
123 
 

Pennod 7: Angen am gais cynllunio  

CYFLWYNIAD  

7.1 Fel a nodir ym Mhennod 3, roedd y pynciau a nodwyd yn y Papur Cwmpasu fel 

"darpariaethau cynllunio craidd" yn cynnwys:  

(1) pwrpas y system gynllunio; sut mae cynllunio yn cael ei gweinyddu; 

(2) y broses o wneud cynlluniau; 

(3) y math o ddatblygu; y broses o ofyn am ganiatâd cynllunio; gwelliannau; a 

(4) gorfodaeth.  

7.2 Mae Penodau 5 a 6 y Papur Ymgynghori hwn wedi trafod y ddau bwnc cyntaf. 

Trafodir gorfodaeth ym Mhennod 12. Mae'r trydydd pwnc yn sefydlu canolbwynt y 

broses gynllunio - mae'n destun bron traean Deddf Cynllunio Gwlad a Thref (DCGTh) 

1990 fel y mae'n sefyll ar hyn o bryd.1 Trafodir hyn felly mewn pum Pennod, o dan 

nifer o benawdau, fel a ganlyn: 

(1) yr angen am ganiatâd cynllunio (Pennod 7); 

(2) ceisiadau cynllunio a wnaethpwyd i awdurdodau cynllunio ac a benderfynwyd 

arnynt ganddyn nhw (Pennod 8); 

(3) ceisiadau cynllunio a wnaethpwyd i Weinidogion Cymru ac a benderfynwyd 

arnynt ganddyn nhw (yn bennaf mewn perthynas â datblygiadau o 

bwysigrwydd cenedlaethol) (Pennod 9); 

(4) gofynion ar gyfer ariannu'r seilwaith (naill ai drwy orfodaeth gynllunio ar ffurf 

cais yn benodol, neu drwy dalu ardoll seilwaith gyffredinol) (gweler Pennod 

10); a 

(5) darpariaethau atodol eraill (apeliadau; amrywiadau a dirymiadau; ataliadau; 

rhybuddion pryniant; priffyrdd) (gweler Pennod 11);  

7.3 Gellir dod o hyd i'r ddeddfwriaeth sylfaenol yn gysylltiedig â'r pynciau hyn yn Rhan 3 

DCGTh 1990, fel a newidiwyd yn Neddf Cynllunio (Cymru) ("DC(C)") 2015.  Gellir 

dod o hyd i Ddeddfwriaeth Eilaidd yng Ngorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref 

(Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (DMPWO) 2012; a cheir cyfarwyddyd 

gweithredu yn y Llawlyfr Rheoli Datblygu, gyda'r ail fersiwn ohono yn cael ei gyhoeddi 

gan Lywodraeth Cymru ym Mis Mai 2017. 

 

                                                           

1 DCGTh 1990, a 57(1). 
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YR ANGEN AM GANIATÂD CYNLLUNIO 

Cyflwyniad 

7.4 Nid yw hi bob amser yn syml gwybod a oes angen cyflwyno cais cynllunio neu beidio 

ar gyfer prosiect penodol; ac mae'r gyfraith wedi mynd yn fwy cymhleth yn y 

blynyddoedd diweddar. 

7.5 Mewn egwyddor, mae angen caniatâd cynllunio os am gyflawni datblygiad - yn y bôn 

gwaith adeiladu neu weithredoedd eraill (gan gynnwys gwaith dymchwel) a 

newidiadau mewn defnydd.2 

7.6 Ble mae angen caniatâd, gall gorchymyn datblygu ganiatáu ar gyfer rhai categorïau 

(fel arfer rhai bychan) i'w datblygu - cyfeirir at hyn yn gyffredinol fel "datblygiad a 

ganiateir".  Mae'r mecanwaith hwnnw wedi cael ei ddefnyddio yn fwy yn y 

blynyddoedd diweddar, ac yn y rhan fwyaf o achosion mae'r caniatâd a roddir yn 

rhwym wrth nifer o amodau.3 

7.7 Ble mae angen caniatâd, a nad yw'r gorchymyn datblygu yn ei ganiatáu, rhaid ceisio 

drwy gyflwyno cais cynllunio i'r awdurdod cynllunio yn gyffredinol (ond nid bob 

amser). 

7.8 Ond y man cychwyn bob amser yw penderfynu os yw prosiect penodol yn 

"ddatblygiad" neu beidio.   Am y rheswm hwn mae rhan 55 DCGTh 1990, sydd yn 

gosod diffiniad o'r term "datblygu", yn un o ddarpariaethau allweddol y Ddeddf, ac yn 

haeddu ystyriaeth ofalus mewn unrhyw ymarfer codeiddio.   

7.9 Mae'r diffiniad syml, yn rhan 55(1) isod, yn dal yn union yr un peth â'r diffiniad 

cyfatebol yn rhan 12(1) DCGTh 1947; ond mae'r darpariaethau sydd yn wedddill yn 

adran 55 wedi cael eu haddasu ychydig gan y Senedd ar sawl achlysur dros y 70 

mlynedd dilynol, i gynnwys neu gadw allan o'r diffiniad rhai materion.  Maent hefyd 

wedi bod yn destun cyfreithiad dros y cyfnod hwnnw.   

7.10 Mae'n amlwg bod angen cadw sylwedd yr hyn sydd yn gyfredol yn rhan 55, a dylai 

fod ar ddechrau'r rhan berthnasol yn y Bil newydd.  Er hynny, gallai fod yn fanteisiol 

i'r rhan gael ei haildrafftio er mwyn bod yn glirach o lawer, heb newid unrhywbeth o 

ran ystyr - o bosib yn cael ei gwahanu i sawl rhan.   

7.11 "Ystyr 'datblygu' a 'datblygu newydd'" yw penawd rhan 55. Mae'r cyfeiriad at 

"ddatblygiad newydd" yn ddiangen, yn dilyn diddymu rhan 55(6) yn Neddf Cynllunio 

ac Iawndal 1991, a gellir ei hepgor.   

Diffiniad sylfaenol o "datblygiad" 

7.12 Ceir y ddarpariaeth allweddol yn rhan 55(1), sydd yn darparu fel a ganlyn: 

                                                           

2   DCGTh 1990, a 57(1). 

3 Yn Lloegr, mae nifer cynyddol o hawliau datblygu a ganiateir yn amodol ar gymalau sydd naill ai yn gofyn 

am hysbysu'r awdurdod cynllunio fel y gall benderfynu a yw eisiau cyfle i gymeradwyo manylion) neu ofyn 

am fanylion penodol i'w cymeradwyo beth bynnag.  Nid yw'r dull hwnnw wedi cael ei fabwysiadu yng 

Nhymru. 
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Yn amodol ar y darpariaethau canlynol yn yr adran hon, yn y Ddeddf 

hon, ac eithrio ble mae'r cyd-destun yn gofyn yn wahanol, mae 

"datblygu" yn golgyu: 

[a] gwneud gwaith adeiladu, peirianneg, mwyngloddio neu 

unrhyw waith arall ar dir, dros dir neu o dan tir; neu 

(b) gwneud unrhyw newid defnydd materol i unrhyw 

adeiladau neu dir arall. 

[llythreniadau mewn cromfachau sgwâr ar gyfer eglurder.] 

7.13 Mae'r geirio o ran 55(1) yn hawdd i'w deall, a hirsefydlog, a does dim eisiau ei newid 

o ran sylwedd, ond byddai'n fanteisiol i wahanu dau aelod y diffiniad yn glir gan fod y 

gwahaniaeth rhyngddynt yn rhedeg drwy'r DCGTh 1900 i gyd.  Byddai gwneud hyn 

hefyd yn fwy eglur mai datblygu, yn y cyd-destun hwn, yw gwneud newid defnydd 

materol i adeiladau neu dir yn hytrach na bod y newid defnydd yn cael ei weld fel 

datblygiad - pwynt a fethir weithiau gan ddeddfwyr a defnyddwyr y Ddeddf.4  

 

DATBLYGIAD GWEITHREDOL 

Dymchweliad 

7.14 Mewnosodwyd diffiniad o'r term "gweithredoedd adeiladu" (yn isdran 55(1A)) yn rhan 

13 Deddf Cynllunio ac Iawndal 1991, i'w gwneud yn glir ei bod yn cynnwys dymchwel 

- gyda phŵer gan Weinidogion Cymru i gadw allan categorïau o ddymchwel drwy 

wneud cyfarwyddyd o dan rhan 55(2)(g).5 

7.15 Roedd y cyfarwyddyd o dan rhan 55(2)(g) sydd mewn grym ar hyn o bryd, a 

gyhoeddwyd yn 19956, wedi cael ei gadw allan yn wreiddiol o'r diffiniad o ddatblgiad: 

(1) dymchweliad o adeilad rhestredig, adeilad mewn ardal gadwraeth, neu gofadail 

rhestredig; 

(2) dymchweliad o unrhyw adeilad arall ac eithrio tŷ annedd neu adeilad ar bwys 

tŷ annedd; 

(3) dymchweliad yn llwyr neu yn rhannol o lidiart, ffens neu wal y tu allan i ardal 

gadwraeth; a'r 

                                                           

4  Pwrpas y system gynllunio yw i reoli newid, yn hytrach na'r status quo. Felly nid yw defnydd tir, fel y cyfryw, 

yn gyfreithlon nac yn anghyfreithlon - gall fod o ganlyniad i newid (graddol neu sydyn), a oedd yn gyfreithlon 

neu'n anghyfreithlon. Ac wrth gwrs gall rhai mathau o ddefnyddio tir fod wedi bodoli cyn dechrau rheoli 

cynllunio modern (1 Gorffennaf 1948). 

5  Yn dilyn y penderfyniad yn LlS Cambridge yn erbyn Ysgrifennydd Gwladol (1992) 64 P&CR 257, CA. 

6  TCP (Demolition – Description of Buildings) Cyfarwyddyd 1995, yn Atodiad A i Gylchlythyr Swyddfa Gymreig 

31/95 (Rheolaeth Gynllunio dros Ddymchweliad). 
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(4) dymchweliad o adeilad gydag uned gyfaint llai na 50 m cu (ac eithrio wal ayyb 

mewn ardal gadwraeth).  

7.16 Cafodd y cyfarwyddyd fel y mae'n perthyn i'r ddau gategori cyntaf hynny ei ddirymu 

gan Y Llys Apêl.7 Fel canlyniad, mae'r categorïau rhain o ddymchweliad, gan 

gynnwys dymchweliad adeiladau rhestredig ac adeiladau mewn ardaloedd 

cadwraeth - yn rhai ar gyfer datblygu, ac felly mae angen cael caniatâd cynllunio (yn 

ogystal, ar hyn o bryd, â chael caniatâd ar gyfer adeiladau rhestredig ac ardaloedd 

cadwraeth.8 Gallai'r ddau gategori sydd yn weddill gael eu cynnwys yn briodol yn y 

GDCG, gan olygu y byddai modd hepgor rhan 55(2)(g).  Byddai hyn yn arwain at 

symleiddiad sylweddol o'r gyfraith yn yr ardal hon.   

7.17 Byddai cadw dymchweliad o fewn cwmpas y datblygiad, heb i Weinidogion Cymru 

gael pŵer i wneud cyfarwyddyd yn tynnu allan rhai categorïau o ddymchweliad, yn ei 

gwneud yn glir bod rhaid cael caniatâd cynllunio bob amser ar gyfer dymchweliad 

adeilad rhestredig neu adeilad mewn ardal gadwraeth, a byddai hyn yn cryfhau'r 

achos dros beidio gorfod gofyn am ganiatâd ar wahân i wneud y gwaith hwn.   

Cwestiwn ymgynghori 7-1.  

Rydym yn cynnig dros dro nad yw pwerau Gweinidogion Cymru i dynnu rhai 

categorïau o ddymchweliad o gwmpas y datblygiad, ar gael ar hyn o bryd yn DCGTh 

1990, adran 55(4)(g), yn cael eu hailddatgan yn y Bil newydd, ond bod modd 

cyflawni'r un canlyniad drwy ddefnyddio GDCG (Gorchymyn Datblygu Cyffredinol a 

Ganiateir). 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Gweithrediadau adeiladu ac eithrio gwaith dymchwel 

7.18 Ac eithrio gwaith dymchwel, nid yw'r diffiniad sylfaenol o "weithrediadau adeiladu", a 

gynhwysir yn rhan 55(1A) DCGTh 1990, wedi achosi unrhyw broblemau yn ymarferol.   

7.19 Awgrymodd Y Llys Apêl (yn Barvis yn erbyn Ysgrifennydd Gwladol dros yr 

Amgylchedd), wrth ystyried os yw gweithred benodol yn "ddatblygiad" neu beidio at 

ddibenion deddfwriaeth gynllunio, mai man cychwyn da yw gofyn yn gyntaf os yw'r 

gwaith sydd wedi cael ei wneud wedi arwain at greu adeilad.  Enwyd rhai ffactorau 

i'w hystyried wrth benderfynu os yw gwrthrych penodol yn adeilad neu beidio - yn 

                                                           

7  R (SAVE Britain’s Heritage) yn erbyn Ysgrifennydd Gwladol [2011] EWCA Civ 334; gweler hefyd Rheolaeth 

Gynllunio dros Ddymchweliad, llythyr at brif swyddogion cynllunio, 18 Ebrill 2011. 

8  A gweler cyfeiriad nawr yn berthnasol yn Lloegr (TCP (Demolition – Description of Buildings) Cyfeiriad 2014) 

– nid oes cyfarwyddyd cyfatebol yng Nghymru. 
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seiliedig yn bennaf ar ei faint, parhauster a'i gysylltiad ffisegol â'r tir.9 Datblygwyd y 

meini prawf rhain gan gyfraith achosion dilynol.10 

7.20 Nodwyd yn y Papur Cwmpasu bod DCGTh 1990 yn cynnwys diffiniad anghyflawn yn 

unig o "adeilad" - er mwyn cynnwys strwythur neu adeilad, neu ran o adeilad, fel a 

ddifiniwyd11.  Ystyriwyd yn y Papur Cwmpasu a fyddai o gymorth i ehangu ar hwn 

drwy gynnwys cyfeiriad at y ffactorau a enwyd yn Barvis. Mynegwyd y farn 

ragarweiniol gennym y byddai'n well efallai i adael y dull o ddehongli'r term "adeilad" 

i gyfraith achosion. Rydyn ni dal o'r farn honno. Mae'r gyfraith achosion yn gosod 

ymagwedd yn hytrach na diffiniad penodol, ac nid yw'n hawdd ei grynhoi mewn iaith 

statudol. 

7.21 Yn gyffredinol, mae Rhan 55(2)(a) yn cadw'r alllan o'r diffiniad o "ddatblygiad": 

gwneud gwaith cynnal a chadw, gwella neu newid arall i unrhyw 

adeilad, gwaith a fydd yn- 

(i) cael effaith ar du mewn yr adeilad yn unig, neu 

(ii)  yn peidio â chael effaith sylweddol ar olwg tu allan yr adeilad. 

7.22 Mae'r cadw allan a nodir uchod yn ddifrifol o bwysig yn ymarferol,  gan ei fod yn tynnu 

allan o reolaeth gynllunio yr holl waith adeiladu mewnol a gwaith allanol bychan.  Er 

hynny, mae'n amodol ar dri eithriad: 

(1) gwneud gwaith ar gyfer gwella adeiladau a effeithiwyd gan ddifrod rhyfel12; 

(2) gwaith a ddechreuwyd ar ôl 5 Rhagfyr 1968 ar gyfer newid adeilad drwy 

ddarparu lle ychwanegol ynddo o dan ddaear13; a 

(3) gwneud gwaith a fyddai'n cael effaith ar gynyddu'r arwynebedd llawr i raddau y 

gellid eu nodi mewn gorchymyn datblygu14. 

7.23 Mae'r cyntaf o'r eithriadau rhain yn ddiangen bellach, a gellid eu hepgor.   

7.24 Gallai'r ail gategori gael ei newid gan adael allan y dyddiad dechrau. Ond mewn 

gwirionedd mae'n enghraifft arbennig o'r ymagwedd gyffredinol a gyflwynwyd (sawl 

blwyddyn yn ddiweddarach) gan y trydydd categori.  Gallai'r ddeddfwriaeth felly gael 

ei symleiddio gan ddarparu bod gwneud unrhyw waith i gynnyddu arwynebedd llawr 

                                                           

9  Barvis Ltd v Secretary of State for the Environment (1971) 22 P&CR 710. 

10  Cyfraith Cynllunio yng Nghymru: Papur Cwmpasu (2015) Comisiwn y Gyfraith Papur Ymgynghori Rhif 

228,paragraffau 7.25 – 7.28. 

11  DCGTh 1990 a 336(c). 

12  Proviso to DCGTh 1990, s 55(2)(a) (this originates from DCGTh 1947, and relates specifically to damage 

during the Second World War). 

13  DCGTh 1990 adran 336(c). 

14  DCGTh 1990, adran 55(2A),(2B), fel a fewnosodwyd yn DCPhG 2004, adran.49; mae'r cyfyngiad ar hyn o 

bryd yn berthnasol i waitha ddechreuodd ar ôl 22 Mehefin 2015 gyda'r effaith o gynyddu arwynebedd llawr 

yn fwy na 200 m sg, mewn amgylchiadau lle defnyddir yr adeilad ar gyfer adwerthu nwyddau ac eithrio bwyd 

poeth (Gorchymyn CGTh 2012 (Llawlyfr Rheoli Datblygu) (Cymru) erthygl 2A). 
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adeilad, p'un ai ei fod o dan ddaear neu fel arall, yn ddatblygiad bob amser. Byddai 

hyn yn rhoi cyfle i'r GDCG gael ei newid i ddarparu ar gyfer achosion lle bydd gwaith 

o'r fath yn ddatblygiad a ganiateir. 

7.25 Roedd Fforwm Ymgynghorwyr Cynllunio Cymru o'r farn y gallai'r arolwg hwn fod yn 

gyfle i 'ystyried os oes modd ehangu cwmpas y gweithredoedd a allai gael eu cadw 

allan o'r diffiniad datblygiad'. 

7.26 Deallwn ei bod yn ymddangos yn ddymunol i gadw rhai categorïau o weithredu allan 

- ac yn wir newidiadau o ran defnydd - o'r angen am ganiatâd cynllunio, ond rydym 

o'r farn bod modd cyflawni hyn yn well drwy eu cynnwys o fewn y categorïau o 

ddatblygiad a ganiateir, yn y GDCG, yn hytrach na mewn newidiadau pellach i 

DCGTh 1990. Mae hyn yn rhannol oherwydd ei bod yn haws gwneud newidiadau i 

is-ddeddfwriaeth ar sail arbrofol, ac hefyd oherwydd y gall hawliau datblygu a 

ganiateir gael eu tynnu yn ôl mewn rhai achosion penodol drwy osod cyfarwyddyd 

erthygl 4. 

7.27 Yn olaf, gellir nodi, lle mae gwaith yn cael ei wneud i adeilad rhestredig, mae'r diffiniad 

normal o ddatblygiad yn gymwys fel y mae mewn achosion eraill.  Er hynny, mae 

gwneud gwaith newidiadau ac estyniadau i'r adeilad mewn dull a allai gael effaith ar 

ei nodwedd fel adeilad o bensaernïaeth arbennig neu o ddiddordeb hanesyddol yn 

gofyn am "ganiatâd adeilad rhestredig", yn ogystal ag unrhyw ganiatâd cynllunio a all 

fod yn ofynnol.15 Mae hyn yn arwain at orgyffwrdd rheoli sylweddol, fydd yn bwnc a 

drafodir mewn Pennod i ddod.16 

Cwestiwn ymgynghori 7-2.  

Rydym yn cynnig dros dro y dylid egluro bod maint y gweithrediadau adeiladu 

bychan nad ydynt wedi eu gadael allan o'r diffiniad o ddatblygu gan DCGTh 1990, 

rhan 55(2)(a), sydd ar gael ar hyn o bryd yn yr amod i ran 55(2)(a) ac yn rhan 55(2A) 

a (2B), gydag un ddarpariaeth i'r perwyl bod datblygiad yn golygu gwneud unrhyw 

waith i gynyddu arwynebedd llawr yr adeilad, p'un ai ei fod o dan ddaear neu fel 

arall. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Gweithrediadau Peirianneg 

7.28 Roeddem wedi nodi, yn y Papur Cwmpasu, na ddiffinir y term "gweithrediadau 

peirianneg" yn y Ddeddf, ar wahân i nodi eu fod yn cynnwys 

(1) "ffurfio neu osod allan dull o gael mynediad i briffordd"17; ac 

                                                           

15  Deddf Adeiladau Rhestredig, rhannau 7,9. 

16  Gweler Pennod 13. 

17  Cyfraith Gynllunio yng Nghymru: Papur Cwmpasu (2015) Comisiwn y Gyfraith Papur Ymgynghori Rhif 228, 

paragraff 7.20. 
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(2) i bob pwrpas, "gosod neu gydosod unrhyw danc mewn unrhyw ran o unrhyw 

ddyfroedd mewndirol gyda'r pwrpas o ffermio pysgod yno".18 

Yn ychwanegol, mae'r Llysoedd wedi awgrymu (yn Fayrewood Farms v Ysgrifennydd 

Gwladol19)y gallai fod yn weithrediad a fyddai'n cael ei oruchwylio gan beiriannydd 

(gan gynnwys peiriannydd traffig a pheiriannydd sifil) - sy'n adlais o'r diffiniad yn y 

Ddeddf o weithrediad adeiladu. 

7.29 Cytunodd Persimmon Homes West Wales ("Persimmon") y gallai gweithrediadau 

peirianneg gael eu diffinio yn y Bil Cynllunio newydd.  Byddai'n bosib i gyfuno'r dair 

elfen a amlygwyd yn y pargraff blaenorol i un diffiniad yn unig, a fyddai o bosib yn 

egluro'r sefyllfa gyfredol heb newid sylwedd y gyfraith yn arwyddocaol.   

7.30 Serch hynny, cytunodd y Grid Cenedlaethol gyda'r datganiad yn ein Papur Cwmpasu 

a ddywedodd fod y diffyg dryswch amlwg ynglŷn â deall gweithrediadau peirianneg 

yn milwrio tuag at adael y diffiniad mewn cyfraith achosion, a byddai'n ddymunol yma 

hefyd i gael diffiniad ledled y DU.  Yn ychwanegol, mae'n bosibl bod nifer o fathau o 

waith sydd ar hyn o bryd yn cael eu categoreiddio fel "gweithrediadau peirianneg" - 

megis rhai mathau o waith tirlunio - na fyddent fel rheol dan oruchwyliaeth peirianydd. 

Cwestiwn Ymgynghori 7-3. 

Byddai'n bosibl ymgorffori diffiniad o "gweithrediadau peirianneg" yn y Bil, i'r 

perwyl eu bod yn weithrediadau sydd fel arfer dan oruchwyliaeth rhywun sy'n 

gweithio fel peiriannydd, yn cynnwys: 

(1) ffurfio neu osod allan dull o gael mynediad i briffordd; a 

(2) gosod neu gydosod unrhyw danc mewn unrhyw ran o unrhyw ddyfroedd 

mewndirol gyda'r pwrpas o ffermio pysgod yno. 

Rydym yn gwahodd barn ymgyngoreion.  

 

Gweithrediadau mwyngloddio 

7.31 Rydym yn ystyried ym Mhennod 17 y Papur Ymgynghori hwn y diffiniadau o'r telerau 

gwahanol a ddefnyddir yn DCGTh 1990 i gyfeirio at weithrediadau mwyngloddio a 

gweithgareddau perthnasol, gan ddod i'r casgliad y dylid defnyddio'r term 

"gweithrediadau mwyngloddio" yn gyffredinol yn lle "ennill a gweithio mwynau".20  O 

ystyried y cynnig hwnnw, nid oes eisiau newid y diffiniad o "datblygiad" a geir ar hyn 

o bryd yn rhan 55(1); ond ni fyddai angen cadw'r diffiniad o "weithrediadau 

mwngloddio", yn rhan 55(4), yn y Bil.  

                                                           

18  DCGTh 1990, rhan 55(4A), fel a fewnosodwyd yn PCPA 2004. 

19  [1984] JPL 267. 

20  Gweler cwestiwn ymgynghori 18-5. 
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Gweithrediadau eraill 

7.32 Nid oes diffiniad yn y Ddeddf o "weithrediadau eraill", ac ni ellir cael un, gan fod y 

term yn un hollgynhwysol i gynnwys materion nad ydynt wedi cael eu categoreiddio.  

Ar un adeg,21credwyd bod posibilrwydd o gynnwys dymchweliad o dan y pennawd 

hwn; ond mae hyn ei drechu oherwydd y cynhwysiad penodol o ddymchweliad o fewn 

cwmpas gweithrediadau adeiladu.   

7.33 Mae dau fath o gategori o weithrediadau a gadwyd allan o gwmpas y datblygiad (yn 

rhan 55(2)(b),(c) DCGTh 1990) - yn bennaf gwaith i'r priffyrdd, a allent gael eu 

categoreiddio naill ai fel gweithrediadau peirianneg neu weithrediadau eraill. Mae 

rhain yn syml iawn. 

 

NEWID DEFNYDD 

Egwyddorion sylfaenol 

7.34 Mae'r ail aelod o "datblygiad" yn cynnwys gwneudunrhyw newid materol i'r defnydd 

o unrhyw adeiladau neu dir arall. Yn ymarferol, mae hyn yn arwain at fwy o 

ansicrwydd, ac o ganlyniad cyfreithiad, na datblygu gweithredol. 

7.35 Mae'r cwestiwn o a yw'r newid materol i'r defnydd o dir wedi digwydd neu wedi'i 

gynnig yn dibynnu ar ystyried maint yr uned dir dan ystyriaeth.  Mae hyn wedi arwain 

at lawer o gyfreithiad dros sawl blwyddyn, yn arwain at ymddangosiad rhywbeth a 

adnabyddir fel athrawiaeth yr "uned gynllunio".  Mae nifer o ymgyngoreion y Papur 

Cwmpasu wedi awgrymu y gallai'r term hwn gael ei ddiffinio yn y ddeddfwriaeth, neu 

gallai'r egwyddor gael ei chodeiddio.    

7.36 Er hynny, fel a ddangoswyd yn Burdle yn erbyn Ysgrifennydd Gwladol22, bydd yr 

asesiad o beth yw'r uned gywir i'w hystyried mewn unrhyw achos benodol yn anochel 

yn fater o ffaith a gradd.  Er y bydd y llysoedd, o bryd i'w gilydd, yn darparu canllawiau 

defnyddiol ar sut i wneud hyn, nid ydym yn ystyried y byddai'n briodol nac o gymorth 

i geisio trosglwyddo cyngor o'r fath i fformiwla statudol gryno. 

7.37 Mae'r un peth yn wir am benderfynu beth yw'r defnydd sylfaenol a chynorthwyol o 

uned gynllunio benodol, ac i'r cysyniad o ddwysáu defnydd - bu'r ddau yn destun 

llawer o gyfraith barnwyr sydd bron yn anochel yn benodol i ffeithiau achosion 

neilltuol.   

7.38 Felly, er enghraifft, ble defnyddir rhai ysguboriau a thir agored cwmpasol am gyfuniad 

o bwrpasau megis rhai amaethyddol, storio, gwerthu a chludo, gyda'r elfennau 

gwahanol yn amrywio mewn dwysder dros sawl blwyddyn, ni all fod un fformiwla 

statudol daclus ar gyfer penderfynu beth yw'r uned gywir o dir i'w hystyried ar unrhyw 

ddyddiad, beth yw'r defnydd sylfaenol a chynorthwyol o'r tir hwnnw, ac os oes unrhyw 

defnydd unigol wedi'i ddwysáu, neu wedi'i newid o ran nodwedd, i'r graddau bod 

                                                           

21  Cyn penderfyniad y Llys Apêl yn CC Caaergrawnt v Ysgrifennydd Gwladol (1992) 64 P&CR 257, CA (gweler 

para. 7.14 uchod). 

22  [1972] 3 All ER 240, per Bridge J tud 244. 
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modd dweud bod newid materol o ddefnydd wedi digwydd.  Mae'r cyfan yn fater o 

ffaith a gradd. 

7.39 Felly, er bod amlder sylweddol o gyfraith achosion sydd yn perthyn i "newid materol 

o ddefnydd", a allai ddarparu cyngor defnyddiol mewn sefyllfaoedd o'r fath, nid yw 

hyn i'w weld o gymorth - neu hyd yn oed yn bosibl - i geisio ei grynhoi o fewn geiriad 

y Bil. 

7.40 Yn fwy cyffredinol, nid yw'r Ddeddf yn cynnwys unrhyw ddiffiniad o "newid materol o 

ddefnydd", ac mae'r math o gyfreithiad perthnasol dros y 70 mlynedd diwetha yn 

awgrymu nad yw'n bosibl yn realistig i gael un diffiniad cyffredinol.23 Ond mae'r Deddf 

yn benodol yn cynnwys rhai materion a chadw materion eraill allan. 

Dosbarthiadau Defnydd 

7.41 Mae Gorchymyn Dosbarthiadau Defnydd - a wnaethpwyd o dan rhan 55(2)(f) DCGTh 

1990 - yn hynod o ddefnyddiol, yn dileu'r angen am i'r system gynllunio fod yn rhan 

o newidiadau mewn defnydd na fyddant, mae'n debyg, o unrhyw bwys mewn termau 

cynllunio.24 Defnyddir y term "dosbarthiadau defnydd" ar gyfer grwpio defnydd sydd 

fwy neu lai yr un fath o ran effaith, gyda'r ddeddfwriaeth sylfaenol yn darparu bod 

newid defnydd o fewn un dosbarth penodol i un arall yn yr un dosbarth yn cael ei 

gadw allan o'r diffiniad o "datblygiad".   

7.42 Mae hyn yn golygu nad oes ymglymiad gan yr awdurdod cynllunio mewn perthynas 

â newid o'r fath; a nid yw'n gallu ceisio adfer rheolaeth trwy gyfarwyddyd erthygl 4. 

7.43 Yn ychwanegol, gall gorchymyn datblygu cyffredinol neu leol ddarparu bod newid 

defnydd mewn un categori penodol i'r llall fel arfer yn ddatblygiad a ganiateir - er yn 

yr achos hwn byddai'n bosibl i'r awdurdod wneud cyfarwyddyd yn gofyn am i gais 

cynllunio gael ei gyflwyno. Felly, er enghraifft, mae newid o fwyty (defnydd yn 

Nosbarth A3) i siop (defnydd Dosbarth A1) yn ddatblygiad a ganiateir. 

7.44 Mae Rhan 333(4) yn darparu bod y gorchymyn o dan rhan 55(2)(f) yn darparu ar 

gyfer dosbarthiadau defnydd (fel sy'n digwydd gyda gorchymyn datblygu) i fod yn 

offeryn statudol; ond mae rhan 333(5)(b) yn hepgor gorchymyn o'r rhestr am y rhai 

i'w gwneud yn ôl y weithdrefn penderfyniad negyddol.  Mae'r arfer presennol yn gyfle 

defnyddiol i gywiro'r hepgoriad hwn. Yn ychwanegol, yn unol â'n hymagwedd  

gyffredinol at is-deddfwriaeth, awgrymwn fod y pwerau newydd yn cyfeirio at 

reoliadau dosbarthiadau defnydd, yn hytrach nag at orchymyn.    

Cwestiwn ymgynghori 7-4. 

Rydym yn cynnig dros dros y dylai fod darpariaeth amlwg ynglŷn â chymeradwyo 

rheoliadau dosbarthiadau defnydd yn ôl y weithdrefn penderfyniad negyddol. 

                                                           

23  Mae diffiniad yn rheoliad 5 Rheoliadau Adeiladu 2010; ond ni fyddai hyn yn briodol yn y cyd-destun 

presennol. 

24  OS 1987 Rhif 764, newidwyd gan OSau 1991 Rhif 1567, 1992 Rhif 610, 657, 1994 Rhif 724, 1995 Rhif 297 

2002 Rhif 1875, 2016 Rhif 28. 
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Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Newidiadau defnydd yn perthyn i dai annedd. 

7.45  Mae Rhan 55(2)(d) yn darparu  

Ni ddylai'r defnydd o unrhyw adeilad neu dir o fewn cwrtil yr anhedd-

dŷ am unrhyw bwrpas achlysurol i fwynhad yr anhedd-dŷ gael ei 

ystyried at ddibenion y Ddeddf hon i gynnwys datblygiad y tir.   

7.46 Dywed Rhan 55(3)(a):  

Er mwyn osgoi amheuaeth datgenir, at dibenion y rhan hon, bod y 

defnydd o ddau dŷ annedd neu fwy ar wahân o unrhyw adeilad a 

ddefnyddiwyd yn flaenorol fel un tŷ annedd yn unig yn gofyn am 

newid materol i ddefnydd yr adeilad a phob rhan ohono a ddefnyddir 

felly. 

7.47 Y cwestiwn cyntaf a godwyd gan y ddwy ddarpariaeth yw beth a olygir gan y term 

"anhedd-dŷ". Ystyriwn hyn yn fwy trylwyr ym Mhennod 17, yng nghyd-destun y 

diffiniadiau o'r termau a ddefnyddir mewn Deddfau cynllunio yn gyffredinol.  Rydym 

felly yn cynnig dros dro bod y term "annedd" yn cael ei ddefnyddio, yn hytrach nac 

"anhedd-dŷ", yn y darpariaethau yn y Bil yn sydd yn cymryd lle rhannau 55(2)(d) a 

55(3)(a) ac nad yw'r diffiniad i gynnwys anhedd-dŷ a fflat.25 

7.48 Yr ail gwestiwn a godwyd yn rhan 55(2)(d) yw ystyr y gair "cwrtil". Ystyrir hyn hefyd 

ym Mhennod 17, lle rydym yn cynnig dros dro y dylai'r Bil gynnwys darpariaeth i'r 

perwyl bod y cwestiwn os yw'r strwythur o fewn cwrtil yr adeilad i'w benderfynu yn ôl 

cynllun ffisegol yr adeilad a'r strwythur, eu perchenogaeth (gorffennol a phresennol), 

a'u defnydd a gweithrediad (gorffennol a phresennol).26 

7.49 Ar y manylyn hwnnw, gall "defnydd" o dir at ddibenion preswyl ddilyn o newid materol 

defnydd, ond mae'r cysyniad o "ddatblygiad" yn perthyn i'r newid yn unig,  nid y 

defnydd canlyniadol ei hunan.  Byddai rhan 55(2)(d) ychydig yn glirach, felly, pe bai'n 

datgan bod y newid defnydd o dir o fewn cwrtil yr adeilad a feddiannir fel annedd i'w 

ddefnyddio at ddibenion sydd yn gysylltiedig â'r anheddiad hwnnw ddim yn ffurfio 

datblygiad. 

Newid defnydd yn cynnwys newid i'r nifer o anheddau 

7.50 Mae Rhan 55(3)(a) yn ei gwneud yn glir bod israniad o un uned breswyl i ddwy - naill 

ai un tŷ i ddau fflat neu un fflat i ddau fflat llai - yn "newid defnydd materol", ni waeth 

sut y gellir ei ystyried felly.   Ond nid yw'n glir os yw newid yn y cyfeiriad arall - dau 

fflat i un tŷ, neu ddau fflat bach i un fflat mawr - hefyd yn newid defnydd materol.  Nid 

ymddengys yn glir chwaith os bydd y gwaith o wneud cynllun adnewyddu mewnol i 

newid defnydd mewn adeilad o, er enghraifft, bum fflat i saith (neu saith fflat i bump) 

                                                           

25  Gweler cwestiwn ymgynghori 8-15. 

26  Gweler cwestiwn ymgynghori 8-15. 
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o reidrwydd yn arwain at newid defnydd materol yr adeilad ar y cyfan, neu unrhyw 

ran ohono. 

7.51 Mae'r llysoedd wedi dal y gall newid o'r fath fod yn faterol, yn dibynnu ar ei 

ganlyniadau cynllunio.27 Serch hynny, yn ymarferol, mae'n drysu'r cwestiwn o os yw 

newid penodol yn ddymunol, fel mater o bolisi, gyda'r cwestiwn blaenorol o oes angen 

gofyn am ganiatâd; mae felly yn arwain at gryn ansicrwydd i'r rhai sy'n gwneud 

ceisiadau. 

7.52 Os bydd newid mewn un cyfeiriad yn cael ei ddiffinio i fod yn faterol, beth bynnag, y 

cam nesaf rhesymegol sydd yn dilyn yw bod newid o'r un fath yn y newid cyferbyniol 

yn faterol i'r un graddau.  Gallai'r newid o'r fath, wrth gwrs, mewn unrhyw achos 

penodol - o'r naill gyfeiriad a'r llall - fod yn dra dymunol neu annymunol o ran termau 

cynllunio; neu gallai fod yn hollol niwtral.  Ond bydd hyn yn bwnc i'r awdurdod 

cynllunio benderfynu, wedi iddynt derbyn cais.  Ystyriwn y byddai'n cael gwared ar 

ansicrwydd pe byddid yn ei gwneud yn glir bod unrhyw newid o'r naill gyfeiriad a'r llall 

yn un materol. 

Cwestiwn ymgynghori 7-5. 

Rydym yn cynnig dros dro y dylid egluro rhan 55(3)(a) trwy ddarparu bod y defnydd 

fel un annedd neu fwy o unrhyw adeilad a ddefnyddiwyd yn flaenorol fel nifer o 

anheddau i'w gweld yn gynnwys newid materol yn defnydd yr adeilad a phob rhan 

ohono a ddefnyddir. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Newidiadau defnydd eraill nad ydynt yn faterol 

7.53 Mae Rhan 55(2)(e) DCGTh 1990 yn darparu na ddylai'r defnydd ar gyfer 

amaethyddiaeth neu goedwigaeth gael ei ystyried i gynnwys datblygiad.  Yma hefyd, 

fel sydd yn briodol gyda'r defnydd o dir o fewn cwrtil yr annedd, mae cynhyrchu'r Bil 

yn gyfle i esbonio y dylai canolbwynt yr ymholiad fod ar a yw'r newid defnydd yn 

faterol, ac felly yn ddatblygiad, yn hytrach nag ar y defnydd canlyniadol ei hunan.  

7.54 Derbyniwyd rhai awgrymiadau ar gyfer dosbarthiadau defnydd pellach o bosib - er 

enghraifft, ar gyfer cartrefi gwyliau (cyfwerth â'r dosbarth newydd ar gyfer tai 

amlfeddiannaeth). Mae'n amlwg bydd angen cyfuno, rhywbryd, Gorchymyn Cynllunio 

Gwlad a Thref (Dosbarthiadau Defnydd) 1987 â'r saith gorchymyn yn ei newid;28 ac 

heb amheuaeth bydd y dosbarthiadau yn cael eu hadolygu y pryd hynny.  Yn wir, 

deallwn fod y gwaith hwn ar y gweill gan Lywodraeth Cymru. Er hynny, mae hyn y tu 

                                                           

27  Richmond-upon-Thames v Ysgrifennydd Gwladol [2000] 2 PLR 115, cynhaliwyd yn ddiweddar yn R 

(Kensington a Chelsea RBC) v Ysgrifennydd Gwladol [2016] EWHC 1785 (Gwein). 

28  Gweler troednodyn 24 uchod. 
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allan i gwmpas y prosiect hwn, sydd yn canolbwyntio yn bennaf ar ddeddfwriaeth 

sylfaenol.29 

Cwestiwn ymgynghori 7-6. 

Rydym yn cynnig dros dro y dylai rhan 55(2)(d) i (f) DCGTh gael ei hesbonio 

ymhellach drwy ddarparu y dylai'r newidiadau defnydd canlynol gael eu hystyried at 

ddibenion y Ddeddf hon i beidio â chynnwys datblygiad y tir: 

(1) y newid defnydd o dir o fewn cwrtil yr annedd i'w ddefnyddio at unrhyw 

ddiben yn achlysurol er mwynhad yr annedd ei hunan; 

(2) y newid defnydd o unrhyw dir i'w ddefnyddio at dibenion amaethyddol neu 

goedwigo (gan gynnwys coedwigiad) a'r newid defnydd ar gyfer y dibenion 

hynny o unrhyw adeilad cyfannedd ynghyd â'r tir a ddefnyddir; 

(3) yn achos adeiladau neu dir arall a ddefnyddir ar gyfer defnydd o fewn unrhyw 

ddosbarth a bennwyd mewn gorchymyn a wnaethpwyd gan Weinidogion 

Cymru o dan yr adran hon, y newid defnydd o unrhyw ran o'r adeiladau neu'r 

tir arall, o'r defnydd hwnnw i unrhyw ddefnydd arall o fewn yr un dosbarth. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

FFYRDD O GAEL CANIATÂD CYNLLUNIO  

7.55 Bydd yn glir bod "datblygiad", fel y'i diffiniwyd yn rhan 55, yn cynnwys popeth o 

brosiectau datblygu enfawr i estyniadau cartrefi bychan; a bydd angen caniatâd 

cynllunio ar gyfer pob un ohonynt.  Mae'r Deddfau Cynllunio felly wedi darparu bob 

amser bod modd cael caniatâd mewn nifer o ffyrdd, sydd yn golygu nad oes rhaid 

cyflwyno cais mewn sawl achos - gan arbed amser ac arian i bawb cysylltiedig. 

7.56 Mae Rhan 58(1) DCGTh 1990 felly yn darparu bod modd cael caniatâd cynllunio: 

(1) drwy ganiatâd cyffredinol mewn gorchymyn datblygu (fel arfer y GDCG) yn 

awdurdodi'r holl ddatblygu mewn categori penodol, o bosibl gyda chymalau 

amodol; 

(2) drwy ganiatâd cyffredinol, mewn gorchymyn datblygu (hefyd fel arfer y GDCG), 

yn awdurdodi'r holl ddatblygu mewn categori penodol, ond yn amodol ar gymal 

yn gofyn i'r awdurdod cynllunio gael cyfle i gymeradwyo manylion datblygiad 

penodol ond nid yr egwyddor); 

(3) gan orchymyn datblygu lleol, a wnaethpwyd gan awdurod cynllunio, o bosibl 

gyda chymalau amodol fel yn (1) neu (2); 

                                                           

29  Gweler para 4.29. 
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(4) gan yr awdurdod cynllunio neu Weinidogion Cymru, mewn ymateb i gais yn 

awdurdodi datblygiad penodol; neu 

(5) drwy fabwysiadu prosiect parthau cynllunio syml neu brosiect ardal fenter. 

7.57 Fel arall, gellir tybio ei fod wedi ei ganiatáu gan adran 90 (datblygiad yn manteisio o 

awdurdodiad y llywodraeth).30 

7.58 Mae Rhan 58 yn hollol ddatganiadol ac yn wir mae braidd yn gamarweiniol yn ei ffurf 

gyfredol, fel y gallai ymddangos i rywun nad yw'n gyfreithiwr fel rhestr gynhwysfawr. 

Fel mater o ffaith, fel ma'er adran yn cydnabod31, nid yw'n gynhwysfawr o bell ffordd, 

o ran bod sawl ffordd arall o gael caniatâd cynllunio neu wedi ei dybio fel petai wedi 

ei roi.32 Ymddengys nad yw'n ateb unrhyw ddiben, felly rydym yn cynnig dros dro nad 

yw'n cael ei ailddatgan yn y Bil newydd - er ein bod yn cydnabod posibilrwydd bod y 

Bil yn cynnwys darpariaethau "arwyddbyst" yn crynhoi'r darpariaethau eraill. 

Cwestiwn ymgynghori 7-7. 

Rydym yn cynnig dros dro nad yw rhan 58 DCGTh 1990 (ffyrdd o gael caniatâd 

cynllunio) yn cael ei hailddatgan yn y Bil Cynllunio newydd yn ei ffurf presennol. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

 

CANIATÂD A RODDIR GAN ORCHYMYN DATBLYGU  

7.59 Fel rheol, cyfeirir at y dair gweithdrefn gyntaf a restrir uchod fel "datblygiad a 

ganiateir".  Mae'r un gyntaf yn caniatáu datblygiadau sydd fel rheol yn dderbyniol i'w 

cymeradwyo yn syth, heb unrhyw oedi.  I bob pwrpas, o safbwynt y perchennog tir 

neu ddarpar ymgeisydd, mae'n bosibl ei bod yn ymddangos fel bod dim angen 

caniatâd o gwbl mewn achosion o'r fath - er nad yw hyn yn fanwl gywir oherwydd gall 

y caniatâd a roir yn erthygl 3 GDCG gael ei dynnu yn ôl mewn egwyddor gan 

"gyfarwyddyd erthygl 4" - ond mae cyfarwyddiadau o'r fath yn ymarferol yn brin iawn.   

                                                           

30  DCGTh 1990, a 58(2). 

31  DCGTh 1990, a 58(3) yn datgan "Mae'r adran hon heb ragfarn i unrhyw ddarpariaethau eraill o'r Ddeddf hon 

ar gyfer rhoi caniatâd.” 

32  Mae eraill yn cynnwys caniatâd a roir gan rybudd dirwyn i ben (o dan TPCA 1990, adrannau 102 neu 104), 

mewn ymateb i hysbysiad prynu (DCGTh 1990, adran 141(2) neu'r Ddeddf Adeiladau Rhestredig, adran 

35(5)), mewn ymateb i gamau gorfodi (TPCA 1990, adrannau 173(11),(12), adran 177), mewn ymateb i gais 

am dystysgrif datblygiad cyfreithlon (DCGTh 1990, adran 196), neu gan Ddeddf Seneddol; a chaniatâd 

tybiedig ar gyfer datblygiad wedi'i awdurdodi gan adran o'r Llywodraeth (DCGTh 1990, adran 90) ac am 

hysbysebu (DCGTh 1990, adran 222) (para 14.5).  Gellir rhoi caniatâd cynllunio gan orchmynion datblygu 

maerol (DCGTh 1990, adran 61DA) a gorchmynion datblygu cymdogaeth (adran 61J), ond yn Lloegr yn 

unig. 



136 
 

7.60 Mae tuedd wedi bod i fwy a mwy o gategorïau datblygiad i'w caniatáu yn y ffordd hon, 

gyda'r canlyniad anochel bod ffiniau y categorïau yn dod yn fwy coeth, ac o ganlyniad 

mae'n fwy cymhleth i ddefnyddwyr nad ydynt y broffesiynol i'w deall. 

7.61 Mae'r ail gategori uchod yn caniatáu datblygiad i'w gymeradwyo mewn egwyddor yn 

awtomatig, ond mae cyfle i'r awdurdod ymyrryd ynghylch manylion, neu i wirio ei bod 

yn cydymffurfio â gofynion ynglŷn â materion megis llifogydd.  Roedd hyn yn arfer 

bod yn berthnasol yn bennaf i ddatblygiad amaethyddiaeth, coedwigaeth, mwynau, 

a gwaith a awdurdodwyd gan ddeddfwriaeth breifat33 - ond yn ddiweddarach, mae 

wedi cael ei ddefnyddio yn fwy aml mewn cysylltiad â dosbarthiadau gwahanol o 

ddatblygiad a ganiateir, megis telathrebu, cyfleusterau tollfyrdd, a dymchweliad.34 Yn 

Lloegr, ond nid yng Nghymru, mae wedi cael ei ddefnyddio i ganiatáu amyrwiaeth o 

newidiadau defnydd.  

7.62 Y canlyniad yw mewn nifer cynyddol o achosion, bod datblygiad arfaethedig yn cael 

ei caniatá, mewn egwyddor, ond yn amodol ar gymal bod y cais yn cael ei gyflwyno 

i'r awdurdod cynllunio i'w cymeradwyo am ei fanylion.  O safbwynt yr ymgeisydd, ac 

o'r awdurdod yn aml, mae'n debyg mewn sawl achos i'r hen drefn lle roedd rhaid 

cyflwyno cais i'r awdurdod i gael caniatâd cynllunio, a roddwyd neu wrthodwyd; mae 

rhaid i'r awdurdod fod yn rhan ohono o hyd, a mae dal potensial am oedi.  O dan y 

drefn newydd, y gwahaniaeth yw nad oes cyfle gan yr awdurdod (ac eithrio gwneud 

cyfarwyddyd erthygl 4) i wrthod datblygiad o'r fath mewn egwyddor.  Eto, mae'r dull 

hwn wedi cael ei ddefnyddio llawer llai yng Nghymru nac yn Lloegr. 

7.63 Bydd cynhyrchu y Côd Cynllunio newydd yn gyfle defnyddiol i ddwyn y darpariaethau 

ynghyd ynglŷn â rhoi caniatâd gan orchymyn datblygu cyffredinol - rhan 

59(2)(a),(3),60 a 61D(1),(2) DCGTh 1990.35 

7.64 Nid oes angen Rhan 61 bellach; mae isadran (1) yn dyblygu rhan 333(4B); a nid yw 

isadrannau 2 a 3, ynglŷn â pherthnasedd deddfwriaeth cyn-1947, o unrhyw ddefnydd 

parhaol. 

7.65 Awgrymwyd inni y dylai'r darnau gwahanol o ddeddfwriaeth eilaidd sydd yn darparu 

hawliau datblygiad a ganiateir yng Nghymru gael eu cynnwys yn un gorchymyn wedi'i 

gyfuno - fel oedd wedi digwydd yn Lloegr yn 2015.36 Yn amlwg, byddai hynny wir yn 

ddymunol, a bydd heb os yn cael sylw os bydd adnoddau yn caniatáu; deallwn yma 

hefyd fod y gwaith ar y gweill gan Lywodraeth Cymru.  Er hynny, eto, ni wnawn 

unrhyw gynigion gan ei fod y tu allan i gwmpas y prosiect hwn.   

 

                                                           

33  TCP(GP)O 1995, Atodiad 2, Rhannau 5, 6, 11, 19, 20. 

34  TCP(GP)O 1995, Atodiad 2, Rhannau 24, 30, 31. 

35  DCGTh 1990, nid oes angen adran 60(4). 

36  SIs 1995 Rhif 418, 1996 Rhif 528, 1997 Rhif 366, 1998 Rhif 462, 1999 Rhif 1661, 2002 Rhif 1878, 2004 Rhif 

3156 (Atodiad 3), 2005 Rhif 2935, 2006 Rhifau 124, 221, 2007 Rhif 952, 2008 Rhif 502, 2009 Rhif 2193, 

2012 Rhifau 1346, 2318, 2013 Rhif 1776, 2014 Rhifau 592, 2692, 2693, 2016 Rhif 29. 
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Cwestiwn ymgynghori 7-8. 

Rydym yn cynnig dros dro nad yw rhan 61 DCGTh 1990 (yn bennaf yn perthyn i 

berthnasedd deddfwriaeth cyn-1947) yn cael ei hailddatgan yn y Bil Cynllunio 

newydd. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Datblygiad a ganiateir gan orchymyn datblygu lleol 

7.66 Cyflwynwyd gorchmynion datblygu lleol yn rhan 40 DCPhG 2004, yn effeithiol o Ebrill 

2012.  Maent felly o ddechreuad cymharol ddiweddar.  Maent yn ffordd y gall 

awdurdod cynllunio roi caniatâd cynllunio fel rheol gyffredinol ar gyfer datblygiadau o 

fewn categori penodol.   

7.67 Nid yw gorchmynion datblygu lleol wedi cael eu defnyddio llawer hyd yma, ond maent 

yn offeryn polisi byw ac mae Llywodraeth Cymru yn annog eu defnyddio. Er 

enghraifft, mae Cyngor Casnewydd wedi mabwysiadu, yn ddiweddar, Gorchymyn 

Datblygu Lleol Canolfan Dinas Casnewydd, ac mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn 

ddiweddar wedi mabwysiadu Stad Ddiwydiannol Trefforest a Gorchymyn Datblygu 

Lleol Parc Nantgarw.  Mae Polisi Cynllunio Cymru yn cefnogi defnydd GDLl, gyda 

chyfarwyddyd manwl a gyhoeddwyd yn 2012.37 Mae hyn i gyd yn awgrymu efallai y 

bydd GDLl yn fwy llwyddiannus na'r fenter debyg flaeonrol oddi wrth y Lywodraeth 

ganolog, sef parthau cynllunio syml (gweler isod). 

7.68 Fel yn achos gorchmynion datblygu lleol, mae cynhyrchu'r Bil newydd yn darparu 

cyfle i'r darpariaethau statudol i gael caniatâd gan orchymyn datblygu lleol - rhannau 

61A i 61C a 61D(1),(3) ac Atodiad 41 DCGTh 1990 - i'w cyfuno fel set o 

ddarpariaethau haws eu deall yn rheoli'r weithdrefn.   

Gorchmynion datblygu cymdogaeth 

7.69 Cyflwynwyd math arall o weithdrefn arbennig gyda'r bwriad o hyrwyddo adfywio ac 

adnewyddu gan lacio'r angen arferol am ganiatâd cynllunio mewn rhai ardaloedd neu 

mewn perthynas â mathau penodol o ddatblygiadau - yn y naill achos neu'r llall, dan 

oruchwyliaeth yr awdurdod cynllunio lleol arferol, yn hytrach na chorff gweithredol 

wedi'i greu yn arbennig. Enghraifft arall o hyn oedd y gorchymyn datblygu 

cymdogaeth, a gyflwynwyd yn Neddf Lleoliaeth 2011, ond yn berthnasol i Loegr yn 

unig. 

7.70 Nodwn na chymerwyd y cyfle yn DC(C) 2015 i gynnwys darpariaethau tebyg yng 

Nghymru, a ni wnawn ni unrhyw gynigion o'r fath. 

Gwaith i adeiladau rhestredig a mewn ardaloedd cadwraeth 

                                                           

37  Cylchlythyr 03/2012 – Canllawiau ar gyfer Defnyddio Gorchymyn Datblygu Lleol. 
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7.71 Ystyrir hyn ym Mhennod 13.38 

Iawndal am ddirymu caniatâd gorchymyn datblygu 

7.72 Mewn achosion lle mae gorchymyn datblygu cyffredinol neu orchymyn datblygu lleol 

yn cael ei addasu neu ei ddiddymu, gall fod hawl mewn rhai amgylchiadau i gael 

iawndal.  Darperir hyn gan rhan 108 DCGTh 1990.39 Efallai byddai'n symlach i 

ddefnyddwyr pe byddai'r ddarpariaeth hon yn cael ei chynnwys gyda'r darpariaethau 

yn perthyn i orchmynion datblygu - gan gynnwys y newid a gyflwynwyd gan Atodiad 

6 DCPG 2004, nad yw wedi dod i rym hyd yma yng Nghymru. 

ymeradwyaeth dilynol o fanylion 

7.73 Fel a nodir uchod, mewn nifer cynyddol o achosion, caniateir datblygiad arfaethedig 

gan orchymyn datblygu, ond yn amodol ar gymal bod y cais am gymeradwyo 

manylion i'w wneud i'r awdurdod cynllunio.  Trafodir hyn yn y Bennod ddilynol. 

 

FFURFIAU ERAILL O GANIATÂD CYNLLUNIO 

Ardaloedd menter 

7.74 Gellir rhoi caniatâd cynllunio gan gynllun ardal fenter (AF), o dan Ddeddf Llywodraeth 

Leol, Cynllunio a Thir 1980.  Mae cynllun o dan y Ddeddf honno yn parhau am ddeng 

mlynedd.  Nid oes ardal fenter wedi cael ei chreu o dan y weithdrefn hon yng Nghymru 

ers 1985.40 Pe ystyrid hyn yn ddymunol, gellid cael canlyniad tebyg trwy ddefnyddio 

gorchymyn datblygu lleol.41  

7.75 Ym Mhennod 16, rydym yn cynnig dros dro diddymiad y darpariaethau o dan Deddf 

1980, a darpariaethau cysylltiedig o dan deddfwriaeth gynllunio a deddfwriaeth 

berthnasol, i'r graddau eu bod yn berthnasol i Gymru.42 Byddai'n dilyn nad oes angen 

i rannau 88 a 89 DCGTh 1990,sydd yn darparu am ganiatâd cynllunio ar gyfer 

datblygiad mewn ardaloedd menter, gael eu hailddatgan yn y Bil newydd.43 

Cwestiwn ymgynghori 7-9. 

Rydym yn cynnig dros dro na ddylai rhannau 88 a 89 DCGTh (caniatâd cynllunio a 

roir gan gynllun ardal fenter) gael eu hailddatgan yn y Bil Cynllunio newydd.  

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

                                                           

38  Gweler yn benodol paragraff 13.35. 

39 Newidiwyd gan ddarnau dilynol gwahanol o ddeddfwriaeth, ond yn benodol gan SI 2012 Rhif 210. 

40  Cafodd yr wyth parth sydd yn bodoli ar hyn o bryd yng Nghymru eu creu dan weithdrefn wahanol, yn y 

Deddf Cyllid 2012 (gweler paras 16.67 i 16.71). 

41  Gweler paras 7.66 i 7.69. 

42  Gweler paras 16.63 i 16.66, cwestiwn ymgynghori 16-7. 

43  Hyd yn oed oss yw'n ymddangos nad oes gan y Cynulliad y gallu deddfwriaethol sydd ei angen i ddiddymu 

AM, ni fyddai hi'n hanfodol ailddatgan DCGTh 1990, adrannau 88, 89 yn y Bil. 
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Parthau cynllunio syml 

7.76 Cyflwynwyd Parthau Cynllunio Syml yn Rhan 2 Atodiad 6 y Ddeddf Tai a Chynllunio 

1986. Fe'u gwelwyd yn wreiddiol fel ychwanegiad i'r gyfundrefn Ardal Fenter, o ran 

bod cynllun parth cynllunio syml yn rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiad o fewn 

y categorïau a nodir ynddo. Gofynnodd Rhan 24A DCGTh 1971, fel a fewnosodwyd 

yn Neddf 1986, i bob awdurdod cynllunio ystyried, cyn gynted â phosibl wedi i'r rhan 

ddod i rym, lle byddai cynllun parthau cynllunio syml yn ddymunol am ran neu rannau 

o'u hardal, ac o hynny ymlaen i gadw'r cwestiwn hwnnw o dan arolwg; ac i baratoi 

cynllun ar gyfer unrhyw ran o'r fath lle gwelir ei bod yn ddymunol i wneud hyn.44 

7.77 Er gwaetha'r ddyletswydd honno a eiriwyd yn gryf, a bodolaeth canllawiau y 

Llywodraeth yng Nghymru45, ymddengys, yn y 31 mlynedd ers 1986, mai tri pharth 

cynllunio syml yn unig sydd wedi eu creu yn Lloegr, dau yn yr Alban, a dim un yng 

Nghymru.46 Mae hyn yn bosibl oherwydd, fel y nodir yn y Papur Cwmpasu, bod 

cyfyngiadau ymarferol arwyddocaol o ran sefydlu parthau o'r fath.  A nawr, gall 

awdurdod cynllunio gyflawni'r un peth gan wneud gorchymyn datblygu lleol, sy'n 

amodol ar gyfyngiadau llai (fel a nodir yn gynharach).   

7.78 Nid oes cyfarwyddyd pellach wedi cael ei gynhyrchu yng Nghymru yn yr ugain 

mlynedd diwethaf; ac mae'r holl gyfarwyddyd perthnasol Lloegr wedi ei ganslo  Felly 

ymddengys yn annhebygol iawn y bydd parthau cynllunio syml byth yn cael eu 

defnyddio.   

7.79 Awgrymon ni, yn y Papur Cwmpasu, y dylai'r ddeddfwriaeth sydd yn darparu ar gyfer 

parthau cynllunio syml gael ei diddymu yng Nghymru.  Cytunodd Persimmon Homes 

West Wales a PEBA.  Rydym yn dal o'r farn honno, ac yn ystyried y dylai rhannau 82 

i 87 Atodiad 7 DCGTh 1990 gael eu diddymu i'r graddau eu bod yn berthnasol i 

Gymru. 

Cwestiwn ymgynghori 7-10. 

Rydym yn cynnig dros dro na ddylai rhannau 82 i 87 Atodiad 7 DCGTh (parthau 

cynllunio syml) gael eu hailddatgan yn y Bil Cynllunio newydd.  

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

                                                           

44  Gweler DCGTh 1990, adran 83; PCPA 2004, diddymir adran 45 adran 83 yn y dyfodol, ond nid yw adran 45 

wedi dod i rym hyd yma. 

45  TAN 3, Parthau Cynllunio Syml, 1996.  Nid oes canllawiau bellach ar PCS yn Lloegr. 

46  Mae'n anodd bod yn sicr o ran ffigyrau manwl gywir. 
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Datblygiad gydag awdurdodiad y Llywodraeth 

7.80 Mae Rhan 90 yn awdurdodi'r Ysgrifennydd Gwladol neu adran berthnasol y 

llywodraeth, neu Weinidogion Cymru, i gyfarwyddo bod caniatâd cynllunio tybeidig 

wedi ei roi ar gyfer: 

(6) datblygu gan awdurdodau lleol, awdurdodau parciau cenedlaethol ac 

ymgymerwyr statudol (isadrannau (1),(4)); 

(7) gorsafoedd cynhyrchu trydan a llinellau trosglwyddo (isadran (2),(2ZA),(5)-(7), 

fel a fewnosodwyd yn Neddf Twf a Seilwaith 2016 2013)); a 

(8) datblygu a awdurdodir gan orchymyn o dan Ddeddf Trafnidiaeth a 

Gweithfeydd 1992 (isadran (3)). 

7.81 Eto, mae cynhyrchu'r Cod yn darparu cyfle i'r darpariaethau hyn gael eu cynnwys 

ochr yn ochr â'r rhai hynny sydd yn berthnasol i orchmynion datblygu.  Rydym yn 

ystyried y driniaeth o'r awdurdodiad mewn achosion o'r fath yn y Bennod nesaf.47 

Caniatâd a roddir mewn ymateb i gais. 

7.82 Y prif ddull o roi caniatâd cynllunio yw ble mae awdurdod cynllunio yn rhoi caniatâd 

mewn ymateb i gais neu ble mae Gweinidogion Cymru yn caniatáu apêl.  Trafodir 

hyn yn y Bennod nesaf. 

 

CEISIADAU AM DYSTYSGRIF CYFREITHLONDEB 

7.83 O ystyried cymhlethdod y ddeddfwriaeth sylfaenol ac eilaidd, gan gynnwys y rheolau 

cymhleth dros ben ynglŷn â datblygiad a ganiateir, nid yw'n rhyfedd ei bod yn bell o 

fod yn glir weithiau os oes angen caniatâd cynllunio unigol (neu, o dan y system 

bresennol, caniatâd adeilad rhestredig) ar gyfer prosiect penodol.   

7.84 Fodd bynnag, fel y dangoswyd gan Robert Carnwath CF (fel yr oedd yr adeg honno) 

yn ei adroddiad 1998 Gorfodi Rheolaeth Gynllunio, "dylai perchnogion tir gael modd 

rhesymol hygyrch o sefydlu beth medrir ei wneud yn gyfreithlon gyda'u heiddo."48 

7.85 Mae gweithdrefn mewn bodolaeth lle mae'n bosibl cael tystysgrif sydd yn rhwymo 

mewn cyfraith i'r perwyl bod angen neu nad oes angen caniatâd cynllunio - tystysgrif 

cyfreithlondeb o ddefnydd presennol neu ddatblygiad (TCDPD) neu dystysgrif 

cyfreithlondeb o ddefnydd arfaethedig neu ddatblygiad (TCDAD) fel y bo'n briodol.  

Gellir dod o hyd i'r darpariaethau ynglŷn â cheisiadau am dystysgrifau cyfreithlondeb 

o fewn y rhan darpariaethau gorfodaeth DCGTh 1990 (rhannau 191 i 196).  Fe'u 

cyflwynwyd i DCGTh 1990 gan Ddeddf Cynllunio ac Iawndal 1991, sef Deddf a oedd 

yn trafod gorfodaeth yn bennaf.   

                                                           

47  Gweler paras 8.168 to 8.169. 

48  Gorfodi Rheolaeth Gynllunio, HMSO, 1989, para 7.2; a gweler James Hay Pension Trustees yn erbyn 

Ysgrifennydd Gwladol Cyntaf [2006] EWCA Civ 1387. 
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7.86 Roedd gweithdrefn cyn hynny, o dan ran 64 DCGTh 1990, lle gallai unrhywun holi os 

oedd angen caniatâd cynllunio ar gyfer gwaith arfaethedig.  Gwnaeth yr adran honno 

ddarparu: 

(1) Os bydd unrhyw berson sydd yn bwriadu cynnal 

gweithrediadau ar dir, neu yn bwriadu gwneud unrhyw newid yn y 

defnydd o dir— 

(a) yn dymuno cael penderfyniad ynglŷn ag a fyddai 

gwneud y gweithrediadau rhain, neu wneud y newid 

hwnnw, yn golygu neu yn cynnwys datblygiad y tir, ac 

(b) os felly, a fydd angen cais am ganiatâd cynllunio yn y 

cyswllt hwn o dan y Rhan hon (o ystyried darpariaethau 

unrhyw orchymyn datblygu, cynllun ardal fenter neu 

barthau cynllunio syml), 

gall wneud cais i'r awdurdod cynllunio lleol i benderfynu'r cwestiwn 

hwnnw. 

(2)  Gellir gwneud cais o dan isadran (1) naill ai fel rhan o gais am 

ganiatâd cynllunio neu heb gais o'r math hwn. 

7.87 Fel mater o egwyddor, rydym yn cytuno y dylai unrhyw un fedru canfod os yw 

gweithrediad neu newid defnydd (naill ai un a ddigwyddodd eisoes neu un a arfaethir) 

yn gofyn am ganiatâd cynllunio, yn gwbl annibynnol o unrhyw gamau gorfodi posib.49 

Mae'n amlwg bod yLlawlyfr Rheoli Datblygu a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru 

yn cynnwys adran am dystysgrifau datblygu Cyfreithlon yn y bennod rhagarweiniol 

Beth yw Datblygiad? 

7.88 Ystyriwn dros dro bod cynhyrchu'r Cod Cynllunio yn gyfle i gynnwys darpariaethau 

sydd gyfwerth â rhannau 191 i 196 DCGTh 1990 ochr yn ochr â'r rheiny y cyfeiriwyd 

atynt yn gynharach yn y Bennod hon, ar linellau hen adran 64(1) (gan gynnwys 

cyfeiriad at orchmynion datblygu lleol ond nid at gynlluniau ardaloedd menter neu 

barthau cynllunio syml) - yn hytrach na gyda'r rhan o'r Cod sydd yn trafod gorfodi.   

7.89  Mae'r Ddeddf hefyd yn cynnwys (yn adran 171B) darpariaethau ynghylch y cyfnod 

pryd na fedrir, wedyn, cymryd camau gorfodi - yn gyffredinol naill ai bedair blynedd 

neu ddeng mlynedd. Mae'r darpariaethau hyn yn elfen bwysig o benderfynu a yw'r 

defnydd o dir sydd yn bodoli neu ddefnydd arfaethedig o'r tir, yn gyfreithlon, ac a yw 

datblygiad gweithredol sydd wedi digwydd neu a arfaethir yn gyfreithlon. Mae'r 

darpariaethau y Ddeddf sydd yn berthnasol i derfynau amser (rhan 171B) wedi eu 

cysylltu'n agos, felly, â'r rhai perthnasol i dystysgrifau, ac felly dylai'r rhain gael eu 

cynnwys yn yr un pwynt.  

7.90 Ar hyn o bryd, mae rhannau 191 i 196 wedi cael eu drafftio drwy gyfeirio at gamau 

gorfodi; ond efallai bydd yn well eu hailstrwythuro er mwyn cael diffiniad o beth yw 

                                                           

49 Yn ôl pob tebyg, os nad yw TCDPD ar fin ymddangos, penderfyniad yr ymgeisydd fydd a yw eisiau gofyn 

am ganiatâd cynllunio adolygol neu beidio, a phenderfyniad yr awdurdod a ddylid cymryd camau gorfodi.  

Ond gall y ddau benderfynu peidio â gweithredu ymhellach, a gadael y mater i fel mae. 
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"gweithrediad gyfreithlon" a "defnydd cyfreithlon" fel man cychwyn - fel y cyflawnwyd 

yn yr hen ran 64(1).  Ni fyddai hyn yn newid sylwedd y gyfraith, ond byddai'n newid y 

pwyslais.   

7.91 Ymhellach, wrth ystyried y defnydd cynyddol o roi caniatâd gan orchymyn datblygu, 

mae'r angen am gais, mewn sawl achos, yn fwy cymhleth i'w benderfynu nag os yw 

prosiect arfaethedig yn ddatblygiad neu beidio.  Roedd o gymorth bod rhan wreiddiol 

64(1)(b) wedi cyfeirio at yr angen am gais; roedd yn anffodus bod y ddarpariaeth hon 

wedi ei cholli o'r newidiadau yn 1991.  Mae'r ymarfer presennol yn darparu ar gyfer 

cyfle i'w ailgyflwyno.  

 

 

Cais cynllunio i gynnwys cais am dystysgrif 

7.92 Weithiau mae'n digwydd bod perchnogion tir ac eraill - yn enwedig deiliaid tai sydd 

yn wrthwynebus i risg ac adeiladwyr bychain - yn gofyn am ganiatâd cynllunio am 

brosiectau nad ydynt yn ddatblygiad, neu a ganiateir gan orchymyn datblygu.   

7.93 Mewn achosion o'r fath, dylai swyddog cynllunio gwyliadwrus sylwi ar y broblem, a 

rhoi gwybod i'r darpar ymgeisydd nad oes angen caniatâd - er gellid dadlau y medrai 

hyn arwain at yr awdurdod cynllunio yn colli'r ffi a ellid ei chodi am gais am dysytsgrif 

cyfreithlondeb.  Mewn rhai achosion, yn syml, mae'r cais yn cael ei brosesu a rhoddir 

caniatâd - yn arwain at yr ymgeisydd yn gorfod talu ffi, ac o bosib newid cynigion i 

gael cymeradwyaeth - gydag oedi canlyniadol.  Weithiau bydd caniatâd yn cael ei 

wrthod, sydd yn anghywir mewn egwyddor.   

7.94 Byddai'n bosib i gyflwyno darpariaeth lle mae cais am ganiatâd wedi'i ystyried yn 

awtomatig i gynnwys cais am dystysgrif.  Dyma oedd y sefyllfa ar un adeg, fel a 

gadarnhawyd yn Wells v Gweinyddiaeth Dai a Llywodraeth Leol. 

Oni bai bod cais ysgrifenedig yn cael ei gyflwyno am wneud 

penderfyniad, yna, wrth gwrs, nid oes dyletswydd ar yr awdurdod 

cynllunio i wneud penderfyniad o'r fath. Ond rhaid ystyried, mewn cais 

cynllunio, bod gwahoddiad goblygedig i'r awdurdod cynllunio 

Cwestiwn ymgynghori 7-11. 

Rydym yn cynnig dros dro y dylai'r darpariaethau yn gysylltiedig â therfynau 

amser a thystysgrifau cyfreithlondeb, a gynhwysir ar hyn o bryd yn DCGTh 1990, 

adrannau 171B a 191 i 196, gael eu cynnwys yn y Bil Cynllunio newydd ochr yn 

ochr â darpariaethau eraill ynglŷn â’r angen am ganiatâd cynllunio. Dylid eu 

drafftio ar linellau DCGTh 1990, adran 64(1) (gan gynnwys cyfeiriad at yr angen i 

gyflwyno cais cynllunio, yng ngoleuni gorchmynion datblygu cyffredinol a lleol, 

ond nid i gynlluniau parth menter neu barthau cynllunio syml). 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 
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benderfynu, os ydynt o'r farn honno, nad oes angen caniatâd 

cynllunio.50 

7.95 Mae felly yn ymddangos yn addas i gynnwys darpariaeth i'r perwyl y dylai cais am 

ganiatâd cynllunio gael ei ystyried yn awtomatig i gynnwys cais am dystysgrif ynglŷn 

â chyfreithlondeb y prosiect y gofynnir caniatâd amdano (sef, i bob pwrpas, TCDAD).  

Byddai hyn yn sefydlu dull mwy cyson, fel y mae rhwng awdurdodau gwahanol, 

ynglŷn â’r ffordd y mae achosion o'r fath yn cael eu trin.  Mae'n amlwg y byddai newid 

o'r fath yn gofyn am ystyriaeth fanwl iawn, i sicrhau bod y newid wir yn arwain at 

symleiddiad, a nid at gynnydd mewn biwrocratiaeth yn unig.  

7.96 Heb amheuaeth gallai rheoliadau ddarparu ar gyfer sefyllfa lle penderfynir nad oes 

angen cais cynllunio (naill ai oherwydd nad yw'r prosiect yn ffurfio ddatblygiad neu 

oherwydd caniateir y prosiect gan orchymyn datblygu) gall swm gael ei ad-dalu sy'n 

gyfwerth â'r gwahaniaeth rhwng y ffi cais a gyflwynwyd eisoes a'r ffi arferol ar gyfer 

TCDAD.51 

7.97 Gallai cais am ganiatâd cynllunio i gadw datblygiad a wnaethpwyd eisoes gael ei 

ystyried i gynnwys cais am TCDPD. 

Cynnig 7-12. 

Rydym yn cynnig dros dro y dylid cynnwys darpariaeth i'r perwyl bod: 

(1) cais am ganiatâd cynllunio am weithrediad neu newid defnydd yn cael ei 

gymryd yn ganiataol i gynnwys cais am dystysgrif cyfreithlondeb o 

ddefnydd neu ddatblygiad arfaethedig (TCDAD) mewn perthynas â'r 

gweithrediad neu newid defnydd; a 

(2) tybir bod cais am ganiatâd cynllunio i gadw gweithrediad neu newid defnydd 

a wnaethpwyd eisoes heb ganiatâd yn cynnwys cais am dystysgrif 

cyfreithlondeb o ddefnydd neu ddatblygiad cyfredol (TCDPD) mewn 

perthynas â'r gweithrediad neu newid defnydd.  

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

  

                                                           

50  [1967] 1 WLR 1000, CA, per Davies LJ at p 1010; nodwyd gan Dŷ 'r Arglwyddi yn R (Reprotech (Pebsham) 

Ltd yn erbyn LlS East Sussex [2003] 1 WLR 348, HL, at [30].   

51  Byddai hyn yn sicr yn amodol ar isafswm na fyddai modd ei ad-dalu, i osgoi costau gweinyddol gormodol. 
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