
Cynllunio a
chreu
lleoedd
Yr hyn a olyga Adroddiad Cenedlaethau’r
Dyfodol 2020 i'r Ymgynghorwyr a
Chynghorau Tref a Chymuned



Mae’r ffordd yr ydym yn cynllunio, dylunio ac adeiladu

ein cymunedau a’n seilwaith yn hanfodol wrth fynd i’r

afael â heriau hirdymor a sicrhau llesiant yn

genedlaethol a lleol. Mae angen i ni feddwl am yfory

wrth feddwl sut i gynllunio ac adeiladu heddiw. Gall

cyflawni cynllunio’n iawn ddatgloi manteision niferus a’n

helpu i gyfrannu at bob un o’r saith nod llesiant. 

Mae gan gynllunio rôl hanfodol i’w chwarae yn y gwaith

o helpu cyrff cyhoeddus i gyflawni targedau

datgarboneiddio a’u ddyletswydd i wella bioamrywiaeth.

Fodd bynnag, i wneud hynny mae angen i’r sector gael

yr adnoddau priodol a chymorth i weithredu polisïau

newydd a gwneud penderfyniadau dewr, hirdymor. 

Mae angen i bobl a chymunedau ymgyfrannu’n well

mewn cynllunio, dylunio ac adeiladu eu cymunedau. 

Mae Polisi Cynllunio Cymru 10 yn gam cadarnhaol tuag

at wneud y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn

rhan annatod o’u gwaith a llunio’r weledigaeth ar gyfer

creu lleoedd, ond yn awr mae angen i ni weld

gweithredu cyson, a sicrhau bod pob dogfen gynllunio

cenedlaethol arall, fel Cymru’r Dyfodol, hefyd yn

cydfynd â’r Ddeddf.

Newid ein hymagwedd tuag at gynllunio:

Mae’r galw ar i dir gael ei

ddefnyddio ar gyfer tai,

bwyd, trafnidiaeth 

ac ati yn cynyddu 

wrth i ni wynebu 

newid demograffig

ansicr.

Mae maint cartrefi’n lleihau, a hyn

yn gofyn am nifer fwy o

gartrefi, adnoddau ac

ynni i gynorthwyo’r 

nifer cynyddol 

o gartrefi.

Gall trefoli cyflym cyfredol waethygu

problemau iechyd. Erbyn 2050, bydd yr

hyn sy’n cyfateb i gyfanswm poblogaeth

gyfredol y byd yn byw mewn dinasoedd.

Lleihad yn y nifer o

gynllunwyr a

hyfforddeion sy’n

gweithio yn y sector

cyhoeddus a cholli

sgiliau arbenigol.

Rhagwelir y bydd bwydo’r naw biliwn o

boblogaeth y byd a ragwelir erbyn 2050 yn

gofyn am gynnydd o 70% mewn cynhyrchu

bwyd, ond mewn gwledydd sy’n datblygu mae

80% o dir âr eisioes yn cael ei ddefnyddio. Mae

llai o ddŵr ar gael ar gyfer amaethyddiaeth, a

gallai fod yn afrealistig i ddisgwyl cynnydd

cyson mewn cnydau bwyd, a hyn yn creu

pryder am ‘sicrwydd bwyd’ a ‘bwyd brig’.

Ystadegau a thueddiadau: Felly beth sy’n newid?

Themâu Polisi Cynllunio Cymru 10, sy’n cyfrannu ar y

cyd at greu lleoedd.

Mae’r newid yn yr hinsawdd

yn debygol o gynyddu

amlder llifogydd, gyda

chanlyniadau i eiddo,

bywoliaethau, seilwaith,

cynhyrchu amaethyddol ac

ecosystemau.

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-02/polisi-cynllunio-cymru-rhifyn-10.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-09/fframwaith-datblygu-cenedlaethol-draft.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-02/polisi-cynllunio-cymru-rhifyn-10.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/288845/10-634-land-use-futures-summary.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/288845/10-634-land-use-futures-summary.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/288845/10-634-land-use-futures-summary.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/288845/10-634-land-use-futures-summary.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/288845/10-634-land-use-futures-summary.pdf
https://www.rtpi.org.uk/media/1341/future-proofing-society-horizons-2-2014.pdf
https://www.rtpi.org.uk/media/1341/future-proofing-society-horizons-2-2014.pdf
https://www.rtpi.org.uk/media/1341/future-proofing-society-horizons-2-2014.pdf
https://www.rtpi.org.uk/media/1271/creatingeconomicallysuccessfulplaceshorizons2014.pdf
https://www.rtpi.org.uk/media/1271/creatingeconomicallysuccessfulplaceshorizons2014.pdf
https://www.rtpi.org.uk/media/1271/creatingeconomicallysuccessfulplaceshorizons2014.pdfhttps:/www.rtpi.org.uk/media/1271/creatingeconomicallysuccessfulplaceshorizons2014.pdf
https://www.rtpi.org.uk/media/1271/creatingeconomicallysuccessfulplaceshorizons2014.pdfhttps:/www.rtpi.org.uk/media/1271/creatingeconomicallysuccessfulplaceshorizons2014.pdf
https://www.audit.wales/system/files/publications/planning-services-2019-full-report-welsh.pdf
https://www.rtpi.org.uk/media/1538/thinking-spatially-horizons-full-report-2014.pdf


Beth yw gweledigaeth y Comisiynydd?

Mae angen i ddatblygu cynaliadwy

fod wrth wraidd pob penderfyniad

cynllunio sy’n ymwneud â defnydd

tir. 

Ni ddylid mwyach weld pedwar

dimensiwn llesiant – yr amgylchedd,

cymdeithas, yr economi a diwylliant

– fel pethau y gellir eu ‘masnachu’

neu gyfaddawdu arnynt, ond dylid eu

gweithredu fel cysyniad integredig a

holistig.

Yr Adran ar Gynllunio a Chreu

Lleoedd yn Adroddiad

Cenedlaethau’r Dyfodol 2020

https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2020/06/IC-W-Chap-5-Planning.pdf
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2020/06/IC-W-Chap-5-Planning.pdf
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2020/06/IC-W-Chap-5-Planning.pdf


Sut fedr y weledigaeth hon gyfrannu at y 7 nod llesiant?

Arloesedd digidol a chysylltedd sy’n caniatáu i bobl

weithio o gartref gan leihau’r angen i deithio    

Seilwaith carbon-niwtral   

Bydd y system gynllunio hefyd yn helpu i leihau allyriadau

o sectorau eraill drwy seilwaith gwyrdd ac ail-goedwigo

     

Cymdogaethau 20-munud sy’n caniatáu i bobl

gyrraedd popeth sydd arnynt ei angen yn

hawdd   

Bydd pob cymuned yn medru cael mynediad i

fan gwyrdd o fewn 300 metr i’w cartrefi

  

Lleoedd wedi eu dylunio i atal lledaeniad

epidemigau a hybu ymddygiadau iach   

Dinasoedd heb geir sy’n gwella ansawdd

aer ac iechyd cyhoeddus   

Bydd mynediad i fan gwyrdd yn gwella

llesiant iechyd meddwl

   

Cymru fel enghraifft flaengar fyd-eang o

greu lleoedd a mannau carbon-bositif

Y nod sero carbon yn helpu i leihau

cyfraniad Cymru at allyriadau carbon

byd-eang sydd ar gynnydd

Lleoedd wedi eu dylunio gan ystyried anghenion pawb. Gall meddwl am anghenion gwahanol

grwpiau yn y dyfodol (e.e. y boblogaeth sy’n heneiddio) atal costau ôl-osod ein hadeiladau yn

y dyfodol     

Cysylltedd digidol ac integreiddio rhwng cynllunio a thrafnidiaeth yn galluogi mynediad

cyfartal i nwyddau, swyddi a gwasanaethau

    

Bydd creu lleoedd yn sicrhau bod gan bob un

fynediad i addysg drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn

galluogi pobl ifanc i aros yn eu cymunedau Cymraeg

eu hiaith      

Bydd pawb yn medru cyrchu safleoedd a

chyfleusterau diwylliannol, a mannau ‘golygfaol’ waeth

ble maen nhw’n byw

·      

Bydd datrysiadau seiliedig ar natur a seilwaith gwyrdd yn

helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a bioamrywiaeth     

Bydd penderfyniadau cynllunio yn helpu i warchod

cynefinoedd ac ail-goedwigo    

Bydd adfer cynefinoedd a gwella bioamrywiaeth yn rhan o bob

penderfyniad cynllunio

   

Cymru Gydnerth

Cymru â Diwylliant

Bywiog lle mae’r Gymraeg

yn ffynnu

Cymru Iachach

Cymru sy'n Fwy Cyfartal

Cymru Lewyrchus

Cymru sy’n Gyfrifol

ar lefel Byd-eang

Cymru o Gymunedau

Cydlynus

Cynllunio a chreu

lleoedd

https://www.futuregenerations.wales/cy/news/wythnos-hinsawdd-sut-y-gall-cymdogaethau-20-munud-ein-helpu-i-frwydro-yn-erbyn-yr-argyfwng-hinsawdd-ac-achub-ein-trefi-an-dinasoedd/
https://www.futuregenerations.wales/cy/news/wythnos-hinsawdd-sut-y-gall-cymdogaethau-20-munud-ein-helpu-i-frwydro-yn-erbyn-yr-argyfwng-hinsawdd-ac-achub-ein-trefi-an-dinasoedd/


Dylai gwaith rhwng asiantaethau sy’n effeithio ar greu lleoedd a’r amgylchedd adeiledig fod yn integredig a dylid

cydamseru pob cynllun seilwaith.   

Dylid rhoi hyfforddiant ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a Pholisi Cynllunio Cymru i bawb sy’n ymgyfrannu

mewn cynllunio.   

Dylid alinio Cynlluniau Datblygu Lleol â chynlluniau llesiant ac amcanion llesiant.   

Dylid gwrthod datblygiadau nad ydynt yn llwyr alinio â Pholisi Cynllunio Cymru a’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r

Dyfodol, ac nad ydynt yn gwella na chynnal bioamrywiaeth.  

Dylid cynnal Asesiad Effaith Cydraddoldeb cynhwysfawr wrth ddatblygu Cynlluniau Datblygu Lleol. Dylai pob datblygiad

newydd ddangos sut y maent yn mynd i’r afael ag ystyriaethau cydraddoldeb fel y’u nodwyd yn yr EIA.    

Dylai pob penderfyniad cynllunio gael ei alinio â safonau polisi a hyrwyddo'r Gymraeg.

Dylid cynhyrchu eglurhad o Gynlluniau Cynllunio, dogfennau cynllunio ac arweiniad mewn iaith eglur.  

Dylid gwneud pob ymdrech i ennyn ymgyfraniad pobl mewn dylunio cynllun. Gall Cymorth Cynllunio Cymru ddarparu

cefnogaeth gyda hyn.

Sicrhau eu bod yn ystyried y gwaith rhwng pob asiantaeth sy’n effeithio ar greu lleoedd a’r amgylchedd adeiledig, ac

integreiddio eu gwaith â phob cynllun seilwaith perthnasol.

Sicrhau bod eu staff wedi eu hyfforddi ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a Pholisi Cynllunio Cymru.   

Sirchau bod eu gwaith yn adlewyrchu’r angen i gydweddu â’r Cynlluniau Datblygu Lleol a chynlluniau/amcanion llesiant.     

Sicrhau bod cynigion yn cydweddu’n llwyr â Pholisi Cynllunio Cymru a’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac yn

gwella a chynnal bioamrywiaeth.     

Sicrhau eu bod wedi talu sylw i ystyriaethau cydraddoldeb mewn unrhyw ddatblygiadau newydd fel y’u nodwyd yn

Asesiad Effaith Cydraddoldeb.    

Sicrhau bod eu gwaith yn adlewyrchu safonau polisi a hyrwyddo’r Gymraeg.    

Sicrhau bod unrhyw ddogfennau cynllunio a gynhyrchir yn cynnwys esboniadau mewn iaith glir. 

Sicrhau bod eu gwaith yn adlewrych’r angen i newid dulliau o feddwl o ymgynghori i ymgyfrannu a defnyddio arbenigedd

ac adnoddau Cymorth Cynllunio Cymru.

Yr hyn ddylai aelodau o’r cyhoedd a Chynghorau Tref a Chymuned ei ddisgwyl o

gynllunio:
   

Dylai ymgynghorwyr ystyried yr angen i:
 

*Dyma'r argymhellion mwyaf perthnasol y credaf y dylai cynghorau/ymgynghorwyr/gwirfoddolwyr tref a chymuned fod yn ymwybodol ohonynt. Mae mwy o argymhellion wedi'u cynnwys yn yr Adran Cynllunio a Chreu Lleoedd (yn ogystal

â phenodau eraill) yn adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol, yr hoffech edrych arnynt efallai.

https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2020/06/IC-W-Chap-5-Planning.pdf


Adnoddau ac offer defnyddiol i’ch helpu i ddilyn yr

argymhellion hyn:

Nod y ddogfen hon yw cynyddu

llais pobl ifanc wrth i ni

symud tuag at etholiad y Senedd

yn 2021. Mae’n gosod yr

argymhellion allweddol

y mae’r Comisiynydd yn dymuno

gweld Llywodraeth nesaf

Cymru’n ymrwymo iddynt.

Mae wedi galw ar bob plaid

wleidyddol i ystyried yr

argymhellion hyn o fewn eu

gwaith maniffesto.

Mae hwn yn adroddiad sy’n

digwydd unwaith bob pum

mlynedd sy’n rhoi asesiad y

Comisiynydd o’r cynnydd a

wnaed wrth weithredu’r Ddeddf o

fewn y cyfnod adrodd. Mae’n

myfyrio ar gynnydd pob corff

cyhoeddus gan ofyn a ydynt wedi

croesawu’r newid diwylliannol

sy’n ofynnol o dan y Ddeddf ac

hefyd yn ystyried y cynnydd a

wnaed ar bob un o’r saith nod

llesiant cenedlaethol.

Canllaw hawdd-ei-ddefnyddio yw

hwn i helpu cyrff cyhoeddus i

feddwl a chynllunio ar gyfer yr

hirdymor drwy gadw gweledigaeth

glir ac ystyried tueddiadau’r dyfodol.

Mae’r Pecyn Cymorth Tri Gorwel

wedi ei seilio ar fodel a ddatblygwyd

gan Bill Sharpe a Fforwm

Rhyngwladol y Dyfodol. Mae wedi ei

ddatblygu gan Iechyd Cyhoeddus

Cymru a’n swyddfa ni i helpu cyrff

cyhoeddus i osgoi gwneud

penderfyniadau na fedrant oroesi

prawf amser.

Y Siarter Creu Lleoedd a

chanllaw a ddatblygwyd gan

Lywodraeth Cymru a Chomisiwn

Cynllunio Cymru mewn

cydweithrediad â Phartneriaeth

Creu Lleoedd Cymru. Mae’n

adeiladu ar ffocws sy’n cryfhau

creu lleoedd mewn polisi ac arfer

yng Nghymru a’i nod yw darparu

dealltwriaeth gyffredinol o’r ystod

o ystyriaethau sy’n cael eu

cynnwys wrth fynd ati i greu

lleoedd.

Mae offeryn y Sefydliad Cynllunio

Trefol Brenhinol yng Nghymru (RTPI)

ar werth cynllunio yn ceisio hyrwyddo

a thrwytho dadl fwy ystyriol, gytbwys

ar y berthynas rhwng cynllunio a thwf

economaidd seiliedig ar dystiolaeth.

Mae Canllaw Creu Lleoedd a Mannau

Iachach Iechyd Cyhoeddus Cymru ar

Cenedlaethau Heddiw a

Chenedlaethau’n Dyfodol yn esbonio

sut y gall mannau gwyrdd, cyrchu

bwyd iach, cyfleoedd i fod yn egnïol,

aer glân, adeiladau wedi'u cynllunio'n

dda, a chyfleusterau lleol cefnogol

helpu pobl a chymunedau i ffynnu

yng Nghymru.

Offeryn yw 'Llunio fy Nhref' i helpu

pobl sydd eisiau ymgyfrannu mewn

dylunio'r lleoedd a'r cymunedau

maen nhw'n byw ynddynt.

http://dcfw.org/placemaking/placemaking-charter/
https://www.rtpi.org.uk/policy-and-research/programmes/value-of-planning/
http://www.shapemytown.org/getting-started
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2020/05/FInal-Welsh-FG-Report.pdf
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2020/10/Maniffesto-y-Dyfodol-CCDC1.pdf
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2020/02/PHW-Three-Horizons-welsh_FINAL.pdf
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/888/Creu%20lleoedd%20a%20mannau%20iachach.pdf


Cysylltiadau defnyddiol i’ch cynorthwyo i ddilyn yr argymhellion hyn:

https://www.cynnalcymru.com/
https://www.rtpi.org.uk/
https://www.sustainablewales.org.uk/
http://dcfw.org/wp-content/uploads/2020/09/PlacemakingWales_A4Charter_ENG.jpg
http://dcfw.org/
https://planningaidwales.org.uk/
https://cprw.org.uk/
https://www.cewales.org.uk/
https://naturalresources.wales/?lang=cy

