













Blaenoriaethau’r RTPI Cymru ar
gyfer Etholiadau 2016 Cynulliad
Cenedlaethol Cymru
Cynllunio yw un o’r dulliau mwyaf effeithiol
Mae RTPI Cymru’n cyflwyno deg gofyniad i
sydd ar gael i Lywodraeth lunio cymunedau a
lleoedd. Mae ganddo gyfrifoldeb go iawn dros Bleidiau Cymru ar gyfer tymor nesaf
gyflawni ar gyfer y gymuned gyfan, heddiw ac Cynulliad Cenedlaethol Cymru:
yn y dyfodol.
1. Sefydlu deddfwriaeth newydd a gwneud i’r
Nawr, mwy nag erioed o’r blaen, y system
system a arweinir gan gynllun weithio;
gynllunio sy’n llywio’r ffordd rydym yn byw, yn
gweithio ac yn ymlacio. Creu lleoedd yw diben
2. Sicrhau bod cartref o ansawdd yn cael ei
cynllunio, mae’n llunio ein pentrefi, ein trefi, ein
ddarparu i bawb yng Nghymru sydd angen
dinasoedd a’n cefn gwlad ac mae’n hanfodol i les
un;
economaidd y genedl.
Mae system gynllunio Cymru wedi ennill parch
3.
sylweddol am ei ddull gweithredu. Mae’r
ddyletswydd i hybu datblygu cynaliadwy wedi
gweithio’n dda i’r system gynllunio yng Nghymru. 4.
Mae Polisi Cynllunio Cymru – y fframwaith polisi
cynllunio cenedlaethol canolog – yn ymsefydlu
5.
datblygu cynaliadwy mewn gwaith cynllunio, a
rhaid i hwn barhau fel ei fan cychwyn.

Cydgysylltu polisïau trwy ganolbwyntio ar

Ceir oblygiadau i bawb pan aiff pethau’n
anghywir o ran cynllunio. Mae system gynllunio
dda yn hanfodol i alluogi, ac nid rhwystro, twf
economaidd cynaliadwy, lles cymunedol ac
amgylchedd iach.

Hybu ansawdd a chryfder canol trefi a

6.

Cefnogi cymunedau i lunio’r mannau lle
maent yn byw;
Sicrhau bod gan awdurdodau cynllunio’r
adnoddau sydd eu hangen arnynt;
dinasoedd;

7.

Gan weithio gyda’i gilydd, mae cynrychiolwyr
8.
etholedig a chynllunwyr yn ceisio sicrhau’r
9.
cydbwysedd cywir rhwng hawliau unigolion ac
anghenion y gymuned ehangach. Gall hyn fod yn
ddadleuol ar brydiau, ond mae’r system sydd
10.
gennym yn rheoli hyn yn effeithiol ac yn
ddemocrataidd er lles pawb.



leoedd;

Cyflwyno fframwaith eglur ac integredig ar
gyfer ynni;
Integreiddio seilwaith a datblygiad yn well;
Sicrhau bod yr amgylchedd naturiol yn cael
ei ddiogelu a’i wella;
Hybu economi tecach a mwy gwydn.


Tachwedd
d 2015



Gofyniad
G
1 – Sefyd
dlu deddffwriaeth
newydd
n
a gwneud
d i’r systeem a
arweinir
a
ggan gynllun weithio
Dylai
D
Llywodrraeth Cymru’r dyfodol barhau â’r
diwygiadau
d
yyn Neddf Cyn
nllunio (Cymrru), a
pharhau
p
i wne
eud y system
m a arweinir gan
gynllun
g
yng N
Nghymru weiithio a sicrhau bod
Awdurdodau
A
Cynllunio Lle
eol yn rhoi blaenoriaeth
i fabwysiadu eu Cynllunia
au Datblygu Lleol
L
a’u
diweddaru.
d
Bydd
B
hyn yn galluogi cynlllunwyr a’r sy
ystem
gynllunio
g
i:
 Sefydlu cyynlluniau ar gyfer
g
datblyg
gu
cynaliadw
wy hirdymor mewn
m
cymun
nedau
ledled Cym
mru;
mwy o sicrwyydd i fuddsod
ddwyr;
 Darparu m
nwi gwasana
aeth
 Canolbwyyntio ar gyflen
cynllunio ccadarnhaol, sy’n
s
eglur o ran ei
ofynion.
Derbyniodd
D
D
Deddf Cynllunio (Cymru) Gydsyniad
Brenhinol
B
ym mis Gorffen
nnaf 2015 ac roedd ei
datblygiad
d
yn
n cynnwys ym
mgysylltiad helaeth â
chymuned
c
cyynllunio ehan
ngach Cymru
u, gan
gynnwys
g
y rheini sy’n ei defnyddio.
d
O ystyried
cynnwys
c
y Dd
deddf, ynghyyd â Deddfau
u a Biliau
cysylltiedig
c
erraill, dylai Llyywodraeth Cy
ymru’r
dyfodol
d
ganollbwyntio ar sefydlu’r
s
mes
surau yn
hytrach
h
na ch
hyflwyno unrh
hyw newidiadau
newydd.
n
Mae
e angen sefyd
dlogrwydd i’rr system
gynllunio
g
gyflawni, a bydd
dai diwygiada
au newydd
pellach
p
yn rhw
wystro hyn.
Gellir
G
dadlau y gall newid cyson i’r sys
stem darfu
ar
a fuddsoddia
ad yn y tai a’r swyddi sydd eu
hangen
h
ar Gyymru a niweidio lles cymu
unedol.
Gall
G hefyd dd
drysu’r cyhoe
edd a buddso
oddwyr.
Mae
M sefydlog
grwydd yn ha
anfodol i sicrh
hau hyder
buddsoddwyr
b
r a chymuned
dau.
Dylai’r
D
system
m a arweinir gan
g gynllun yng
y
Nghymru
N
barrhau i gael ei chefnogi a’i datblygu.
Y system a arweinir gan gynllun
g
sy’n cynnig
c
y
fffordd decaf a mwyaf cadarn o gynllun
nio ar gyfer
yr
y hirdymor. M
Mae dwy ran
n o dair o Gyn
nlluniau
Datblygu
D
Lleo
ol (CDLl) Cym
mru wedi eu
mabwysiadu
m
erbyn hyn, ac
a mae rhago
or ar fin
hyd yn
cael
c
eu cyflwyyno neu eu mabwysiadu
m
oed;
o
bydd y rrhain, ynghyd
d â’r Fframwa
aith
Datblygu
D
Cen
nedlaethol a’r Cynlluniau Datblygu
Strategol,
S
yn cynnig ffram
mwaith cadarn
n ar gyfer
cefnogi
c
amca
anion hirdymo
or Cymru.

Goffyniad 2: Sicrhau bbod cartrref o
anssawdd yn cael ei dddarparu i
baw
wb yng Ng
ghymru ssydd angen
un
Rhaid
d i Lywodrae
eth Cymru gyyflawni
swyd
ddogaeth fwy
y o ran darpaaru’r cyflenwa
ad tai,
trwy:
eilwaith arian
nnu;
 se
 cy
yflawni datbly
ygiadau;
 rh
hoi tir wrth ei gilydd;
 arr lefel ranbarrthol, cyfeirioo faint o dai sydd
s
an
ngen eu had
deiladu, fel y ggall Cynlluniiau
Datblygu
D
Lleol nodi lleoliaddau priodol yn
y lleol i
dd
diwallu’r angen;
 gw
wella canllaw
wiau ar ofynioon tai fel y ga
all
Cynlluniau
C
Da
atblygu Lleol nodi safleoe
edd
diigonol mewn
n lleoliadau aaddas.
Dylid
d datblygu’r Fframwaith
F
D
Datblygu
Cene
edlaethol, a Chynlluniau
C
D
Datblygu Strrategol
yn be
enodol, i gyfllawni swyddoogaeth bwys
sig yn y
gwaith o gydgysy
ylltu hyn.
d hyn yn gallu
uogi cynllunw
wyr a’r system
Bydd
gynllunio i:
wy effeithiol er mwyn galluogi i

gynllunio’n fw
dai gael eu darparu
d
lle m
mae eu hange
en;
cysylltu’r gweledigaethauu mewn cynlluniau

datblygu â darpariaeth;
darparu lleoe
edd o ansaw
wdd, nid tai yn unig.

p
yn ym
mgyrch Cartreefi i
Fel partner
Gymru, rydym yn sefyll gyda
sefyd
dliadau cenedlaethol blaeenllaw
eraill i alw ar Lyw
wodraeth nessaf Cymru
i gyhoeddi, yn ei blwyddyn weeinyddu
gynta
af, cynllun hirdymor ucheelgeisiol sy’n nodi
sut y bydd yn rho
oi terfyn ar yrr argyfwng ta
ai yng
Nghy
ymru. Rhaid sicrhau mai ei nod yw da
arparu
cartre
ef o ansawdd
d i bawb yngg Nghymru sy
ydd
ange
en un.
Gellirr mynd i’r afa
ael â’r argyfw
wng hwn mew
wn
llawe
er o ffyrdd. Rhaid i’r rhainn gynnwys ed
drych ar
swyd
ddogaeth y sttoc gyfredol, ac ystyried sut y
tai bach a m
gall datblygiadau
d
mawr chwara
ae rhan.
Dylaii atebion hefy
yd roi sylw i’rr amrywiaeth
h o dai,
ffordd
diadwyedd, diogelu’r
d
amggylchedd,
gwrth
hsefyll hinsaw
wdd, yr effaitth ar yr iaith
Gymraeg a newid
d demograffigg. O ystyried
d natur
gymh
hleth yr argyffwng, nid oess un ateb yn unig.
Mae strategaeth gyffredin gann y llywodrae
eth
nesa
af yn hanfodo
ol felly.

Rh
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Rh
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Gofyniad
G
3: Cydgyysylltu po
olisïau
trwy
t
ganoolbwyntio
o ar leoed
dd

Goffyniad 4: Cefnogi ccymuned
dau i
luniio’r mann
nau lle maaent yn byw
b

Rhaid
R
i Lywod
draeth Cymrru’r dyfodol ystyried
y
sut
y mae ei phen
nderfyniadau
u’n effeithio ar
a leoedd.
Mae
M angen id
ddi gael gwarred ar ddullia
au cul o
ariannu,
a
llunio
o polisïau a darparu.
d
Er mwyn
m
gwneud
g
hyn:

Rhaid
d i Lywodrae
eth Cymru gyynorthwyo
awdu
urdodau cynlllunio, cymunnedau a sefy
ydliadau
cymu
unedol i gymryd rhan mew
wn trafodaetthau
cynnar ar ddyfodol eu lleoeddd fel y gallant
ddyla
anwadu ar gy
ynlluniau a sstrategaethau
u
newy
ydd.

Dylai
D
Llywodrraeth Cymru sefydlu swy
ydd Cabinet
ar
a gyfer Lleoe
edd er mwyn
n sicrhau bod
d dulliau’n
cefnogi
c
dinassoedd, trefi, pentrefi
p
a
chymdogaeth
c
hau. Bydd aliinio cynllunia
au
datblygu,
d
cyn
nlluniau lles, cynlluniau lle
eoedd,
cynlluniau
c
bu
uddsoddi a se
eilweithiau’n well yn
allweddol
a
i hyyn.
Bydd
B
hyn yn galluogi cynlllunwyr a’r sy
ystem
gynllunio
g
i:
 sicrhau bo
od gwasanae
ethau cyhoed
ddus yn
integreiddio ymdrechio
on i gynorthw
wyo lle i
ddatblygu gyda sut y bydd
b
ei wasa
anaethau’n
cael eu da
arparu;
uddsoddiad economaidd
e
 cefnogi bu
cynaliadw
wy;
wyddogaeth bwysig o ran helpu i
 cyflawni sw
gyflawni ccanlyniadau gwell
g
i gymun
nedau;
 sicrhau cyymaint o wariant ataliol â phosibl
trwy helpu
u i integreiddio a mabwys
siadu
safbwyntia
au hirdymor.
Mae
M angen dull cryfach, mwy
m integred
dig o
ddefnyddio
d
tirr arnom. Mae
e angen gwy
ybodaeth
fw
wy amserol ssy’n sensitif i sefyllfaoedd
d lleol ar
lu
unwyr polisi i ddeall heria
au hirdymor (fel
(
anghydraddo
a
oldeb, newid demograffig a
gwrthsefyll
g
hinsawdd) er mwyn
m
llywio
penderfyniad
p
au effeithiol ar wahanol raddfeydd.
r
Rhaid
R
i gynllu
unio gofodol fynd ymhell y tu hwnt i
neilltuo
n
tir ar g
gyfer gwahanol ddefnydd
diau. Rhaid
id
ddo roi ystyriiaeth lawn i bolisïau
b
eraill a sut y
maent
m
yn rhyngweithio, fe
el trafnidiaeth
h ac
ie
echyd. Yn yrr un modd, mae
m angen i’rr polisïau
eraill
e
hyn gyn
nnwys dadan
nsoddiad llaw
wer mwy
manwl
m
o’r cym
munedau y maent
m
yn effe
eithio
arnynt.
a
Mae’rr prinder cyffrredinol o feddylfryd
strategol
s
ac in
ntegredig sy’n seiliedig ar
a leoedd
mewn
m
polisïa
au yn ddiffyg mawr, ac ma
ae wedi
cyfrannu
c
at ra
ai o’r heriau rydym
r
yn eu hwynebu
heddiw
h
a’u cyymhlethu.

Dylaii Llywodraeth
h Cymru hefy
fyd barhau i
gyno
orthwyo Cymo
orth Cynlluniio Cymru gyd
da’u
cymo
orth i gymune
edau yn y syystem gynllun
nio.
Bydd
d hyn yn gallu
uogi cynllunw
wyr a’r system
gynllunio i:
yrwyddo gwe
eledigaethauu lleol a cham
mau
 hy
gw
weithredu lle
eol ar ddatblyygu a gwella lleoedd
trw
wy ymgysyllttu;
 gw
wneud ymgy
ysylltu cymunnedol yn ganolog i’r
brroses gynllun
nio er mwyn annog trafod
daeth
ga
adarnhaol, creu gwelediggaethau ac
arrchwilio rhwy
ystrau;
 an
nnog ymgysy
ylltu effeithiool rhwng datb
blygwyr
a chymunedau
u;
weithio gyda gweithwyr aamgylchedd
 gw
ad
deiledig profffesiynol erailll i gynyddu gallu
g
cy
ymunedol i greu gwelediggaethau lleoll;
 he
elpu i godi ym
mwybyddiaetth o leoedd a
ch
hynllunio drw
wy’r Cwricwlw
wm.
Mae angen i Lyw
wodraeth Cym
mru’r dyfodol
gyno
orthwyo cymu
unedau i ddyylanwadu ar sut
s y
mae eu lleoedd yn
y datblygu yyn y dyfodol.
Mae’r gofyniad hw
wn yn cefnoggi ein Gofyniad 3 pwys
slais ar fanna
au lleol, a allaai ddarparu
meca
anwaith effeithiol ar gyferr llunio polisïau
mwy integredig. Gall
G cynlluniaau lles, fel y’u
cyflw
wynwyd gan Ddeddf
D
Ceneedlaethau’r Dyfodol,
D
fod yn
y offerynnau
u pwerus i gyyflawni hyn os
o cânt
eu hintegreiddio â Chynlluniaau Datblygu Lleol.
L
Ar leffel arall, gall Cynlluniau LLleoedd ag
adno
oddau digono
ol gynnig dulll effeithiol o
ymgy
ysylltu â chym
munedau lleool i gefnogi’r
ddarp
pariaeth o Gynlluniau Daatblygu Lleol,, sef y
ffram
mwaith sefydledig ar gyferr darparu cyffeiriad
ar gy
yfer lle dylai datblygiadau
d
u gael eu darparu.

Rh
hif yr Elusen Gofre
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Rh
hif yr Elusen Gofre
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Gofyniad
G
5: Sicrhaau bod gaan
awdurdod
a
dau cynllunio’r ad
dnoddau
sydd
s
eu hhangen arnynt

Goffyniad 6: Hybu anssawdd a
chryyfder can
nol trefi a dinasoeedd

Rhaid
R
i Lywod
draeth Cymrru fuddsoddi yn y
gwasanaeth
g
ccynllunio, ga
an gynnwys ei
e
darpariaeth
d
e
ei hun, yr Aro
olygiaeth Gyn
nllunio a
gwasanaetha
g
au cymorth hanfodol a dd
darperir i
fa
aes cynllunio
o gan Gyfoetth Naturiol Cy
ymru a
Chomisiwn
C
D
Dylunio Cymrru. Dylai hefy
yd
ddatblygu
d
sysstem sy’n cym
ymell gwellian
nt parhaus
gan
g awdurdodau cynllunio
o lleol, sy’n ei
e gwneud
yn
y ofynnol i a
awdurdodau lleol
l
ddarparru
adnoddau
a
i’w
w gwasanaeth
hau cynllunio
o.

 siicrhau bod dy
yletswydd Caanol y Dref yn
y
Gyntaf
G
yn cae
el ei gynnwyss mewn Cynllluniau
Llles;
 ca
adw pwyslais
s Lleoedd Lleewyrchus Lla
awn
Addewid ar ga
anol trefi;
 arrchwilio dullia
au cynllunio mwy hyblyg mewn
ca
anol trefi.

Bydd
B
hyn yn galluogi cynlllunwyr a’r sy
ystem
gynllunio
g
i:
 ddarparu ffframwaith ca
adarn ar gyfe
er gwneud
penderfyn
niadau am fud
ddsoddiad;
 gwella perrfformiad ymhellach;
o prosesau a gweithdrefn
nau
 symleiddio
cynllunio, yn enwedig o ran asesia
adau effaith
a threfniad
dau cydsynia
ad;
waith rheoli prrosiect cynllu
uniau
 gwella gw
datblygu.
Rhaid
R
i Lywod
draeth Cymrru’r dyfodol gydnabod
g
bod
b cynllunio
o’n ffordd bwyysig o hybu twf
t
economaidd
e
ccynaliadwy. Mae hyn yn golygu ei
fo
od yn dibynn
nu ar y gwasa
anaeth cynllu
unio i feddu
ar
a yr adnodda
au sydd eu hangen
h
arno i ddarparu
gwasanaeth
g
e
effeithiol. Yn rhy aml, ma
ae
lleol yn meth
awdurdodau
a
hu â gweld y
swyddogaeth
s
h y mae cynllunio yn ei ch
hyflawni o
ra
an cyflawni a
ac mae’n wasanaeth sy’n
n wynebu
to
oriadau di-ba
aid. Mae gwa
asanaethau cynllunio
c
a
datblygu
d
llywo
odraeth leol wedi dioddef toriadau
llywodraeth le
eol bob blwyd
ddyn ers 201
10. Mae
hyn
h yn anhyg
goel o ystyrie
ed bod angen
n
buddsoddiad
b
hanfodol me
ewn tai, swyd
ddi a
gwrthsefyll
g
hinsawdd.

Rhaid
d i Lywodrae
eth Cymru:

Bydd
d hyn yn gallu
uogi cynllunw
wyr a’r system
gynllunio i:
yflawni swyddogaeth gaddarnhaol o ra
an
 gy
cy
ynorthwyo ca
anol trefi a diinasoedd i ffy
ynnu;
 bo
od yn fwy cre
eadigol wrth chwilio am fffyrdd o
gy
ynorthwyo ca
anol trefi a diinasoedd;
 cy
ydnabod y ga
all llwyddiantt canol trefi a
diinasoedd ddiibynnu ar euu cysylltiadau
uâ
lle
eoedd eraill ac
a ar yr hyn ssy’n digwydd
d y tu
alllan i ganol y dref/dinas.
Mae canol trefi a dinasoedd yyn bwysig i fy
ywyd a
lles cynaliadwy.
c
Maent
M
yn cynnnig canolfan
nnau
hygyrch ar gyfer darparu
d
gwaasanaethau, gan
gynnwys gwasan
naethau cyhooeddus. Maent yn
sbard
dun economa
aidd pwysig i lawer o
ardalloedd.
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Gofyniad
G
7: Cyflwyyno ffram
mwaith
eglur
e
ac integredig
g ar gyferr ynni

Goffyniad 8: Integreidddio seilw
waith
a daatblygiad
d yn well

Rhaid
R
i Lywod
draeth Cymrru integreiddiio ei
Strategaeth
S
Y
Ynni Genedla
aethol gyda’rr
Fframwaith
F
D
Datblygu Cen
nedlaethol err mwyn
darparu
d
sail d
dystiolaeth a fframwaith polisi
p
eglur
ar
a gyfer pend
derfyniadau, gan
g ddarparru
penderfyniad
p
dau am elfenn
nau gofodol hyn drwy’r
Fframwaith
F
D
Datblygu Cen
nedlaethol a’rr Cynllun
Morol
M
Cenedllaethol.

Gan ddefnyddio’rr Fframwaith Datblygu
Cene
edlaethol a chynlluniau da
datblygu strattegol,
rhaid
d i Lywodraetth Cymru’r dyyfodol hyrwy
yddo
cysyllltedd a chyn
nnal gwerthussiadau seilw
waith er
mwyn
n sicrhau bod buddsoddiiad mewn se
eilwaith
a darrparu a datbllygu gwasannaethau mor
effeitthiol â phosib
bl a defnyddiio Cytundeba
au
Dinas
s ac Ardaloe
edd Menter i ggefnogi hyn.

Bydd
B
hyn yn galluogi cynlllunwyr a’r sy
ystem
gynllunio
g
i:
 gysylltu’r d
drefn cynllun
nio ar gyfer defnydd tir
â’r broses gynllunio forol yn fwy efffeithiol ac,
yn rhan o hyn, integreiddio’r Ffram
mwaith
Datblygu C
Cenedlaetho
ol a’r Cynllun Morol
Cenedlaetthol yn well;

Dylaii offerynnau ariannol, fel Cytundebau
u Dinas
ac Arrdaloedd Menter, gael euu cyfeirio at yr
y
awdu
urdodau lleoll hynny syddd wedi mabwy
ysiadu
Cynllluniau Datbly
ygu Lleol ac sydd â’r galllu felly i
gyflawni mewn ffo
ordd wedi’i cchynllunio a’i
chyd
dgysylltu er budd cymuneedau a
budd
dsoddwyr.

y
pob agwedd ar
 cydnabod bod angen ystyried
ynni, ac yn
nni adnewyd
ddadwy yn en
nwedig;
ail dystiolaeth
h a fframwaitth polisi i
 sefydlu sa
alluogi aw
wdurdodau cyynllunio i wne
eud
penderfyn
niadau cadarn am ynni.
Mae
M angen i unrhyw Lywo
odraeth Cym
mru’r
dyfodol
d
symu
ud tuag at wn
neud Cymru’n
n wlad
carbon
c
isel. G
Gall Cynllunio
o gyflawni
swyddogaeth
s
h bwysig yn hyn
h o beth on
nd rhaid
id
ddo gael ei g
gynnwys yn gynnar
g
yn y prosesau
p
i
helpu
h
i sefydlu’r capasiti i ddarparu prrosiectau
ynni
y
a mesura
au effeithlonrwydd ynni er
e mwyn
id
ddo weithio’n
n effeithiol.
Rhaid
R
datgan
noli caniatâd ynni dros 50
0MW trwy
mwyn sicrha
Fil
F Cymru er m
au bod trefn un
u polisi yn
cael
c
ei dilyn yyng Nghymru
u.

Bydd
d hyn yn gallu
uogi cynllunw
wyr a’r system
gynllunio i:
ntegreiddio gw
wahanol dreffnau polisi yn
n
 in
efffeithiol i sicrhau eu bod yyn cael cyma
aint o
dd
dylanwad cadarnhaol â pphosibl;
 cy
yfeirio datblygiadau’n fwyy effeithiol at
le
eoliadau sydd
d angen budddsoddiad a
datblygu
ch
hynorthwyo uchelgeisiau
u
cy
ynaliadwy me
ewn cyd-desstun stratego
ol.
Dylaii Llywodraeth
h Cymru’r dyyfodol groesa
awu
cynllu
unio stratego
ol ac integrei ddio seilwaitth i
gefno
ogi datblygiadau cyfredoll a newydd. Yn
Y aml,
ni fyd
dd y mecanw
weithiau pressennol ar gyfe
er
cyfriffo costau a manteision
m
prrosiectau seilwaith
trafniidiaeth mawrr yn llwyddo i amgyffred
effeitthiau posibl go
g iawn budddsoddiadau o’r
o fath,
ac mae hyn yn arrwain at fwlchh ariannu rhw
wng
onoldeb datb
blygwyr a’r seeilwaith trafnidiaeth
dicho
cynaliadwy a ddy
ylai gael ei rooi ar waith ar gyfer
datblygiadau maw
wr. Mewn rhaai achosion, mae
chwy
yddiadau i we
erth tir yn cynnnig ffynhonnell
arian
nnu bosibl na
a fanteisiwyd arni o’r blae
en y
gellirr ei defnyddio
o i leihau baicch cyhoeddu
us
prosiectau o’r fath
h. Dylid cynlllunio prosiec
ctau o’r
fath ar
a y cyd â bla
aenoriaethauu polisi allweddol
eraill yn unig, fel datblygiad taai ar raddfa fawr
f
ac
adda
asu oherwydd
d y newid yn yr hinsawdd
d, fel
bod eu
e hachosion
n busnes yn cael eu gwe
ella ac y
gellirr sicrhau’r canlyniadau poolisi eraill gorrau
posib
bl.
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Gofyniad
G
9: Sicrhaau bod yrr
amgylche
a
edd naturriol yn cael ei
ddiogelu
d
a’i wella
Rhaid
R
i Lywod
draeth Cymrru sicrhau bo
od y system
gynllunio’n
g
pa
arhau i gydna
abod pwysig
grwydd yr
amgylchedd
a
n
naturiol wrth lunio polisïa
au a
hyrwyddo
h
dea
alltwriaeth o swyddogaetth hanfodol
yr
y amgylched
dd o gyfrannu
u at yr econo
omi a
blaenoriaetha
b
au cymdeitha
asol.
Bydd
B
hyn yn galluogi cynlllunwyr a’r sy
ystem
gynllunio
g
i:
 alluogi dattblygiadau i weithio
w
mewn cytgord
â’r amgylcchedd naturio
ol;
y y lle cywir;
 hyrwyddo datblygiad yn
ar gyfer mesurau a fydd yn
y helpu
 cynllunio a
gyda’r gwa
aith o addasu i’r newid yn
n yr
hinsawdd,, gan gynnwyys rheoli’r pe
erygl o
lifogydd;
wyr.
 rhoi hyderr i fuddsoddw
Rhaid
R
cefnog
gi cynlluniau sy’n
s
diogelu
amgylchedda
a
au naturiol, ac yn diogelu’r
tiirweddau a’r lleoedd y byyddwn yn eu
gwerthfawrog
g
gi yn y dyfodo
ol, ar gyfer dyfodol
Cymru.
C
Mae a
amgylchedd Cymru a’i ch
hyfoeth

naturriol yn un o’i chryfderau aarbennig, ac yn un
o’i manteision eco
onomaidd hyyd yn oed.

Goffyniad 10: Hybu ecconomi
tecaach a mw
wy gwydnn
Rhaid
d i Lywodrae
eth Cymru siccrhau system
m
gynllunio ag adno
oddau digonool sy’n gallu ymateb
i gyfle
eoedd econo
omaidd sy’n dod â buddio
on i
Gymru, gan gydb
bwyso effeithhiau amgylch
heddol a
mdeithasol.
chym
Bydd
d hyn yn gallu
uogi cynllunw
wyr a’r system
gynllunio i:
mateb i gynig
gion buddsodddi yn effeith
hiol;
 ym
 sicrhau’r mantteision cadarrnhaol hirdym
mor
mwyaf
m
posibl o fuddsoddiaad economaidd;
 rh
hoi hyder i fuddsoddwyr.
Mae system gynllunio gref acc arloesol yn
gano
olog i econom
mi lwyddiannuus, deg a gw
wydn
yng Nghymru,
N
ga
an roi cyfeiriaad eglur i ardaloedd
sy’n gallu
g
hwyluso mathau cyynaliadwy o
ddatb
blygiad. Dylid
d cydnabod ggwerth economaidd
ym mhob
m
rhan o Gymru, ac nnid mewn ard
daloedd
trefoll yn unig. Ma
ae ardaloeddd gwledig yn cynnig
cyfleo
oedd fel tirwe
eddau gwertthfawr ac adn
noddau
economaidd sy’n cefnogi twrisstiaeth, yn ogystal
ag ad
dnoddau naturiol fel amaaethyddiaeth,,
coedwigaeth ac adnoddau
a
dŵ
ŵr.

Ynglŷn
Y
ââ’r RTPI
Mae’r
M
Sefydliad Cynllunio
o Trefol Brenhinol
(RTPI) mewn
n sefyllfa unig
gryw o ran cy
ynllunio fel
corff
c
aelodaeth proffesiyn
nol, elusen a
chymdeithas
c
ddysgedig. Mae
M RTPI Cy
ymru yn
cynrychioli’r
c
R
RTPI yng Ng
ghymru. Mae gennym
gyfrifoldeb
g
ih
hyrwyddo ang
ghenion ymc
chwil
cynllunio
c
gofo
odol yn y DU
U, yn Iwerddo
on ac yn
rh
hyngwladol.

I gae
el rhagor o wybodaaeth:
Dylid
d anfon ymho
oliadau am y cynigion hyn
n at:
Roisiin Willmott, Cyfarwyddwr
C
r RTPI Cymru
Ffôn:: 029 2047 3923
e-bos
st: roisin.willm
mott@rtpi.orrg.uk
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