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Pennod 8: Ceisiadau i'r awdurdod cynllunio 

CYFLWYNIAD  

8.1 Unwaith y pennir bod prosiect arfaethedig yn cynnwys datblygiad, ac na fyddd y 

caniatâd ar gyfer datblygiad y categori hwnnw yn cael ei roi gan orchymyn datblygu 

lleol neu gyffredinol, bydd angen cais am ganiatâd - fel arfer i'r awdurdod cynllunio.1 

8.2 Ni cheir diffiniad o'r term "caniatâd cynllunio" yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 

(DCGTh) 1990; er fe ddiffinnir "penderfyniad cynllunio" fel "penderfyniad a wneir ar 

gais dan Ran 3 neu adran 293A"; gyda "caniatâd cynllunio" yn golygu "caniatâd o 

dan Rhan 3 neu adran 293A".2 

8.3 Mae'n amlwg, tra bod DCGTh 1947 yn cynnwys un adran yn unig yn ymwneud â 

"cheisiadau i'r awdurdodau cynllunio am ganiatâd" ac un yn cynnwys "darpariaethau 

atodol mewn perthynas â chymeradwyo caniatâd"3, mae'r ddeddfwriaeth gyfredol yn 

cynnwys darpariaeth eang o ddarpariaethau yn ymwneud â cheisiadau a chaniatâd 

cynllunio, wedi'i gwasgaru trwy Adran 3 DCGTH 1990 a Deddf Adeiladau Rhestredig 

1990.4 Nid yw'r cynllun statudol a ddaeth yn sgil hyn yn gydlynol neu'n gyson.   Yn 

benodol, mae DCGTh 1990 wedi'i drafftio gan gyfeirio yn benodol at y gwahanol 

fathau o ganiatâd, cydsyniad, cymeradwyaeth neu awdurdodaeth, ond mae'n rhyfedd 

o dawedog am y mathau o geisiadau y gellir eu gwneud.  

8.4 Mae'r tensiwn gwaelodol rhwng buddion y sawl sy'n cynnig cyflawni'r datblygiad a 

phryderon yr awdurdodau cynllunio a phartïon eraill â diddordeb.   Mae'r cyntaf, yn 

ddealladwy, yn ceisio gwario cyn lleied o arian a threulio cyn lleied o amser â phosib 

ar gynhyrchu deunydd atodol tan fod egwyddor y datblygiad wedi'i gytuno; mae'r ail, 

mewn cyferbyniad, eisiau gweld cymaint o wybodaeth â phosib ar fanylion y cynnig 

cyn iddo gael ei gymeradwyo mewn egwyddor.   Ac mae Cyfarwyddebau Ewropeaidd 

(yn benodol o ran asesiadau amgylcheddol) hefyd wedi pwysleisio'r pwysigrwydd o 

ddarparu digon o wybodaeth.  

8.5 Mae hyn wedi arwain at ymddangosiad nifer o ffyrdd o awdurdodi cynnig datblygu:  

                                            
1 Mae ceisiadau i Weinidogion Cymru, am ddatblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol, yn cael eu hystyried ym 

Mhennod 9.  Nid yw'r Bennod hon yn delio gyda'r amryw sefyllfaoedd eraill ble gellir rhoi caniatâd cynllunio 

mewn modd ar wahân i gais - gweler paragraffau 7.55 to 7.58. 

2  DCGTh 1990, a336.  Mae adran 293A yn cyfeirio at geisiadau am ddatblygiadau sydd eu hangen ar frys ar 

dir y Goron. 

3  DCGTh 1947, adrannau 14, 18. 

4 Mae cydsyniad adeiladau rhestredig yn cael ei drafod yn bennaf ym Mhennod 13; ond mae darpariaethau 

yn ymwneud â chydsyniad adeiladau rhestredig (LBC) a chydsyniad ardaloedd cadwraeth (CAC) sydd yr un 

peth neu'n debyg iawn i ddarpariaethau yn ymwneud â chaniatâd cynllunio wedi'u nodi mewn troednodiadau 

yn y Bennod hon.  
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(1) mae'r mân gynigion (er enghraifft, estyniad bach i adeilad) yn debygol o 

beidio â chael llawer o effaith, ac maen nhw felly'n cael eu caniatáu gan 

orchymyn datblygu, heb angen cymeradwyo unrhyw fanylion;  

(2) mae rhai categorïau o gynigion yn cael eu cytuno mewn egwyddor gan 

orchymyn datblygu, ond yn destun gweithdrefn a elwir "cymeradwyaeth 

ymlaen llaw"  

- mewn rhai sefyllfaoedd (megis cynigion am adeiladau amaethyddol), rhaid 

hysbysu'r awdurdod cynllunio am bob cynnig, er mwyn rhoi cyfle i'r 

awdurdod benderfynu a yw am gael cyfle i gymeradwyo manylion 

penodol5; 

- mewn eraill (megis piblinellau a cheblau penodol), mae'r gymeradwyaeth 

gyffredinol yn destun amod sy'n gofyn bod manylion penodol yn cael eu 

cymeradwyo gan yr awdurdod ym mhob achos6; 

(3) mae rhai cynigion angen bod yn destun cais penodol, ond gellir eu 

cymeradwyo heb gymeradwyo manylion - naill ai oherwydd (fel gyda rhai 

newidiadau o ddefnydd) bod dim manylion i'w cymeradwyo, neu (fel gyda rhai 

cynigion adeiladu syml) oherwydd bod manylion digonol yn cael eu darparu 

gyda'r cais i alluogi i'r awdurdod cynllunio fod yn fodlon eu bod yn dderbyniol;  

(4) mae rhai cynigion yn cael eu cyflwyno yn y gobaith bod manylion boddhaol 

wedi cael eu cyflwyno, ond maen nhw'n cael eu cymeradwyo mewn egwyddor 

yn amodol ar amod sy'n gofyn bod y manylion yn cael eu cymeradwyo wedi 

hynny (oherwydd bod y manylion a gyflwynwyd yn anfoddhaol am ryw reswm, 

neu gan fod rhai manylion wedi cael eu hepgor);  

(5) mae rhai cynigion (yn gyffredinol ar gyfer cynlluniau mwy) yn rhai ble mae'r 

ymgeisydd eisiau cymeradwyaeth mewn egwyddor yn unig, a heb benderfynu 

ar y manylion eto, ac yn gwahodd yr awdurdod i roi caniatâd ar yr amod bod y 

materion wrth gefn yn cael eu cymeradwyo yn ddiweddarach - a gall yr 

awdurdod ei hun roi caniatâd ar yr amod bod y materion sy'n ychwanegol at y 

rhai a gadwyd yn ôl gan yr ymgeisydd yn cael eu cymeradwyo.7 

8.6 Yn achos (1) mae cymeradwyaeth yn cael ei roi gan orchymyn datblygu; yn achos 

(2), mae cymeradwyaeth mewn egwyddor yn cael ei roi gan orchymyn datblygu; yn 

achosion (3), (4) a (5), mae'n cael ei gymeradwyo gan awdurdod cynllunio neu gan 

Weinidogion Cymru mewn ymateb i gais neu apêl.   Yn achosion (2), (4) a (5) mae 

amryw fanylion yn cael eu cymeradwyo mewn ymateb i gais pellach.  

                                            
5  GPDO 1995, Atodlen 2, Rhan 6 (amaethyddiaeth); Rhan 7 (coedwigaeth); Rhannau 22, 23 (mwynau); Rhan 

24 (telegyfathrebu); Rhan 30 (tollau); Rhan 31 (dymchweliadau).   

6  GPDO 1995, Atodlen 2, Rhan 11 (datblygiad a ganiateir gan Ddeddf breifat ayyb); Rhan 17, Dosbarth F 

(piblinellau nwy), Dosbarth G (ceblau trydan); Rhannau 19, 20 (mwynau).   

7 Yn Lloegr mae math pellach o "ganiatâd mewn egwyddor", a gyflwynwyd gan Ddeddf Tai a Chynllunio 2016, 

ond nid yw hyn yn berthnasol yng Nghymru; gweler para 8.28 isod.   
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8.7 Yn dilyn hynny, unwaith bod caniatâd cynllunio wedi cael ei roi, gall fod yna awydd - 

fel arfer gan yr ymgeisydd, ond ar adegau gan yr awdurdod cynllunio - i'w addasu.   

8.8 Yn y Bennod flaenorol, ystyriom gymeradwyo datblygiadau mewn egwyddor gan 

orchymyn datblygu.   Yn y Bennod hon, rydym yn ystyried y broses o ymgeisio am 

gymeradwyaeth trwy wneud cais i'r awdurdod cynllunio, dan y penawdau canlynol, 

yn ymwneud â chamau dilynol y weithdrefn:  

(1) ceisio caniatâd cynllunio;  

(2) y broses ymgeisio;  

(3) pennu ceisiadau cynllunio;  

(4) amodau yn gysylltiedig â chaniatâd cynllunio;  

(5) cymeradwyo manylion sy'n ofynnol trwy amodau: a'r  

(6) amrywiaeth o ganiatâd cynllunio.  

Yna rydym yn ystyried yn gryno yr amrediad o faterion atodol - gan gynnwys caniatâd 

cynllunio tybiedig, asesiad effaith amgylcheddol, a galw i mewn gan Weinidogion 

Cymru.  

 

CEISIO CANIATÂD CYNLLUNIO 

Y gyfraith gyfredol  

8.9 Bydd ceisiadau am ganiatâd cynllunio i awdurdodi datblygiad fel arfer yn cynnwys 

ffurf cais am ganiatâd cynllunio llawn, dan adran 62 o DCGTH 1990 yn cynnwys digon 

o fanylion (o leiaf o safbwynt yr ymgeisydd) i alluogi rhoi caniatâd heb angen 

cymeradwyo unrhyw beth yn ddiweddarach.   Mae'r gofynion manwl yn gynwysedig 

yng Ngorchymyn TCP (Gweithdrefn Rheoli Datblygiadau) (Cymru) ("DMP(W)O") 

2012. Mae Erthygl 5 y Gorchymyn yn darparu bod rhaid anfon "cynlluniau, dyluniadau 

a gwybodaeth angenrheidiol i ddisgrifio'r datblygiad" gyda'r cais.8 

8.10 Mewn realiti, wrth gwrs, gallai'r caniatâd "llawn" dilynol yn wir fod yn destun amodau 

yn gofyn bod mwy o fanylion neu wahanol fanylion ar faterion penodol - megis 

deunyddiau, neu dirweddu - yn cael eu cyflwyno cyn i'r datblygiad gychwyn.9 

8.11 Yr ail sefyllfa yw pan fod datblygiad eisoes wedi cael ei wneud heb ganiatâd (neu 

wedi torri caniatâd sydd wedi cael ei roi), pan nad oes angen darparu manylion 

pellach, ers cwblhau'r datblygiad - er efallai bydd yr awdurdod eisiau rhoi caniatâd ar 

                                            
8  DMP(W)O 2012, erth.5(1)(c)(ii). 

9 Mae darpariaethau cyfatebol ar gyfer gwaith sydd angen LBC yn unig ar hyn o bryd yn gynwysedig yn adran 

10 Deddf Adeiladau Rhestredig 1990.  



148 
 

yr amod bod darn penodol o fanylion (er enghraifft, math y teils ar y to) yn cael ei 

addasu, neu fod elfen goll o'r cynllun (megis tirweddu) yn cael ei chwblhau.10 

8.12 Mae Adran 73A DCGTh 1990 ("caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiadau a 

wnaethpwyd eisoes") yn llywodraethu'r caniatâd a ellir ei roi mewn achosion o'r fath, 

a chafodd ei mewnosod mewn amnewidiad ar gyfer adran 63 ("ceisiadau mewn 

perthynas ag adeiladau a defnyddiau cyfredol").11  Fodd bynnag, nid oedd yn 

cynnwys caniatâd pendant yn ymwneud â cheisiadau am ganiatâd o'r fath, yn gyfateb 

i adran 64(1), (2).12  Mae Erthygl 5 DMP(W)O 2012 yn berthnasol i'r un graddau i 

geisiadau o'r fath.13 

8.13 Does dim gweithdrefn benodol ar gyfer cais am ganiatâd cynllunio am ddatblygiad 

sydd eisoes ar waith; tybir bod hynny'n cael ei ystyried fel hybrid rhwng cais dan 

adran 62 a chais am ganiatâd dan adran 73A.  

8.14 Yn drydydd, mae cais am ganiatâd cynllunio amlinellol yn amrywiaeth o'r math cyntaf 

o gais - cais am ganiatâd am ddatblygiad arfaethedig ond gyda manylion yn ymwneud 

â materion penodol wedi'u cadw yn ôl am gymeradwyaeth fel "materion a gedwir yn 

ôl".  Defnyddir y weithdrefn hon, a ragwelir gan adran 92 DCGTH 1990, pan mae 

datblygwr yn dymuno cael caniatâd am egwyddor datblygiad cyn ymrwymo 

adnoddau i weithio ar y cynllun manwl.   Y pum categori o faterion y gellir eu cadw 

yn ôl yn y modd hwn yw: mynediad, golwg, tirweddu, gosodiad a graddfa - mae 

disgrifiad mwy manwl o bob un ohonynt yn DMP(W)O.14 

8.15 Mae Erthygl 5 DMP(W)O 2012 hefyd yn ymwneud â cheisiadau amlinellol, ac felly 

rhaid cael cynllunio, dyluniadau a gwybodaeth hanfodol i gyd-fynd â nhw i ddisgrifio'r 

datblygiad.15  Ar ben hynny, ble mae gosodiad yn fater a gedwir yn ôl, rhaid i'r cais 

dal i nodi lleoliad bras yr adeiladau, llwybrau a mannau agored arfaethedig; ble mae 

graddfa yn fater a gedwir yn ôl, rhaid nodi'r uchafswm a'r isafswm ar gyfer uchder, 

lled a hyd pob adeilad arfaethedig; a ble mae mynediad yn fater a gedwir yn ôl, rhaid 

nodi'r ardal neu ardaloedd ble fydd pwyntiau mynediad wedi'u lleoli.16 

8.16 Gall yr awdurdod cynllunio roi caniatâd amlinellol, gan roi amod yn nodi materion a 

gedwir yn ôl i'w cymeradwyo yn ddiweddarach.   Fel arall, gall (o fewn mis o dderbyn 

y cais) ofyn bod manylion pellach yn cael eu cyflwyno.17 

8.17 Gall yr awdurdod ddewis rhoi caniatâd ar yr amod bod materion yn ychwanegol at y 

rhai a gedwir yn ôl gan yr ymgeisydd yn cael eu cymeradwyo - felly, er enghraifft, ble 

                                            
10 Cyfeirir at ddarpariaethau cyfatebol ar gyfer gwaith i adeiladau rhestredig sydd eisoes wedi cael eu gwneud, 

ond ddim ond yn gryno, yn adran 8(3) y Ddeddf Adeiladau Rhestredig. 

11  Gan Ddeddf Cynllunio ac Iawndal 1991, Atodlen 7, para 11, 16.   

12 Dyna'r rheswm, efallai, am y newidiadau i deitl yr adran.   

13 Oni bai bod y cais yn ymwneud â chais i gadw'r datblygiad a gynhaliwyd eisoes heb ganiatâd, ond heb 

gydymffurfio ag un neu ragor o'r amodau a osodwyd ar y caniatâd (a.73A(2)(c)). 

14  DMP(W)O 2012, erth. 2(1). 

15  DMP(W)O 2012, erth. 5(1)(c)(ii) 

16  DMP(W)O 2012, erth.3(3)-(5). 

17  DMP(W)O 2012, erth.3(2). 
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mae tirweddu'r safle wedi'i gadw yn ôl, ond bod golwg y datblygiad heb ei gadw yn 

ôl, mae'n bosib bydd yr awdurdod dal am weld manylion pellach yn ymwneud â 

deunyddiau adeiladu.  

8.18 Fe nodom yn y Papur Cwmpasu bod y driniaeth o faterion a gedwir yn ôl yn 

anfoddhaol18; ac roedd PEBA a Persimmon yn cytuno y dylai'r Côd Cynllunio egluro 

diffiniad y materion a gedwir yn ôl.    

Symleiddiad posib 

8.19 Mae ceisiadau yn y tair sefyllfa a nodir uchod yn "geisiadau am ganiatâd cynllunio".   

Nid ydym yn gweld unrhyw reswm o egwyddor pam dylid gwahaniaethu rhyngon nhw.   

Dylai ymgeisydd fod â'r hawl i geisio awdurdodaeth am ddatblygiad os yw'n dal yn y 

dyfodol, neu ar y gweill, neu wedi cwblhau - er wrth gwrs os yw ar y gweill neu wedi 

cwblhau, mae risg na fydd y cais yn arwain at ganiatâd ond at gamau gorfodi.    

8.20 Nid yw felly'n glir beth yw'r gwahaniaeth yn y gyfraith neu bolisi - neu mewn egwyddor 

- rhwng:  

(1) rhoi caniatâd "llawn", wedi dilyn gan gymeradwyaeth o'r materion sy'n ofynnol 

gan un amod neu fwy, a  

(2) rhoi caniatâd "amlinellol", wedi dilyn gan gymeradwyaeth o'r materion a 

gedwir yn ôl (ac, o bosib, unrhyw faterion eraill sy'n ofynnol oherwydd 

amodau).  

Yn y naill achos neu'r llall, cymeradwyir egwyddor y datblygiad gan y weithred 

gychwynnol o roi caniatâd, ond ni all y datblygiad symud ymlaen yn gyfreithlon tan 

fod yr holl fanylion wedi cael eu cymeradwyo.  

8.21 Yn ymarferol, yr unig wahaniaeth yw faint o wybodaeth sydd ei angen wrth gyflwyno'r 

cais.   Felly, mae'r diwrnodau o geisiadau amlinellol yn nodi amlinelliad o'r safle yn 

unig (ceisiadau "ffin llinell goch") wedi hen ddarfod.  Fel y nodir uchod, mae'r 

DMP(W)O 2012 yn nodi safon isafswm o ran y wybodaeth sy'n ofynnol i'w chyflwyno 

mewn perthynas â phob cais - ar gyfer caniatâd llawn neu amlinellol - a rhaid i 

geisiadau amlinellol hyd yn oed ddarparu rhai manylion yn ymwneud â gosodiad, 

graddfa a mynediad.   Mae'n wir, mewn rhai achosion, bod datblygwyr o bosib ddim 

yn darparu rhai manylion, yn benodol yn ymwneud â materion megis tirweddu a 

draenio.  Gall y rhain fod yn destun amodau sydd angen cymeradwyaeth ddilynol - 

ond dylai'r egwyddor o ddatblygiad fod yn dderbyniol dim ond pan mae'r awdurdod 

yn ystyried bod yna ddatrysiad dichonadwy yn bodoli.  

8.22 Does dim rhesymeg benodol chwaith pam fod pum mater penodol yn gallu cael eu 

"cadw yn ôl" gan ganiatâd amlinellol19, ond nid unrhyw faterion eraill - megis oriau 

gweithredu, manylion camau'r dyfodol neu manylion datblygiad mwy. Ac mae 

tirweddu, yn benodol, yn rheolaidd yn destun amodau sydd angen cymeradwyaeth 

ddilynol.  

                                            
18  Papur Cwmpasu, para 5.12 i 5.19. 

19  Gweler para 8.14.  
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8.23 Rydym yn ystyried y byddai'n symlach cael un weithdrefn ble fod angen i unrhyw un 

sy'n cynnig cynnal datblygiad na ellir ei ganiatáu trwy orchymyn datblygu - neu geisio 

awdurdodi datblygiad sydd eisoes wedi ei gyflawni - wneud cais am ganiatâd 

cynllunio (neu, yn symlach, "cais cynllunio").  Byddai angen cynlluniau, dyluniadau a 

gwybodaeth angenrheidiol i ddisgrifio'r datblygiad gyda phob cais - gan gynnwys 

materion a nodir mewn rheoliadau.   Mae'n debyg y byddai'r rhain yn cynnwys (i'r 

graddau y maen nhw'n berthnasol) manylion o leoliad bras yr holl adeiladau, llwybrau 

a mannau agored arfaethedig, uchafswm ac isafswm uchder, lled a hyd pob adeilad 

a gynigir, a'r ardal neu ardaloedd ble fydd pwyntiau mynediad wedi'u lleoli.  

8.24 Dan y drefn hon, byddai ymgeisydd yn gallu gwahodd yr awdurdod cynllunio i roi 

caniatâd yn amodol ar un amod neu fwy gan gadw rhai materion penodol na sonnir 

amdanynt yn cais yn ôl er mwyn eu cymeradwyo yn y dyfodol, er ni ellir gwneud hyn 

gydag unrhyw un o'r amodau a nodir yn y rheoliadau.   A byddai'r awdurdod yn gallu 

gosod amodau o'r fath o'i gwirfodd.    

8.25 Yn yr un modd, byddai awdurdod, mewn unrhyw achos, yn gallu hysbysu'r ymgeisydd 

o fewn cyfnod byr o dderbyn cais ei bod yn methu â gwneud penderfyniad ar y cais 

heb dderbyn manylion pellach ar rai materion.  Mae'r weithdrefn hon ar gael mewn 

perthynas â cheisiadau ar gyfer caniatâd cynllunio amlinellol yn unig.20  Isod, fe 

ystyriwn yr ymateb posib i gais i hysbysiad o'r fath.21 

8.26 Unwaith bod caniatâd cynllunio wedi cael ei roi, yn amodol ar gadw un amod neu fwy 

yn ôl am gymeradwyaeth ddilynol, bydd angen cyflwyno cais i gymeradwyo'r 

manylion hynny.   Byddwn yn ystyried hyn yn ddiweddarach yn y Bennod hon.22 

Cwestiwn ymgynghori 8-1. 

Rydym yn ystyried dros dro y gellid symleiddio'r gyfraith yn ymwneud â cheisiadau 

cynllunio, trwy:  

(1) gael gwared ar ganiatâd cynllunio amlinellol; 

(2) olygu bod angen i bob cais am ganiatâd cynllunio - boed yn ddatblygiad 

arfaethedig, un sydd ar y gweill neu un sydd wedi cwblhau -  yn dod gyda 

chynlluniau, dyluniadau a gwybodaeth ddigonol i ddisgrifio'r datblygiad 

arfaethedig; 

(3) galluogi'r eitemau wedi eu hatodi i geisiadau - gan gynnwys materion i'w 

rhagnodi mewn rheoliadau, i gynnwys (i'r graddau y mae'n berthnasol) 

manylion  

                                            
20  DMP(W)O 2012, erth.3. 

21  Gweler para 8.143. 

22  Gweler para 81.137 i 8.145.  Pwysleisiwn, er mwyn osgoi amheuon, bod yr ymadrodd "cymeradwyo 

manylion" yn y Bennod hon ddim yn cyfeirio at fanylion pensaernïol a dylunio yn unig, ond at unrhyw 

agweddau mwy manwl o ddatblygiad arfaethedig, megis lefelau darpariaeth parcio, tirweddu neu oriau 

gweithredu. 
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- lleoliad bras adeiladau, llwybrau a mannau agored arfaethedig,  

- uchafswm ac isafswm uchder, lled a hyd pob adeilad a gynigir, a'r  

- ardal neu ardaloedd ble fydd pwyntiau mynediad wedi'u lleoli; 

(4) bod ymgeisydd yn gallu gwahodd yr awdurdod cynllunio i roi caniatâd yn 

seiliedig ar amodau a gedwir yn ôl am gymeradwyaeth ddilynol i un mater 

neu fwy nad sydd wedi'u hesbonio'n ddigonol yn y cais 

- bod awdurdod yn gallu (os caiff ei wahodd i wneud hyn neu 

beidio) rhoi caniatâd yn destun amodau o'r fath; a 

- bod awdurdod yn gallu rhoi gwybod i'r ymgeisydd ei bod yn 

methu â gwneud penderfyniad ar gais heb dderbyn manylion 

ychwanegol. 

Ydy ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Mathau eraill o ganiatâd cynllunio 

8.27 Mae categorïau pellach o geisiadau, megis "ceisiadau deiliaid tai" a "mân geisiadau 

masnachol"; ond mae'r termau hyn yn ymddangos yn y DMP(W)O yn unig i adnabod 

ceisiadau am ddatblygiadau gweddol fân y gellir eu heithrio o rai o'r gofynion mwy 

heriol o ran deunyddiau i'w cyflwyno a gweithdrefnau i'w dilyn; nid oes diffiniad 

ohonynt mewn deddfwriaeth sylfaenol, ac nid ydym yn cynnig y dylid cael un.23 

8.28 Yn Lloegr, mae yna weithdrefn bellach o'r enw "caniatâd mewn egwyddor" a 

gyflwynwyd gan Ddeddf Tai a Chynllunio 2016,24 ond nid yw hyn yn berthnasol yng 

Nghymru.   Mae hyn yn caniatáu rhoi caniatâd am ddatblygiad tai, naill ai mewn 

cynllun datblygu neu ddogfen arall debyg neu mewn ymateb i gais.   Hyd yma does 

dim awgrym wedi bod y dylid cyflwyno darpariaeth debyg yng Nghymru, a gan 

ystyried ein cynnig dros dro i symleiddio ceisiadau cynllunio yn gyffredinol, fel y nodir 

uchod, nid ydym yn gwneud dim awgrym o'r fath.  

 

GWEITHDREFN YMGEISIO  

Gweithdrefn cyn-ymgeisio 

8.29 Mewnosodwyd adrannau 61Z, 61Z1 a 61Z2 DCGTh 1990 i Ran 3 P(W)A 2015.  Mae'r 

cyntaf yn gofyn bod ymgeiswyr yn ymgynghori â'r sawl sydd fwyaf tebygol o gael eu 

heffeithio gan y datblygiad arfaethedig.   Mae adrannau 61Z1 a 61Z2 yn gofyn bod 

awdurdodau cynllunio yn cynnig "gwasanaethau cyn-ymgeisio", sy'n galluogi i 

                                            
23  Gweler DMP(W)O 2012, erth. 12 (ceisiadau); erth. 26 (apeliadau). 

24  Gweler DCGTH 1990, s 58A, 59A, cyflwynwyd gan Ddeddf Tai a Chynllunio 2016, a 150. 



152 
 

ddarpar ymgeiswyr drafod cynigion a llyfnhau problemau posib ar gyfnod cynnar yn 

y broses.    

8.30 Gan feddwl am gyflwyniad diweddar y gweithdrefnau hyn, nid oes siawns wedi bod 

eto i weld sut maen nhw'n gweithredu yn weithredol.  Gan hynny, nid ydym yn gwneud 

unrhyw gynigion o ran diwygiadau.  

Dull Amgen o Ddatrys Anghydfod 

8.31 Yn ei ymateb i'r Papur Cwmpasu, roedd y Sefydliad Cynllunio Gwlad a Thref yn credu 

ei fod yn bwysig tynnu sylw at y manteision o ddefnyddio cyfryngu wrth lunio 

cynlluniau, gwneud penderfyniadau a gorfodaeth fel modd o adeiladu mwy o 

ymddiriedaeth yn y system gynllunio yn ogystal â helpu dyfeisio canlyniadau mwy 

cynaliadwy. Roedd Cymorth Cynllunio Cymru hefyd yn croesawu ein cynnig i 

gynnwys 'cyfeirnod' deddfwriaethol i'r posibilrwydd o ddatrysiadau anstatudol megis 

cyfryngu.  

8.32 Fe godwyd y mater hwn hefyd gan adroddiad y Grŵp Cynghori Annibynnol a 

ddarparodd y sail tystiolaeth i gefnogi DC(C) 2015.  Ni roddwyd argymhelliad y Grŵp 

o ran dull amgen o ddatrys anghydfod ar waith ar y sail bod newidiadau i 

ddeddfwriaeth yn canolbwyntio ar y cyfnod cyn ymgeisio, a newidiadau atodol i 

gyfarwyddyd, yn cael eu hystyried fel modd gwell o adnabod a cheisio consensws ar 

bwyntiau o anghydfod posib.  

8.33 Nodwn fod y Rheolau Trefniadaeth Sifil yn cyfeirio'n benodol at ddymunoldeb annog 

partïon anghydfod yn y llysoedd sifil i ddefnyddio dull amgen o ddatrys anghydfod os 

yw'r llys yn ystyried hynny i fod yn briodol, fel rhan o'r broses o reoli'n weithredol.25 

Gall cyfryngu fod yn briodol wrth setlo anghydfod yn ymwneud ag iawndal, ac o bosib 

mewn perthynas â mireinio rhai cynigion datblygu.  Ac roedd cydnabyddiaeth yn 

Adolygiad Barker bod yna rôl i gyfryngu mewn anghydfodau cynllunio, er roedd yn 

gwrthod y posibilrwydd o angen rhoi cynnig ar gyfryngu cyn cyflwyno apêl.26 

8.34 Yn gyffredinol, rydym yn ystyried y byddai'n gwbl addas i Lywodraeth Cymru neu 

PINS gyflwyno cyfarwyddyd i dynnu sylw at y posibilrwydd o ddulliau amgen o ddatrys 

anghydfod, ac i dynnu sylw at gyhoeddiadau eraill priodol.27  Ond nid ydym yn cynnig 

cyflwyno darpariaeth yn y Bil Cynllunio yn yr un modd â'r cyfeirnod yn y Rheolau 

Trefniadaeth Sifil. 

Deunyddiau i'w cyflwyno gyda cheisiadau 

8.35 Mae Adrannau 62 a 65 yn cynnwys y prif ddarpariaethau yn ymwneud â pha 

wybodaeth dylid ei gyflwyno gyda chais.   Mae Adran 62 yn ymwneud â gwybodaeth 

                                            
25  Rheolau Trefnidaeth Sifil, rheol 1.4(2)(e). 

26  Adolygiad Barker ar Gynllunio Defnydd o Dir: Adroddiad Terfynol, Trysorlys EM, 2006, para 6.16. 

27  Gweler, er enghraifft, Mediation in Planning: A Short Guide, Y Fforwm Cynllunio Cenedlaethol, Mehefin 

2011.  Ymddengys bod dim cyfarwyddyd tebyg yn benodol ar y sefyllfa yng Nghymru. 
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atodol yn gyffredinol, gan gynnwys dyluniadau a datganiadau mynediad; cafodd ei 

disodli gan fersiwn newydd yn 2004, a'i haddasu sawl tro wedi hynny.28 

8.36 Mae'r gyfraith yn y maes hwn yn gyfaddawd o reidrwydd, gan gymryd y tensiwn a 

nodwyd eisoes rhwng dymuniad ymgeiswyr i gynhyrchu'r isafswm angenrheidiol tan 

fod yr egwyddor o ddatblygiad wedi cael ei gymeradwyo a hynny o'r awdurdodau 

cynllunio (ar ran y gymuned, ac er mwyn galluogi ymgynghoriad ystyrlon gyda 

rhanddeiliaid eraill) er mwyn gweld cymaint â phosib cyn cyflwyno'r gymeradwyaeth.   

Ac mae rhai o'r awdurdodau cynllunio wedi cynhyrchu rhestrau helaeth o'r deunydd 

maen nhw eisiau eu gweld yn cyd-fynd â cheisiadau penodol neu â cheisiadau mewn 

categorïau penodol - gan gynnwys datganiadau o ran yr effaith ar y dreftadaeth 

adeiledig, bioamrywiaeth, traffig ac amryw faterion eraill.  

8.37 Gellir dod o hyd i fwyafrif y gofynion statudol o ran y dogfennau dylid eu darparu i 

gyd-fynd â chais yn yr is-ddeddfwriaeth, DMP(W)O 2012 ar hyn o bryd, a gellir ei 

diweddaru'n weddol syml o bryd i bryd, yn unol ag arferion cyfredol.   Darperir 

cyfarwyddyd hefyd yn y Llawlyfr Rheoli Datblygiadau, a gynhyrchwyd gan 

Lywodraeth Cymru yn 2016.29 

8.38 Mae'r arwyddocâd o egluro beth sydd angen ei gyflwyno gyda chais cynllunio er 

mwyn iddo gael ei dderbyn yn ymwneud yn rhannol â'r cyfnod sydd gan awdurdod i 

wneud penderfyniad ar gais sy'n cychwyn ar y dyddiad pan yw'n cael ei dderbyn fel 

un dilys.30  A bod y dyddiad hefyd yn pennu'r dyddiad y gellir ei ddefnyddio i gyflwyno 

apêl yn erbyn gwrthod penderfyniad.31 

8.39 Newidiwyd y gyfraith yn sylweddol yn 2007, gydag adran 327A DCGTh 1990 yn dod 

i rym (mewnosodwyd yn DCPG 2004), a ddarparodd bod rhaid i awdurdod cynllunio 

"beidio ag ystyried" cais os nad yw'n cyd-fynd â gofynion mewn deddfwriaeth 

sylfaenol neu is-ddeddfwriaeth o ran y ffurf neu ddull y dylid ei gyflwyno neu ffurf neu 

gynnwys y deunyddiau atodol.32  Mae'r llys wedi dynodi bod hyn yn golygu y dylai 

awdurdod cynllunio beidio â delio gyda chais tan ei fod yn gyflawn, mewn perthynas 

ag unrhyw ofynion â gyflwynwyd gan adran 62 neu gan reoliadau dan yr adran 

honno.33 

8.40 Dywed golygydd y Gwyddoniadur Deddfwriaeth Cynllunio y gallai fod gan adran 327A 

sgil effeithiau anfwriadol, oherwydd gallai agor i fyny llwybr newydd o herio gan 

drydydd partïon sydd am herio dilysrwydd caniatâd cynllunio.  Rydym yn rhannu'r 

pryder hwnnw.  Fodd bynnag, ystyriwyd y nodyn yn y Gwyddoniadur gan y Llys yn R 

(O’Brien) v CB Gorllewin Sir Gaerhirfryn,34 a daeth i'r casgliad mai'r ymagwedd ddylid 

                                            
28 Mae Deddf Adeiladau Rhestredig 1990, a.10 yn cynnwys darpariaethau cyferbyniol yn fras mewn perthynas 

â cheisiadau am gydsyniad adeilad rhestredig a chydsyniad ardal gadwraeth.  

29  Llawlyfr Rheoli Datblygiadau, Adran 7, Atodiad Ceisiadau Cynllunio, Rhestr o Ofynion Dilysu.  

30  DMP(W)O 2012, erth. 22. 

31  DMP(W)O 2012, erth. 26. 

32  Mewnosodwyd gan DCPG 2004, a42. Mae adran 327A hefyd yn berthnasol i geisiadau am LBC a CAC 

(Deddf Adeiladau Rhestredig 1990, a. 89(1)). 

33  R (Bizzy B Management Ltd) v Stockton-on-Tees BC [2011] EWHC 2325 (Admin), ym mhara [137]. 

34  O’Brien v West Lancashire BC [2012] EWHC 2376 (Admin), ym mhara 42. 
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ei defnyddio i bennu dilysrwydd caniatâd cynllunio, hyd yn oed dan adran 327A, yw'r 

un a ddefnyddiwyd yn flaenorol, gan ddibynnu ar ddyfarniad y Llys Apêl yn Main v 

Dinas Abertawe.35 

8.41 Roedd y Llys yn Main wedi gwrthod derbyn y dylai dilysrwydd caniatâd cynllunio 

ddibynnu ar y gwahaniaeth rhwng anghysondebau difrifol neu fân anghysondebau.  

Roedd yn amlinellu prawf mwy diamod, ble roedd rhaid talu sylw i'r holl amgylchiadau 

- gan gynnwys nid yn unig natur yr anghysondeb gweithdrefnol ond hefyd materion 

o'r fath sy'n adnabod y person sy'n ymgeisio am ryddhad, yr amser sydd wedi mynd 

heibio a'r effaith ar bartïon eraill a'r cyhoedd.   Yn benodol, roedd y Llys yn O'Brien 

yn ystyried bod y llys yn cadw ei ddisgresiwn o ran a ddylid rhoi datrysiad ble roeddent 

o'r farn bod y cais yn annilys.  

8.42 Rydym yn cytuno y byddai rheoli gwbl anhyblyg yn dda i ddim.   Mae'n anochel o bryd 

i'w gilydd y bydd deunydd yn cael ei hepgor o geisiadau ar hap; ni fyddai'n briodol i 

gamgymeriadau o'r fath arwain at bennu pob achos mewn cais - ac o bosib unrhyw 

ganiatâd a ddaw yn sgil hynny - yn annilys.  Ond gan ystyried iaith hanfodol adran 

327A, nid yw'n sicr o bell ffordd y byddai ymagwedd y Llys yn O'Brienyn cael ei 

chynnal pe byddai anghydfod yn y dyfodol.36 

8.43 Awgrymodd ymatebwyr i'r Papur Cwmpasu y dylid egluro'r gyfraith o ran beth sy'n 

cyfri fel cais cynllunio dilys gan fod gofynion awdurdodau cynllunio weithiau'n 

amrywio o'r rhai o amlinellir yng nghyfarwyddyd Llywodraeth Cymru.37  Mae'n 

annhebygol y byddai'n bosib cyflwyno rheolau cyffredinol o ran beth sy'n cyfri fel cais 

dilys yn rhannol oherwydd bydd y gofynion yn amrywio gydag amgylchiadau penodol; 

ac yn rhannol oherwydd bod unrhyw ofynion cyffredinol yn debygol o fod yn fwy 

priodol i'w cynnwys mewn is-ddeddfwriaeth neu gyfarwyddyd.   

8.44 Ar ben hynny, fe gyflwynodd P(W)A 2015 weithdrefn newydd (nad sy'n berthnasol yn 

Lloegr) yn adrannau 62ZA i 62ZD o DCGTh 1990. Gall awdurdod gyflwyno hysbysiad 

i ymgeisydd sy'n nodi bod cais yn methu â chydymffurfio â gofyniad dilysu - hynny 

yw, gofyniad mewn neu dan Ddeddf yn ymwneud â'r canlynol:  

(1) y ffurf neu ddull y mae'n rhaid ei defnyddio i wneud cais; a 

(2) ffurf neu gynnwys unrhyw ddogfen neu fater arall sy'n rhaid ei gyflwyno i gyd-

fynd â'r cais.38 

8.45 Mae ymgeisydd sy'n derbyn hysbysiad o'r fath yn gallu apelio i Weinidogion Cymru.   

8.46 Gan ystyried presenoldeb adrannau 62ZA i 62ZD, rydym yn ystyried dros dro nad 

oes gan Adran 327A - gyda'i iaith hanfodol - ddefnydd parhaus, ac y gall arwain at 

gyfreithiad di-fudd mewn unrhyw sefyllfa.  Rydym felly'n cynnig dros dro bod hyn ddim 

yn cael ei ailddatgan yn y Bil.    

                                            
35  (1985) 49 P. & C.R. 26. 

36  Mae O’Brien yn benderfyniad gwrandawiad cyntaf, ac felly nid yw'n rhwymo. 

37  Gweler y Llawlyfr Rheoli Datblygiadau, adran 7.  

38  DCGTH 1990, aa 62ZA(7)(a), 327A(1). 
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8.47 Awgrymodd ymatebwyr i'r Papur Cwmpasu hefyd bod gofynion o ran y deunyddiau 

i'w cyflwyno gyda cheisiadau (dan adran 62(3) DCGTH 1990) yn cael eu dirymu'n 

llwyr (yn hytrach na'u cwtogi, gweler adran 28 P(W)A 2015).  Nid ydym yn 

argyhoeddedig y byddai hyn yn briodol, gan ystyried yr hawl i apelio yn erbyn 

gofynion dilysu; gall fod yn fuddiol mewn rhai achosion i awdurdod wneud gofynion 

syml o ran y deunydd i'w gyflwyno naill ai mewn perthynas â chais perthnasol neu 

mewn perthynas â phob cais ar gyfer categori datblygu penodol.39 

Cwestiwn ymgynghori 8-2. 

Cynigwn dros dro nad yw adran 327A DCGTH 1990 - gan gymryd bod awdurdodau 

cynllunio ddim yn ystyried ceisiadau nad ydynt yn cyd-fynd â gofynion 

gweithdrefnol - yn cael ei hailddatgan yn y Bil newydd. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Tystysgrifau perchnogaeth 

8.48 Mae'n anochel mewn rhai achosion - yn benodol mewn perthynas â thir a feddiannir 

gan y sawl ar wahân i'w berchennog, a thir sydd ar werth ar hyn yn bryd - y bydd yna 

geisiadau am ddatblygiad gan y sawl ar wahân i berchnogion y tir dan sylw.  Mae'n 

dilyn felly, ble mae cais yn cael ei gyflwyno gan rywun ar wahân i berchennog y tir, 

bod perchnogion y tir hwwnw yn dod i wybod am hyn.   Ond yr unig ffordd mae 

awdurdod cynllunio yn gallu gwybod a yw tirfeddianwyr wedi cael eu hysbysu yw trwy 

fod ymgeiswyr yn cadarnhau eu bod yn berchen ar yr holl dir sy'n destun y cais, neu 

eu bod wedi rhoi gwybod i bawb sy'n berchen ar unrhyw ran ohono.    

8.49 Dyna yw sail y system, a gyflwynwyd yn bennaf gan is-ddeddfwriaeth dan adran 65 

DCGTH 1990, yn gofyn bod ymgeiswyr yn cyflwyno tystysgrifau i ddangos 

perchnogaeth o'r tir, ac o ran hysbysu perchnogion yn hytrach na'r ymgeisydd.   

8.50 Mae Adran 65(5) yn rhoi gwaharddiad llwyr ar awdurdodau cynllunio'n ystyried 

ceisiadau nad sy'n cael eu cyflwyno gyda'r tystysgrifau sy'n ofynnol gan y 

darpariaethau hyn.  Am yr un rhesymau a nodir uchod mewn perthynas ag adran 

327A, rydym yn ystyried dros dro nad yw'r gwaharddiad llwyr a orfodir gan adran 

65(5) yn fuddiol; ac awgrymwn beidio â'i ailddatgan yn y Bil newydd.  

8.51 Mae Adran 65(6) yn ei gwneud yn drosedd i ddarparu tystysgrif ffug o berchnogaeth 

a hysbysiad.   Awgrymwyd gan ymatebwyr i'r Papur Cwmpasu y dylai'r Bil Cynllunio 

hepgor hyn gan ei fod yn ddiangen.40 

                                            
39 Felly, er enghraifft, dylai ceisiadau yn ymwneud â datblygiad yn effeithio ar adeiladau rhestredig neu 

adeiladau cadwraeth ddod gyda datganiadau effaith ar dreftadaeth yn hytrach na datganiadau dylunio a 

mynediad.  

40 Mae nod adran 11 y Ddeddf Adeiladau Rhestredig yn fras yr un peth â DCGTh 1990, a.65.   Nid yw'n 

cynnwys gwaharddiad llwyr ar awdurdod yn ystyried cais anghywir, yn gyfateb â DCGTh 1990, s.  65(5); 

ond mae'n cynnwys trosedd gyfwerth ag a.65(6). 
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8.52 Fodd bynnag, rydym yn ystyried ei bod yn bwysig bod awdurdod yn gallu dibynnu ar 

gywirdeb tystysgrifau perchnogaeth; ac rydym yn ystyried mai'r modd orau o gyflawni 

hyn yw trwy gadw'r cosbau troseddol am ddarparu gwybodaeth ffug.  Gall fod mai 

ychydig iawn o erlyniadau os o gwbl a gaiff eu cyflwyno mewn perthynas â'r drosedd 

hon, ond nid yw hynny'n golygu nad yw'n gweithredu fel cymhelliant i ymddwyn yn 

dda. 

8.53 Rydym yn cydnabod y gall y tramgwydd hwn orgyffwrdd mewn rhai achosion gyda 

thramgwyddau anonest prif ffrwd (gan gynnwys cadw cyfrifon ffug, ffugio a thwyll) - 

ble roedd yr anwiredd yn fwriadol, ac wedi ei gynllunio er mwyn arwain at elw 

ariannnol amhriodol. Ble gellir dangos mai dyna oedd yr achos, yn enwedig os gellir 

profi ei fod wedi arwain at roddi caniatâd cynllunio anghywir, byddai erlyniad ar 

gyhuddiad o'r fath yn dal ar gael fel dewis arall. Fodd bynnag, byddai hynny yn brin. 

Yn amlach, mae tystysgrif ffug yn debygol o fod yn ganlyniad i ddiogi neu 

anwybodaeth, ac mae'r posibilrwydd yn unig o erlyniad yn gweithredu yn bennaf fel 

cymhelliad i'r ymgeisydd fynd i'r drafferth i gyflwyno'r wybodaeth yn gywir.  

8.54 Felly nid ydym yn awgrymu gwneud unrhyw newidiadau yn unol â hyn.  

8.55 Rydym hefyd yn ymwybodol bod rhai ymgeiswyr (ac awdurdodau cynllunio) wedi'u 

drysu gan y gofyniad i hysbysu tenantiaid amaethyddol o geisiadau cynllunio, dan  

adran 65(2) ac erthygl 10 DMP(W)O 2012. Awgrymwn bod y gofyniad hyn yn cael ei 

ailddatgan fel darpariaeth ar wahân, sy'n berthnasol pan yw'r tir yn destun tenantiaeth 

amaethyddol dan Ddeddf Deiliadaethau Amaethyddol 1986 neu Ddeddf 

Tenantiaethau Amaethyddol 1995 yn unig.   Gellir hefyd mabwysiadu ymagwedd 

debyg mewn perthynas â'r gofyniad i hysbysu'r perchennog o ddiddordeb mewn 

mwynau, ar neu o dan y tir dan sylw.  Mae'r ddau ofyniad wrth gwrs yn amherthnasol 

yn y mwyafrif helaeth o achosion. 

Cwestiwn ymgynghori 8-3. 

Cynigwn dros dro y dylid peidio cynnwys adran 65(5) DCGTH 1990 yn y Bil newydd - 

gan gymryd na fydd awdurdodau cynllunio yn ystyried ceisiadau a gyflwynir heb 

dystysgrifau perchnogaeth. 

Ydy ymgyngoreion yn cytuno? 
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Cwestiwn ymgynghori 8-4 

Rydym yn cynnig dros dro bod y gofynion yn adran 65(2) DCGTH 1990 a'r is-

ddeddfwriaeth a wnaed dan y ddarpariaeth honno ynghylch 

(1) hysbyu tenantiaid amaethyddol am geisiadau cynllunio a 

(2) hysbysu am geisiadau mwynau 

yn cael eu hegluro, er mwyn sicrhau eu bod ond yn cael eu dwyn i sylw ymgeiswyr 

mewn achosion perthnasol. 

Ydy ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Ffioedd  

8.56 Ystyriwn ffioedd ym Mhennod 17, oherwydd maen nhw bellach yn daladwy mewn 

amrywiaeth o sefyllfaoedd, nid mewn perthynas â cheisiadau cynllunio yn unig.41 

 

PENNU CEISIADAU CYNLLUNIO  

8.57 Gellir dod o hyd i'r ddeddfwriaeth sylfaenol ar y pwnc hwn ar hyn o bryd yn Rhan 3 o 

TCTPA 1990, fel y'i diwygiwyd gan DCPG 2004 a deddfwriaeth arall.   Mae'r is-

ddeddfwriaeth yn DMP(W)O 2012, sydd hefyd wedi cael ei diwygio'n aml.  Mae'r 

cyfarwyddyd perthnasol bellach ar gael yn bennaf yn y Llawlyfr Rheoli Datblygiadau, 

gyda'r argraffiad cyntaf yn cael ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru ym mis Tachwedd 

2016. 

Gweithdrefn wrth dderbyn cais 

8.58 Wrth dderbyn cais am ganiatâd cynllunio, mae gofyn bod yr awdurdod cynllunio yn 

gwirio a yw'r holl eitemau gofynnol wedi cael eu cyflwyno, proses a elwir yn 

"ddilysiad".  Mae hyn wedi cael ei ystyried yn gynharach yn y Bennod hon.   

Y pŵer i wrthod pennu ceisiadau 

8.59 Mae Adran 70A DCGTh 1990, fel y'i mewnosodwyd yn wreiddiol (gan Ddeddf 

Cynllunio ac Iawndal 1991) ac sy'n dal yn berthnasol yng Nghymru, yn darparu bod 

awdurdod cynllunio yn gallu gwrthod pennu cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer 

datblygu tir os, o fewn y ddwy flynedd blaenorol, bod Gweinidogion Cymru wedi 

diystyru apêl yn erbyn gwrthodiad cais tebyg (neu wedi gwrthod cais tebyg a wnaed 

neu a gyfeiriwyd atynt), ac ers y diystyru bod dim newid sylweddol wedi bod yn y 

cynllun datblygu, neu i unrhyw ystyriaethau materol eraill. 

                                            
41  Gweler paragraffau 18.74 to 18.79 
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8.60 Nod y ddarpariaeth hon oedd atal ymgeisydd rhag ceisio blino gwrthwynebiad i gais 

trwy gyflwyno ceisiadau tebyg dro ar ôl tro, ond nid i atal yr ymgeisydd rhag adolygu 

cais mewn ymgais i fodloni gwrthwynebiadau.42 

8.61 Mae Adran 43 DCPG 2004 yn cynnwys fersiwn newydd o adran 70A, sydd hefyd yn 

galluogi awdurdod cynllunio i wrthod pennu cais tebyg os oes un o'r canlynol wedi 

digwydd o fewn y ddwy flynedd flaenorol: 

(1) bod yr Ysgrifennydd Gwladol wedi gwrthod cais a bennwyd a wnaethpwyd 

mewn ymateb i hysbysiad gorfodi; neu 

(2) bod yr awdurdod wedi gwrthod dau gais tebyg neu ragor ond bod dim apêl 

wedi bod.    

8.62 Nid yw Adran 43, ac yn sgil hyn fersiwn diwygiedig adran 70A DCGTh 1990, wedi 

dod i rym yng Nghymru eto.  Nid yw'n gwbl glir pam ddim; ymddengys bod fersiwn 

diwygiedig adran 70A yn ymdrin â phroblem ymarferol. Yng Nghymru, mae 

diwygiadau pellach wedi eu gwneud o adran wreiddiol 70A gan DC(C)2015, i gymryd 

i ystyriaeth trefn arbennig y DNS. 

8.63 Yn Lloegr, mae dau ddiwygiad pellach wedi eu gwneud i adran 70A, gan Ddeddf 

Cynllunio 2008, i gynnwys dwy sefyllfa arall a allai gyfiawnhau bod awdurdod yn 

gwrthod cais dilynol. Y cyntaf yw ble mae apêl wedi ei chyflwyno ac yna ei thynnu yn 

ôl. Yr ail ble mae cais tybiedig yn rhinwedd sail (a) apêl yn erbyn rhybudd gorfodi.43  

Mae'n ymddangos bod y ddau ddiwygiad hyn yn synhwyrol, a byddai'n fanteisiol eu 

mabwysiadau hefyd yng Nghymru.  

8.64 Ystyriwn dros dro y dylid cynnwys adran 70A yn y Bil Cynllunio, fel y'i diwygiwyd gan 

DCPG 2004, Deddf Gynllunio 2008 a DC(C) 2015. Byddai angen i'r drafftio ystyried 

ein cynnig i hepgor y ddarpariaeth gyfredol lle tybir bod cais wedi ei gyflwyno pan 

wneir apêl sail (a) gorfodi.44 

Cwestiwn ymgynghori 8-5. 

Cynigwn dros dro bod adran 70A DCGTh 1990 (pŵer i wrthod ceisiadau tebyg) yn 

cael ei ailddatgan yn y Bil Cynllunio fel y saif yn dilyn diwygiadau gan DCPG 2004, 

Deddf Gynllunio 2008 a DC(C) 2015. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno?  

 

Olrhain ar y cyd 

8.65 Hefyd yn adran 43 DCPG 2004 fe gyflwynwyd adran newydd 70B i mewn i DCGTH 

1990, gan roi'r pŵer i awdurdod cynllunio wrthod pennu ceisiadau sy'n gorgyffwrdd.   

                                            
42  R (Harrison) v Richmond-upon-Thames LBC [2013] EWHC 1677 (Admin).  

43  Gweler para 12.97. 

44  Gweler cwestiwn ymgynghori 12-12. 
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Roedd hyn er mwyn ymdrin â'r arfer a elwir yn "olrhain ar y cyd", ble mae dau gais 

wedi eu cyflwyno ar neu tua'r un pryd; gydag un yn symud ymlaen i apêl yn derbyn 

gwrthodiad cyn gynted â bod y terfyn amser perthnasol i bennu wedi dod i ben, ac 

roedd y llall yn destun trafodaethau parhaus gyda'r awdurdod.    

8.66 Mae Adran 78A - a fewnosodwyd gan adran 50 DC(C) 2015 - yn caniatáu i awdurdod, 

wedi i apêl gael ei gwneud, barhau i drafod y cais am gyfnod o bedair wythnos, heb 

fodolaeth ail gais.45  Felly nid oes angen cyflwyno ail gais, a gall yr awdurdod, y syml, 

barhau i negodi gyda'r datblygwr ynghylch manylion y datblygiad, am gyfnod o bedair 

wythnos wedi i'r apêl gael ei chyflwyno, ac felly gobeithio cael canlyniad terfynol 

gwell. O safwbynt y datblygwr, mae adran 78A y weithdrefn yn caniatáu i apêl gael ei 

chyflwyno - gan ddechrau'r cloc i dician ar y broses apêl, ac ennill rhywfaint o 

ddylanwad i annog yr awdurdod i gyflymu'r broses negodi. Canlyniad hyn yw 

cyflymu'r broses, mae'r tebygrwydd o apêl weithredol (gyda'r costau a'r ansicrwydd 

sydd yn deillio o hyn) yn llai, er mantais i bawb. 

8.67 Mae Adran 70B mewn grym yn Lloegr, ond nid yng Nghymru; tra bod Adran 78A 

bellach mewn grym yng Nghymru ond nid yn Lloegr.46 

8.68 Ystyriwn dros dro nad yw'r arfer o olrhain ar y cyd yn achosi unrhyw broblemau 

gweinyddol neu fel arall.  Os yw'r ddau gais dan sylw yn wir yn union yr un fath, gellir 

parhau i brosesu'r ail un, a'i ddiwygio os oes angen, heb unrhyw derfyn amser; ac os 

yw'n briodol, gellir cyflwyno dau gais tebyg ond nid yn union yr un fath i brofi'r 

dyfroedd.  A gall y strwythur ffioedd adlewyrchu'r ffaith mai un cais yn unig sy'n bodoli 

mewn gwirionedd.  Rydym felly'n ystyried dros dro bod dim angen ailddatgan adran 

70B DCGTH 1990 yn y Bil newydd.47  Ar y llaw arall, medr gallu awdurdod cynllunio 

i barhau i bennu cais am gyfnod penodol ar ôl cyflwyno apêl fod yn ddefnyddiol mewn 

rhai amgylchiadau, a dylid ei gadw.  

Cwestiwn ymgynghori 8-6. 

Cynigwn dros dro na ddylai adran 70B o'r DCGTH (gyda'r nod o annog ymgeiswyr i 

beidio ag olrhain ar y cyd, neu eu hatal rhag wneud hynny) gael ei ailddatgan yn y 

Bil Cynllunio.   

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

                                            
45  DMP(W)O 2012, erth. 26A, mewnosodwyd gan 2015 SI 1330. 

46  2015 SI 340, erth. 2.  Mewnosodwyd darpariaethau tebyg i'r Ddeddf Adeiladau Rhestredig mewn perthynas 

â cheisiadau am LBC a CAC ac apeliadau dilynol (Deddf Adeiladau Rhestredig 1990, adrannau 81A, 81B 

(mewnosodwyd gan PCPA 2004, s 43(2)); Deddf Adeiladau Rhestredig 1990, a. 20A (mewnosodwyd gan 

PCPA 2004, s 50(2)).  Mae'r rhain hefyd mewn grym yn rhannol yng Nghymru. 

47  Mae'r diwygiadau i adran 70B a wnaed gan PCPA 2004, Atodlen 7, hefyd yn afraid felly. 
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Ymgynghori a chyhoeddusrwydd 

8.69 Mae eisoes wedi cael ei nodi48 bod rhaid i gais am ganiatâd cynllunio hysbysu unrhyw 

berchnogion (eraill) o'r tir dan sylw, a bod rhaid anfon tystysgrif gyda'r cais yn nodi 

bod hyn wedi cael ei wneud.  Fodd bynnag, effaith gyfunol adran 71 DCGTH 1990 

a'r DMP(W)O 2012 yw bod rhaid i'r awdurdod cynllunio ymgynghori ag amryw bobl a 

chyrff.  Mae rhestr gynhwysfawr yn nodi gyda phwy yn union y dylid ymgynghori 

mewn achosion penodol yn gynwysedig yn y DMP(W)O.49 

8.70 Bydd y Bil newydd yn parhau i ddarparu'r gofynion sylfaenol o ran ymgynghori, a 

bydd y manylion yn y rheoliadau.50 

8.71 O ran cyhoeddusrwydd mwy cyffredinol, mae adran 63 PCPA 2004 yn nodi y gall 

awdurdod cynllunio yng Nghymru gael "cynllun ymglymiad cymunedol" yn amlinellu 

ei bolisi yn ymwneud ag ymglymiad pobl a nodwyd wrth weithredu ei swyddogaethau 

mewn perthynas â'r cynllun datblygu.   Mae hyn mewn cyferbyniad ag adran 18 Deddf 

2004, sy'n nodi bod rhaid i awdurdod yn Lloegr gael polisi ar ymwneud ag ymglymiad 

y gymuned wrth weithredu ei swyddogaeth mewn perthynas â'r cynllun datblygu a'r 

ceisiadau cynllunio.  Mae'r llysoedd wedi barnu bod datganiad polisi o'r fath yn creu 

disgwyliad cyfiawn o ran pwy (er enghraifft, cymdogion) fydd yn cael eu hysbysu am 

geisiadau cynllunio.51 

8.72 Ystyriwn dros dro y gallai fod yn fuddiol i awdurdodau yng Nghymru baratoi datganiad 

yn ymwneud ag ymglymiad y gymuned wrth bennu ceisiadau cynllunio.52  Ac fe dybir 

y byddai'r pŵer (neu ddyletswydd) i baratoi dogfen o'r fath yn cael ei gynnwys ochr 

yn ochr â'r rhannau hynny o'r Bil newydd sy'n ymdrin â cheisiadau cynllunio.    

8.73 Yn ôl DMP(W)O 2012, mae gofyn bod awdurdod cynllunio, wrth wneud penderfyniad 

am gais am ganiatâd cynllunio, yn cymryd i ystyriaeth unrhyw gynrychiolaethau a 

wnaethpwyd o fewn 21 niwrnod yn cychwyn gyda'r dyddiad yr arddangoswyd yr 

hysbysiad gyntaf.53  Awgrymodd ymatebwyr i'r Papur Cwmpasu y gellid egluro'r 

gyfraith mewn perthynas â statws cynrychiolaethau a wnaethpwyd ar ôl diwedd y 

cyfnod ymgynghori 21-niwrnod.    

8.74 Mae'r Llawlyfr Rheoli Datblygiadau yn nodi y dylid cymryd cynrychiolaethau hwyr o'r 

fath i ystyriaeth os nad oes penderfyniad wedi cael ei wneud ar y cais hyd yma.   

                                            
48  Gweler para 8.39 – 8.45. 

49  Mae Deddf Adeiladau Rhestredig 1990, adrannau 13, 15 yn gwneud darpariaethau cyfatebol o ran hysbysu 

ceisiadau LBC a CAC (mae a.14 yn ymwneud â Llundain); er yn yr achos hwnnw, darperir y mwyafrif o’r 

fanylion mewn cyfarwyddiadau Gweinidogol, sy'n gofyn am ymgynghoraeth gyda Cadw a'r cymdeithasau 

amwynder cenedlaethol (Ancient Monuments Society, Council for British Archaeology, Georgian Group, the 

SPAB, a The Victorian Society (Cyfarwyddyd Gweinidogion Cymru (2017 Rhif 26). Cyhoeddwyd ym mis Mai 

2017. 

50  Mae hyn yn unol â cheisio osgoi defnyddio cyfarwyddiadau cymaint â phosib. Gweler para 4.49. 

51  R (Majed) v Camden LBC [2009] EWCA Civ 1029. 

52  Gellir ddatganiad o’r fath fod yn berthnasol i ymrwymiad cymunedol â ccynllunio datblygiadau hefyd (fel yn 

Lloegr), neu fe all fod yn ddogfen ar wahân. 

53  DMP(W)O 2012, erth 21. 
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Cytunwn y gallai eglurhad statudol o'r sefyllfa fod yn ychwanegiad defnyddiol i'r 

DMP(W)O, ond nid oes angen iddo ymddangos ym mhrif ran y Bil.   

8.75 Mae un gofyniad penodol o ran rhoi cyhoeddusrwydd i geisiadau cynllunio yn 

berthnasol mewn ardaloedd o bwysigrwydd archeolegol.   Rydym yn ymdrin â hyn 

ym Mhennod 13.54 

Cwestiwn ymgynghori 8-7. 

Rydym yn ystyried dros dro y byddai'n ddefnyddiol cynnwys darpariaeth yn y Bil yn 

gofyn bod pob awdurdod cynllunio yn darparu datganiad yn nodi'r sawl o fewn y 

gymuned y bydd yn ceisio eu cynnwys wrth wneud penderfyniad ar geisiadau 

cynllunio.   

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Cwestiwn ymgynghori 8-8 

Cynigwn dros dro y dylai DMP(W)O 2012 gael ei ddiwygio i esbonio bod 

cynrychiolaethau am gais cynllunio a dderbynnir ar ôl diwedd y cyfnod ymgynghori 

21-niwrnod ond cyn dyddiad y penderfyniad yn cael eu hystyried os yn bosib, ond 

bod dim angen oedi'r ystyriaeth o'r cais. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Rhoi caniatâd cynllunio 

8.76 Rydym wedi cynnig uchod bod y darpariaethau statudol o ran gwneud ceisiadau am 

ganiatâd cynllunio yn cael eu gwneud yn gliriach, gan ddarparu ar gyfer un math o 

gais.  Mae'n dilyn felly y byddai amrywiaeth y mathau o awdurdodaeth y gellir eu rhoi 

yn cael eu symleiddio yn yr un modd - byddai modd derbyn "caniatâd cynllunio" yn 

unig, os oedd y datblygiad a awdurdodwyd wedi cychwyn ai peidio.  Byddai rhoi 

caniatâd o'r fath yn destun y darpariaethau statudol canlynol mewn achosion priodol: 

(1) y sawl sydd nawr yn adran 75 yn ymwneud ag effaith y caniatâd;55 

(2) y sawl sy'n ymwneud â gosod amodau: 

- amodau o ran terfynau amser i gychwyn datblygu;56 

                                            
54  Gweler paragraffau 13.191 i 13.193. 

55  Mae Deddf Adeiladau Rhestredig 1990, a 16(3) yn debyg. 

56  Gweler paragraffau 8.118 i 8.120. 
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- amodau yn gofyn bod materion penodol yn cael eu cymeradwyo maes o 

law gan yr awdurdod cynllunio (os yw'r materion yn rhai a bennwyd yn y 

cais, neu'n rhai eraill);57 

- unrhyw amod arall a osodwyd gan yr awdurdod;58 a 

(3) ble mae'r datblygiad eisoes wedi cychwyn, y darpariaethau dan adran 73A ar 

hyn o bryd.59 

8.77 Mae'r darpariaethau yn ymwneud ag effaith y caniatâd (yn adrannau 75 a 73A(3) y 

DCGTh60) yn berthnasol i unrhyw ganiatâd a roddir - boed mewn ymateb i gais neu 

apêl neu drwy orchymyn datblygu cyffredinol neu leol.  

8.78 Byddai trefnu'r darpariaethau hyn yn batrwm mwy cydlynol ynddo ei hun yn welliant 

arwyddocaol, er rydym yn cydnabod y gallai hyn fod yn bosib i raddau cyfyngedig yn 

unig.  Ond nid ydym yn gwneud unrhyw gynnig i ddiwygio.  

Ystyriaethau wrth wneud penderfyniad ar gais 

8.79 Yn ein Papur Cwmpasu, fe wahoddom y sawl yr ymgynghorwyd â hwy i adnabod 

materion ychwanegol i'w diffinio neu eu hegluro yn y Côd Cynllunio newydd.  Mewn 

ymateb i hyn, awgrymwyd y gallai fod yn ddefnyddiol egluro rhai materion penodol y 

gellid eu hystyried gan awdurdodau cynllunio wrth wneud penderfyniad ar geisiadau, 

er enghraifft:  

(1) arwyddocâd y "sefyllfa wrth gefn";  

(2) yr asesiad o fuddion cymunedol mewn perthynas â cheisiadau am ffermydd 

gwynt; ac  

(3) arwyddocâd yr iaith Gymraeg. 

8.80 Mae'r "sefyllfa wrth gefn" yn cyfeirio at yr arfer gan ymgeiswyr o annog y sawl sy'n 

gwneud penderfyniadau i gymryd i ystyriaeth defnydd cyfredol y tir dan sylw, a allai 

barhau yn gyfreithlon, neu ddatblygiad arall y mae caniatâd cynllunio yn bodoli ar ei 

gyfer eisoes, fel dewis amgen i'r datblygiad arfaethedig y ceisir caniatâd ar ei gyfer 

yn awr. 

8.81 Mae'r ddwy gyntaf yn esiamplau o ystyriaethau penodol a allai fod yn faterol yng 

nghyd-destun ceisiadau cynllunio penodol. Rydym eisoes wedi nodi nad ydym yn 

credu y byddai'n ddefnyddiol diffinio'r ymadrodd "ystyriaethau materol", neu nodi 

ystyriaethau penodol a allai fod yn faterol mewn achosion penodol.61  Nid ydym felly'n 

cynnwys unrhyw ddiwygiad mewn ymateb i'r awgrymiadau hyn yn benodol.  

                                            
57  Gweler paragraffau 8.102 i 8.105. 

58  Gweler para 8.89 i 8.98 

59  Ac hefyd y rhai yn y Ddeddf Adeiladau Rhestredig 1990, a 8(3). 

60  A’r rhai yn a 16(3) ac yn 8(3) o’r Ddeddf Adeiladau Rhestredig. 

61  Gweler paragraffau 5.28 i 5.49. 
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8.82 Mae'r trydydd wedi cael ei hystyried yng nghyd-destun dyletswyddau yn ymwneud 

ag arfer unrhyw swyddogaeth o dan y Cod Cynllunio.62 

8.83 Yn fwy cyffredinol, rydym eisoes wedi awgrymu y dylai dyletswyddau awdurdodau i 

ystyried amryw faterion63  wrth wneud penderfyniad ar geisiadau - yn adrannau 70(2), 

(3) o'r DCGTh64 - cael eu ehangu er mwyn bod yn berthnasol i arfer unrhyw 

swyddogaethau o dan y Cod.   Nid oes felly angen eu hailadrodd mewn perthynas â 

gwneud penderfyniadau yn benodol.  

Rhesymau dros benderfyniadau 

8.84 Mae dyletswydd statudol ar awdurdodau sy'n gwneud penderfyniadau ar geisiadau 

cynllunio i ddarparu rhesymau dros wrthod caniatâd ac am unrhyw amodau a roddir 

wrth roi caniatâd.   Mae hynny'n ymddangos yn synhwyrol.   Fodd bynnag, nodwyd 

gan y Llys Apêl yn 1997 bod dyletswydd i roi rhesymau dros roi caniatâd (nid ar gyfer 

unrhyw amodau a atodir i grant yn unig) yn "yn amlwg ar goll" o'r statud.65 

8.85 Cyflwynwyd dyletswydd o'r fath yn Lloegr yn 2003, ond cafodd ei thynnu yn ôl yn 

2013.66 Roedd cymuned cynlllunio llywodraeth leol wedi awgrymu ei bod yn feichus 

a dianghenraid gan ei fod yn dyblygu deunyddiau oedd wedi eu dogfennu rhywle 

arall.67 Cytunwn dros dro bod dyletswydd i ddarparu rhesymau dros roi caniatâd yn 

ymddangos yn ddiangen.  

 

AMODAU A CHYFYNGIADAU 

Gwahaniaethu rhwng amodau a chyfyngiadau 

8.86 Ar hyn o bryd, gellir rhoi caniatâd mewn ymateb neu apêl, yn destun amodau.68  A 

gellir ei roi i orchymyn datblygu yn destun aodau neu gyfyngiadau.69  Mae methiant i 

gydymffurfio ag amod neu gyfyngiad yn doriad o reolaeth cynllunio.70 

8.87 Mae caniatâd am gyfnod cyfyngedig yn amlwg yn ganiatâd yn destun cyfyngiad.  Ond 

mae'n bell o fod yn glir beth arall sy'n cyfri fel cyfyngiad, o'i gymharu ag amod.   

Ymddengys mai'r unig wahaniaeth yw pan fod caniatâd cynllunio wedi cael ei roi gan 

                                            
62  Gweler paragraffau 5.57 i 5.66. 

63  Yn benodol y cynllun datblygu, polisïau cenedlaethol, y defnydd o'r Gymraeg, ac ystyriaethau materol eraill; 

gweler Pennod 7. 

64  Ac adrannau 16(2) a 72 o’r Ddeddf Adeiladau Rhestredig. 

65  R v Aylesbury Vale DC, ex p Chaplin [1997] 3 PLR 55, CA. 

66  Gorchymyn Cynllunio Tref a Gwlad (Datblygiad Cyffredinol Caniataol) 1995, erth 31, fel i’w ddiwygiwyd gan 

OS 2003 Rhif 2047, erth 5 a 2013 Rhif 1238, erth 7. 

67  Memorandwm Esboniadol i OS 2013/1238, paragraffau 7.17 a 7.18. 

68  DCGTH 1990, a 70(1)(a), 79(4)(a). 

69   DCGTH 1990, a 60(1), 61C(1)(b). 

70  DCGTH 1990, 171A(1)(b). 
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orchymyn datblygu yn destun cyfyngiad, nid oes angen caniatâd i ddefnyddio'r tir (ar 

wahân i'r cyfyngiad) gan mai dyma ei ddefnydd arferol.71 

8.88 Mae hyn yn ymddangos fel cymhlethdod diangen.  Pe byddai'n bosib rhoi unrhyw 

ganiatâd cynllunio yn destun cyfyngiadau, yn ogystal ag amodau, ni fyddai angen 

gwahaniaethu rhyngon nhw.  Fel arall, gellir diffinio'r term "amod" er mwyn cynnwys 

"cyfyngiad".  

Cwestiwn ymgynghori 8-9 

Ystyriwn dros dro y dylid lleihau'r gwahaniaeth rhwng amodau a chyfyngiadau 

ynghlwm wrth ganiatadau cynllunio, naill ai: 

(1) trwy ddiffinio'r term "amod" er mwyn cynnwys "cyfyngiad" , neu 

(2) trwy ei gwneud yn glir bod caniatâd cynllunio a roddir mewn ymateb 

i gais neu apêl (yn hytrach na chaniatâd a roddir i orchymyn 

datblygu, fel sy'n digwydd ar hyn o bryd) yn gallu cael ei roi yn 

amodol ar gyfyngiadau neu amodau. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Gofynion cyffredinol i amodau 

8.89 Mae pob caniatâd cynllunio72 yn destun un amod neu fwy, hyd yn oed os ydyw'n 

ymwneud yn unig â'r cyfnod y gellir ei roi ar waith.  Yn ymarferol, mae mwyafrif y 

caniatadau yn destun nifer o amodau eraill, a allai reoleiddio amrywiaeth eang o 

faterion; ymhlith y rhai mwyaf cyffredin mae:  

(1) y materion sydd dal angen eu cymeradwyo; 

(2) y dull y mae'n rhaid ei ddefnyddio wrth gwblhau gwaith a gymeradwywyd;  

(3) hunaniaeth y bobl a allai gael budd o'r caniatâd; a 

(4) gweithrediad y safle yn dilyn rhoi'r caniatâd ar waith.  

8.90 Gellir dod o hyd i'r pŵer perthnasol i osod amodau yn adrannau 70(1)(a) a 72 DCGTh 

1990.73 Yn benodol, mae adran 70(1)(a) yn rhoi pŵer ehangach i awdurdodau 

cynllunio osod amodau "y maen nhw'n credu sy'n addas".  Fodd bynnag, rhaid 

dehongli hyn gan ystyried penderfyniadau'r llys ac egwyddorion cyfraith gyhoeddus 

yn gyffredinol.  Felly, yn Pyx Granite Co Ltd v Y Weinidogaeth Tai a Llywodraeth Leol, 

dywedodd yr Arglwydd Denning bod:  

                                            
71  DCGTh 1990 a 57(3). 

72  A phob deddf adeilad rhestredig. 

73  Mae darpariaethau cyfatebol yn adrannau 16(1) a 17 o’r Ddeddf Adeiladau Rhestredig 1990. 
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y gyfraith angen sicrhau bod yr amodau hyn yn berthnasol yn deg ac yn 

rhesymol i'r datblygiad a ganiateir. Nid oes gan yr awdurdod cynllunio yr hawl 

i ddefnyddio eu pwerau am resymau pellach, waeth pa mor ddymunol mae'r 

rhesymau hynny'n ymddangoso ran budd y cyhoedd.74 

8.91 Yn Newbury District Council v Yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, 

dywedodd Tŷ'r Arglwyddi, er mwyn bod yn ddilys, bod rhaid i amodau gydymffurfio 

â'r profion canlynol: 

- rhaid iddynt gael eu gosod at ddiben cynllunio ac nid at ddiben pellach; 

- rhaid iddynt ymwneud yn deg ac yn rhesymol â'r datblygiad a ganiateir; a 

- rhaid iddynt beidio â bod mor afresymol y byddai awdurdod rhesymol 

erioed wedi gallu eu gosod.75 

8.92 Mae Cylchlythyr Llywodraeth Cymru 016/2014 ar Y Defnydd o Amodau Cynllunio ar 

gyfer Rheoli Datblygiadau yn disodli'r Cylchlythyr blaenorol ar Y Defnydd o Amodau 

mewn Caniatâd Cynllunio, a gynhyrchwyd yn 1995 ac a oedd yn berthnasol yng 

Nghymru a Lloegr.Awgryma Pennod 3 o Gylchlythyr 2014 chwe phrawf ar gyfer 

dilysrwydd amodau cynllunio.  Mae'r profion hyn yn debyg ond nid yn union yr un fath 

â'r rhai a amlinellwyd yn Newbury, ac yn dynodi y dylai amodau fod yn hanfodol, yn 

berthnasol i gynllunio, yn berthnasol i'r datblygiad i'w ganiatáu, yn orfodadwy, yn 

fanwl gywir, ac yn rhesymol ym mhob agwedd arall.  Mae'r Cylchlythyr hefyd yn 

darparu nifer o amodau sampl a allai fod yn briodol mewn amgylchiadau penodol.  

8.93 Dywedodd y sawl a ymatebodd i'n Papur Cwmpasu bod awdurdodau cynllunio 

weithiau'n atodi amodau ychwanegol nad sy'n bodloni'r chwe phrawf a nodwyd yn y 

Cylchlythyr - mae hyn yn berthnasol yn benodol pan mae penderfyniadau'n cael eu 

gwneud gan bwyllgorau o aelodau etholedig yn hytrach na swyddogion yn gweithredu 

dan bwerau dirprwyedig.   Dywedwyd hefyd wrthym bod rhai awdurdodau weithiau'n 

syml yn copïo amodau sampl o'r Cylchlythyr heb feddwl gormod a oeddent yn 

hanfodol a rhesymol, yn orfodadwy, yn fanwl gywir, yn berthnasol neu'n addas.   

8.94 Mae Adran 100ZA DCGTh 1990, i'w gyflwyno gan Ddeddf Cynllunio Cymdogaethau 

2017 ond yn Lloegr yn unig, yn rhoi'r grym i'r Ysgrifennydd Gwladol osod cyfyngiadau 

ar y mathau o amodau y gellir eu gosod, naill ai'n gyffredinol neu mewn amgylchiadau 

penodol.   Fodd bynnag, gellir gosod cyfyngiadau o'r fath dim ond os ydynt yn arwain 

at y canlyniad o sicrhau bod amodau'n cydymffurfio â'r pedwar gofyniad, a amlinellir 

yn adran 100ZA(2), sy'n debyg i'r sawl a amlinellir yn Newbury ac yng nghyfarwyddyd 

y Llywodraeth.  

8.95 Yn y Papur Cwmpasu, awgrymom y gallai fod yn briodol esbonio ystent awdurdod 

cynllunio i osod amodau, yn seiliedig ar gyfraith achos a chyfarwyddyd.  Mewn 

ymateb i hyn, roedd Cyngor Sir Fynwy, RTPI Cymru a Chymdeithas Swyddogion 

Cynllunio Cymru (“POSW”) –  De Orllewin Cymru yn credu y dylid cynnwys y profion 

yn ymwneud â dilysrwydd amodau cynllunio ym mhrif ran y statud.   Roedd Tai 

                                            
74  [1958] 1 QB 554. 

75  [1981] AC 578 yn 607 – 608. 
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Persimmon Gorllewin Cymru ("Persimmon") yn cytuno, ond awgrymon nhw y dylid 

eu hymgorffori dim ond ar ôl i ddiwygiad technolegol pellach ddigwydd yn 

canolbwyntio ar ddrafftio, cytuno a'u rhoi ar waith. 

8.96 Gan adlewyrchu ar y sefyllfa, ystyriwn dros dro y byddai'n addas i'r gofynion o ran 

dilysrwydd amodau, sy'n hirsefydlog ac yn gyffredinol yn cael eu hystyried i fod yn 

fuddiol, gael eu hymgorffori yn y Côd Cynllunio.   Ystyriwn dros dro bod yr ymagwedd 

weithdrefnol a fabwysiadwyd yn Neddf 2017 yn Lloegr yn feichus heb fod angen, ac 

mai'r cwbl sydd ei angen yw darpariaeth sy'n amlinellu bod awdurdodau cynllunio, 

wrth roi caniatâd cynllunio, yn gallu gosod amodau sydd:  

(a) yn hanfodol er mwyn gwneud y datblygiad yn dderbyniadwy yn nhermau 

cynllunio,  

(b) yn berthnasol i'r datblygiad ac i ystyriaethau cynllunio yn gyffredinol,  

(c) yn ddigon manwl gywir i olygu bod modd cydymffurfio â hwy a'u gorfodi, ac 

(d) yn rhesymol ym mhob agwedd arall.  

8.97 Yn amodol ar yr ystyriaethau hynny, ein barn dros dro yw y byddai'n well cadw cyngor 

cyffredinol o ran amodau a fyddai'n berthnasol mewn cyfarwyddyd, fel ar hyn o bryd, 

yn hytrach na'u hymgorffori yn y Bil. Derbyniwn y gellid anwybyddu neu 

gamddefnyddio cyfarwyddyd o'r fath; ond byddai'n anodd ei gynnwys yn y Côd 

statudol yn y fath fodd i fod yn berthnasol i amrywiaeth eang o sefyllfaoedd ffeithiol; 

ac y gallai hefyd arwain at dir ffrwythlon ar gyfer heriau annheilwng yn y llysoedd. 

8.98 Fodd bynnag, isod rydym yn ystyried nifer o fathau penodol o amodau y gellid eu 

gosod yn briodol mewn sefyllfaoedd penodol, a allai fod yn ddefnyddiol i gyfeirio atynt 

mewn deddfwriaeth sylfaenol neu is-ddeddfwriaeth.   

Cwestiwn ymgynghori 8-10. 

Cynigwn dros dro y dylai'r darpariaethau yn DCGTh 1990 o ran gosod amodau gael 

eu disodli yn y Bil gyda phŵer cyffredinol i awdurdodau cynllunio osod amodau neu 

gyfyngiadau o'r fath, os ydynt o'r farn eu bod yn addas, gan gymryd eu bod:  

(1) yn hanfodol i wneud y datblygiad yn dderbyniol yn nhermau 

cynllunio, 

(2) yn berthnasol i'r datblygiad ac i ystyriaethau cynllunio yn 

gyffredinol, 

(3)  yn ddigon manwl gywir i allu cydymffurfio â hwy a'u rhoi ar waith, ac 

(4)  yn rhesymol ym mhob agwedd arall. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 
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Cwestiwn ymgynghori 8-11. 

Yn ogystal â'r grym cyffredinol i osod amodau a chyfyngiadau, byddai'n bosibl  

gwneud grymoedd yn glir yn y Cod i osod mathau penodol o amodau a 

chyfyngiadau, a ystyrir yng nghwestiynau ymgynghori 8 - 11, 8-14 a 8-16. 

Ydy'r ymgyngoreion yn ystyried y dylai'r grymoedd i osod yr holl neu unrhyw rai o'r 

amodau hyn (neu eraill) gael sail statudol - naill ai yn y Bil neu mewn rheoliadau - 

neu a ddylid eu hymgorffori mewn canllawiau gan y Llywodraeth ar y defnydd o'r 

amodau? 

 

Amodau sydd angen cymeradwyo manylion yn ddiweddarach 

8.99 Fel y nodwyd yn flaenorol yn y Bennod hon, mae nifer o ganiatadau cynllunio yn cael 

eu rhoi yn destun amodau sy'n gofyn bod materion penodol yn cael eu cymeradwyo 

cyn cychwyn ar y datblygiad.  Yn amlwg, mewn achos o'r fath, nid yw'n agored i'r 

awdurdod cynllunio wrth wneud penderfyniad ar gais i gymeradwyaeth o'r fath 

gwestiynu egwyddor y datblygiad, faint bynnag yr hoffent wneud hynny nawr.76 

8.100 Gall y broses o gael cymeradwyaeth o fanylion dan unrhyw un o'r mecanweithiau hyn 

gymryd amser i'r ymgeisydd a'r awdurdod cynllunio.  Felly mae llywodraethau yn aml 

wedi ceisio peidio ag annog eu defnydd pan nad ydynt yn gwbl hanfodol.  Yn fwyaf 

diweddar, mae gofyn bod awdurdodau yn Lloegr yn rhoi rhesymau yn esbonio pam 

fod amod cyn-cychwyn yn amod cyn-cychwyn.77 

8.101 Rydym eisoes wedi cynnig bod y weithdrefn i roi caniatâd cynllunio yn destun amodau 

o'r fath yn cael ei chyfuno â'r weithdrefn gyfredol ar gyfer caniatâd amlinellol a 

chymeradwyaeth ddilynol o faterion a gedwir yn ôl; dyma bwnc cwestiwn 

ymgynghori 8-1.  Ystyriwn dros dro ei bod yn well mynd i'r afael ag unrhyw ofyniad 

manwl i gyfiawnhau gosod amodau cyn-cychwyn mewn polisi a chyfarwyddyd yn 

hytrach nag mewn cyfraith, felly nid ydym yn cynnig mewnforio unrhyw ofyniad tebyg 

i'r un newydd a gyflwynwyd yn Lloegr i'r Bil Cynllunio.  

Amodau Grampian  

8.102 Ar wahân i'r amodau sy'n gofyn am gymeradwyo manylion, mae amodau yn aml yn 

cael eu gosod ar ganiatâd cynllunio sy'n gofyn bod gwaith ddim yn cychwyn tan bod 

rhyw ddigwyddiad wedi cychwyn - fel arfer cyfeirir at amodau o'r fath fel amodau 

Grampian, yn dilyn penderfyniad Tŷ'r Arglwyddi yn Cyngor Rhanbarthol Grampian v 

Dinas Aberdeen.78  Esiampl gyffredin yw amod na fydd datblygiad a gymeradwywyd 

yn gallu cychwyn ar y gwaith adeiladu tan fod priffordd gerllaw wedi cael ei gwella.  

Yn dilyn hyn, cadarnhaodd Tŷ'r Arglwyddi y byddai amod o'r fath yn ddilys hyd yn oed 

                                            
76  Mae’r pwer i osod amodau o'r fath wrth roi cydsyniad adeilad rhestredig yn gynwysedig yn Neddf Adeiladau 

Rhestredig, a.17(2); ymddengys bod dim grym cyfatebol yn ymwneud â cheisiadau am ganiatâd cynllunio. 

77  Gorchymyn Deddf Cynllunio Tref a Gwlad (Datblygiad Cyffredinol Caniataol) 105, erth 35(1). 

78  [1983] 1 WLR 1340, (1984) 47 P&CR 633, Ty’r Arglwyddi. 
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os oedd tebygolrwydd y digwyddiad a nodwyd o ddigwydd yn isel iawn - yn amodol 

ar y prawf afresymoldeb, y cyfeiriwyd ato uchod.79 

8.103 Yma hefyd, fe ystyriwn dros dro y byddai'n well cynnwys ystyriaethau polisi o ran pryd 

fyddai amodau o'r fath yn addas yng nghyfarwyddyd y Llywodraeth, ac nid yn y Bil.  

8.104 Categori penodol o amodau Grampian yw'r math o amod a ragwelwyd gan adran 

17(3) Deddf Adeiladau Rhestredig 1990.  Gellir atodi hwn i gymeradwyaeth i 

ddymchwel adeilad rhestredig, ac mae'n gofyn nad yw'r adeilad yn cael ei dymchwel 

cyn- 

(a)  bod cytundeb i gwblhau'r gwaith o ail-ddatblygu'r safle wedi cael ei wneud; a 

(b)  bod caniatâd cynllunio wedi cael ei roi ar gyfer yr ail-ddatblygu y sonnir amdano 

yn y cytundeb.  

8.105 Gall amod ar linellau tebyg fod yr un mor ddefnyddiol mewn achosion eraill (nad ydynt 

yn cynnwys adeiladau rhestredig) ble mae'n ddymunol y dylid cwblhau'r prosiect a 

gymeradwyir yn unig os yw rhyw brosiect arall wedi cael ei gymeradwyo a'i fod yn 

mynd rhagddo. 

Cwestiwn ymgynghori 8-12. 

Cynigwn dros dro bod y dylai'r Côd gynnwys darpariaeth yn galluogi gosod amodau 

i'r perwyl hwn: 

(1) bod y gwaith a gymeradwywyd ddim yn cychwyn tan fod rhyw ddigwyddiad 

penodol wedi digwydd (amod Grampian): neu 

(2) bod y gwaith a gymeradwywyd ddim yn cael eu cwblhau tan: 

- fod cytundeb am ryw ddatblygiad arall wedi cael ei wneud; a 

- bod caniatâd cynllunio wedi cael ei roi ar gyfer y datblygiad y mae'r 

cytundeb yn darparu ar ei gyfer. 

Ydy'r yngyngoreion yn cytuno? 

 

Amodau cyn-cychwyn: egwyddor Whitley 

8.106 Mae llawer o gyfreithiad, yn gyffredinol yng nghyd-destun achosion gorfodi, wedi dod 

yn sgil gorfodi amodau cyn-cychwyn.  Y broblem sy'n codi yw pan fod datblygiad yn 

cychwyn heb fod y datblygwr wedi cydymffurfio ag un amod neu fwy - naill ai 

amodau'n gofyn bod manylion yn cael eu cymeradwyo neu eraill.   Yn Whitley v 

Ysgrifennydd Gwladol Cymru, a oedd yn ymwneud â chynllun echdynnu mwynau a 

oedd wedi cael ei gymeradwyo yn destun amod yn gofyn bod cynllun adfer yn cael ei 

gymeradwyo cyn cychwyn ar yr echdynnu, nododd Woolf LJ bod “caniatâd yn cael ei 

                                            
79  British Railways Board v Secretary of State [1993] 3 PLR 125, Ty’r Arglwyddi. 
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reoli gan ac yn destun yr amodau” a osodir wrth ei roi, a dywedodd mai'r unig 

gwestiwn i'w ystyried oedd a oedd yr amodau dan sylw yn hanfodol i'r caniatâd.80 

8.107 Mae nifer o eithriadau i'r egwyddor honno wedi cael eu hadnabod gan y llys ers 

hynny.81  Yn R (Hart Aggregates) v Hartlepool BC, adolygodd Sullivan J yr 

awdurdodau, gan ddod i'r casgliad: 

Mae amod 10 yn "gynsail amodol" yn yr ystyr bod angen cwblhau rhywbeth 

arall cyn gallu cychwyn echdynnu, ond nid yw'n "gynsail amodol" yn yr ystyr ei 

fod yn mynd i sylfaen y caniatâd cynllunio, fel bod methiant i gydymffurfio yn 

golygu bod rhaid ystyried yr holl ddatblygiad, hyd yn oed os caiff ei gwblhau a'i 

fod yn bodoli am sawl blynedd, neu yn achos echdynnu mwynau, yn parhau am 

30 mlynedd, fel un anghyfreithlon.82 

8.108 Mae'r gwahaniaeth a ragdybiwyd yn Hart yn aml ymhell o fod yn glir yn ymarferol.  

Gan hynny, nododd y Llys Apêl, yn Greyfort Properties v Yr Ysgrifennydd Gwladol, 

gan gymeradwyo'r penderfyniad yn Hart Aggregates: 

Mae'n glir y gwrthodwyd amod 10 [yn Hart Aggregates] fel cynsail amodol yn 

ymrwymo egwyddor Whitley – nid oherwydd ei bod yn defnyddio'r ail set o 

eiriau yn hytrach na'r cyntaf, ond am y rhesymau dyfnach a esboniwyd yn faith 

yn y dyfarniad.83 

8.109 Mewn geiriau eraill, nid union eiriad yr amod dan sylw yw'r mater allweddol, ond yn 

hytrach, i ddefnyddio ymadrodd Sullivan J, ei "bod yn mynd i sylfaen y caniatâd".  

Mae hwnnw'n gwestiwn y gellir ei bennu gan ystyried yr holl amgylchiadau perthnasol 

yn unig.   

8.110 Ystyriwn bod cyflwr cyfredol y gyfraith yn ddryslyd, ac y byddai'n buddio o eglurhad.  

Ar ben hynny, rydym yn ystyried bod hon yn broblem sy'n codi'n weddol aml yn 

ymarferol.   Daw'n hanfodol yng nghyd-destun gorfodi, ond dylid ei datrys llawer yn 

gynt na hynny, ar yr adeg y roddir caniatâd am y tro cyntaf.  Rydym felly wedi ystyried 

sut gellir esbonio'r gyfraith orau, er mwyn cynorthwyo awdurdodau cynllunio a 

datblygwyr.  

8.111 Ystyriwn y gallai fod yn symlach i ymgeiswyr ac awdurdodau os oedd cynseiliau 

amodol "sy'n mynd i sylfaen y caniatâd" yn cael eu hadnabod fel hynny o'r cychwyn, 

fel bod pawb sydd ynghlwm yn gallu bod yn glir beth ddylid ei wneud, neu beth sydd 

angen digwydd (yn achos rhai amodau Grampian), cyn gellir dweud bod y datblygiad 

a gymeradwywyd wedi cychwyn yn gyfreithlon. Gallai hyn fod yn arbennig o 

berthnasol, er enghraifft, mewn achosion o ddatblygiadau mwy. Nodwyd hefyd bod 

rhai awdurdodau, o leiaf yn Lloegr, bellach yn gwneud hynny, trwy ddosbarthu 

                                            
80  (1992) 64 P&CR 296, CA. 

81  Er enghraifft, gan yr Arglwydd Keen yn Leisure Great Britain v Isle of Wight PLBCAA 1990 (2000) 80 P&CR 

370. 

82  (2005) 2 P&CR 31, per Sullivan J at [59]. 

83  [2011] EWCA Civ 908, [2012] JPL 34, yn [32]. Y ddau ffurf o eiriau oedd (1) geiriau yn mynnu bod dim 

datblygiad yn cael cymryd lle cyn cael cymeradwyaeth, a (2) geiriau yn mynnu bod rhaid cael 

cymeradwyaeth cyn i ddatblygiad cymryd lle. Fe gaeth y ddau ffurf o eiriau gael ei ystyried yn gyfatebol. 
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amodau a gynigir fel "gwir gynsail amodol" yn rheolaidd (o'i gymharu ag "amodau 

cyn-cychwyn eraill").  Ond gydag arfer o'r fath, tra ei bod yn ddefnyddiol, ni ddaw 

gydag unrhyw hawl i apêl.         

8.112 Byddai'n bosib angen i awdurdod cynllunio, pryd bynnag mae'n rhoi caniatâd yn 

amodol ar un cynsail amodol neu ragor, adnabod yr holl amodau o'r fath sy'n mynd i 

sylfaen y caniatâd ("gwir gynsail amodol").  Yn ail, byddai awdurdodau'n gallu cael 

pŵer yn ôl disgresiwn (ond nid dyletswydd) i wneud hynny mewn achosion priodol.   

Yn drydydd, byddai'n bosib cyflwyno hawl i ymgeisydd ei wneud yn ofynnol i'r 

awdurdod wneud hynny mewn achos penodol.    

8.113 Gallai'r ymagwedd gyntaf osod baich diangen ar awdurdodau cynllunio. Ystyriwn dros 

dro mai cyfuniad o'r ail a'r trydydd ymagwedd fyddai fwyaf priodol.  

8.114 Byddai hefyd yn angenrheidiol cael hawl i apelio i Weinidogion Cymru yn erbyn 

adnabod amod fel gwir gynsail amodol.  Gan y byddai apêl o'r fath yn debygol o fod 

yn destun cyfyngiad (yn debyg i'r un yn adran 73(2) yn ymwneud â dyletswyddau 

awdurdod wrth wneud penderfyniad ar gais i amrywio amod) ble byddai Gweinidogion 

Cymru, wrth wneud penderfyniad ar apêl o'r fath, yn gallu ystyried statws yr amod 

dan sylw fel gwir gynsail amodol yn unig. Ac yna byddai'r hawl arferol i herio 

dilysrwydd eu penderfynaid trwy wneud cais i'r Uchel Lys. 

8.115 Rydym yn cydnabod y gallai ymddangos byddai'r cynnig hwn yn weithredol yn 

galluogi awdurdod cynllunio trwy gamau gweithredu gweinyddol i ddiystyru 

penderfyniad a fyddai'n cael ei gyrraedd gan lys o ran statws amod, pe byddai'r mater 

yn arwain at gyfreithiad.  Fodd bynnag, dylai'r hawl i apelio i Weinidogion Cymru, ac 

ymlaen i'r Uchel Lys, annog awdurdodau i beidio â chategoreiddio amodau fel cynsail 

gwir amodau. 

8.116 Pe byddai awdurdod yn penderfynu nad oedd amod yn gynsail gwir amod, ni fyddai 

hynny yn amodol ar hawl i apelio i drydydd parti, yn yr un modd nad yw rhoi caniatâd 

cynllunio yn amodol ar hawl i apelio. Ond byddai'n bosibl gofyn am adolygiad 

barnwrol ar benderfyniad o'r fath - fel gyda rhoddi caniatâd. 

8.117 Felly rydym yn ystyried dros dro byddai'r llys yn cadw'r rheolaeth derfynol.  

 

Cwestiwn ymgynghori 8-13. 

Ystyriwn dros dro y byddai'n ddefnyddiol: 

(1) bod gan awdurdod cynllunio gael pŵer (ond nid dyletswydd) i 

adnabod o'r cychwyn yr amodau wedi'u hatodi i ganiatâd 

cynlluniopenodol sy'n "wir gynsail amodol", sy'n mynd i wraidd y 

caniatâd, fel bod yn rhaid cydymffurfio â hwy cyn gallu dweud bod y 

caniatâd wedi cael ei roi ar waith yn gyfreithlon (yr ail gategori a 

nodwyd gan Sullivan J yn Hart Aggregates v Hartlepool BC), fel rhai 

ar wahân i gynseiliau amodol eraill; 
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(2) bod gan ymgeisydd yr hawl i ofyn i awdurdod adnabod pa rai o'r 

amodau sy'n cyd-fynd â chaniatâd penodol sydd wedi cael ei roi sy'n 

wir gynseiliau amodol; ac  

(3) bod gan ymgeisydd, yn y naill achos a'r llall,  hawl i apelio yn erbyn 

adnabyddiaeth o'r fath, heb roi sylwedd yr amod ei hun yn y fantol. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno?  A oes unrhyw fodd arall y gellir egluro statws yr 

amodau cyn-cychwyn?  

 

Amodau o ran y cyfnod pryd gellir cychwyn datblygu  

8.118 Mae Adran 91 DCGTH 1990 yn darparu y pennir bod pob caniatâd wedi cael ei roi 

yn destun amod bod rhaid cychwyn y datblygiad dan sylw o fewn pum mlynedd o roi'r 

caniatâd, oni bai bod amod penodol yn nodi fel arall.84 

8.119 Mae'n gyffredin gweld bod caniatâd yn cael ei roi yn amodol ar amod penodol yn nodi 

bod rhaid i'r datblygu gychwyn o fewn pum mlynedd, gan nodi "fel sy'n ofynnol yn ôl 

adran 91" fel y rheswm dros yr amod.   Mae hynny'n cynrychioli camddealltwriaeth o 

adran 91, oherwydd nid yw'r adran yn "gofyn" am unrhyw ddyddiad cychwyn penodol, 

ond yn syml yn nodi pum mlynedd fel stop cefn os na bennir unrhyw gyfnod arall.  Nid 

yw chwaith yn gyfan gwbl glir mewn rhai achosion sut mae'r darpariaethau cychwyn 

yn berthnasol mewn achos o ddatblygiad a fydd yn cael ei gynnal mewn mwy nag un 

cyfnod.   

8.120 Ystyriwn dros dro y byddai'r sefyllfa'n gliriach pe byddai'r Bil yn nodi bod rhaid 

cychwyn y datblygiad erbyn y dyddiad a nodir mewn unrhyw amod perthnasol; bod 

rhaid cychwyn unrhyw gyfnodau erbyn y dyddiad a nodir mewn unrhyw amod sy'n 

berthnasol i'r cyfnod hwnnw; ac yn absenoldeb unrhyw amod o'r fath, bod rhaid 

cychwyn y datblygiad o fewn pum mlynedd o roi caniatâd.   

Cwestiwn ymgynghori 8-14. 

Cynigwn dros dro bod y Bil yn esbonio: 

(1) bod rhaid cychwyn y datblygiad erbyn y dyddiad a nodir mewn 

unrhyw amod perthnasol; 

(2) bod rhaid i unrhyw gyfnodau gychwyn erbyn y dyddiad a nodir 

mewn unrhyw amod sy'n berthnasol i'r cyfnod hwnnw; ac 

(3) yn absenoldeb unrhyw amod o'r fath, bod rhaid cychwyn y 

datblygiad o fewn pum mlynedd o roi caniatâd.   

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

                                            
84  Mae adran 18 o’r Ddeddf Adeiladau Rhestredig yn debyg. 
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Amodau penodol: tir dan reolaeth yr ymgeisydd a ddarparwyd ar eu cyfer yn (adran 

72(1)(a)) 

8.121 Darperir ar gyfer rhai mathau penodol o amod yn adran 72(1) DCGTh 1990 er mwyn 

osgoi unrhyw amheuaeth a fedrai godi fel arall o ran eu cyfreithlondeb, neu o ran 

pwerau awdurdod cynllunio i'w gorfodi mewn achosion o beidio â chydymffurfio.  

8.122 Mae adran 72(1)(a) yn darparu bod awdurdod cynllunio'n gallu gosod amodau:  

i reoleiddio datblygiad neu ddefnydd unrhyw dir dan reolaeth yr ymgeisydd 

(boed yn dir mewn perthynas â'r cais a wnaed ai peidio) neu'n ei wneud yn 

ofynnol bod gwaith yn cael ei gynnal ar unrhyw dir o'r fath, i'r graddau y mae'n 

ymddangos yn fuddiol i'r awdurdod cynllunio at ddibenion neu mewn cysylltiad 

â'r datblygiad a gymeradwywyd gan y caniatâd.  

8.123 Gall amodau o'r fath olygu bod angen gwneud gwaith ar dir arall sydd dan reolaeth 

yr ymgeisydd, neu bod angen rheoleiddio defnyddio tir o'r fath.   Enghraifft gyffredin 

yw ble mae angen cadw tir sydd nesaf at fynediad arfaethedig i'r briffordd yn rhydd o 

adeiladau a phlanhigion yn uwch nag uchder penodol, er mwyn sicrhau llain 

weledol.85  Er mwyn i dir fod dan 'reolaeth' yr ymgeisydd, nid oes rhaid i'r ymgeisydd 

o reidrwydd berchen ar ystâd neu fuddiant yn y tir.86  Am y rheswm hwn, mae 

ymgeiswyr yn gyffredin yn cyflwyno cynllun gyda'u cais yn nodi llinell goch i ddangos 

ffin eu perchnogaeth, a llinell las arall yn dangos ffin eu rheolaeth. 

8.124 Yn George Wimpey & Co Ltd v New Forest DC, daethpwyd i'r casgliad bod y 

cwestiwn a yw tir yn rheolaeth yr ymgeisydd yn gwestiwn o ffaith a graddfa i'r sawl 

sy'n gwneud y penderfyniad, a'i bod yn dibynnu a oedd y rheolaeth o raddfa a math 

ddigonol i sicrhau bod modd cydymffurfio â'r amod. Mae'r prawf hwn yn debyg i'r 

prawf a ddefnyddir gan y llysoedd wrth benderfynu pwy yw'r person atebol dan 

Ddeddfau Atebolrwydd Meddianwyr 1957 a 1984.87  Byddai felly'n bosib mewnosod 

darpariaeth yn y Bil sy'n esbonio bod tir ar gyfer y dibenion hynny wedi ei "reoli" gan 

y person sy'n meddiannu'r tir at ddibenion y Deddfau Atebolrwydd Meddianwyr.  Fodd 

bynnag, byddai hynny'n debygol o achosi'r un faint o ddryswch ac o gymorth, felly nid 

ydym yn ei gynnig. 

8.125 Fodd bynnag, ystyriwn dros dro y dylid cadw adran 72(1)(a) yn y Bil, er mwyn sicrhau 

bod dim ansicrwydd o ran pwerau awdurdod cynllunio i osod amod o'r fath mewn 

achosion priodol ar dir nad yw'r ymgeisydd yn berchen arno - ac, yn fwy penodol, i 

orfodi gofynion yr amod yn erbyn person ar wahân i'r ymgeisydd.   A dylai hyn ddod 

gydag ailddatganiad o adran 72(3) fel y mae'n berthnasol i amodau o'r fath, gan mai 

amodau cyfyngedig o ran amser dan adran 72(1)(a) yw un o'r unig sefyllfaoedd ble 

mae adran 72(3) yn dal i fod yn berthnasol.  

                                            
85  Llethr gwelededd yw’r ardal pob ochr i fynediad, heb unrhyw rhwystrau, i sicrhau bod gyrrwyr ceir sydd yn 

gadael y safle yn gallu gweld traffig ar yr heol y maent yn ceisio mynedu. 

86  [1979] JPL 313. 

87  Wheat v E Lacon & Co Ltd [1966] A.C. 552 ar [578]. 
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8.126 Fel arall, gellid dadlau y byddai'n ddigonol cynnwys amod o'r fath yn erbyn yr amodau 

sampl sy'n destun cyfarwyddyd y Llywodraeth.88 

Cwestiwn ymgynghori 8-15. 

Rydym yn cynnig dros dro y dylai'r Bil, neu reoliadau dan y Bil, alluogi gosod amodau 

i'r perwyl y dylid rheoleiddio datblygiad neu ddefnydd tir dan reolaeth yr ymgeisydd 

(p'un ai bod y tir yn dir y mae cais cynllunio wedi ei gyflwyno ar ei gyfer ai peidio) er 

mwyn sicrhau bod y datblygiad a gymeradwywyd yn ac yn dal i fod yn dderbyniol. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Amodau penodol: caniatadau wedi eu cyfyngu gan amser (adran 72(1)(a)) 

8.127 Yn ôl adran 72(1)(b), gall awdurdodau cynllunio osod amodau ar gyfer y canlynol: 

cael gwared ag unrhyw adeilad neu waith a gymeradwywyd gan y caniatâd, 

neu roi terfyn ar unrhyw ddefnydd o dir a gymeradwywyd yn yr un modd, ar 

ddiwedd cyfnod penodol, a chynnal unrhyw waith sy'n ofynnol i adfer tir ar 

ddiwedd y cyfnod hwnnw. 

Dan y gyfraith gyfredol, rhaid nodi'r cyfnod gyda lefel digonol o gywirdeb os mai'r nod 

yw ei ystyried fel amod, yn hytrach na fel 'cyfyngiad' - mae'r gwahaniaeth yn bwysig 

gan fod dim modd gweithredu yn erbyn toriad o gyfyngiad.89  Byddai'r anhawster 

hwnnw'n diflannu gan fwyaf pe byddai'r gwahaniaeth rhwng cyfyngiadau ac amodau 

yn cael ei ddileu, fel y cynigir uchod.90 

8.128 Yma hefyd, ystyriwn dros dro y dylid cadw adran 72(1)(b) yn y Côd, er mwyn sicrhau 

bod dim ansicrwydd o ran pwerau awdurdod cynllunio i ofyn bod gwaith adfer yn cael 

ei gynnal - neu ei gynnwys mewn cyfarwyddyd.  Eto, gallai hyn ofyn am orfodaeth yn 

erbyn person ar wahân i'r ymgeisydd gwreiddiol.   

8.129 Gellid nodi y gallai amodau o'r fath fod yn arbennig o briodol mewn achosion o 

ganiatâd a roddwyd ar gyfer gweithrediadau mwynau; felly rydym yn dychwelyd at y 

rhain yn y cyd-destun hwnnw yn ddiweddarach yn y Papur Ymgynghori hwn.  

Cwestiwn ymgynghori 8-16. 

Cynigiwn dros dro y dylai'r Bil, neu'r rheoliadau dan y Bil, alluogi gosod amodau i'r 

perwyl ble mae caniatâd wedi cael ei roi am gyfnod cyfyngedig, bod yr adeiladau neu 

waith a gymeradwywyd gan y caniatâd yn cael ei dynnu, neu bod y defnydd 

                                            
88   Yn bresennol yn Cylchlythyr Llywodraeth Cymru 016/2014, Defnyddio Amodau Cynllunio i Reoli Datblygiad. 

89  I’m Your Man Ltd v Yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd [1999] PLCR 109. 

90  Gweler cwestiwn ymgynghori 8-9. 



174 
 

awdurdodedig yn cael ei ddileu ar ddiwedd y cyfnod, a bod gwaith yn cael ei gynnal 

ar yr adeg honno er mwyn adfer y tir. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

 

8.130 Rydym hefyd yn nodi bod yr hyn sydd nawr yn adran 72(3) wedi cychwyn fel adran 

41(3) Deddf Safleoedd Carafanau a Rheoli Datblygiadau 1960, cyn i DCGTH 1968 osod 

cyfyngiad amser ar bob caniatâd cynllunio.   Felly mae yna fathau penodol o ganiatâd 

sy'n dal i fodoli, a gyhoeddwyd rhwng 29 Awst 1960 (pan ddaeth Deddf 1960 i rym) a 

31 Rhagfyr 1968 (y diwrnod cyn i Ddeddf 1968 ddod i rym) y mae adran 72(3) felly'n 

dal i fod yn berthnasol iddynt.   

 

 

Amodau eraill sydd angen eu gorfodi yn erbyn y sawl ar wahân i'r ymgeisydd 

8.131 Yn ychwanegol at yr amodau a nodwyd uchod, y cyfeirir atynt yn DCGTH 1990, mae 

Deddf Adeiladau Rhestredig 1990 hefyd yn darparu ar gyfer amodau y gallai fod 

angen eu gorfodi yn erbyn person ar wahân i'r ymgeisydd gwreiddiol.  Gan hynny, 

mae'r Ddeddf honno yn caniatáu rhoi cydsyniad adeilad rhestredig yn destun amodau 

yn ymwneud â'r canlynol - 

(a) cadw nodweddion penodol o'r adeilad, naill ai fel rhan ohono neu ar ôl eu torri 

o'r adeilad;  

(b) gwneud yn iawn, ar ôl cwblhau'r gwaith, unrhyw ddifrod a achoswyd i'r adeilad 

gan y gwaith; 

Cwestiwn ymgynghori 8-17. 

Ystyriwn dros dro y dylai'r ddarpariaeth sy'n cyfateb i adran 72(3) DCGTH 1990 (o ran 

amodau amser-gyfyngedig) gael ei chadw yn y Côd, ond yn cael ei drafftio i egluro ei 

bod yn berthnasol mewn achos o 

(1) ganiatadau amser-gyfyngedig a gyhoeddwyd o dan yr hyn a elwir 

nawr yn adran 72(1)(a) , a 

(2) (2) mathau penodol o ganiatadau amser-gyfyngedig a gyhoeddwyd 

rhwng 29 Awst 1960 a 31 Rhagfyr 1968. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 
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(c) ailadeiladu'r adeilad neu unrhyw ran ohono yn dilyn cwblhau unrhyw waith, gan 

ddefnyddio deunyddiau gwreiddiol cyhyd ag y bo hynny yn ymarferol a gydag 

addasiadau i'r tu mewn i'r adeilad fel y gallasent fod wedi'u nodi yn yr amodau.91 

8.132 Gallai amodau o'r fath fod yn ddefnyddiol mewn achosion eraill ar wahân i'r sawl sy'n 

cynnwys adeiladau rhestredig; ac os yw'r Côd yn mynd i gynnwys unrhyw 

ddarpariaeth benodol o ran mathau'r amodau y gellir eu gosod, gallai fod yn 

ddefnyddiol cynnwys y rhain.  

Cwestiwn ymgynghori 8-18. 

Cynigwn dros dro y dylai'r Bil, neu'r rheoliadau dan y Bil, alluogi gosod amodau i'r 

perwyl hwn: 

(1) bod nodweddion penodol yr adeilad neu'r tir y mae'r caniatâd yn ymwneud 

ag ef yn cael ei gadw, naill ai fel rhan ohono neu ar ôl eu torri i ffwrdd 

ohono; 

(2) bod unrhyw ddifrod i'r adeilad neu dir gan y gwaith a awdurdodwyd yn cael 

ei wneud  yn iawn ar ôl cwblhau'r gwaith hwnnw; neu 

(3) bod yr adeilad cyfan neu'r tir cyfan neu ranohono yn cael ei adfer yn dilyn 

cwblhau'r gwaith a awdurdodwyd, gan ddefnyddio deunyddiau gwreiddiol 

cyhyd ag y bo hynny yn ymarferol, gydga unrhyw addasiadau sydd wedi'u 

nodi. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Cymeradwyaeth ymgeiswyr i amodau drafft 

8.133 Noda Cylchlythyr 016/2014 y dylai awdurdodau cynllunio edrych yn ffafriol ar 

geisiadau gan ymgeiswyr i weld amodau drafft, oherwydd gallai fod yn bosib iddynt 

gyflwyno gwybodaeth bellach cyn i benderfyniad cael ei gyhoeddi a allai, o bosib, 

cael gwared ar yr angen am yr amod yn gyfan gwbl.92  Gall ymrwymiad gydag 

ymgeisydd cyn cyflwyno cais ac yn ystod y broses ymgeisio leihau'r angen am 

amodau, er gall yr awdurdod wneud fel y gwelant orau o ran a ydynt am aros i 

dderbyn yr wybodaeth ychwanegol yma cyn cyhoeddi penderfyniad. Fodd bynnag, 

nid yw'r arfer hwn yn ofyniad statudol.  

8.134 Mewn ymateb i'n Papur Cwmpasu, fe dynnwyd ein sylw at bryder bod awdurdodau 

cynllunio'n gallu bod yn amharod i ddarparu drafft o amodau arfaethedig i ymgeiswyr, 

gan atal trafodaeth cyn rhoi'r caniatâd neu gymeradwyaeth i faterion a gedwir yn ôl - 

er y cyfarwyddyd yn y Cylchlythyr. 

                                            
91  Deddf Adeiladau Rhestredig 1990, a 17(1). 

92  Cylchlythyr 016/2014, paragraffau 4.1-4.3. 
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8.135 Yn ei ymgynghoriad technegol ar gynllunio yn Lloegr, ymgynghorodd DCLG ar a 

ddylid cael gofyniad newydd i awdurdod cynllunio yn Lloegr rannu amodau drafft 

gydag ymgeisydd am ddatblygiad mawr cyn iddo gyrraedd penderfyniad ar y cais. 

Roedd cefnogaeth eang am ofyniad o'r fath, sydd eisoes ar waith mewn rhai 

ardaloedd. Derbyniodd y Llywodraeth bod rhannu amodau drafft mewn egwyddor yn 

ddymunol ond roedd o'r farn y gallai gwneud arfer o'r fath yn hanfodol ym mhob achos 

leihau hyblygrwydd i ymgeiswyr ac awdurdodau cynllunio ac, os nad oedd yn cael ei 

wneud yn gywir, gallai hefyd arafu'r broses o wneud penderfyniadau.  Daeth i'r 

casgliad felly bod angen ystyried y mater ymhellach.   

8.136 Cytunwn dros dro y byddai rhannu amodau drafft yn lleihau nifer yr amodau cyn-

cychwyn sydd angen eu gosod, ac y byddai'n lleihau'r angen i ymgeiswyr gyflwyno 

cais i amrywio neu ddileu amodau neu apelio yn eu herbyn.  Fodd bynnag, rydym yn 

rhannu'r pryder a fynegwyd gan y Llywodraeth yn Lloegr o ran y problemau a allai 

ddod yn sgil gwneud arfer o'r fath yn hanfodol.  Rydym felly'n ystyried dros dro y dylai 

barhau fel mater o gyfarwyddyd. 

 

CYMERADWYO MANYLION  

Y gyfraith gyfredol 

8.137 Ble rhoddir "caniatâd llawn" (weithiau fe gyfeirir at hyn fel "caniatâd manwl"), gall fod 

yn destun un amod neu ragor sy'n gofyn bod manylion penodol yn cael eu 

cymderadwyo maes o law gan yr awdurdod cynllunio.   Mae awdurdodau wedi cael 

eu hannog i beidio â gosod gormod o amodau o'r math hwn, ond mae'r arfer yn 

gyffredin er hynny.   A ble mae caniatâd amlinellol wedi cael ei roi, rhaid cymeradwyo'r 

materion a gedwir yn ôl (yn ogystal â manylion y materion heb eu cadw yn ôl, o bosib).    

8.138 Ym mhob un o'r achosion uchod, rhaid gwneud cais i gymeradwyo manylion - os 

ydynt wedi'u dosbarthu fel "materion a gedwir yn ôl" yn ffurfiol neu beidio.    

8.139 Yn y Papur Cwmpasu, fe nodom bod amwysedd sylweddol yn ymwneud â thrin 

materion a gedwir yn ôl.  Mewn ymateb i hyn, roedd PEBA a Persimmon yn cytuno y 

dylai'r Côd Cynllunio egluro diffiniad materion a gedwir yn ôl a sut dylid eu 

cymeradwyo, ac awgrymodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf y dylai'r 

Côd egluro a ellir cyflwyno cais dan adran 73 a 96A DCGTH 1990 am gais materion 

a gedwir yn ôl.  Mae Llywodraeth Cymru a DCLG wedi tynnu ein sylw at bryderon yn 

ymwneud â hyn hefyd.  Mae'r un drefn yn berthnasol i gymeradwyo materion sy'n 

ofynnol trwy amodau. 

8.140 Yn benodol, ymddengys bod rhai darpariaethau yn DCGTH 1990 yn ymwneud â 

"cheisiadau am ganiatâd cynllunio" ddim yn ymestyn i "geisiadau i gymeradwyo 

materion a gedwir yn ôl", na chwaith i "geisiadau i gymeradwyo manylion sy'n ofynnol 

trwy amodau".93  Mae P(W)A 2015 wedi cael ei drafftio i gymryd pryderon o'r fath i 

ystyriaeth.94  Nid yw chwaith yn gwbl sicr bod yna bwerau i wneud darpariaeth trwy 

                                            
93 Yn benodol, DCGTh 1990, a.62. 

94  Gweler, er engrhaifft, DCGTh 1990 a 62M(4), a fewnosodwyd gan y Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015, a 23; a 

DCGTh 1990 a 100A, a fewnosodwyd gan y Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015, a 37. 
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orchymyn datblygu am geisiadau i gymeradwyo materion a gedwir yn ôl - er mae 

gorchymyn yn gallu gwneud darpariaeth ar gyfer rhoi'r caniatâd amlinellol ei hun.   

8.141 Cynigom yn gynharach yn y Bennod hon bod y gyfraith yn cael ei symleiddio trwy 

gael gwared â'r gwahaniaeth gyfredol rhwng caniatâd amlinellol a chaniatâd llawn.95 

Os derbynnir y cynnig hwnnw ai peidio, ystyriwn bod cynhyrchu'r Côd yn darparu 

cyfle i egluro a symleiddio'r gyfraith mewn perthynas â cheisiadau i gymeradwyo 

manylion, ac er mwyn sicrhau bod yna sail statudol ar gyfer y gweithdrefnau a 

weithredir ar hyn o bryd (gan gynnwys apeliadau i Weinidogion Cymru mewn 

perthynas â cheisiadau o'r fath).  

8.142 Dylid egluro mai nid cyfle i ailystyried y cwestiwn o a yw'r datblygiad dan sylw yn 

dderbyniol mewn egwyddor yw gwneud penderfyniad ar gais o'r fath, ond y dylid ei 

seilio ar dderbynioldeb y manylion dan sylw yn unig.96 

8.143 Byddai hefyd yn ddefnyddiol cael darpariaeth ble gall awdurdod, mewn achosion 

priodol, roi gwybod i ymgeisydd os nad yw'n fodlon pennu un set o fanylion heb bennu 

ar gategori arall o fanylion sy'n weddill - er mwyn sicrhau, er enghraifft, bod manylion 

gwaith brics tŷ newydd ddim yn cael eu cymeradwyo heb gymeradwyo deunyddiau'r 

to. 

8.144 O ystyried y pryder dealladwy o ran y potensial am oedi ar y cyfnod hwn o'r 

weithdrefn, ar yr olwg gyntaf gall ymddangos yn ddymunol cael terfyn amser y mae'n 

rhaid i awdurdod ymateb parthed cais i gymeradwyo manylion.  Fodd bynnag, tra bod 

rhai manylion (er enghraifft, y deunyddiau i'w defnyddio mewn tŷ) yn gallu cael eu 

cymeradwyo'n hawdd, gall eraill (gosodiad cam adeiladu cynllun tai mawr yn y 

dyfodol) fod yn destun trafodaethau helaeth, gan gymryd llawer o amser.   

8.145 Ein barn dros dro felly yw na fyddai'n briodol rhagnodi terfyn amser gorfodol, sy'n 

berthnasol i gymeradwyo manylion pob cais. Yn hytrach, rydym yn ystyried y dylid 

cadw'r sefyllfa gyfredol, lle ceir cyfnod y gallai ymgeiswyr, yn dilyn y cyfnod hwn, 

apelio yn erbyn y pethau y penderfynwyd yn eu herbyn, gydag awdurdodau yn medru 

trafod ynghlych amser ychwanegol mewn achosion priodol.  

Cwestiwn ymgynghori 8-19. 

Ystyriwn dros dro y dylai'r Bil egluro'r gyfraith a gweithdrefnau cyfredol o ran 

cymeradwyo manylion a geisir gan amod i ganiatâd cynllunio, boed yn un a osodir 

ar gais ymgeisydd (mewn perthynas â diffyg manylion digonol yn y cais) neu'n un a 

symbylir gan yr awdurdod ei hun.  

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

                                            
95  Gweler cwestiwn ymgynghori 8-1. 

96  Fel gyda adran 73(2); gweler hefyd Thirkell v Yr Ysgrifennydd Gwladol [1978] JPL 844. 
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Cwestiwn ymgynghori 8-20. 

Cynigwn dros dro bod awdurdod cynllunio, mewn achosion priodol, yn gallu 

gwrthod gwneud penderfyniad ar gais i gymeradwyo un mater manwl heb gael y 

manylion ar fater penodol arall ar yr un pryd. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Hysbysu am ddatblygiad a gymeradwywyd mewn egwyddor gan orchymyn datblygu97 

8.146 Ble caniateir datblygiad mewn categorïau penodol gan orchymyn datblygu, mae 

caniatâd o'r fath yn destun "gweithdrefn cymeradwyaeth ymlaen llaw".  Mewn ychydig 

o achosion, mae amod o'r caniatâd a roddir gan y gorchymyn yn gofyn bod manylion 

pob cynnig yn y categori dan sylw yn cael eu cymeradwyo gan yr awdurdod 

cynllunio.98 

8.147 Mae'r weithdrefn cymeradwyaeth ymlaen llaw hefyd wedi cael ei ddefnyddio yn 

Lloegr mewn perthynas â'r hawliau datblygiad â ganiateir a gyflwynwyd yn ddiweddar 

ar gyfer newid defnydd, ond nid yng Nghymru.  A rhaid aros i weld pa fath o amodau, 

os o gwbl, bydd yn cael eu hatodi i ganiatâd a roddir gan orchmynion datblygu lleol; 

mae'n bosib y byddant yn cyflwyno gweithdrefn cymeradwyaeth ymlaen llaw mewn 

achosion penodol. 

8.148 Ble mae'n rhaid i'r awdurdod gymeradwyo'r manylion, yna rhaid cyflwyno cais i'r 

awdurdod sy'n cyd-fynd yn fras â'r weithdrefn a amlinellwyd uchod.99  Gan hynny 

bydd angen ystyried yn ofalus unrhyw addasiadau a wneir i'r weithdrefn honno gan 

feddwl am unrhyw oblygiadau ar gyfer y weithdrefn cymeradwyaeth ymlaen llaw.   

8.149 Amrywiaeth o hyn yw pan fod amod penodol yn gofyn bod rhaid hysbysu'r awdurdod 

o bob amod o'r fath, er mwyn iddo allu penderfynu fesul achos a yw'n dymuno cael 

cyfle i gymeradwyo'r manylion.100  Mewn achosion o'r fath, gall fod yn ddefnyddiol 

cyflwyno terfyn amser pryd y mae'n rhaid i'r awdurdod ymateb i hysbysiad o'r fath. 

8.150 Un model addas allai fod i hysbysu awdurdodau cynllunio o waith arfaethedig i goed 

mewn ardal gadwraeth (er mwyn galluogi'r awdurdod i benderfynu a yw'n dymuno 

gosod gorchymyn cadwraeth coed ar y coed dan sylw101).  Mae hynny'n rhoi'r hawl i'r 

person sydd wedi hysbysu'r awdurdod i barhau â'r gwaith os nad oes ymateb wedi 

dod oddi wrth yr awdurdod o fewn chwe wythnos.  Gellid cyflwyno gweithdrefn debyg 

trwy ba un fod unrhyw un sydd wedi hysbysu'r awdurdod cynllunio o fwriad i gynnal 

datblygiad mewn categori perthnasol a ganiateir gan orchymyn datblygu yn gallu 

                                            

97  Dyma'r broses a elwir weithiau yn "gymeradwyaeth ymlaen llaw". 

98  GPDO 1995, Atodlen 2, Rhan 11 (datblygiad a ganiateir gan Ddeddf breifat ayyb); Rhan 17, Dosbarth F 

(piblinellau nwy), Dosbarth G (ceblau trydan); Rhannau 19, 20 (mwynau). 

99  Gweler paragraffau 8.127 i 8.145. 

100  GPDO 1995, Atodlen 2, Rhan 6 (amaethyddiaeth); Rhan 7 (coedwigaeth); Rhannau 22, 23 (mwynau); Rhan 

24 (telegyfathrebu); Rhan 30 (tollau); Rhan 31 (dymchweliadau). 

101  DCGTH 1990, a 211. Gweler para 15.120 to 15.123. 



179 
 

parhau yn ddi-oed os nad oes ymateb wedi dod o'r awdurdod o fewn cyfnod a 

bennwyd. 

Cwestiwn ymgynghori 8-21. 

Cynigwn dros dro y dylai'r Bil egluro'r gyfraith a gweithdrefnau cyfredol o ran 

cymeradwyo manylion sy'n ofynnol oherwydd: 

(1) amod o ganiatâd a roddwyd gan orchymyn datblygu; 

(2) gofyniad a osodwyd gan awdurdod cynllunio yn dilyn hysbysiad o waith 

arfaethedig mewn caegori perthnasol o ddatblygiad a ganiateir gan 

orchymyn datblygu. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Cwestiwn ymgynghori 8-22. 

Ystyriwn y gallai fod yn ddefnyddiol cael terfyn amser i'r awdurdod cynllunio 

ymateb i hysbysiad o gynnig i gynnal datblygiad mewn categori perthnasol (er 

enghraifft, adeiladau ar gyfer amaethyddiaeth a'r goedwigaeth), sy'n golygu bod 

ymgeisydd yn gallu parhau os nad oes ymateb wedi dod i'r hysbysiad. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 
 

AMRYWIAETHAU CANIATÂD CYNLLUNIO  

Ceisiadau i amrywio caniatâd 

8.151 Unwaith i ganiatâd gael ei roi, a bod manylion wedi cael eu cymeradwyo ble fo angen, 

gall fod y datblygwr nawr yn dymuno gwneud rhywbeth gwahanol i'r hyn a 

ganiatawyd.    

8.152 Ar hyn o bryd mae nifer o ffyrdd i'r awdurdod gymeradwyo addasiad i'r hyn a 

gymeradwywyd eisoes. 

(1) gall roi caniatâd (dan adran 96A DCGTh 1990) i gynnal datblygiad sy'n 

wahanol i'r datblygiad a ganiatawyd eisoes, cyhyd â bod y gwahaniaeth yn un 

anfaterol; 

(2) ble mae caniatâd cynllunio wedi cael ei roi yn destun amodau, gall roi 

caniatâd (dan adran 73) i gynnal y datblygiad heb gydymffurfio â rhai o'r 

amodau hynny, neu bob un ohonynt - neu hyd yn oed yn destun amodau 

ychwanegol; a 



180 
 

(3) ble mae caniatâd cynllunio wedi cael ei roi ar gyfer datblygiad sydd heb gael 

ei gwblhau eto, gall addasu'r caniatâd (dan adran 97).102 

8.153 Ym mhob achos, nid yw'r cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer cynnig hollol newydd, 

ond yn hytrach am addasiad neu estyniad o ganiatâd sydd eisoes wedi ei roi.   

8.154 Mae cais llwyddiannus dan adran 73 yn arwain at ganiatâd ychwanegol, fel bod y 

datblygwr yn gallu rhoi naill ai'r caniatâd gwreiddiol (am gynllun A) neu'r caniatâd 

addasedig (am Gynllun B) ar waith.  Mewn cyferbyniad, mae cais llwyddiannus dan 

adran 96A yn arwain at ganiatâd amgen, i raddau bod dim modd rhoi'r caniatâd 

gwreiddiol ar waith bellach.  Fodd bynnag, os rhoddodd awdurdod ganiatâd ar gyfer 

datblygiad yn wreiddiol ("cynllun X"), ac yna wedi caniatáu amrywiaeth o'r caniatâd i 

ganiatáu cwblhau'r datblygiad ar ffurf ychydig yn wahanol ("cynllun Y"), mae'n anodd 

gweld pam byddai'n gwrthod dychwelyd i gynllun X.    

8.155 Mae geiriad adran 96A yn ddefnyddiol, i'r graddau ei bod yn caniatáu i dirfeddiannwr 

(ond neb arall) wahodd yr awdurdod cynllunio i wneud addasiad anfaterol i ganiatâd 

sydd wedi cael ei roi; ond nid yw'n mynd i'r afael ag addasiad sy'n faterol, er yn fân 

addasiad.   

8.156 Mae Adran 73 DCGTh 1990 yn llai defnyddiol, gan ei bod yn cyfeirio at "gais am 

ganiatâd cynllunio i ddatblygu tir heb gydymffurfio ag amodau" yn hytrach na chais i 

amrywio caniatâd sydd eisoes wedi cael ei roi.   Gall cais o'r fath gael ei gyflwyno gan 

unrhyw un, nid tirfeddiannwr yn unig, a gall gael ei defnyddio mewn amrywiaeth o 

ffyrdd, gan gynnwys: 

(1)    cais i ymestyn terfyn amser caniatâd sydd heb ddod i ben eto103 ("cais 

adnewyddu"); 

(2)   cais i wneud mân addasiadau materol i ganiatâd sydd wedi cael ei roi; 

(3)    cais i amrywio neu dynnu unrhyw amod arall. 

8.157 Yn benodol, mae adran 71ZA (mewnosodwyd gan P(W)A 2015) yn gofyn bod pob 

caniatâd yn nodi'r cynlluniau neu ddogfennau eraill sy'n disgrifio'r datblygiad 

cymeradwy, ac yn nodi bod y caniatâd yn destun amod yn gofyn bod y datblygiad yn 

cael ei gynnal yn unol â'r dyluniadau hynny ayyb.104  Mae'n dilyn bod ymgeisydd yn 

gallu ymgeisio dan adran 73 i addasu amod o'r fath trwy ddisodli un dyluniad neu 

ragor, yn y modd hwn, ac i'r un perwyl addasu'r datblygiad sydd eisoes wedi cael ei 

ganiatáu. 

8.158 Ble mae caniatâd cynllunio ar fin dod i ben (neu eisoes wedi dod i ben) heb fod y 

datblygiad wedi cychwyn, mae'n bosib y bydd ymgeisydd yn dymuno ymgeisio i 

adnewyddu'r caniatâd.  Mewn nifer o achosion, ffurfioldeb yn unig yw hyn.  Fodd 

bynnag, ble mae amgylchiadau wedi newid - neu fod cynllun y datblygiad wedi cael 

                                            
102  Mae'r ail a'r trydydd hefyd yn berthnasol i ddiwygio cynigion lle rhoddir caniatad adeilad rhestredig yn barod 

(Deddf Adeiladau Rhestredig 1990, adrannau 19 a 23). 

103  Ni ellir ymestyn caniatâd sydd wedi darfod gan gais dan DCGTh 1990, a.73, ond rhaid gwneud cais newydd.   

Gweler a 73(4). 

104  Ymddengys bod dim darpariaeth gyfatebol yn ymwneud â cheisiadau am gydsyniad adeilad rhestredig. 
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ei diweddaru - mae'n bosib bydd yr awdurdod cynllunio yn dymuno ailystyried holl 

egwyddor y datblygiad a gymeradwywyd, ac ymgynghori â rhanddeiliaid eto.  Mae 

ceisiadau i adnewyddu caniatâd cynllunio felly fel arfer yn cael eu trin fel ceisiadau 

am ganiatâd cynllunio llawn.   

Symleiddiad posib 

8.159 Ystyriwn dros dro y gallai fod yn well cael un weithdrefn ble gellir gwneud cais i 

addasu caniatâd cyfredol sydd heb gael ei roi ar waith eto (neu heb gael ei roi ar 

waith yn llawn).  Gall yr addasiad hwnnw fod yn anfaterol, yn fân faterol neu'n faterol; 

a gallai fod yn berthnasol i un neu ragor o'r amodau, neu gallai fod yn berthnasol i 

sylwedd y datblygiad.   

8.160 Mewn ymateb i gais o'r fath, byddai'r awdurdod yn gallu categoreiddio'r newid 

arfaethedig fel: 

(1) adnewyddu caniatâd sydd heb ddarfod eto (yn yr achos yma bydd awdurdod 

fel arfer yn gallu cytuno heb unrhyw drafodaeth bellach, oni bai bod ystyriaethau 

materol wedi newid yn sylweddol); 

(2) newid anfaterol i'r datblygiad a gymeradwywyd eisoes (yn yr achos yma, gellir 

cymeradwyo addasiad i'r caniatâd yn gyflym heb unrhyw drafodaeth bellach); 

(3) newid materol ond mân (yn yr achos yma, mae'n bosib y bydd angen 

hysbysebu neu hysbysu'r cais, ond dylai'r awdurdod barhau i ystyried yr 

addasiad arfaethedig yn unig, yn hytrach nag egwyddor y datblygiad); neu 

(4) newid mawr (yn yr achos yma, dylai'r awdurdod gynghori'r ymgeisydd yn 

brydlon i gyflwyno cais newydd, a fydd yn cael ei ystyried o'r egwyddorion 

cyntaf yn y modd arferol). 

8.161 Mewn geiriau eraill, o safbwynt yr ymgeisydd, na fydd efallai'n gallu categoreiddio'r 

newid arfaethedig mor syml fel un mân neu un mawr, materol nau anfaterol, mae un 

math o gais.  Ond mae'r awdurdod cynllunio yn gallu ymateb i gais o'r fath ym mha 

fodd bynnag y mae'n credu sy'n addas, yn dibynnu ar yr amgylchiadau penodol.   

8.162 Yn ogystal, gall yr awdurdod mewn ambell sefyllfa fod yn fodlon gadael i'r ymgeisydd 

weithredu naill ai'r caniatâd gwreiddiol neu'r fersiwn a addaswyd.  Felly, er enghraifft, 

ble roedd y lluniau a ganiatawyd yn wreiddiol yn cynnwys patrwm neilltuol o ffenestri, 

a bod y caniatâd a addaswyd yn nodi un arall, gall yr awdurdod fod yn fodlon gyda'r 

naill a'r llall.  Fodd bynnag, mewn achosion eraill, ble bydd gwybodaeth newydd, er 

enghraifft, yn awgrymu y byddai'r cynllun gwreiddiol yn anfoddhaol, gall yr awdurdod 

fod yn fodlon caniatáu'r fersiwn a addaswyd yn unig.  

8.163 Rydym yn cydnabod y byddai angen cymryd gofal i adlewyrchu'r gwahaniaethau 

rhwng y gweithdrefnau dan adran 73 a 96A.   Yn benodol, byddai angen sicrhau na 

fydd y weithdrefn yn dod yn ddiangen o fiwrocrataidd mewn perthynas â mân 

newidiadau, na chwaith yn darparu archwiliad annigonol ar gyfer newidiadau mawr. 

8.164 Nodwn bod y Llawlyfr Rheoli Datblygiadau yn diffinio "mân addasiad materol" fel "un 

o raddfa a natur sy'n arwain at ddatblygiad sydd ddim yn sylweddol wahanol i'r hyn a 

gymeradwywyd."  Mae hynny'n ddefnyddiol, ond nid yw'n ymddangos i gymryd y 
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mater ymlaen llawer.   Nid ydym yn credu y dylid cynnwys diffiniad o anfaterol neu 

fân yn y Côd Cynllunio newydd oherwydd byddai'n well gadael i'r awdurdod cynllunio 

benderfynu ar y weithdrefn addas i'w dilyn.  

8.165 Rydym hefyd yn ystyried bod yna deilyngdod i'r awgrym a dderbyniom yn yr 

ymgynghoriad y dylid ymestyn adran 96A (addasiadau anfaterol) i ymgeiswyr i 

gymeradwyo manylion.   Gan hynny, er enghraifft, pan mae un math o fricsen wedi 

cael ei chymeradwyo, gellid ei hamnewid am un debyg yn hawdd.  

Cwestiwn ymgynghori 8-23. 

Ystyriwn dros dro y gallai fod yn ddefnyddiol dod â'r gweithdrefnau i geisio 

addasiadau i ganiatâd cynllunio ynghyd, sydd ar hyn o bryd dan adran 73 a 96A 

DCGTh 1990, i mewn i un weithdrefn am wneud cais am unrhyw amrywiad o ganiatâd 

- boed yn un mân neu fawr - a bod yr awdurdod cynllunio yn gallu mynd i'r afael â hyn 

mewn modd addas, yn dilyn ei asesiad o fateroldeb yr addasiad arfaethedig. 

Rydym yn rhagweld y byddai'r awdurdod yn medrau dewis caniatáu naill ai: 

(1) y cynnig gwreiddiol a fersiwn ddiwygiedig, gyda'r ymgeisydd yn medru 

gweithredu'r naill neu'r llall; neu 

(2) y fersiwn ddiwygiedig yn unig, a fyddai felly yn disodli'r gwreiddiol. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Cwestiwn ymgynghori 8-24. 

Cynigwn dros dro y dylai'r Côd Cynllunio ymestyn cwmpas adran 96A (cymeradwyo 

mân addasiadau) i gynnwys cymeradwyo manylion.  

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Amrywiaeth mewn achos brys 

8.166 Mae problem benodol yn gallu codi pan mae caniatâd cynllunio wedi cael ei roi, a 

bod y datblygiad cymeradwy ar fin cael ei roi ar waith - neu yn wir, eisoes wedi 

cychwyn - gyda chontractwyr ar y safle - a bod y datblygwr nawr yn dymuno gwneud 

addasiad i'r cynllun cymeradwy.   Gall hyn godi o archwiliadau cyn-cychwyn ar y safle, 

neu wrth ddatblygu dyluniadau mwy manwl, neu o bosib yn dilyn canfyddiad ar y safle 

(yn enwedig mewn achosion o addasu adeilad cyfredol).  Mae datblygwyr sy'n parhau 

heb geisio addasiad i'r caniatâd mewn peryg o dderbyn hysbysiad gorfodi; gall cais 

am addasiad (yn enwedig os yw'r awdurdod yn ei ystyried i fod yn anfaterol) arwain 

at oedi annerbyniolo; a gall barhau gyda'r cynllun fel y'i cymeradwywyd arwain at 

ganlyniad sy'n anfoddhaol i'r datblygwr ac eraill.  
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8.167 Mewn achosion o'r fath, bydd rhaid gwneud cais i addasu, fel yr amlinellir dan y 

bennawd flaenorol; ond dylai'r posibilrwydd fodoli o allu hwyluso'r weithdrefn mewn 

achosion priodol - o bosib yn amodol ar dalu ffi uwch.  

Cwestiwn ymgynghori 8-25. 

Cynigwn dros dro y dylai fod gallu ar gael i hwyluso'r weithdrefn wrth wneud 

penderfyniad ar gais i amrywio caniatâd ble mae'r datblygiad cymeradwy eisoes ar 

waith. 

Ydy ymgyngoreion yn cytuno? 

 

CANIATÂD CYNLLUNIO TYBIEDIG 

8.168 Dan adran 90 DCGTh 1990, gall adran y Llywodraeth sy'n awdurdodi prosiect dan 

ddeddfwriaeth heblaw am DCGTH 1990 gyfarwyddo y tybir bod caniatâd cynllunio 

wedi cael ei roi.  Fodd bynnag, nid yw'r dyletswydd o ran ymgynghori â'r cyhoedd 

mewn perthynas ag awdurdodaeth o'r fath mor eang â'r dyletswydd gyferbyniol mewn 

perthynas â phrosesu ceisiadau cynllunio arferol.   Ar ben hynny, penderfynwyd nad 

yw awdurdodaeth o'r fath yn benderfyniad dan DCGTh 1990, felly nid yw'r 

dyletswyddau o ran y materion i'w hystyried (dan adran 70 DCGTh 1990 ac adran 

38(6) DCPG 2004) yn berthnasol yn y sefyllfa hon.105 

8.169 Mewn ymateb i'n gwahoddiad yn y Papur Cwmpasu i awgrymu diwygiadau technegol 

posib, awgrymodd Richard Harwood CF y dylid diwygio adran 90 er mwyn darparu 

ar gyfer proses awdurdodi sydd yr un mor drwyadl (hynny yw, dylid ei wneud un unol 

â'r cynllun datblygu, o ran deunydd ac ystyriaethau materol eraill).  Ystyriwn dros dro 

y byddai hyn yn synhwyrol.  Fodd bynnag, ystyriwn y byddai'r newidiadau 

deddfwriaethol angenrheidiol y tu hwnt i gylch gorchwyl yr ymarfer gyfredol, gan y 

byddent yn ymestyn i faterion sydd y tu allan i allu deddfwriaethol y Cynulliad, felly 

nid ydym yn gwneud unrhyw gynnig i ddiwygio.  

ASESIAD O'R EFFAITH AMGYLCHEDDOL  

8.170 Ochr yn ochr â'r gofyniad arferol i gael caniatâd cynllunio i gynnal datblygiad, does 

dim gofyniad pellach i gynhyrchu asesiad o'r effaith amgylcheddol (EIA) mewn 

perthynas ag unrhyw brosiect sylweddol.   I gychwyn, daeth hyn yn sgil Cyfarwyddeb 

y Gymuned Ewropeaidd 1985, gyda'r ddeddfwriaeth sylfaenol berthnasol a ddilynodd 

yn adran 2 o Ddeddf Cymunedau Ewrop 1972. Fodd bynnag, fe gyflwynodd Deddf 

Cynllunio ac Iawndal 1991 ddarpariaeth annibynnol i DCGTh 1990, fel adran 71A o'r 

Ddeddf honno, sy'n galluogi i Weinidogion Cymru, trwy reoliadau, i wneud 

darpariaeth am yr ystyriaeth a roddir i effeithiau amgylcheddol tebygol datblygiad 

arfaethedig. 

                                            
105  R (Samuel Smith Old Brewery (Tadcaster) Ltd v Yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ynni a Newid yn yr 

Hinsawdd [2012] 2 All ER 849. 
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8.171 Diwygiwyd Cyfarwyddeb 1985 tair gwaith ar ôl hynny, ac mae bellach wedi cael ei 

disodli gan Gyfarwyddeb 2011/92/EU106, sydd ei hun wedi cael ei ddiwygio gan 

Gyfarwyddeb 2014/52/EU. Mae'r olaf yn gofyn bod deddfwriaeth ddomestig 

berthnasol yn nodi ei bod yn rhoi'r Gyfarwyddeb ar waith.107 

8.172 Mae adran 71A yn nodi'n glir bod rheoliadau a wneir fel rhan ohoni yn gwneud yr un 

ddarpariaeth neu ddarpariaeth debyg a fyddai'n ofynnol dan gyfarwyddeb berthnasol 

yr Undeb Ewropeaidd, neu ddarpariaeth wahanol.  Y rheoliadau cyfredol sy'n 

berthnasol yng Nghymru yw Rheoliadau'r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref (Asesiad 

o'r Effaith Amgylcheddol) (Cymru) 2017, a ddaeth i rym ar 16 Mai 2017.108  Mae diben 

y system EIA yn gyffredinol, a'r newidiadau a wnaed gan Reoliadau 2017, wedi'u 

hamlinellu yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol a gynhyrchwyd mewn perthynas â'r 

Rheoliadau.   

8.173 Mae nifer y cynigion datblygu y mae angen EIA ar eu cyfer yn cynrychioli tua 0.1% 

o'r holl geisiadau cynllunio.109  A thrwy ddiffiniad, y rhain yw'r rhai mwyaf sylweddol.   

8.174 Mae rheoliadau cyfatebol wedi cael eu gwneud - yn gyffredinol ar sail Cymru a Lloegr 

- mewn perthynas ag amryw gategorïau o brosiectau sydd y tu allan i gwmpas y 

"datblygiad", neu am ryw reswm arall, nid oes angen caniatâd cynllunio arnynt.110  

Maen nhw y tu allan i gwmpas yr ymarfer gyfredol hon. 

8.175 O ganlyniad i ymadawiad ar ddod y Deyrnas Unedig o'r Undeb Ewropeaidd, bydd 

gofynion y cyfarwyddebau Ewropeaidd perthnasol ddim yn berthnasol bellach maes 

o law.  Fodd bynnag, o ganlyniad i ddeddfu adran 71A, mae gofynion yr EIA eisoes 

ond yn berthnasol yn anuniongyrchol i ofynion deddfwriaeth Ewropeaidd; felly ni 

chaiff yr ymadawiad o'r UE effaith yn hyn o beth.   

8.176 Mae'n bosib, ar rydw adeg yn y dyfodol, yn dilyn cwblhad y broses o adael yr Undeb 

Ewropeaidd, y gallai fod yn briodol adolygu holl system yr EIA, i archwilio a yw'n 

synhwyrol ei gadw fel côd ar wahân yn hytrach na chyfuno'i ofynion gyda rhai'r broses 

gynllunio brif ffrwd; ond nid yw'r ymarfer hwn yn ymddangos fel yr amser cywir i 

wneud hynny. 

8.177 Mae'r un pwynt yn debygol o fod yn berthnasol i'r asesiad o ddatblygiadau arfaethedig 

gan ystyried y Rheoliadau Cynefinodd, sy'n trawsosod gofynion cyfarwyddeb 

                                            
106  Cyfarwyddeb 2011/92/EU Senedd Ewrop a Chyngor 13 Rhagfyr 2011 ar asesiad effaith prosiectau 

cyhoeddus a phreifat penodol ar yr amgylchedd. 

107  Cyfarwyddeb 2014/52/EU, art 2(1) (gweler hefyd Cyfarwyddeb 2011/92/EU, art 13); gweler rhagymadrodd 

Rheoliadau TCP (Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol) (Cymru) 2017. 

108  Fe fydd rheoliadau 2017 yn parhau i fod yn berthnasol mewn amgylchiadau penodol, yn bennaf mewn 

perthynas a mwynau. 

109  Memorandwm Esboniadol i Reoliadau TCP (EIA) 2017.  Mae'r Rheoliadau hyn yn berthnasol i Loegr yn 

unig, ond does dim rheswm i feddwl y byddai unrhyw wahaniaeth mawr yng Nghymru.   

110  Ffermio pysgod, coedwigaeth, draenio tir, datgomisiynu adweithyddion niwclear, echdynnu petroliwm ar y 

môr, piblinellau nwy, gwaith harbwr, a phrosiectau eraill yn ymwneud â thrydan, piblinellau ac adnoddau 

dŵr.   
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berthnasol yr Undeb Ewropeaidd i ddeddfwriaeth ddomestig.  Eto, nid dyma'r amser 

cywir i gynnal adolygiad trylwyr o'r Rheoliadau hynny. 

Pwyntiau manwl 

8.178 Yn y cyfamser, fe gododd ymatebion i'r Papur Cwmpasu rai materion o fanylion yn 

ymwneud ag asesiad amgylcheddol.  Awgrymon nhw eglurhad o ran, o dan y 

rheoliadau EIA mewn grym ar y pryd, a oedd angen rhagor o gyhoeddusrwydd ac 

ymgynghoriad cyhoeddus pan roedd datganiad amgylcheddol a ddarparwyd eisoes 

yn parhau i fod yn addas i'r diben.  Trafodwyd y pwynt hwn gyda rheoliad 17 o 

Reoliadau 2017.   

8.179 A gallai'r pwynt a wnaethpwyd isod111 o ran yr angen am eglurhad am y gofynion 

gweithdrefnol yn ymwneud â cheisiadau am ddatblygu ar dir yn croesi'r ffin rhwng 

Cymru a Lloegr gael grym penodol ble mae'r datblygiad yn debygol o gael effeithiau 

sydd angen eu hasesu dan y Rheoliadau EIA.   

8.180 Yn fwy cyffredinol, awgrymwyd y gellid addasu'r DMP(W)O i egluro'r gofynion i 

ystyried gwybodaeth amgylcheddol dan y Gorchymyn a'r Rheoliadau EIA. 

8.181 Ymddengys bod y rhain yn bwyntiau synhwyrol, ac mai'r amser gorau i fynd i'r afael 

â hwy fyddai pan fydd y Gorchymyn a Rheoliadau 2017 yn cael eu haddasu neu eu 

hamnewid nesaf.   

 

GALW CEISIADAU I MEWN GAN WEINIDOGION CYMRU  

8.182 Mae gan Weinidogion Cymru'r grym, dan adran 77 DCGTH 1990, i gyfarwyddo bod 

ceisiadau cynllunio a cheisiadau eraill yn cael eu cyfeirio atynt iddynt allu gwneud eu 

penderfyniad eu hunain. Bydd Gweinidogion Cymru fel arfer yn galw cais i mewn dim 

ond os ydynt yn credu bod yna broblemau cynllunio o fwy o bwysigrwydd na 

phwysigrwydd lleol.112 Gellir rhoi cyfarwyddiadau o'r math hyn naill ai i awdurdod 

penodol neu i awdurdodau cynllunio yn gyffredinol, a gallant ymwneud naill ai â chais 

penodol neu â cheisiadau o ddosbarth penodol. Dros y dair blynedd a aeth heibio, 

cafodd dau gais, ar gyfartaeldd, eu galw i mewn pob blwyddyn.113 

8.183 Yn gyffredinol, rydym wedi cynnig bod gofynion o ran sut dylid mynd i'r afael â 

chategorïau penodol o geisiadau yn cael eu cynnwys mewn rheoliadau, i gynyddu 

tryloywder ac atebolrwydd114; ond y dylai gofyniad yn ymwneud ag achos penodol 

fod mewn cyfarwyddyd.  Yn unol â'r ymagwedd honno, ystyriwn dros dro y dylai 

Gweinidogion Cymru gael grymoedd:  

                                            
111  Gweler paragraffau 8.139 a 8.194. 

112  Polisi Cynllunio Cymru (rhifyn 9). Mae ganddynt rym tebyg o dan Ddeddf Adeiladau Rhestredig 1990, a 12, 

sy’n eu caniatau i alw mewn ceisiadau LBC a CAC ar gyfer gwneud penderfyniadau amdanynt. 

113  Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru. 

114  Gweler para 4.49. 
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(1) i wneud rheoliadau yn gofyn bod categorïau penodol o geisiadau'n cael eu 

cyfeirio atynt, er mwyn iddynt ystyried a ddylid galw unrhyw gais penodol i 

mewn; a 

(2) i wneud cyfarwyddyd yn gofyn bod cais penodol yn cael ei gyfeirio, er mwyn 

iddynt allu ystyried a ydynt am ei alw i mewn neu beidio. 

8.184 Yn y naill achos neu'r llall, bydd angen i'r awdurdod wybod am y gofyniad i gyfeirio 

cais cyn iddo gyrraedd penderfyniad terfynol ar y cais; ond bydd yr atgyfeiriad ei hun 

yn digwydd ar ôl i'r awdurdod fynd trwy'r holl broses o hysbysu ac ymgynghori, a 

chyrraedd ei farn ei hun. 

8.185 Pwysleisiwn bod y grym arfaethedig hwn i wneud rheoleiddiadau yn cael ei gynnig 

yn lle'r grym cyfredol i wneud cyfarwyddyd cyffredinol.115  Rydym yn rhagweld y 

byddai'n cael ei ddefnyddio ble, fel mater o bolisi, mae Gweinidogion bob amser neu'n 

aml yn galw i mewn geisiadau o gategori penodol (er enghraifft, adeiladau mwy na 

maint penodol yn y llain las).  Byddent felly yn gallu nodi rheoliadau y dylid eu hysbysu 

am geisiadau o'r fath, fel bod datblygwyr - a phartïon eraill â diddordeb - yn gallu 

gwybod ymlaen llaw y bydd angen cyfeirio'r cais, ac y gallai gael ei alw i mewn.  Ond 

byddai'r grym i wneud cyfarwyddyd achos-penodol yn parhau mewn lle a gellid ei 

ddefnyddio mewn perthynas ag achosion penodol.  

8.186 Doedd dim sôn yn benodol am bwerau galw i mewn yn y Papur Cwmpasu, ond 

nododd un ymgynghorai y dylai'r ddyletswydd i hysbysu'r ymgeisydd bod cais wedi 

cael ei alw i mewn gan Weinidogion Cymru fod arnyn nhw, a nid gyda'r awdurdod 

cynllunio.  Cytunwn y byddai hyn yn rhoi cysondeb i'r weithdrefn galw i mewn.  Byddai 

dylestwydd o'r fath ond yn gymwys ble caiff cais ei alw i mewn, nid yn unig ble caiff y 

cais ei gyfeirio yn y lle cyntaf at Weinidogion Cymru.  

8.187 Mae grym Gweinidogion Cymru i wneud penderfyniad ar geisiadau cynllunio fel arfer 

yn cael ei weithredu ar gyfer datblygiadau mawr; dyma thema'r Bennod nesaf. 

Cwestiwn ymgynghori 8-26. 

Cynigwn dros dro y dylai Gweinidogion Cymru gael pwerau i wneud y canlynol: 

(1) gwneud rheoliadau yn ei wneud yn ofynnol eu bod yn cael eu hysbysu am 

geisiadau mewn categori penodol, a 

(2) gwneud cyfarwyddyd yn ei wneud yn ofynnol bod cais o'r fath yn cael ei 

hysbysu yn yr un modd, 

er mwyn iddynt allu penderfynu a ydynt am ei alw i mewn i wneud penderfyniad.  

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

                                            
115  Defnyddir fwyaf ddiweddar trwy gyhoeddiad Cyfarwyddiad TCP (Hysbysebiad) (Cymru) 2014, fel atodiad i 

Cylchlythyr Llywodraeth Cymru 07/12. 
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Cwestiwn ymgynghori 8-27. 

Cynigwn dros dro, ble mae Gweinidogion Cymru yn penderfynu galw i mewn cais am 

ganiatâd cynllunio, mai nhw (yn hytrach na'r awdurdod cynllunio, fel sy'n digwydd 

nawr) ddylai fod yn gyfrifol am hysbysu'r ymgeisydd.  

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

 
CEISIADAU CYNLLUNIO: PWYNTIAU AMRYWIOL 

Manylion gweithredol i'w symud o ddeddfwriaeth sylfaenol i is-ddeddfwriaeth 

8.188 Rydym eisoes wedi nodi y byddai'n ymddangos yn fwy addas yn gyffredinol bod 

manylion y weithdrefn yn cael eu rheoli gan reoliadau, yn hytrach na gan orchymyn.116 

Mae llawer pwynt tebyg wedi ymddangos yng nghwrs ein gwaith.  

8.189 Yn gyntaf, mae adran 71(3) DCGTh 1990 yn gofyn, cyn bod awdurdod cynllunio yn 

rhoi caniatâd cynllunio i ddefnyddio tir ar gyfer safle carafanau, y dylai ymgynghori 

â'r awdurdod lleol gyda grym i gyhoeddi trwydded ar gyfer y tir hwnnw, oni bai bod 

ganddo'r grym hwnnw ei hun.  Ystyriwn fod y lefel hon o fanylion yn ddiangen yn 

wyneb y Bil Cynllunio. Gellir mynd i'r afael â gofyniad i ymgynghori ag awdurdod 

trwyddedu safleoedd carafanau yn DMP(W)O os oes angen.   

8.190 Yn ail, mae adran 71ZB DCGTh 1990, a 71ZB (a fewnosodwyd gan adran 33 DC(C)) 

2015) yn gofyn bod person sydd yn bwriadu cyflawni datblygiad sydd wedi ei 

gymeradwyo yn rhoi gwybod i'r awdurdod cynllunio cyn dechrau, a rhaid arddangos 

copi o'r caniatâd tra bod y datblygiad yn mynd yn ei flaen.  

8.191 Rydym yn ystyried dros dro bod hyn hefyd yn ofyniad gweithredol manwl fyddai'n fwy 

addas wedi ei ymgorffori mewn is-ddeddfwriaeth nag yn y Ddeddf ei hun. 

8.192 Rydym yn cydnabod y gall y newidiadau hyn alw am fân addasiadau i'r Biliau er mwyn 

sicrhau grym galluogi priodol. 

Cwestiwn ymgynghori 8-28. 

Ystyriwn dros dro na ddylai'r darpariaethau canlynol sydd ar hyn o bryd yn y DCGTh 

1990 gael eu hailddatgan yn y Bil Cynllunio, ond bod darpariaethau cyfwerth yn cael 

eu cynnwys yn y DMP(W) 2012 os tybir bod hyn yn hanfodol:-  

(1) adran 71(3) (ymgynghoriad ynghylch safleoedd carafanau); ac 

(2) adran 71ZB (hysbysu datblygiad cyn iddo ddechrau, ac arddangos caniatâd 

tra bod y datblygiad yn mynd yn ei flaen). 

                                            
116  Gweler para 4.49. 
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Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Darpariaeth newydd mewn is-ddeddfwriaeth 

8.193 Roedd y sawl oedd wedi ymateb i'r Papur Cwmpasu wedi awgrymu y medrid egluro'r 

gyfraith ynghylch trin ceisiadau ar gyfer datblygiad ar dir sy'n lledu'r ffin rhwng Cymru 

a Lloegr. Ymddengys bod hyn yn ddim mwy nag enghraifft o'r problemau allai godi 

pan gynigir datblygiad ar dir sy'n lledu'r ffin rhwng dau awdurdod lleol. 

8.194  I'r graddau bod angen gwneud darpariaethau arbennig, mae hyn yn fater y dylid delio 

ag ef yn yr is-ddeddfwriaeth perthnasol - yn benodol DMP(W)0 2012 - pan gaiff ei 

ddiweddaru nesaf.  

Darpariaethau sydd yn ôl pob golwg yn ddiangen 

8.195 Mae nifer o ddarpariaethau sydd yn ôl pob golwg yn ddiangen o fewn DCGTH 1990; 

rydym yn ystyried dros dro nad oes angen eu hailddatgan yn y Bil. 

"Cychwyn" datblygiad 

8.196 Roedd adran 56(1) DCGTh 1990 yn ymwneud â "chychwyn" datblygiad, term a 

ddefnyddiwyd yn Rhan 5 DCGTh 1990 yn unig, yn ymwneud â digolledu. Cafodd y 

Rhan hon ei dirymu gan PCA 1991, a dylai adran 56(1) fod wedi cael ei dirymu ar yr 

un pryd. Gan hynny, nid oes angen ei hailddatgan yn y Bil newydd. 

Ceisiadau cynllunio ar gyfer ysbytai preifat. 

8.197 Mae adran 70(3) DCGTh yn darparu bod y grym i roi neu i wrthod caniatâd cynllunio 

i'w weithredu yn amodol ar adran 15 Deddf Gwasanaethau Iechyd 1976. Roedd y 

ddarpariaeth honno yn gofyn am awdurdodiad gan y llywodraeth am geisiadau 

cynllunio ar gyfer ysbytai preifat.117 Cafodd ei ddiddymu gan adran 63 Deddf 

Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymunedol 1990; ac roedd y Ddeddf honno yn ei thro 

wedi gael ei diddymu i raddau helaeth gan Deddf Gwasanaethau Iechyd (Cymru) 

2006. Nid oedd naill ai Deddf 1990 na Deddf 2006 yn cynnwys unrhyw ddarpariaeth 

gyfwerth ag adran 15 Deddf 1976. 

8.198 Felly nid oes bellach angen y cyfeiriad at yr olaf yn adran 70 DCGTh 1990, ac ni fydd 

angen ei ailddatgan yn y Cod Cynllunio. 

 

Datblygiad nad sy'n unol â'r cynllun datblygu 

8.199 Mae adran 74(1)(b) DCGTh 1990 yn gwneud darpariaeth am orchymyn datblygu i 

reoleiddio rhoi caniatâd cynllunio am ddatblygiad nad sy'n unol â'r cynllun datblygu.  

Mae erthygl 20 DMP(W)O 2012 yn gwneud darpariaethau o ran hyn.118  

                                            
117  Gweler Adran yr Amgylchedd, Cylchlythyr 2/81, Atodiad E. 

118  Mae erthygl 20 y DMP(W)O 2012, a wnead o dan y pwer yma, yn darparu ar gyfer hyn. 
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8.200 Mae adran 70 DCGTh 1990 yn rheoleiddio'r materion sydd i'w cymryd i ystyriaeth 

gan awdurdod sy'n gwneud penderfyniad ar gais cynllunio.119   Tra bod y cynllun 

datblygu yn ddigyffelyb ymysg y rheini, does dim byd yn yr adran honno sy'n cyfyngu 

gallu'r awdurdod cynllunio i wneud penderfyniad ar geisiadau mewn modd sy'n 

anghyson gyda'r cynllun datblygu, ble mae ystyriaethau perthnasol yn dynodi y 

byddai hyn yn briodol.    

8.201 Mae'n dilyn bod adran 74(1)(b) yn ddiangen; ac ystyriwn dros dro nad oes angen ei 

hailddatgan yn y Cod.  

Awdurdodau yn delio gyda cheisiadau  

8.202 Mae Adran 74(1A) DCGTh 1990, a fewnosodwyd gan Ddeddf Cynllunio a Digolledu 

1991, yn darparu y gall gorchymyn datblygu ragnodi "y sawl mae'r ceisiadau i'w 

hanfon atynt". Mae'n ymddangos bod hyn yn berthansol i sefyllfa lle mae system 

dwy-haen o lywodraeth leol, fel bod modd anfon rhai categorïau o geisiadau at 

awdudrodau sirol neu ardal. 

8.203 Mae'n dilyn bod adran 74(1A) yn ddiangen mewn perthynas â Chymru, a bod dim 

angen ei hailddatgan yn y Bil. 

Cyfleusterau ar gyfer pobl anabl 

8.204 Roedd adran 76 DCGTh 1990 (dyletswydd i dynnu sylw at ddarpariaethau penodol 

er budd pobl anabl) i fod i gael ei dirymu gan Atodlen 6 i DCPG 2004. Nid yw adran 

6 wedi dod i rym eto; ond mae Atodlen 9 i DCPG 2004 (dirymiadau) mewn grym.   

Beth bynnag, mae adran 76 i bob diben wedi cael ei drechu gan ddarpariaethau 

Deddf Cydraddoldeb 2010; ac rydym eisoes wedi cynnig y dylai cyfarwyddyd dynnu 

sylw at Ddeddf 2010.   

8.205 I'r graddau ei bod heb gael ei dirymu eto, felly, nid oes angen ailddatgan adran 76 yn 

y Bil. 

Ceisiadau am ganiatadau eraill 

8.206 Mae adran 332 DCGTh yn galluogi rheoliadau i gael eu gwneud gan Weinidogion 

Cymru i alluogi cais cynllunio i greu casi dan rhyw weithdrefn arall (er enghraifft, 

rheoliadau adeiladu). Mae darpariaethau eraill digon tebyg wedi eu cynnwys ym 

mhob Deddf gynllunio ers 1947.120   

8.207 Ymddengys nad oes unrhyw reoliadau dan y ddarpariaeth hon na'r un o'r rhai 

blaenorol erioed wedi eu gwneud yng Nghymru a Lloegr. Cynigiwn dros dro bod y 

ddarpariaeth yn ddiangen ac na ddylid ei hailddatgan yn y Bil. 

 

  

                                            
119  Gweler para 5.16. 

120  Gweler, er enghraifft y DCGTH 1947, a 102. 
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Cwestiwn ymgynghori 8-29. 

Cynigwn dros dro nad yw'r ddarpariaeth ganlynol sydd ar hyn o bryd yn DCGTH 

1990, sydd yn ymddangos yn ddiangen (o leiaf mewn perthynas â Chymru) yn cael 

ei hailddatgan yn y Bil:  

(1) adran 56(1) (yn cyfeirio at gychwyn datblygiad);  

(2) yn adran 70(3), y cyfeiriad at Dddedf Gwasanaethau Iechyd 1976 

(ceisiadau ar gyfer ysbytai preifat); 

(3) adran 74(1)(b) DCGTH 1990 ( i ddarparu ar gyfer rhoi caniatâd i gynigion 

nad ydynt yn unol â'r cynllun datblygu); 

(4) adran 74(1A) (ceisiadau cynllunio sydd yn cael eu trafod gan wahanol 

fathau o awdurdod cynllunio); 

(5) adran 76 (dyletswydd i dynnu sylw at rai darpariaethau er budd pobl 

anabl); ac 

(6) adran 322 (grym Gweinidogion Cymru i gyfarwyddo y dylid trin ceisiadau 

cynllunio fel ceisiadau dan ddeddfwriaeth arall hefyd). 

Ydy ymgyngoreion yn cytuno? 

 

  


