor; 

 Swyddogaethau hysbysiadau gorfodi gwahanol a chosbau am beidio â 
chydymffurfio; 

 Proses o wneud cais am ganiatâd cynllunio ôl-weithredol; a 

 Pa bwerau sydd gan swyddogion i fynd ar dir. 

4.9 Mae’r Gwasanaeth yn ystyried y bydd y siarter yn darparu canllaw sydd ei angen i 
rhanddeiliaid yn y system cydymffurfio cynllunio, a bydd ei fabwysiadu yn lleihau'r 
galw ar swyddogion, ac yn arwain at welliannau ym mherfformiad swyddogaeth 
cydymffurfio cynllunio. 

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

5.1 Bydd mabwysiadu’r siarter cydymffurfio cynllunio yn cynyddu effeithlonrwydd y 
swyddogaeth cydymffurfio cynllunio, a’i bwrpas yw cefnogi darpariaeth pob 
Blaenoriaethau Corfforaethol, drwy reolaeth datblygu a arweinir gan bolisi.  

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

6.1 Ni fydd mabwysiadu’r siarter cydymffurfio cynllunio yn cael goblygiadau ariannol 
uniongyrchol, a ni rhagwelir y bydd unrhyw oblygiadau sylweddol ar wasanaethau 
eraill. 

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

7.1 Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn gosod dyletswydd ar y 
Cyngor i gynnal datblygiadau cynaliadwy a hefyd i gymryd camau rhesymol wrth 
gyflawni ei swyddogaethau i fodloni ei amcanion datblygu cynaliadwy (neu les). 
Mae’r adroddiad hwn ar y siarter cydymffurfio cynllunio wedi ystyried y gofynion 
Adran 3 'Dyletswyddau Lles ar Gyrff Cyhoeddus' Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol (Cymru) 2015, ac mae asesiad o effaith ar les wedi’i atodi i Atodiad 2 yn unol 
â hynny.  

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 

8.1 Mae creu’r siarter cydymffurfio cynllunio wedi’i lunio o ganlyniad i ymgynghoriad 
ymlaen llaw gyda’r Pwyllgor Craffu, fel yr amlinellwyd yn adrannau 2 a 4 o’r 
adroddiad hwn. Mae’r siarter bob amser wedi bod yn amodol i ymgynghoriad o fewn 
y timau cefnogi a rheoli datblygiad cynllunio. 

  



9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1  Amherthnasol 

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

10.1 Nid oes risgiau a adnabuwyd i fabwysiadu’r siarter cydymffurfio cynllunio. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1 Mae adran 7.4.1 o Gyfansoddiad y Cyngor yn nodi grymoedd Craffu o ran datblygu 
ac adolygu polisi.  

12. Swyddog Cyswllt: 

Rheolwr Datblygu (Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd): 

Ffôn:     01824 706727 


