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Llywodraeth Cymru 
 

Ymgynghoriad ar y Cynigion ar gyfer Bil Datblygu Cynaliadwy 
 
Cyflwyniad 
 
1. Lansiwyd ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y cynigion ar gyfer Bil Datblygu 

Cynaliadwy ar 9fed Mai 2012 am gyfnod o ddeg wythnos, a ddaeth i ben ar 18fed 
Gorffennaf 2012.  Yn ogystal â’r digwyddiad lansio a gynhaliwyd yn Abertawe, 
cynhaliwyd pedwar digwyddiad ymgynghoriad agored arall ym Mangor, 
Caerdydd, Doc Penfro a Wrecsam.  Ceir crynodeb byr yn Atodiad C o’r prif 
themâu a’r ymatebion a roddwyd i bob cwestiwn a godwyd yn y digwyddiadau. 

 
2. Derbyniwyd cyfanswm o 3927 o ymatebion ysgrifenedig i’r ymgynghoriad, ac 

roedd y mwyafrif ohonynt (3749) yn cynnwys dau ymateb safonol a anfonwyd gan 
aelodau’r cyhoedd ar ran WWF ac Oxfam, gan dderbyn 3163 a 586 o ymatebion 
gan y naill a’r llall.  Gellir gweld y rhain yn Atodiad B. 

 
3. Derbyniwyd y 178 ymateb arall gan nifer o ymatebwyr amrywiol, gyda’r grŵp 

mwyaf ohonynt wedi’i nodi isod.  Ceir dadansoddiad llawn o’r categorïau o 
ymatebion yn Atodiad A. 

 
• derbyniwyd 52 (29%) gan y Trydydd Sector/Cyrff Anllywodraethol 
• derbyniwyd 37 (20%) gan Lywodraeth Leol, yn cynnwys cynghorau tref a 

chynghorau cymuned a gwasanaethau cyhoeddus sy’n cael eu rhedeg 
gan lywodraeth leol 

• derbyniwyd 22 (12%) gan unigolion preifat 
• derbyniwyd 20 (11%) gan grwpiau o’r sector preifat a diwydiant 

 
 
Crynodeb o ymatebion yr ymgynghoriad  
 
4. Atebodd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr bob un o’r 34 prif gwestiwn yn yr 

ymgynghoriad, a rhoddodd nifer ohonynt wybodaeth ategol ychwanegol ar 
faterion pwysig a godwyd ym mhenodau unigol yr ymgynghoriad, neu roeddent 
yn awgrymu newidiadau manwl.  Dymuna Llywodraeth Cymru ddiolch i’r rhai a 
ymatebodd i’r ymgynghoriad.  Bydd pob un o’r ymatebion yn cael eu hystyried yn 
ofalus wrth i ni ddatblygu’r Papur Gwyn.  Mae’r materion a godwyd yn yr 
ymgynghoriad yn cael eu crynhoi isod, o dan bob un o’r cwestiynau a ofynnwyd 
yn yr ymgynghoriad. 

 
 
Cw1. Beth yw’r rhwystrau mwyaf rydych yn eu hwynebu rhag gwneud mwy o 
benderfyniadau cydgysylltiedig tymor hir? 
 
5. Er bod y rhan fwyaf o’r ymatebion a roddwyd i’r cwestiwn hwn yn ymwneud â 

materion penodol o fewn sefydliadau unigol, mynegwyd safbwyntiau cyson gan y 
mwyafrif helaeth o ymatebwyr ar rai meysydd penodol.  
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6. Cynllunio Cyllidebol a Strategol - Roedd nifer o’r ymatebwyr o’r farn mai un o’r 
rhwystrau mwyaf sy’n eu hwynebu oedd gofynion cyllidebol, a’r angen cyson i 
‘fantoli’r cyfrifon’. Dywedodd yr ymatebwyr yn aml fod y diffyg sicrwydd ynglŷn ag 
adnoddau ariannol yn yr hirdymor yn golygu ei bod yn amhosibl cynllunio 
strategaethau hirdymor ystyrlon, er bod nifer o’r ymatebwyr wedi awgrymu bod yr 
amgylchiadau economaidd presennol yn golygu bod y broblem hon yn 
gwaethygu’n sylweddol.  Roedd eraill yn dadlau mai anaml iawn yr oedd yn bosibl 
trosglwyddo unrhyw warged yn y gyllideb a gronnwyd yn ystod un flwyddyn 
ariannol i’r flwyddyn ganlynol, a oedd yn golygu nad oedd unrhyw fuddiannau 
gwirioneddol o geisio cronni arian er mwyn gallu ystyried y tymor hwy. 

 
7. Diffyg gwybodaeth/hyfforddiant ymarferol am ddatblygu cynaliadwy – 

Roedd nifer o’r ymatebwyr yn dadlau nad yw’r rhan fwyaf o bobl yn deall beth yw 
datblygu cynaliadwy (DC), yn arbennig y defnydd ymarferol a wneir ohono.  
Roedd nifer o’r ymatebwyr o’r farn bod cyfran fawr o’r cyhoedd yn credu bod DC 
yn fater amgylcheddol yn unig, a bod y diffyg gwybodaeth hwn yn rhwystro i nifer 
o egwyddorion gael eu hymgorffori, yn arbennig yn y gweithle. 

 
8. Cylchoedd gwleidyddol tymor byr – roedd nifer o’r ymatebwyr yn dadlau bod 

cylchoedd gwleidyddol tymor byr yn rhwystro’r gallu i weithredu polisïau hirdymor 
gwirioneddol, a bod gwleidyddion yn aml yn amharod i weithredu newidiadau nad 
ydynt yn debygol o gyflwyno canlyniadau mesuradwy o fewn eu tymor 
gwleidyddol bedair blynedd. 

 
9. Gweithio ar draws ffiniau sefydliadol – Roedd nifer o’r ymatebwyr o’r farn bod 

gweithio ar sail unigol yn broblem fawr, rhwng sefydliadau gwahanol ac ar lefel 
adrannol.  Roeddent yn credu bod diffyg cyfathrebu ar draws adrannau a 
sefydliadau sy’n gweithio mewn meysydd tebyg yn golygu nad oedd enghreifftiau 
o lwyddiannau a methiannau yn cael eu rhannu, a bod cyflwyno polisi mewn un 
maes yn gallu arafu a llesteirio datblygiad mewn maes arall. 

 
 
Cw2. Beth sydd angen ei wneud a chan bwy i leihau neu chwalu’r rhwystrau 
hyn? 
 
10.  Roedd y mwyafrif o’r ymatebwyr a atebodd y cwestiwn hwn yn credu mai’r 

flaenoriaeth oedd cyflwyno hyfforddiant ar DC, er mwyn ymgorffori lefel uwch o 
ddealltwriaeth.  Dywedodd nifer o’r ymatebwyr ei bod yn bwysig cyflawni hyn ar 
bob lefel sefydliadol, er mwyn ymgorffori DC yn llwyr fel y brif egwyddor 
drefniadol.  Awgrymwyd hefyd y gallai gwybodaeth am DC a’r gallu i ddefnyddio 
ei egwyddorion yn llwyddiannus fod yn rhan o fframweithiau cymwyseddau rheoli 
craidd yn y dyfodol. 

 
11.  Roedd nifer o’r ymatebwyr yn cytuno y dylai’r llywodraeth ddarparu lefel uwch o 

gyllid ar gyfer yr hirdymor, ac y dylid gwobrwyo a chymell strategaethau cyllido 
hirdymor. 

 
12.  Roedd rhai o’r ymatebwyr o’r farn bod angen i Lywodraeth Cymru ddangos y gall 

arwain drwy esiampl, gan ymgorffori egwyddorion cryf y byddai sefydliadau eraill 
yn fwy parod i’w dilyn. 
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Cw3. Pa dystiolaeth arall sy’n bod sy’n dangos bod yr agenda Datblygu 
Cynaliadwy ar gynnydd a bod Datblygu Cynaliadwy’n cael ei fabwysiadu fel 
prif egwyddor drefniadol cyrff cyhoeddus? 
 
13.  Er nad oedd llawer o’r ymatebwyr yn cytuno ar y cwestiwn hwn, eu hymdeimlad 

cyffredinol oedd mai tystiolaeth anghyson sydd ar gael ar gynnydd yr agenda DC.  
Roedd nifer o’r ymatebwyr o’r farn mai dim ond data rhannol sydd ar gael, a bod 
y data hwnnw yn aml wedi dyddio. 

 
14. Roedd rhai ymatebwyr o’r farn bod y cynnydd yn anghyson ar draws Cymru ar y 

cyfan, gyda rhai ardaloedd yn gwneud cynnydd arwyddocaol ac arloesol tra bod  
ardaloedd eraill yn gwneud cynnydd yn arafach. 

 
 
Cw4. Ydyn ni wedi nodi’r lefel fwyaf priodol o benderfyniadau sefydliadol ar 
gyfer cymhwyso’r ddyletswydd? 
 
15.  Yr ymdeimlad cyffredinol oedd bod y lefel fwyaf priodol o benderfyniadau wedi’u 

nodi.  Roedd nifer o’r ymatebwyr yn cytuno y byddai’r ddyletswydd ar 
benderfyniadau pwysig yn fwyaf effeithiol ar lefel uwch, ond er mwyn sicrhau’r 
effaith fwyaf, byddai’n bwysig sicrhau bod effeithiau’r ddyletswydd yn treiddio 
drwy sefydliadau, yn hytrach na pharau fel materion lefel uwch yn unig. 

 
16.  Yn ogystal, roedd nifer o’r ymatebwyr yn cytuno bod angen i sefydliadau gynnal 

hyblygrwydd ar lefelau is er mwyn gallu ymateb i sefyllfaoedd gwahanol heb gael 
eu cyfyngu gan ddyletswydd, ond y dylai gweithrediadau barhau i geisio 
adlewyrchu egwyddorion DC ar bob lefel. 

 
17.  Roedd nifer fach o ymatebwyr a oedd yn anghytuno â’r agwedd hon yn dadlau 

nad oedd tystiolaeth ddigonol ar gael i ddangos bod penderfyniadau a wneir ar 
lefelau uchel, yn unol ag egwyddorion DC, yn dylanwadu ar gamau gweithredu 
cynaliadwy ar lawr gwlad.  Mynegwyd pryderon hefyd ynglŷn ag effaith gwneud 
penderfyniad ar lefel uwch, oherwydd y posibilrwydd y gallai opsiynau a allai fod 
yn fwy cynaliadwy gael eu diystyru ar lefelau is, heb ddylanwad y ddyletswydd. 

 
18.  Roedd nifer fach o’r ymatebwyr o’r farn bod angen eglurhad pellach ar union 

ystyr ‘lefel uwch’ wrth gymhwyso hyn ar draws ystod mor eang o sefydliadau. 
 
 
Cw5. A fyddai perygl yn hyn o gynnwys rhai penderfyniadau na ddylai fod yn 
berthnasol o dan y ddyletswydd? 
 
19.  Ni dderbyniwyd llawer o ymatebion i’r cwestiwn hwn, ond o’r rhai a roddodd ateb, 

yr ymdeimlad cyffredinol oedd, er bod posibilrwydd y byddai rhai penderfyniadau 
anaddas yn cael eu cynnwys yn y ddyletswydd, dylai’r corff DC fod yn gyfrifol am 
hwyluso lefel o hyblygrwydd er mwyn caniatáu i rai penderfyniadau gael eu 
heithrio o’r ddyletswydd. 

 
20. Roedd ymatebwyr eraill yn dadlau na ddylid cael unrhyw eithriadau wrth 

ddefnyddio’r ddyletswydd, gan bwysleisio y dylai DC fod yn elfen graidd o unrhyw 
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benderfyniadau a wneir ar lefel uwch.  Yn ogystal, roedd yr ymatebwyr hefyd o’r 
farn na fyddai hyn yn debygol o achosi problemau pe byddai’r ddyletswydd yn 
cael ei gweithredu’n briodol. 

 
 
Cw6. A oes penderfyniadau sydd heb eu cynnwys a ddylai fod yn berthnasol  
o dan y ddyletswydd? 
 
21. Ni dderbyniwyd llawer o ymatebion i’r cwestiwn hwn ychwaith, ond y consensws 

cyffredinol ymhlith y rhai a roddodd ymateb oedd y byddai’n bwysig cynnwys 
penderfyniadau caffael yn y ddyletswydd.  Roedd nifer o’r ymatebwyr yn dadlau 
bod caffael yn broses bwysig iawn sy’n dangos a yw arian ac adnoddau yn cael 
eu defnyddio mewn ffordd gynaliadwy ai peidio.  

 
22. Awgrymodd ymatebwyr eraill dylai rhai penderfyniadau fod yn berthnasol i’r bil, yn 

cynnwys gwaredu asedau ac ystyried ‘costau oes gyfan’, a hefyd prosiectau sy’n 
ddarostyngedig i ganiatâd cynllunio. 

 
 
Cw7. A ddylem ni gynnwys penderfyniadau sy’n rheoli gweithrediadau mewnol 
sefydliad? Os felly, pa weithrediadau mewnol y dylid eu cynnwys? 
 
23.  Mynegodd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr gefnogaeth gref i’r cynnig hwn, gyda nifer 

ohonynt yn cytuno y byddai hyn yn elfen allweddol wrth ymgorffori DC mewn 
newidiadau sefydliadol.  Dywedodd nifer o ymatebwyr hefyd y byddai’n bwysig 
sicrhau na fyddai hyn yn datblygu i fod yn ffynhonnell arall o fiwrocratiaeth wrth 
wneud penderfyniadau ar weithrediadau mewnol.  Cafwyd sawl enghraifft o 
ymatebwyr yn datgan y dylai’r ddyletswydd ganolbwyntio ar ganlyniadau, 
gweithrediadau mewnol, ac nid ar greu haen arall o ‘fiwrocratiaeth’ gweithredol. 

 
24.  Awgrymodd nifer o’r ymatebwyr y dylai’r broses gaffael fod yn un o’r 

gweithrediadau mewnol i’w cynnwys fel rhan o’r ddyletswydd, am yr un rhesymau 
â’r rhai a nodwyd yn C6.  Roedd rheoli ystadau hefyd yn awgrym cyffredin ymhlith 
nifer o’r ymatebwyr, er y nodwyd y gallai cymhlethdodau ddatblygu gyda hyn 
oherwydd bod llawer o’r gwaith yn cael ei wneud gan ddarparwyr allanol. 

 
25. Roedd Adnoddau Dynol, a recriwtio yn benodol, yn faes arall a awgrymwyd gan 

nifer o’r ymatebwyr i’w gynnwys o fewn y ddyletswydd, oherwydd byddai hyn yn 
galluogi i DC gael ei ymgorffori’n fwy effeithiol yn yr hirdymor, er y byddai sicrhau 
bod cyflogeion newydd mewn sefydliad yn cael eu hasesu gyda DC yn ystyriaeth 
bwysig.  Byddai cynnwys Adnoddau Dynol o fewn y ddyletswydd hefyd yn sicrhau 
lefelau cyson o hyfforddiant staff ar ddatblygu cynaliadwy, a fyddai’n sicrhau bod 
yr egwyddorion yn cael eu cymhwyso ar draws sefydliad drwyddo draw. 

 
 
Cw8. A ddylai’r ddyletswydd fod yn berthnasol i gynigion cyllideb? 
 
26.  Roedd y mwyafrif helaeth o’r ymatebwyr yn gryf o blaid sicrhau y dylai’r 

ddyletswydd fod yn berthnasol i gynigion cyllideb.  Roedd nifer o’r ymatebwyr o’r 
farn bod penderfyniadau cyllideb yn elfen hollbwysig o DC, am eu bod yn 
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cynrychioli’r ffordd mae sefydliadau’n delio ag un o brif ‘bileri’ datblygu 
cynaliadwy. 

 
27. Roedd nifer o’r ymatebwyr o’r farn bod penderfyniadau cyllideb yn bwysig er 

mwyn dylanwadu ar gyfeiriad hirdymor sefydliad, er bod lleiafrif bychan o’r 
ymatebwyr hefyd yn pwysleisio y dylid cyflwyno penderfyniadau o’r fath yn raddol 
yn hytrach na chael eu cynnwys o fewn y ddyletswydd o’r diwrnod cyntaf, er 
mwyn osgoi’r cynnwrf mawr y byddai’r math hwn o newidiadau yn ei greu. 

 
 
Cw9. A yw’r holl ymddygiadau rydyn ni’n eu nodi yn hanfodol i ymddwyn 
mewn ffyrdd sy’n adlewyrchu syniadau datblygu cynaliadwy? 
 
28.  Mynegwyd cefnogaeth a chymeradwyaeth gyffredinol i’r ymddygiadau DC a 

nodwyd yn yr ymgynghoriad, gyda’r mwyafrif o’r ymatebwyr yn cytuno eu bod yn 
egwyddorion cynaliadwy a chadarn. 

 
29. Er bod yr egwyddorion hyn yn cael eu cefnogi, roedd nifer o’r ymatebwyr hefyd 

o’r farn nad oedd bob un o’r ymddygiadau o reidrwydd yn ‘hanfodol’, fel yr 
awgrymwyd yn y cwestiwn.  Awgrymodd nifer o ymatebwyr bod gormod o 
ymddygiadau, ac y gellid cyfuno rhai ohonynt i gynhyrchu rhestr fwy cryno. 

 
30. Nododd rhai ymatebwyr hefyd bod nifer o sefydliadau eisoes yn meddu ar 

ymddygiadau tebyg i’r rhai a nodwyd, fel rhan o’u cyfarwyddyd corfforaethol eu 
hunain ar gynaliadwyedd, felly mynegwyd amheuaeth ynglŷn â maint eu heffaith 
bosibl. 

 
31. Nododd nifer o ymatebwyr hefyd mai canlyniadau’r ymddygiadau, yn hytrach na’r 

ymddygiadau eu hunain, a fydd yn cael yr effaith fwyaf ar lwyddiant hirdymor y 
ddyletswydd. 

 
 
Cw10. A oes ymddygiadau hanfodol nad ydyn ni wedi’u nodi? 
 
32.  Ni chafwyd llawer o ymatebion i’r cwestiwn hwn, gyda lefel isel o gonsensws 

arno.  Ymhlith rhai o’r ymddygiadau a awgrymwyd, nad oeddent wedi’u cynnwys, 
roedd: 

 
- Ystyried y goblygiadau ar faterion rhyngwladol 
- Arloesedd / cymryd risgiau 
- Cyfiawnder cymdeithasol / cydraddoldeb 
- Ystyried yr egwyddor ragofalus. 

 
 
Cw11. Beth yw manteision ac anfanteision dynodi ymddygiadau fel y ffactorau 
datblygu cynaliadwy y mae’n rhaid iddyn nhw ddylanwadu ar benderfyniadau 
lefel uwch? 
 
33. Manteision – roedd nifer o’r ymatebwyr o’r farn mai prif fantais defnyddio’r 

ymddygiadau fyddai eu hyblygrwydd a’u hymarferoldeb wrth eu defnyddio, gan 
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ganiatáu iddynt gael eu mabwysiadu gan sefydliadau heb orfod dilyn fframwaith 
caeth.  Roedd rhai ymatebwyr hefyd yn credu bod yr ymddygiadau’n cael eu 
dylanwadu gan ymddygiadau sefydliadol cyffredin presennol sefydliadau, ac felly 
byddai’n haws eu cyflwyno, am nad ydynt yn gysyniad hollol estron. 

 
34. Anfanteision – ar y cyfan, mynegwyd ymateb llai ffafriol gan yr ymatebwyr tuag 

at yr ymagwedd ymddygiadau, gan fynegi barn llawer cryfach ar yr anfanteision. 
 
35. Dadleuodd nifer o’r ymatebwyr mai prif broblem yr ymagwedd ymddygiadau oedd 

yr anawsterau a fyddai’n gysylltiedig â mesur ac archwilio perfformiad, a’r broses 
orfodi ddilynol.  Ystyriwyd hefyd y byddai’n rhy hawdd i sefydliadau addasu’r 
ymddygiadau i ddangos cydymffurfiaeth, heb newid llawer yn y ffordd maent yn 
gwneud eu penderfyniadau. 

 
36. Dywedodd nifer o ymatebwyr y byddai’r ymddygiadau a nodwyd yn rhy amwys i’w 

rhagnodi yn y gyfraith, ac y byddent yn ysgogi heriau cyfreithiol rheolaidd o 
ganlyniad i’w natur oddrychol. 

 
37. Dywedodd nifer lai o ymatebwyr eu bod hefyd yn credu bod yr ymddygiadau yn 

eithaf negyddol, am eu bod yn awgrymu cyflawni lefel ofynnol o berfformiad.  Ar 
ôl cyrraedd y lefel hon, roedd ymatebwyr yn credu nad oedd llawer o gymhelliant i 
sefydliadau barhau i weithio tuag at uchelgais o gynaliadwyedd.  

 
 
Cw12. Faint o ddylanwad ddylai ymddygiadau datblygu cynaliadwy ei gael ar 
benderfyniadau lefel uwch – er enghraifft, a ddylai’r penderfyniadau hynny fod 
yn gyfreithlon os ydyn nhw’n cael eu gwneud mewn ffordd sydd:  

 
• yn cyd-fynd ag un o’r ymddygiadau, rhai ohonyn nhw neu bob un;  
• yn adlewyrchu’r ymddygiadau’n fras;  
• yn anghyson â’r ymddygiadau  
• a oes opsiynau eraill?  
 

38. Er bod lefel amrywiol o ddealltwriaeth i’r cwestiwn hwn, cafwyd nifer gymharol 
uchel o ymatebion.  Roedd y mwyafrif o’r ymatebwyr yn credu, er mwyn i 
benderfyniadau fod yn gyfreithlon, byddai angen iddynt fod yn gyson ag ‘un, rhai 
neu bob un’ o’r ymddygiadau.  Dadleuwyd yn aml y byddai’n rhaid i 
benderfyniadau fodloni pob un o’r ymddygiadau er mwyn iddynt gael eu hystyried 
yn gwbl gynaliadwy, ond cytunodd nifer o ymatebwyr y byddai angen ail-
ddrafftio’r ymddygiadau o bosibl er mwyn osgoi unrhyw anghysondebau posibl. 

 
39. Roedd nifer o’r ymatebwyr o’r farn, pe byddai’r ymddygiadau’n cael eu defnyddio i 

asesu cyfreithlondeb penderfyniadau, yna byddai  angen darparu llawer mwy o 
eglurder ar yr hyn fyddai’n ofynnol, oherwydd nid ydynt yn ddigon goddrychol ar 
hyn o bryd.  Wrth ystyried eu ffurf bresennol, dywedodd yr ymatebwyr y gallai 
nifer o sefydliadau ddangos cydymffurfiaeth â’r ddyletswydd heb orfod gwneud 
unrhyw newidiadau arwyddocaol i gynaliadwyedd. 

 
 
 

 6



Cw13. A oes amcanion datblygu cynaliadwy nad ydyn ni wedi’u nodi uchod? 
 
40.  Er y cafwyd ymatebion cymysg iawn i’r cwestiwn hwn, roedd nifer fechan o 

ymatebwyr yn awgrymu y dylid cyflwyno amcan sy’n adlewyrchu’r angen i Gymru 
ystyried cynnydd rhyngwladol ym maes DC, a’r effeithiau a’r cyfraniadau y gellir 
eu gwneud y tu hwnt i’w ffiniau. 

 
41. Roedd rhai o’r ymatebwyr hefyd yn awyddus i weld cyfeiriad penodol at 

anghenion yr iaith Gymraeg, a’u bod yn ystyried hyn yn elfen hollbwysig o 
‘etifeddiaeth ddiwylliannol’ Cymru, sydd eisoes yn rhan o’r amcanion. 

 
 
Cw14. Beth yw manteision ac anfanteision dynodi amcanion cynaliadwy fel y 
ffactorau y mae’n rhaid iddyn nhw ddylanwadu ar benderfyniadau lefel uwch? 
 
42.  Manteision – Roedd nifer o’r ymatebwyr yn cytuno mai’r brif fantais o 

ddefnyddio amcanion wrth wneud penderfyniadau lefel uwch oedd eu bod yn 
darparu cyfres o ganlyniadau clir a gweladwy i’w cyflawni, gan ddarparu mwy o 
eglurder na’r hyn y gallai ymagwedd ymddygiadau ei wneud.  Ar y cyfan, roedd 
ymatebwyr yn croesawu’r ymagwedd fwy ‘du a gwyn’, oherwydd rodd nifer o’r 
farn y byddai hyn yn lleihau’r posibilrwydd o ddryswch wrth gynllunio’n strategol a 
gwneud penderfyniadau, yn arbennig am eu bod wedi’u hysgrifennu mewn ffordd 
a allai ffurfio sail i’r strategaeth. 

 
43. Roedd rhai ymatebwyr hefyd o’r farn y byddai ymagwedd ymddygiadau yn 

galluogi mwy o fesuradwyedd wrth asesu cydymffurfiaeth, a fyddai’n fuddiol yn y 
broses archwilio, gan sicrhau bod pob sefydliad sydd wedi’u cynnwys yn y 
ddyletswydd yn cael eu trin yn yr un modd. 

 
44. Anfanteision – Roedd nifer o’r ymatebwyr o’r farn bod yr amcanion yn rhy 

gyfarwyddol, ac nad oeddent yn caniatáu llawer o hyblygrwydd i sefydliadau 
wneud eu penderfyniadau eu hunain. 

 
45. Dadleuodd nifer o’r ymatebion y byddai’r sefydliadau yn ystyried yr amcanion fel 

ymarfer ‘blwch ticio’, ac na fyddent yn darparu llawer o gymhelliant, na sail 
gyfreithiol, i ymgorffori egwyddorion DC yn llawn i’w prosesau gwneud 
penderfyniadau.  Mynegwyd pryderon hefyd gan rai ymatebwyr y byddai’r rhai 
sy’n gwneud penderfyniadau yn mabwysiadu rhai amcanion i’w cyflawni gan 
anwybyddu amcanion eraill. 

 
46. Un mater a nodwyd yn gyson gan yr ymatebwyr oedd bod amcanion yn anodd eu 

cymhwyso yn y tymor byr, ac na fyddent o bosibl yn hwyluso’r newidiadau 
gofynnol i’r ymagweddau sefydliadol o wneud penderfyniadau. 

 
47.  Roedd rhai ymatebwyr o’r farn y byddai’r amcanion yn arwain at heriau cyfreithiol 

rheolaidd ynglŷn â materion cydymffurfiaeth, ac nid oeddent yn sicr sut y byddai’n 
bosibl eu monitro yn effeithiol. 

Cw15. Faint o ddylanwad ddylai’r amcanion ei gael ar benderfyniadau lefel 
uwch – er enghraifft, a ddylai’r penderfyniadau hynny fod yn gyfreithlon:  

 7



• dim ond os ydyn nhw’n cyfrannu’n weithredol at un neu fwy o’r 
amcanion hynny;  
• os nad ydyn nhw’n amharu ar unrhyw un o’r amcanion; 
• hyd yn oed os ydyn nhw’n amharu ar rai o’r amcanion hynny, 
cyn belled â’u bod yn hybu eraill yn weithredol  
 

48. Ni chafwyd llawer o gonsensws cyffredinol ar y cwestiwn hwn, er roedd yna 
fwyafrif bychan a oedd yn credu y dylid ystyried bod penderfyniadau yn 
gyfreithlon ar yr amod nad ydynt yn tynnu oddi wrth unrhyw rai o’r amcanion.  
Awgrymwyd hefyd ar sawl achlysur y dylai’r penderfyniadau fodloni pob un o’r 
amcanion, gyda rhai ymatebwyr yn dadlau na fyddai’r ddyletswydd yn cael llawer 
o effaith heb yr ymagwedd hon. 

 
49. Roedd rhai ymatebwyr o’r farn bod yr amcanion yn rhy amwys i’w defnyddio fel 

dull o benderfynu ar gyfreithlondeb penderfyniadau, ac y byddai achosion 
rheolaidd o wrthdaro rhwng amcanion, gyda chydymffurfiaeth gydag un ohonynt 
yn tynnu sylw oddi wrth y llall.  Awgrymwyd y byddai angen cyngor manwl yn y 
cyfarwyddyd statudol a fyddai’n esbonio sut i oresgyn y gwrthdaro hwn. 

 

Cw16. Beth yw manteision ac anfanteision seilio dyletswydd ar ymddygiadau  
datblygu cynaliadwy ac amcanion datblygu cynaliadwy 
 
50.  Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr yn cytuno mai ymagwedd gyfunol fyddai’r 

dewis gorau. 
 
51.  Manteision – Roedd nifer o’r ymatebwyr o’r farn y byddai ymagwedd gyfunol yn 

caniatáu hyblygrwydd tymor byr wrth ddefnyddio’r ymddygiadau, gan barhau i roi 
cyfeiriad a thargedau hirdymor drwy’r amcanion.  Roedd yr ymatebwyr o’r farn y 
byddai ystyried y prosesau a’r canlyniadau yn y ffordd hon yn fwyaf tebygol o 
ysgogi newid sefydliadol eang. 

 
52. Anfanteision – Er bod llawer o’r ymatebwyr yn ffafrio’r opsiwn hwn, dywedodd 

nifer o’r ymatebwyr y byddai’r gwaith o gynllunio a gweithredu hyn yn ymarferol 
yn anodd iawn.  Roeddent hefyd o’r farn y byddai hyn yn arwain at fwy o 
fiwrocratiaeth wrth ei weinyddu, gan fynd yn groes i’r egwyddorion DC y mae’r 
ddyletswydd yn ceisio eu hymgorffori. 

 

Cw17. Beth yw’ch safbwyntiau ar seilio dyletswydd ar gynnig datblygu  
cynaliadwy sengl? 
 
53. Yn gyffredinol, roedd gan yr ymatebwyr safbwyntiau cryf yn erbyn yr 

awgrymiadau ar gyfer cynnig datblygu cynaliadwy sengl.  Y farn gyffredinol oedd 
bod yr ymagwedd hon yn rhy amwys a chyffredinol, ac yn agored i lefel uwch o 
hunan-ddehongliad.  Roedd yr ymatebwyr yn cytuno y byddai angen dosbarthu 
cyfarwyddyd pellach ar gefnogi cynnig sengl cyn y byddai’n bosibl ei asesu’n 
briodol fel opsiwn posibl.  
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54. Roedd nifer o ymatebwyr o’r farn na fyddai’r opsiwn hwn yn gweithio’n gyfreithiol 
oherwydd y posibilrwydd o hunan-ddehongliad, ac y byddai’r broses archwilio yn 
anodd iawn. 

 
55. Er gwaethaf y lefelau uchel o wrthwynebiad i’r cynnig sengl, dywedodd nifer o 

ymatebwyr mai’r opsiwn hwn fyddai’r un mwyaf derbyniol oherwydd byddai’n 
rhoi’r hyblygrwydd i sefydliadau sefydlu eu fframwaith eu hunain ar gyfer gwneud 
penderfyniadau, ar yr amod ei fod yn cydymffurfio â’r cynnig craidd. 

 
 
Cw18. Faint o amser y dylid ei roi i sefydliadau wneud y newidiadau hyn? 
 
56. Roedd ymdeimlad cyffredinol ymhlith y rhan fwyaf o’r ymatebwyr y byddai’n 

afrealistig disgwyl i sefydliadau ymgorffori newid gwirioneddol mewn llai na 
blwyddyn, oherwydd y disgwyliad y byddai angen proses hyfforddiant a datblygu 
sylweddol ar gyfer staff ar bob lefel, er mwyn iddynt ddysgu’r egwyddorion DC a 
sut y gellir eu defnyddio. 

 
57. Awgrymodd nifer o’r ymatebwyr y dylid rhoi tua 2-3 blynedd i sefydliadau 

ymgorffori’r newidiadau angenrheidiol yn llawn i’w holl waith cynllunio strategol a 
chyllidebol, er y nodwyd y byddai hyn yn debygol o ddibynnu’n drwm ar faint a 
chylch gwaith sefydliad.  Awgrymodd nifer o’r ymatebwyr y byddai’n addas 
defnyddio ymagwedd lle byddai’r newidiadau sefydliadol gofynnol yn cael eu 
cyflwyno’n raddol, gyda’r cynlluniau ariannol a busnes mwyaf a mwyaf 
arwyddocaol yn cael eu cynnwys o dan y ddyletswydd ar y cam olaf, pan fydd y 
sefydliad wedi gwneud paratoadau i ddelio â’r gofynion newydd. 

 
58. Dywedodd rhai ymatebwyr nad oedd yn glir beth yr oedd disgwyl i’r sefydliadau 

gydymffurfio ag ef, felly byddai’n anodd llunio barn ar y mater nes y byddai 
gwybodaeth fanylach ar gael ar union natur y ddyletswydd. 

 

Cw19. A fyddai’n ddefnyddiol cyhoeddi cyfarwyddyd ffurfiol i sefydliadau y 

mae’r ddyletswydd newydd yn berthnasol iddyn nhw? 
 
59. Roedd yr ymatebwyr yn unfryd o blaid yr angen i ddarparu cyfarwyddyd i 

sefydliadau ar y ddyletswydd.  Roedd nifer o’r ymatebwyr o’r farn y byddai hyn yn 
hollbwysig i lwyddiant y ddyletswydd, gan ddarparu mwy o fanylion ar beth yn 
union yr oeddent yn disgwyl i sefydliadau ei gyflawni.  Roedd yr ymatebwyr o’r 
farn mai elfen fwyaf effeithiol y cyfarwyddyd fyddai dangos nifer o enghreifftiau 
penodol i ddangos beth y byddai’r ddyletswydd yn ei olygu’n ymarferol.  
Pwysleisiodd yr ymatebwyr hefyd y byddai’n bwysig i’r cyfarwyddyd ganiatáu 
rhywfaint o hyblygrwydd, ac na ddylai fod yn rhy gyfarwyddol wrth ddisgrifio sut y 
dylai sefydliadau gydymffurfio â’r ddyletswydd. 

 
 
Cw20. A ddylai unrhyw gyfarwyddyd o’r fath gael ei gyhoeddi gan Lywodraeth 
Cymru neu’r corff datblygu cynaliadwy newydd? 
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60.  Roedd rhaniad amlwg ym marn yr ymatebwyr ar y cwestiwn hwn, ac ni chafwyd 
consensws y naill ffordd neu’r llall, ond roedd awgrym clir o’r materion i’w trafod 
gan Lywodraeth Cymru a’r Corff DC a fyddai’n cyhoeddi’r cyfarwyddyd. 

 
61. Roedd yr ymatebwyr hynny a oedd o blaid cyfarwyddyd a fyddai’n cael ei 

gyhoeddi gan Gorff DC yn dadlau y byddai hyn yn rhoi neges glir o annibyniaeth 
ac awdurdod gan y corff.  Mynegwyd y farn y byddai gwybodaeth o nifer o 
ffynonellau gwahanol yn arwain at negeseuon anghyson, ac y dylai’r Corff DC 
barhau i fod yn bwynt canolog ar gyfer darparu gwybodaeth.  Pe byddai 
Llywodraeth Cymru yn ddarostyngedig i’r ddyletswydd, gofynnodd yr ymatebwyr 
a fyddai’n addas i’r Llywodraeth fod yn gyfrifol am gynhyrchu’r cyfarwyddyd. 

 
62. Roedd nifer yr un mor uchel o ymatebwyr o’r farn y byddai’r cyfarwyddwyd yn 

fwyaf effeithiol pe byddai’n cael ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru, gan ddadlau 
y byddai hyn yn rhoi mwy o bwysau a hygrededd i’r ddyletswydd.  Roeddent o’r 
farn, er mwyn sicrhau bod y ddyletswydd a’r gwaith DC cyffredinol yn datblygu i 
fod yn egwyddor wedi’i hymgorffori, y byddai angen i sefydliadau gymryd sylw o’r 
cyfarwyddyd, a’r sefydliad gorau i wneud hynny fyddai’r llywodraeth ei hun. 

 
63. Roedd grŵp llai o ymatebwyr yn dadlau y gellid cynhyrchu’r cyfarwyddyd ar y cyd 

rhwng y corff DC newydd a Llywodraeth Cymru.  Awgrymodd yr ymatebwyr y 
byddai’n bosibl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi’r cyfarwyddyd, ac y gallai’r corff DC 
ddarparu cyngor ac arbenigedd.  Awgrymwyd hyn oherwydd bod nifer o’r 
ymatebwyr o’r farn nad oedd gan Lywodraeth Cymru yr arbenigedd ar hyn o bryd 
i gynhyrchu cyfarwyddyd yn gwbl annibynnol. 

 
 
Cw21. A oes unrhyw ddyletswyddau statudol penodol y byddai’n briodol eu 
diddymu, yng ngoleuni’r dull gweithredu rydyn ni’n ei gynnig o dan y Bil 
Datblygu Cynaliadwy? 
 
64. Penderfynodd nifer o ymatebion i atal rhag ateb y cwestiwn hwn, sy’n awgrymu o 

bosibl nad oes unrhyw broblemau arwyddocaol ynglŷn â diddymu dyletswyddau 
presennol.  Dywedodd rhai ymatebwyr y gallai problemau godi pe byddai angen 
diddymu dyletswyddau sy’n berthnasol i’r DU gyfan.  Roeddent hefyd o’r farn, er 
mwyn osgoi gwastraffu amser a biwrocratiaeth ar ôl cyflwyno’r bil, y dylid cynnal 
asesiad manwl o’r dyletswyddau presennol er mwyn sicrhau na fydd unrhyw rai 
yn cael eu diddymu ar ôl cyflwyno’r bil.  

 
 
Cw22. A oes rhwystrau cyfreithiol rhag darparu’n unol â’r ffactorau datblygu 
cynaliadwy rydyn ni wedi’u hamlinellu y gallai’r Bil Datblygu Cynaliadwy gael 
gwared arnyn nhw? 
 
65. Gallai’r lefelau isel tebyg o ymatebion a roddwyd i’r cwestiwn hwn yn ogystal â 

Cw21, awgrymu nad oes unrhyw rwystrau cyfreithiol arwyddocaol y mae’r 
ymatebwyr yn ymwybodol ohonynt.  Awgrymodd nifer fach o ymatebwyr y gallai’r 
rheolau caffael Ewropeaidd gyflwyno rhwystr cyfreithiol i gyflenwi, yn unol â 
ffactorau datblygu cynaliadwy. 
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Cw23. A ddylai fod yn ofynnol i sefydliadau gyflwyno adroddiad ar 
gydymffurfio â’r ddyletswydd drwy’r trefniadau adroddiad blynyddol 
presennol? 
 
66.  Cafwyd lefel uwch o ymatebion i’r cwestiwn hwn ar y cyfan, gyda bron pob un o’r 

ymatebwyr yn cefnogi cynnal y broses o gyflwyno adroddiad ar gydymffurfiaeth 
drwy’r trefniadau presennol, pan fyddai hynny’n bosibl, er mwyn lleihau lefelau 
diangen o fiwrocratiaeth. 

 
67. Pwysleisiwyd sawl gwaith bod angen i hyn fod yn rhan o’r trefniadau presennol, 

a’i bod yn bwysig sicrhau nad oedd cyflwyno adroddiad ar DC yn cael ei ystyried 
fel dyletswydd ychwanegol orfodol ar ddiwedd adroddiadau a’i fod, yn hytrach, yn 
cael ei ymgorffori fel y brif egwyddor drefniadol.  Roedd rhai ymatebwyr hefyd o’r 
farn y gallai fod angen cymorth ychwanegol ar rai sefydliadau llai gyda’u 
hadnoddau, os ydynt yn am ddiwallu’r galw cynyddol am adroddiadau. 

 
 
Cw24. A oes sefydliadau ar y rhestr hon na ddylai’r ddyletswydd fod yn 
berthnasol iddyn nhw? 
 
68. Cafwyd cytundeb cyffredinol y dylai bron pob un o’r sefydliadau ar y rhestr fod yn 

ddarostyngedig i’r ddyletswydd, gyda nifer o’r ymatebwyr o’r farn y dylai hyn fod 
yn nifer ofynnol leiaf posibl.  Cafwyd eithriad bychan gan nifer o ymatebwyr, a 
oedd o’r farn na ddylai cynghorau Tref a Chymuned fod yn ddarostyngedig i’r 
ddyletswydd.  Y prif reswm am hyn oedd bod ymatebwyr o’r farn bod nifer o 
gynghorau o’r maint hwn yn rhy fach i ymdopi â’r math hwn o ddyletswydd.  Pe 
byddent yn cael eu cynnwys yn y bil, awgrymwyd y dylid darparu cymorth ac 
adnoddau ychwanegol i’w galluogi i addasu i ofynion y ddyletswydd.  Roedd rhai 
ymatebwyr hefyd yn dadlau nad yw cynghorau Tref a Chymuned yn gwneud 
penderfyniadau ar yr un lefel uwch â’r ddyletswydd, ac y byddai dryswch ynglŷn â 
disgwyliadau’r cynghorau hyn. 

 
69. Roedd nifer o ymatebwyr o’r farn, er na ddylai cynghorau Tref a Chymuned fod 

yn ddarostyngedig i’r ddyletswydd, dylid parhau i ymgysylltu â hwy yn rheolaidd 
er mwyn eu hannog a’u cynorthwyo i ymgorffori’r egwyddorion a fyddai’n cael eu 
hyrwyddo gan y Bil. 

 
 
Cw25. A oes sefydliadau nad ydynt ar y rhestr hon y dylai’r ddyletswydd fod yn 
berthnasol iddyn nhw? 
 
70.  Roedd nifer o’r ymatebwyr yn dueddol o gredu nad oedd y rhestr bresennol yn 

cynnwys digon o sefydliadau, gan ddadlau’n aml na fyddai newid gwirioneddol yn 
digwydd i berfformiad DC yng Nghymru oni fyddai nifer sylweddol uwch o 
sefydliadau a sectorau yn cael eu cynnwys.  Awgrymwyd y dylid annog neu 
gymell sefydliadau nad oeddent yn gallu bod yn ddarostyngedig i’r ddyletswydd 
mewn rhyw ffordd, er mwyn iddynt ymgorffori egwyddorion tebyg i egwyddorion 
DC yn eu gweithrediadau. 
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71. Y farn fwyaf cyffredin a fynegwyd ar y cwestiwn hwn oedd na ddylai’r 
ddyletswydd gynnwys y sector cyhoeddus yn unig, ond y dylai gynnwys pob 
sefydliad sydd â chontract gyda’r llywodraeth i gyflenwi rhyw fath o wasanaeth 
cyhoeddus.  Roedd yr ymatebwyr o’r farn bod swm sylweddol o wasanaethau 
lleol eisoes yn cael eu cyflenwi gan gyrff preifat a chyrff y trydydd sector, ac y 
byddai’n bwysig diogelu’r Bil ar gyfer y dyfodol, er mwyn sicrhau ei fod yn parhau 
i fod yn effeithiol mewn blynyddoedd i ddod, wrth i fwy a mwy o wasanaethau 
ddod yn ddarostyngedig i gontractau unigol o ganlyniad i’r wasgfa ar gyllid y 
sector cyhoeddus. 

 
72. Awgrymodd nifer o’r ymatebwyr y dylai heddluoedd, fel sefydliadau, gael eu 

cynnwys yn y bil, er eu bod yn cydnabod y byddai hyn yn creu cymhlethdodau i 
sefydliadau sy’n cwmpasu’r DU gyfan. 

 
 
Cw26. A oes manteision neu anfanteision eraill ynghlwm â diffinio “datblygu 
cynaliadwy”, ac os felly beth ydyn nhw? 
 
73.  Manteision – Roedd y mwyafrif o’r ymatebwyr yn gryf o blaid yr angen i ddiffinio 

datblygu cynaliadwy.  Roedd nifer o bobl yn credu’n gryf ei bod yn bwysig iawn 
diffinio DC er mwyn creu lefel uwch o ddealltwriaeth ac eglurder ymhlith 
sefydliadau a’r cyhoedd am y ddyletswydd a DC yn gyffredinol.  Mynegodd nifer 
o’r ymatebwyr eu pryder am y rhagsyniad a oedd yn parhau i fodoli ymhlith y 
cyhoedd mai mater amgylcheddol yn unig yw DC; ystyrir fod diffiniad cryf ac 
ystyrlon yn ffordd bwysig o ddangos cwmpas eang datblygu cynaliadwy, gan 
ddisgrifio’r tair ‘piler’ ac esbonio’r egwyddorion craidd. 

 
74. I’r sefydliadau hynny sydd wedi’u cynnwys yn y ddyletswydd, roedd nifer o’r 

ymatebwyr o’r farn y byddai diffiniad yn bwysig er mwyn sicrhau cysondeb wrth 
gyflenwi a chydymffurfio, gyda phwynt canolog y byddai pob sefydliad yn ceisio ei 
gyflawni, a ffon fesur i’w defnyddio i wneud y gwaith. 

 
75. Cafwyd nifer o geisiadau yn yr ymgynghoriad i’r diffiniad gael ei ysgrifennu yn y 

cyfarwyddyd, neu fel is-ddeddfwriaeth yn hytrach na bod ar arwyneb y Bil.  Roedd 
yr ymatebwyr o’r farn y byddai hyn yn rhoi hyblygrwydd i’r diffiniad i ymateb i alw 
yn y dyfodol, a’i atal rhag dyddio a mynd yn hen ffasiwn yn y dyfodol. 

 
76. Anfanteision – er bod y rhan fwyaf o’r ymatebwyr yn cytuno y byddai’n fanteisiol 

diffinio DC, mynegwyd rhai pryderon yn cynnwys y gallai diffiniad mewn 
deddfwriaeth fod yn rhy gyfarwyddol neu’n anhyblyg i rai sefydliadau, gyda’r 
ymatebwyr yn dadlau y byddai’n rhaid iddynt ystyried anghenion y diffiniad bob 
amser yn hytrach na chanolbwyntio ar ddiben sylfaenol y sefydliad. 

 
 
Cw27. Pe byddem yn diffinio “datblygu cynaliadwy”, ydych chi’n meddwl y 
byddai’r diffiniad yn addas, a pham? 
 
77.  Er bod y safbwyntiau a fynegwyd yn aml yn gymysg, roedd nifer o’r ymatebwyr a 

atebodd y cwestiwn hwn o blaid y diffiniad a gynigiwyd yn yr ymgynghoriad ar y 

 12



cyfan, ac roeddent yn hapus ei fod yn cwmpasu’r holl bwyntiau cyffredinol ac yn 
crynhoi’r tri phrif faes yn dda. 

 
78. Awgrymodd nifer o ymatebwyr bod diffiniad 1987 Brundtland o DC yn parhau i 

fod yr un mor berthnasol i ymagweddau heddiw at DC, ac y dylai’r diffiniad 
arfaethedig adlewyrchu’r diffiniad hwn yn agosach.  Roedd rhai’n dadlau hefyd y 
byddai’n galluogi i’r diffiniad gael ei alinio’n agosach â diffiniadau rhyngwladol o 
DC, gan greu lefel uwch o gysondeb o ran dealltwriaeth ohono o amgylch y byd. 

 
79. Roedd rhai ymatebwyr yn credu y dylid diwygio rhai o’r termau a ddefnyddir, 

oherwydd bod ymadroddion megis ‘cyfran deg o adnoddau’r byd’ a ‘chyfiawnder 
cymdeithasol’ yn anodd eu defnyddio ac yn anodd uniaethu â hwy yn ymarferol.  
Yn ogystal, roedd yr ymatebwyr o’r farn y byddai’n anodd i’r diffiniad wrthsefyll 
craffu cyfreithiol am nad oes ganddo esboniadau clir a mwy gwrthrychol.  
Dywedodd ymatebwyr eraill y dylid osgoi’r defnydd o ‘les’, am ei fod yn rhy 
oddrychol i’w ddefnyddio fel rhan o ddiffiniad cyfreithiol. 

 
 
Cw28. Beth ddylai’r pwrpas cyffredinol fod ar gyfer corff newydd? 
 
80. Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr yn cytuno mai pwrpas cyffredinol y corff DC 

newydd fyddai i gynnig cyfarwyddyd, cefnogaeth a chyngor arbenigol, gan 
sicrhau bod DC yn cael ei ymgorffori fel egwyddor sy’n cael ei deall yn dda a’i 
harfer yn dda gan bob sefydliad sy’n ddarostyngedig i’r ddyletswydd yn bennaf. 

 
81. Bu i nifer o’r ymatebwyr gwestiynu’r angen i sefydlu corff newydd a hollol ar 

wahân, gan ddadlau y gallai achosi biwrocratiaeth ychwanegol ac na fyddai’n 
cynrychioli’r defnydd gorau o arian mewn cyfnod o wasgu cyllidebau yn y sector 
cyhoeddus.  Bu i nifer o’r ymatebwyr hyd yn oed gwestiynu a oedd creu corff 
newydd yn mynd yn groes i’r union egwyddorion DC  y byddai’n ceisio eu 
hyrwyddo. 

 
 
Cw29. Oes gennych chi farn ar sut dylai prif swyddogaethau’r corff newydd 
weithredu? 
 
82.  Cafwyd cytundeb cyffredinol ymhlith yr ymatebwyr y byddai’r dull dewisol a 

awgrymwyd ar gyfer y corff newydd yn briodol ar y cyfan. Fodd bynnag, 
mynegodd rai o’r ymatebwyr bryderon y gallai fod angen i’r corff fod yn fwy na 
dim ond swyddogaeth gynghori, am na fyddai hyn yn cyfiawnhau creu corff DC 
newydd. 

 
 
Cw30. Oes yna anfanteision arwyddocaol o sefydlu corff newydd yn statudol? 
 
83. Er gwaethaf y gefnogaeth gyffredinol, dywedodd nifer o ymatebwyr mai’r 

anfantais o sefydlu corff newydd yn statudol yw’r posibilrwydd o gostau sefydlu 
uchel ar y dechrau, yn ogystal â’r fiwrocratiaeth ychwanegol sy’n gysylltiedig â 
chyrff statudol. Roedd ymatebwyr eraill yn bryderus y gallai ddatblygu mewn 
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maint yn raddol, gan dderbyn mwy o swyddogaethau ac y byddai’n fwy costus i’w 
weithredu. 

 
84. Fel nodwyd eisoes yn Cw28, roedd cyfran fach o’r ymatebwyr yn dadlau nad 

oedd yn gost effeithiol cyflwyno corff hollol newydd, ac y gallai fod yn fwy addas i 
greu uned lai o fewn Llywodraeth Cymru. 

 
 
Cw31. Ydych chi’n cytuno â’r swyddogaethau arfaethedig i sefydlu corff 
newydd yn statudol? 
 
85. Roedd cefnogaeth a chytundeb cyffredinol â’r swyddogaethau arfaethedig i 

sefydlu’r corff newydd yn statudol.  Roedd nifer o’r ymatebwyr o’r farn y byddai 
hyn yn rhoi mwy o imiwnedd rhag y cylch gwleidyddol, ac y byddai’n ei ddiogelu 
rhag cael ei newid yn gyson gan lywodraethau olynol. 

 
86. Roedd yr ymatebwyr hefyd yn credu y byddai sefydlu’r corff DC yn statudol yn 

rhoi mwy o bwysau a phwysigrwydd iddo, gan bwysleisio y byddai’r cyngor a’r 
cymorth a roddwyd gan y corff yn dwyn lefel uwch o awdurdod.  Roedd nifer o’r 
ymatebwyr o’r farn bod hyn yn bwysig os am sicrhau bod DC yn derbyn y 
gydnabyddiaeth a’r sylw angenrheidiol er mwyn bod yn brif egwyddor drefniadol. 

 
 
Cw32. A oes swyddogaethau eraill y dylid eu hystyried? 
 
87. Roedd nifer o’r ymatebwyr o’r farn bod y rhan fwyaf o’r swyddogaethau 

angenrheidiol eisoes yn bresennol yn y cynigion, ac ychydig iawn o awgrymiadau 
newydd a roddwyd. Roedd rhai ymatebwyr o’r farn y dylai bod gan y corff 
swyddogaeth i hyrwyddo DC y tu allan i Gymru, gan weithredu fel eiriolwr allanol i 
DC a’r gwaith oedd yn cael ei wneud yng Nghymru.  Awgrymwyd hefyd y gallai’r 
corff gael rhyw fath o ddylanwad mewn trafodaethau gwleidyddol ar lefel y 
DU/UE. 

 
 
Cw33. Oes gennych chi farn benodol ar annibyniaeth y corff newydd? 
 
88. Cafwyd consensws ymhlith yr holl ymatebwyr y byddai angen i’r corff newydd fod 

yn gwbl annibynnol ar Lywodraeth Cymru, yn arbennig oherwydd y byddai 
Llywodraeth Cymru yn ddarostyngedig i’r ddyletswydd.  Er mwyn sicrhau bod hyn 
yn digwydd, roedd nifer o’r ymatebwyr o’r farn y dylai aelodau’r corff gael eu 
hethol gan y Cynulliad Cenedlaethol. 

 
 
Cw34. Oes gennych chi farn benodol am y trefniadau atebolrwydd ar gyfer y 
corff newydd? 
 
89. Roedd yr ymatebwyr yn cytuno y byddai angen i’r corff newydd fod yn gwbl 

atebol, fel unrhyw gorff a ariennir yn gyhoeddus.  Roedd nifer o’r ymatebwyr o’r 
farn y dylai’r corff fod yn atebol i Archwilydd Cyffredinol Cymru a’r Cynulliad 
Cenedlaethol, yn hytrach nac i weinidogion unigol.  Awgrymodd yr ymatebwyr 
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hefyd y byddai hyn yn bwysig er mwyn pwysleisio annibyniaeth a natur statudol y 
corff. 
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Atodiad A 
 
Ymatebion o sylwedd i’r Ymgynghoriad ar y Bil Datblygu Cynaliadwy 
 

Sector Enw 

Academaidd/Ymchwil(4%) Prifysgol Bangor  
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd 
Prifysgol Caerdydd 
Sefydliad Corndon a WISERD 
Grŵp ADCDF yng Nghymru 
Melin Drafod Greenhouse  
Prifysgol y Gyfraith Dundee  

Corff/Arolygiaeth Gynghori 
(>1%) 

Ofwat 

Busnes/Diwydiant (11%) BSW Timber 
CBI Cymru 
CLT Envirolaw 
Llais Defnyddwyr Cymru 
Cotyledon CIC 
Dŵr Cymru  
Evocati Limited 
Canolfan Ecodesign  
Ecostudio 
Undeb Amaethwyr Cymru 
Jones Lang LaSalle 
Y Grid Cenedlaethol  
Scottish Power Renewables 
The TYF Group 
TUC Cymru 
WDS Green Energy 
Willmott Dixon 
WPC 

Ymgynghoriaeth (>1%) Gwentian Consultancy Limited 

Diwylliant a’r Iaith Gymraeg 
(2%) 

Yr Eglwys yng Nghymru 
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru 
Amgueddfa Genedlaethol Cymru 
Comisiynydd yr Iaith Gymraeg 

Addysg (2%) Addysg Uwch Cymru 
Canolfan Addysg Amgylchedd a Datblygu 
Powys  
Comisiynydd Cenedlaethol y DU ar gyfer 
UNESCO 
UCM Cymru 
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Yr Amgylchedd 
/cadwraeth(6%) 

AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy  
Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru 
Bwrdd Partneriaeth Amgylcheddol Sir Fynwy  
Cymdeithas Genedlaethol AHNE 
Cyngor Cefn Gwlad Cymru  
Parciau Cenedlaethol Cymru 
Gwynedd Gynaliadwy 
Partneriaeth Tirweddau Cymru 
Panel Cynghori ar y Strategaeth Coetiroedd 
AHNE Dyffryn Gwy 

Llywodraeth / Endidau 
gwleidyddol (2%) 

Archwilydd Cyffredinol Cymru  
Plaidd Werdd Cymru  
Canolfan Gymreig Materion Rhyngwladol  

Tai (1%) Tai Cymunedol Bron Afon  
Cartrefi Cymunedol Cymru  

Llywodraeth Leol (20%) Siambr Fasnach Aberdâr  
Cyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr  
Cyngor Sir Gaerfyrddin 
Cyngor Caerdydd 
Cyngor Tref Cas-gwent 
Cyngor Dinas a Sir Abertawe 
Plwyf Clifford  
Ysgol Gymunedol Cwmbrân  
Ysgol Gymunedol Cwmllynfell  
Ysgol Gymunedol Dale  
Cyngor Sir Ddinbych 
Cyngor Sir y Fflint 
Cyngor Gwynedd  
Cyngor Tref Llanelli  
Ysgol Gymunedol Llangatwg 
Cyngor Tref Llangollen  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 
Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a 
Gorllewin Cymru 
Cyngor Cymuned Mochdre a Penstrowed  
Cyngor Sir Fynwy 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port 
Talbot 
Cyngor Dinas Casnewydd 
Un Llais Cymru 
Cyngor Sir Penfro 
Cyngor Tref Penarth 
Cyngor Tref Pencoed 
Cyngor Sir Powys  
Cydlynwyr Datblygu Cynaliadwy Cymru 
Cyngor Tref Torfaen 
Cyngor Tref Brynbuga 
Cyngor Bro Morgannwg 
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Prawf Cymru 
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

Cyrff Proffesiynol (5%) ACCA Wales 
Ffederasiwn Busnesau Bach 
Sefydliad Peirianwyr Sifil Cymru 
Cymdeithas y Gyfraith – y Pwyllgor Cyfreithiau 
Cynllunio a’r Amgylchedd 
Cymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru 
Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol  
RTPI Cymru  
Cymdeithas Cynllunio Gwlad a Thref 
Cynghrair Twristiaeth Cymru  
Cymdeithas Cyfreithiau Amgylcheddol y DU –
Gweithgor Cymru  

Unigolion preifat (12%) 
 

22 unigolyn preifat 
 

Iechyd Cyhoeddus (2%) Cyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan  
GIG Cymru – Caffael 
Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Trydydd Sector – 
Economaidd (4%) 

Chwarae Teg 
Masnach Deg Cymru 
International Development Hub 
Cymdeithas Marchnad Gymunedol Glan yr Afon 
Fforwm Economaidd De Ddwyrain Cymru 
Canolfan Cydweithredol Cymru 

Trydydd Sector  – 
Amgylcheddol (13%) 

A4SW 
Ymddiriedolaeth Cadwraeth Ystlumod 
Campaign for National Parks 
Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig 
Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd 
Coed Cymru Cyf 
Cymdeithas Eryri  
Comisiwn Dylunio Cymru 
Ecodyfi 
Cyfeillion Parc Cenedlaethol Sir Benfro 
Cyfeillion y Ddaear Cymru 
Partneriaeth Amgylcheddol Gwynedd  
Cadwch Gymru’n Daclus 
Llais y Goedwig 
Partneriaeth Amgylcheddol Powys 
RSPB Cymru 
Atal Anrhefn Hinsawdd Cymru 
Canolfan Rhyd-y-creuau  
Trustees of The Environmental Network For 
Pemborkeshire (TENP) 
Cyswllt Amgylchedd Cymru 
Ymddiriedolaethau Natur Cymru 
WWF 
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WWF Cymru 
Trydydd Sector – 
Cymdeithasol (10%) 

Y Gronfa Loteri Fawr 
Cymdeithas Rhieni Caerdydd a’r Fro 
Canolfan Gymuned Cathays  
Cymorth Cristnogol 
Cyfanyd 
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru  
Sefydliad Democratiaeth a Datblygu Cynaliadwy 
Leonard Cheshire Disability 
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Castell-nedd 
Port Talbot 
Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliadau’r 
Merched 
Oxfam 
Oxfam Cymru 
Cyfranogaeth Cymru  
PLANED 
Transition Bro Gwaun 
Cynghrair Bwyd Cymru 
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 

Trafnidiaeth (1%) Pwyllgor Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus 
Cymru / Sefydliad Siartredig Logisteg a 
Thrafnidiaeth Cymru (Ar y cyd) 
Sustrans 
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Atodiad B  
 
Ymatebion gan WWF ac Oxfam i’r Ymgynghoriad 
 
WWF – 3163 o ymatebion 
 
Annwyl Weinidog,  
 
Er mai gwlad fechan yw Cymru, gallai arwain y byd fel gwlad gynaliadwy. 
 
Rwy’n gobeithio bod Rio+20 wedi eich ysbrydoli, ac y byddwch chi a’ch cydweithwyr 
yn y cabinet yn cyflwyno cynaliadwyedd i bopeth a wna Llywodraeth Cymru. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud llawer o bethau da am gynaliadwyedd ond mae 
angen troi’r geiriau hyn yn weithredoedd er mwyn sicrhau ein bod yn diogelu 
buddiannau cenedlaethau’r dyfodol. 
 
Rwy’n cefnogi cais WWF Cymru i Fil Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru roi 
mwy o ddyletswydd ar y llywodraeth a’r sector cyhoeddus, i sicrhau bod eu 
gweithgareddau yn gweithio i gyflawni datblygu cynaliadwy a thrwy hynny, barchu 
ffiniau amgylcheddol. 
 
 
Oxfam – 586 o ymatebion  
 
Annwyl John Griffiths, y Gweinidog dros yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy 
 
Rwy’n falch o weld bod Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar gynlluniau i gyflwyno 
bil datblygu cynaliadwy.  Hoffwn weld bil sy’n: 
 
* Cynnwys diffiniad o ddatblygu cynaliadwy sy’n cydnabod effaith Cymru dramor, nid 
dim ond yma yng Nghymru; er enghraifft drwy allyriadau nwyon tŷ gwydr neu 
fasnach deg 
 
* Rhoi dyletswydd gadarn ar Weinidogion Cymru a chyrff cyhoeddus i weithredu er 
mwyn cyflawni datblygu cynaliadwy 
 
* Sefydlu Comisiwn annibynnol a chryf a fydd yn eiriolwr cadarn ar gyfer 
cenedlaethau’r dyfodol, i bobl sy’n byw mewn gwledydd sy’n datblygu a’r rhai sy’n 
byw mewn tlodi yma yng Nghymru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ymwadiad – Ni all Llywodraeth Cymru ddatgelu enwau unrhyw un a ymatebodd ar 
ran WWF ac Oxfam heb gael datganiad penodol o ganiatâd gan yr unigolion. 
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Atodiad C  
 
Crynodeb o’r ymatebion a dderbyniwyd mewn digwyddiadau ymgynghori 
 
Cw1. Beth yw manteision mesur cynlluniau a strategaethau lefel uwch yn 
erbyn ymddygiadau DC? 
 

• Cwestiynau ynglŷn â sut y byddai hyn yn cael ei fesur – credwyd y byddai’n 
anodd gwneud hyn 

• Gallai fod yn ymagwedd gynyddrannol – ond mae’n cymryd amser ac arian i 
wneud hyn 

• Mae rhai sefydliadau eisoes ar y daith DC – ymrwymiad ar lefelau uwch ond 
ymrwymiad anghyson ar lefelau is.  Ysgogi ymagwedd o’r gwaelod i fyny 

• Amheuaeth ynglŷn â gallu’r gyfraith i ysgogi newid mewn ymddygiad 
 
 
Cw2. Beth yw anfanteision mesur cynlluniau a strategaethau lefel uwch yn 
erbyn ymddygiadau DC? 
 

• Gallai ddatblygu i fod yn 
ymarfer blwch ticio 

• Biwrocrataidd a beichus 
• Anodd ei fesur; ond ni ddylai 

hyn ein hatal.  Manylder y 
broses fesur sy’n bwysig 

• Cais am bennu amcanion 
CAMPUS yn y Bil 

• Mae yna lawer o ymddygiadau 
DC – sut y bydd y rhain yn cael 
eu blaenoriaethu? 

 
 
Cw3. Beth yw’r manteision o fesur cynlluniau a strategaethau lefel uwch yn 
erbyn canlyniadau DC? 
 

• Darparu sail dda ar gyfer 
archwilio; tystiolaeth, meini 
prawf a thargedau 

• Deallus a mesuradwy 
• Annog cyflawniad 
• Agwedd dda o’i chyfuno â 

chyfreithiau canlyniadol 

• Pa ddata sy’n bodoli eisoes a 
pha ddangosyddion sydd eu 
hangen? 

• Ffafrio cymysgedd o 
ymddygiadau a chanlyniadau    

• Annog proses o feddwl nad 
yw’n unigol 

 
 
Cw4. Beth yw anfanteision mesur cynlluniau a strategaethau lefel uwch yn 
erbyn canlyniadau DC? 
 

• Dibynnu ar lefelau gwneud 
penderfyniadau 

• Mae cylch gwleidyddol a chylch 
cyllidebol yn hyrwyddo meddwl 
a chynllunio tymor byr – mae 
angen herio hyn 

• Dylai fod yn broses sy’n 
datblygu ac sy’n newid dros 
amser  

• Defnyddio dulliau adrodd sy’n 
bodoli eisoes 

• Dysgu o feysydd eraill 
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• Edrych ar ddyletswyddau 
presennol a’u newid i gynnwys 

DC 
• Anhyblyg  

 
 
Cw5. Beth yw manteision mesur cynlluniau a strategaethau lefel uwch yn 
erbyn diffiniad cyffredinol o DC neu ddefnyddio ymddygiadau mwy 
cyfarwyddol a ffactorau canlyniadau?  
 

• Mae bod yn gyfarwyddol yn ei 
gwneud yn haws i’w fesur a’i 
gyflenwi – mae angen targedau  

• Mae’n rhy amwys 
• Dylai’r cynnig ganolbwyntio ar 

gyfeiriad y broses a dylai fod yn 
hollgynhwysol 

• Ni cheir diffiniad cyfreithiol o DC 
• Mae mabwysiadu egwyddorion 

ymarferol yn fwy perthnasol ac 
effeithiol 

• Mae gormod o ymddygiadau a 
chanlyniadau yn caniatáu mwy 
o gyfle i hyblygrwydd 

• Ceir gwrthdaro rhwng DC a 
chyflenwi nwyddau a 
gwasanaethau a chaffael ar sail 
arfer gorau 

• Cais am derminoleg glir a 
dealladwy 

 

 
Cw6. Beth yw manteision mesur cynlluniau a strategaethau lefel uwch yn 
erbyn diffiniad cyffredinol o DC neu ddefnyddio ymddygiadau mwy 
cyfarwyddol a ffactorau canlyniadau? 
 

• Gallai’r diffiniad fod yn amwys 
• Ni cheir diffiniad cyfreithiol o DC 
• Newid llywodraeth/newid 

diffiniad 
• Ni ellir mesur 

gweledigaethol/anodd ei feintioli 

• Agored i gamddehongliad 
• Cylch mesur cyson 
• Ei effaith a’i ddylanwad ar 

ddeddfwriaethau eraill 

 
 
Cw7. Pa gyrff  y dylid eu cynnwys yn y ddyletswydd?  Sut y gellir cymhwyso’r 
ddyletswydd i wasanaethau cyhoeddus sy’n cael eu darparu gan sefydliadau 
nad ydynt yn rhai cyhoeddus? 
 

• Pob corff a restrir yn y Ddeddf 
Cydraddoldeb 

• Pob corff sy’n derbyn ac yn 
gwario arian cyhoeddus – 
gwirfoddol a statudol 

• Pob corff cyhoeddus 
• Cymhwyso ymagwedd raddol 

gyda’r cyrff mawr yn arwain y 
ffordd 

• Cyrff Cyhoeddus sy’n cyflogi 
mwy na 5 aelod o staff 

• Dim cynghorau tref a chymuned 
• Cwmnïau cyfleustodau 

• Y sector nad yw wedi’i 
ddatganoli – Llysoedd, y 
Weinyddiaeth Amddiffyn, y BBC 

• Y Comisiwn Archwilio 
• Pob corff sy’n cael effaith ar yr 

Amgylchedd, Lles cymdeithasol 
a’r Economi 

• Cyrff nad ydynt yn gyhoeddus 
sy’n darparu gwasanaeth 
cyhoeddus 

• Cymhwyso’r ddeddf drwy 
ddulliau ariannu a chytundebau 
partneriaeth 
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• Cymhwyso’r ddeddf yn yr un 
modd â chydymffurfiaeth â 
deddfwriaeth Iechyd a 
Diogelwch 

• Drwy amodau cynllunio 
• Goblygiadau cytundebol – 

caffael ac yn y blaen 
• Dylai cwmnïau gynhyrchu 

datganiad DC gyda'u datganiad 
ariannol 

• Cwmnïau corfforaethol mawr ar 
sail y ganran o’u busnes a wneir 
yng Nghymru 

• Pŵer gweinidogol i ychwanegu 
a dileu cyrff 

 
 
Cw8. I ba fathau o gynlluniau neu strategaethau y dylai’r Ddyletswydd fod yn 
berthnasol? 
 

• Cynlluniau corfforaethol 
• Blaengynlluniau a chynlluniau 

busnes 
• Cynllunio 
• Caffael 
• Cynlluniau gweithredu 

blynyddol 
• Cynlluniau datblygu 
• Cynlluniau gwelliannau 

corfforaethol 
• Cynlluniau cymunedol 

integredig unigol 
• Cynlluniau Datblygu Lleol 
• Polisïau Trafnidiaeth 
• Polisïau gweithio hyblyg ac 

oriau gweithio 
• Cynlluniau Byrddau 

Gwasanaeth Lleol 

• Cynlluniau rheoli 
• Strategaethau tai 
• Cynlluniau addysg 
• Pob cynllun a strategaeth 
• Cynlluniau Partneriaeth 

Strategol 
• Rheoliadau adeiladu 
• Cynlluniau ariannol a 

chyllidebau 
• Cofrestrau risgiau 
• Cynlluniau archwilio 
• Cynlluniau rheoli gwastraff 
• Cynlluniau twristiaeth 
• Ardaloedd menter 
• Strategaethau a chynlluniau 

lefel uwch 

 
 
Cw9. O safbwynt eich sefydliad/sefydliadau chi, beth ydych chi’n credu fydd y 
prif heriau o gyflwyno ymagwedd DC? 
 

• Datblygu i fod yn ymarfer blwch 
ticio ac nid yw’n brif ffrwd nac 
yn ystyrlon 

• Diffyg arweiniad/cyfeiriad a 
diffiniad er mwyn osgoi bod yn 
amwys 

• Herio meddwl yn y tymor byr 
• Cost/ariannu/amser 
• Angen newid diwylliant a 

hyrwyddwyr 

• Angen targedau i ganolbwyntio 
a gwneud pethau 

• Y Corff yn ddim mwy na 
Chwango arall 

• Angen cyfarwyddyd/hyfforddiant 
a mwy o staff

 23



Cw10. Pa fath o gefnogaeth fydd ei hangen arnoch chi / eich sefydliad er 
mwyn cyflwyno DC neu i gydymffurfio â’r Bil? 
 

• Cymorth ariannol 
• Cydymffurfiaeth orfodol / ffon 
• Cydweithredu a chydweithio 
• Dulliau ariannu hirdymor 
• Cyflwyniad graddol 
• Cyfarwyddyd 
• Gwobr a chydnabyddiaeth 
• Diffiniad 
• Ymuno/uno â chyrff presennol yng Nghorff y DC – Comisiwn Dylunio 

Cymru a CREW 
• Cynllun gweithredu – cryno/clir 
• Gweithdrefnau caffael/tendro gwell 
• Arweiniad gan Lywodraeth Cymru a Phrif Swyddogion Gweithredol ALl 
• Dechrau dysgu DC mewn ysgolion 
• Cyfaill beirniadol 

 24


