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Cefndir a Diben
Mae’r Gorchymyn hwn yn diwygio Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli
Datblygu) (Cymru) 2012 (“Gorchymyn 2012”) a Gorchymyn Datblygiadau o Arwyddocâd
Cenedlaethol (Gweithdrefn) (Cymru) 2016 (“Gorchymyn 2016”) mewn perthynas ag
ymgynghori cyn ymgeisio ac ymgynghori cyn rhoi caniatâd cynllunio.
Mae Gorchymyn 2012 a Gorchymyn 2016 (y cyfeirir atynt ar y cyd fel “y Gorchmynion
Gweithdrefn”) yn gosod gofyniad statudol i ymgynghori â chyrff allweddol ar y camau
ymgynghori cyn ymgeisio ac ar ôl cyflwyno o'r prosesau caniatâd ar gyfer ceisiadau cynllunio
a cheisiadau ar gyfer Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol.
Mae'r Gorchymyn hwn yn diwygio'r Gorchmynion Gweithdrefn hyn er mwyn gwneud
Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru yn ‘ymgyngoreion statudol’ ar gyfer mathau
penodol o ddatblygiadau ar y camau cyn ymgeisio ac ar ôl cyflwyno. Bydd hyn yn gymwys i
geisiadau cynllunio y bydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yn penderfynu arnynt a cheisiadau ar
gyfer datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol y bydd Gweinidogion Cymru yn penderfynu
arnynt.
Mae'r Gorchymyn hefyd yn cynnwys diwygiadau i'r meini prawf ar gyfer ymgynghori â
Chyfoeth Naturiol Cymru ar faterion yn ymwneud â pherygl llifogydd. Mae angen y
diwygiadau hyn yn sgil penderfyniad i gyflwyno Map Llifogydd newydd ar gyfer Cynllunio yn
lle'r map cyngor datblygu a geir yn TAN 15 ar hyn o bryd. Mae'r Gorchmynion Gweithdrefn
yn sicrhau yr ymgynghorir â Cyfoeth Naturiol Cymru ar ddatblygiadau ym mharth llifogydd C
o'r map cyngor datblygu. Ni fydd y parth hwn yn bodoli yn y Map Llifogydd ar gyfer
Cynllunio. Felly er mwyn sicrhau bod gan ddatblygwyr, awdurdodau cynllunio lleol a
Gweinidogion Cymru sail gyfreithiol o hyd i ymgynghori â Cyfoeth Naturiol Cymru ar
geisiadau cynllunio a datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol arfaethedig mewn ardaloedd
perygl llifogydd, mae'n rhaid diwygio'r Gorchymyn.
Mae’r Gorchymyn hefyd yn cynnwys darpariaethau trosiannol. Mae erthygl 1(3) o’r
Gorchymyn hwn yn darparu, pan fo cais am ganiatâd cynllunio wedi ei gyflwyno cyn 25 Ebrill
2022 a’i bod yn ofynnol i’r ceisydd fod wedi ymgynghori ag Awdurdod Tân ac Achub ond
nad yw wedi gwneud hynny, fod y ceisydd i’w drin fel pe bai wedi cydymffurfio â’r gofyniad i
ymgynghori ag Awdurdod Tân ac Achub perthnasol.
Mae erthygl 1(4) o’r Gorchymyn hwn yn darparu na fydd y gofyniad i awdurdod cynllunio
lleol ymgynghori ag Awdurdod Tân ac Achub yn gymwys mewn perthynas â chais am

ganiatâd cynllunio a wneir cyn 25 Ebrill 2022.
O ran ceisiadau ar gyfer datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol (y mae Gweinidogion
Cymru yn penderfynu arnynt), ni fydd angen ymgynghori cyn nac ar ôl cyflwyno os hysbysir
Gweinidogion Cymru o dan Erthygl 5 o Orchymyn 2016 am y cais arfaethedig cyn 24 Ionawr
2022 hyd yn oed os caiff y cais ei gyflwyno ar ôl y dyddiad hwnnw.

Gweithdrefn
Negyddol.
Gwnaed y Gorchymyn gan Weinidogion Cymru cyn iddo gael ei osod gerbron y Senedd. Gall
y Senedd ddirymu'r Gorchymyn cyn pen 40 diwrnod (ac eithrio unrhyw ddiwrnodau pan fydd
y Senedd: (i) wedi'i diddymu, neu (ii) ar doriad sy’n fwy na phedwar diwrnod) o'r dyddiad y
cafodd ei osod gerbron y Senedd.

Materion technegol: craffu
Ni nodir unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn
perthynas â'r offeryn hwn.

Rhinweddau: craffu
Nodir y pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas
â'r offeryn hwn.
1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei
fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd.
Mae'r Gorchymyn hwn yn cynnwys darpariaethau trosiannol, fel yr eglurir yn yr adran
gefndir. Yn dilyn diwedd y trefniadau trosiannol hyn, bydd yn ofynnol i ymgeiswyr,
awdurdodau cynllunio lleol a/neu Weinidogion Cymru (gan ddibynnu ar natur y cais)
ymgynghori ag Awdurdodau Tân ac Achub pan fydd y cais yn dod o fewn categori datblygu
diffiniedig y mae’n rhaid ymgynghori ag Awdurdodau Tân ac Achub yn ei gylch. Hefyd, bydd
yn ofynnol i Awdurdodau Tân ac Achub ddarparu ‘ymateb o sylwedd’ yn unol â
darpariaethau perthnasol y ddeddfwriaeth lle ymgynghorir â hwy.
Mae'r Memorandwm Esboniadol yn darparu esboniad pellach o’r trefniadau trosiannol hyn.
Fodd bynnag, mae fersiwn Saesneg y Memorandwm Esboniadol yn nodi mai’r dyddiadau cau
perthnasol ar gyfer y trefniadau trosiannol hyn yw 11 Ebrill 2022 ar gyfer ceisiadau cynllunio
a 10 Ionawr 2022 ar gyfer hysbysiadau datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol, yn hytrach
na 25 Ebrill 2022 a 24 Ionawr 2022 yn y drefn honno fel y darperir yn y gorchymyn.
Er ein bod yn derbyn nad yw'r Memorandwm Esboniadol yn rhan o'r Gorchymyn, gall y
gwallau hyn achosi dryswch ynghylch effaith y trefniadau trosiannol.
Nid yw'r gwall hwn yn digwydd yn y fersiwn Gymraeg o’r Memorandwm Esboniadol, sy'n
cyfeirio at y dyddiadau cywir, sef 25 Ebrill 2022 a 24 Ionawr 2022.

Ymateb Llywodraeth Cymru
Rwyf yn ddiolchgar i’r Pwyllgor am dynnu sylw at y camgymeriadau yn y Memorandwm
Esboniadol. Mae’r gwallau hyn wedi cael eu cywiro ac mae’r Memorandwm Esboniadol wedi
cael ei dynnu’n ôl a’i ailosod.

Trafodaeth y Pwyllgor
Trafododd y Pwyllgor yr offeryn gydag ymateb y Llywodraeth yn ei gyfarfod ar 15 Tachwedd
2021 ac mae'n cyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd uchod.

