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Pennod 11: Apeliadau a darpariaethau ategol eraill 

CYFLWYNIAD 

11.1 Ym Mhenodau 8 a 9, ystyriwyd y broses o wneud cais am ganiatâd cynllunio a 

phenderfyniad yr awdurdod cynllunio lleol a Gweinidogion Cymru ar y cais.  Ym 

Mhennod 10, ystyriwyd y mater penodol o fuddsoddi mewn seilwaith. Yn y Bennod 

hon, rydym yn ystyried nifer o ddarpariaethau ategol yn ymwneud â rheoli datblygiad.  

11.2 Yn gyntaf, pan gaiff caniatâd cynllunio ei wrthod, neu ei gymeradwyo yn 

ddarostyngedig i amodau – neu pan na ddeuir i unrhyw benderfyniad ar y cais – 

mae'n bosibl i ymgeisydd wneud cais i Weinidogion Cymru.   Mae hawliau apelio 

tebyg yn bodoli mewn cysylltiad â cheisiadau am ganiatâd adeilad rhestredig, 

caniatâd ardal gadwraeth, cydsyniad datganedig i hysbysebu, a chaniatâd i wneud 

gwaith i goed a warchodir (ymdrinnir â hyn yn bennaf mewn Penodau 

diweddarach).1Ac mae'n bosibl apelio yn erbyn rhai mathau o gamau gorfodi, ond nid 

bob un.2 

11.3 Mae'r system apelio yn bwysig iawn yn ymarferol – yn rhannol gan ei bod yn cynnig 

dull pwysig o wneud iawn i'r rhai hynny y mae penderfyniadau cynllunio penodol wedi 

peri gofid iddynt, ac yn rhannol gan ei bod yn cynnig mecanwaith er mwyn gallu 

cysoni penderfyniadau gwahanol awdurdodau cynllunio gyda pholisi Llywodraeth 

Cymru a chyda pholisïau ei gilydd. Mae'r ddwy ystyriaeth yn arwain at benderfyniadau 

o ansawdd uwch.    

11.4 Mae sail y polisi y deuir i benderfyniadau ar apeliadau y tu hwnt i gwmpas yr ymarfer 

presennol.   Yn y Bennod hon, ystyrir y mecanweithiau cyfreithiol a gweithdrefnol sy'n 

sylfaen i'r system apelio, gan ganolbwyntio'n benodol ar y ddeddfwriaeth sylfaenol 

berthnasol.  

11.5 Yn ail, ceir darpariaethau ategol eraill: 

(1) efallai y bydd awdurdod cynllunio'n dymuno diwygio neu ddirymu caniatâd 

neu gydsyniad nad ydyw wedi'i weithredu'n llawn eto (neu efallai y caiff ei 

wahodd i wneud hynny) – neu efallai y bydd yn dymuno peidio â defnyddio tir 

mwyach, neu'n ceisio cael gwared ar adeilad presennol; 

(2) os caiff tir ei adael heb unrhyw ddefnydd buddiol – o ganlyniad i benderfyniad 

ynghylch cais cynllunio neu apêl neu'n dilyn dirymu neu ddiwygio caniatâd 

neu gyflwyno rhybudd dirwyn i ben – efallai y bydd yn bosibl i berchennog y tir 

gyflwyno hysbysiad prynu, gan ei gwneud hi'n ofynnol i'r awdurdod cynllunio 

ei brynu; a 

                                                

1 Fel mewn Penodau blaenorol, gwneir cyfeiriadau mewn troednodiadau at y darpariaethau cyfatebol yn 

ymwneud â chaniatâd adeilad rhestredig (CARh) a chaniatâd ardal gadwraeth (CAG); am ragor o fanylion, 

gweler Pennod 13.  Ymdrinnir â hysbysebion ym Mhennod 14; a choed ym Mhennod 15. 

2 Gweler Pennod 12. 
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(3) phan roddir caniatâd, gall fod canlyniadau penodol yn ymwneud â phriffyrdd.  

11.6 Prin iawn os o gwbl y deuir ar draws y darpariaethau hyn mewn arfer arferol.  Ond 

gall bob un fod yn arwyddocaol iawn ar rai achlysuron, ac mae'n bwysig bod y 

ddeddfwriaeth berthnasol yn addas at y diben, lawn cymaint â'r darpariaethau y deuir 

ar eu traws yn fwy cyffredin a drafodwyd yn y Penodau cynharach.  

 

APELIADAU MEWN CYSYLLTIAD Â CHEISIADAU CYNLLUNIO   

Cyflwyno apêl 

11.7 Y brif ddarpariaeth mewn deddfwriaeth sylfaenol sy'n caniatáu hawl i apelio i 

Weinidogion Cymru yw adran 78 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref (DCGTh) 1990.  Mae 

hyn yn darparu ar gyfer cyflwyno apêl dan yr amgylchiadau canlynol: 

(1) yr awdurdod cynllunio'n gwrthod rhoi caniatâd cynllunio, neu roi caniatâd 

cynllunio yn ddarostyngedig i amodau gwael;3 

(2) yr awdurdod yn gwrthod cymeradwyo materion a gadwyd yn ôl yn dilyn rhoi 

caniatâd cynllunio amlinellol neu wrthod cymeradwyo manylion fel sy'n 

ofynnol dan amod caniatâd cynllunio;4 

(3) awdurdod yn gwrthod cymeradwyo manylion fel sy'n ofynnol dan amod 

caniatâd cynllunio a roddwyd drwy orchymyn datblygu lleol neu gyffredinol5; 

a'r 

(4) awdurdod yn methu â gwneud unrhyw benderfyniad dan unrhyw un o'r 

amgylchiadau uchod o fewn yr amser penodedig. 

11.8 Wrth gwrs, ni cheir hawl i apelio yn erbyn penderfyniad a wnaed yn dilyn cyflwyno 

cais i Weinidogion Cymru neu gais a wnaed i'r awdurdod cynllunio ond a alwyd i 

mewn gan Weinidogion Cymru am eu penderfyniad eu hunain, neu yn erbyn caniatâd 

cynllunio tybiedig. Nid oes ychwaith hawl i apelio yn erbyn caniatâd cynllunio a 

roddwyd gan awdurdod cynllunio.   Ym mhob un o'r achosion hyn, yr unig hawl i 

iawndal yw drwy gyflwyno cais i'r Uchel Lys.  

11.9 Mae darpariaethau eraill yn DCGTh 1990 yn cynnwys hawliau apelio: 

(1) yn erbyn gofynion dilysu6; ac 

(2) yn erbyn gwrthod rhoi tystysgrif defnydd neu ddatblygiad cyfreithiol, neu 

fethiant i ddod i benderfyniad ar gais am dystysgrif. 7 

                                                

3 DCGTh 1990, a 78(1)(a), (2). 

4 DCGTh 1990, a 78(1)(b). 

5 DCGTh 1990, a 78(1)(c). 

6 DCGTh 1990, aa 62ZB, mewnosodwyd gan DCC 2015, a 29; gweler para 8.45. 

7 DCGTh 1990, a 195. 
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Penderfynu ar apeliadau 

11.10 Mae Adran 79 DCGTh 1990 yn rhoi'r pŵer cyffredinol i Weinidogion Cymru 

benderfynu ar apeliadau.   O fod yn ddarostyngedig i adran 319B, mae hi'n ofynnol i 

Weinidogion Cymru, yn hytrach na phartïon eraill (yr apelydd a'r awdurdod cynllunio), 

benderfynu pa un a ddylid penderfynu ar apêl yn dilyn ymholiad neu wrandawiad, 

neu ar sail sylwadau ysgrifenedig, neu drwy unrhyw gyfuniad o'r rhain.8 

11.11 Nid adolygiad mo apêl, wedi'i gyfyngu i ystyried cyfreithlondeb neu resymoldeb 

penderfyniad yr awdurdod cynllunio lleol.   Mae Adran 79 DCGTh 1990 yn nodi, wrth 

benderfynu ar apêl, y gall Gweinidogion Cymru (neu'n ymarferol, yr arolygwr a 

benodir ganddynt): 

(1) ganiatáu neu wrthod yr apêl; neu 

(2)  wyrdroi neu amrywio unrhyw ran o benderfyniad yr awdurdod cynllunio (pa un 

a yw'r apêl yn ymwneud â'r rhan honno ai peidio); ac 

(3) "ymdrin â'r cais fel petai wedi'i gyflwyno iddyn nhw yn y lle cyntaf".9 

11.12 Yn benodol, mae adrannau 70 (dyletswyddau a osodwyd ar awdurdodau cynllunio10), 

72 (amodau), 73 (amrywio amodau), a 73A (ceisiadau ôl-weithredol) yn berthnasol i 

benderfynu ar apeliadau gymaint ag y maent yn berthnasol i benderfyniad 

cychwynnol ar gais. 

11.13 Yn ymarferol, mae'r rhai hynny sy'n penderfynu ar apêl (boed hynny'n Weinidogion 

Cymru neu'n arolygwr ar eu rhan) yn ddieithriad yn ystyried y cais o'r newydd, ac 

rydym yn ystyried dros dro y gallai fod y gliriach pe byddai hynny'n ddyletswydd 

benodol ar wyneb y statud. 

Cwestiwn ymgynghori 11-1. 

Rydym ni'n cynnig dros dro y dylai'r ddarpariaeth, ar hyn o bryd yn adran 79(1) 

DCGTH 1990, sy'n ymwneud â phwerau Gweinidogion Cymru o ran apeliadau gael ei 

diwygio er mwyn nodi'n glir ei bod hi'n ofynnol iddynt ystyried y cais o'r newydd – 

yn hytrach na bod â phŵer i wneud hynny, fel ar hyn o bryd.  

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

                                                

8 Cafodd y DCGTh 1990, a 319A ei mewnosod mewn cysylltiad â Lloegr gan Ddeddf Cynllunio 2008, a 196, a 

mewnosodwyd amrywiad o'r adran honno fel a 319B gan Orchymyn CGT (Pennu'r Weithdrefn) (Cymru) 

2014 (OS 2773); gweler hefyd Reoliadau CGT (Ceisiadau Atgyfeiriedig a Gweithdrefn Apeliadau) (Cymru) 

2017, rheoliad 14. 

9 DCGTh 1990, a 79(1).  

10 Gweler paragraffau 5.16 i 5.18. 
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Arolygwyr yn penderfynu ar apeliadau  

11.14 Penderfynir ar y rhan fwyaf helaeth o apeliadau gan berson a benodir (ac a gyflogir 

fel arfer, ond nid bob amser) gan yr Arolygiaeth Gynllunio, sy'n penderfynu ar 

apeliadau ar ran Gweinidogion Cymru (ac yn Lloegr, yr Ysgrifennydd Gwladol. Rydym 

eisoes wedi ystyried safle person o'r fath, ac wedi awgrymu y gallai fod yn briodol eu 

galw'n "arolygwyr" neu "archwilwyr".11 

11.15 Mae Atodlen 6 i DCGTh 1990 yn grymuso Gweinidogion Cymru i bennu 

dosbarthiadau o apeliadau y gall person (arolygwr) a benodir ganddynt ddod i 

benderfyniad arnynt.12 Mae pwerau arolygwyr i benderfynu ar apeliadau wedi'u 

ehangu'n raddol o ran cwmpas ers eu cyflwyno gyntaf yn 1968, fel y gallant erbyn 

hyn benderfynu ar bron unrhyw apêl o dan y DCGTh 1990 – gan gynnwys y rhai 

hynny'n ymwneud ag adeiladau rhestredig (o unrhyw radd), hysbysebion a choed, a'r 

rhai hynny yn erbyn hysbysiadau gorfodi ac ati.13 Yr unig eithriadau yw llond llaw o 

fathau o apeliadau yn ymwneud â chynigion gan ymgymerwyr statudol.14 

11.16 Mae Paragraff 2 Atodlen 6 yn nodi pwerau a dyletswyddau arolygwyr mewn cysylltiad 

ag apeliadau a drosglwyddir iddynt; ac mae paragraff 3 yn galluogi Gweinidogion 

Cymru i adfer awdurdodaeth o ran apêl benodol.    

11.17 Rydym yn ystyried dros dro y byddai'n symlach pe byddai'r Ddeddf yn nodi bod pob 

apêl i'w phenderfynu gan arolygwyr neu archwilwyr15, heblaw am: 

(1) y rhai hynny mewn categorïau sydd wedi'u neilltuo i Weinidogion Cymru ddod 

i benderfyniad arnynt; a'r 

(2) rhai hynny y maent wedi'u hadfer yn benodol er mwyn iddynt ddod i 

benderfyniad eu hunain arnynt, drwy gyfrwng cyfeiriad achos penodol.  

11.18 Ac nid ydym yn gweld unrhyw angen penodol i Weinidogion Cymru benderfynu ar 

bob apêl yn ymwneud â chynigion gan ymgymerwyr statudol.  

11.19 Byddai hynny mewn gwirionedd yn golygu bod eu sefyllfa yr un peth ag ydyw ar hyn 

o bryd, ond byddai'n symleiddio'r ddeddfwriaeth ac yn sicrhau ei bod yn unol ag arfer 

cyfredol. Rydym hefyd yn nodi bod y dull hwn wedi'i fabwysiadu mewn cysylltiad â'r 

categori apelio mwyaf diweddar a gyflwynwyd (yn erbyn gofynion yn ymwneud â 

dilysrwydd cais), o dan adrannau 62ZB i 62ZD, DCGTH 1990.16 

                                                

11  Gweler paragraffau 5.125 i 5.131. 

12  DCGTh 1990, Atod 6, para 1. 

13  Rheoliadau (Penderfynu ar Apeliadau gan Bersonau Penodedig) (Dosbarthau Rhagnodedig) (Cymru) 2015 

(OS 1822), rheoliad 3. 

14  OS 2015 Rhif 1822, rheoliad 4.  Noder bod apeliadau o dan DCGT 1990, a 217 hefyd, ar hyn o bryd, i gael 

eu penderfynu gan Weinidogion Cymru yn hytrach nag arolygwr (gweler para 16.23 i 16.26). 

15  Gweler cwestiwn ymgynghori 5 – 11. 

16  Gweler yn benodol DCGT 1990, a 62ZC (apeliadau o dan adran 62ZB: penderfynu gan berson penodedig) 

ac a 62ZD (penderfyniad gan Weinidogion Cymru yn hytrach na pherson penodedig). 
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11.20 O ran manylder, erbyn hyn dylai paragraff 8(2) Atodlen 6 DCGTH 1990 gyfeirio at 

Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005 yn lle at Ddeddf y 

Comisiynydd Seneddol 1967, gan nad oes gan Ddeddf 1967 unrhyw berthnasedd i 

Gymru.17 Yn fwy cyffredinol, nodwn na chafodd darpariaeth gyfatebol ei chynnwys yn 

adrannau 62ZC i 62ZD, DCGTH 1990.  Rydym yn ystyried y gellid hepgor para 8 (2) 

Atodlen 6 o'r Bil.   

Cwestiwn ymgynghori 11-2. 

Rydym yn cynnig dros dro y dylai'r Bil nodi'n glir y penderfynir ar bob apêl (gan 

gynnwys y rhai hynny'n ymwneud â chynigion datblygiad gan ymgymerwyr statudol) 

gan arolygwyr neu archwilwyr, heblaw am 

 (1) y rhai hynny mewn categorïau sydd wedi'u rhagnodi i'w penderfynu 

gan Weinidogion Cymru; a'r  

 (2) rhai hynny sydd wedi'u hadfer yn benodol ganddynt (mewn 

cyfarwyddiadau  achos-penodol) er mwyn iddynt ddod i benderfyniad 

arnynt. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

 

Y cydbwysedd rhwng deddfwriaeth sylfaenol ac is-ddeddfwriaeth  

11.21 Fel y byddid disgwyl, mae DCGTh 1990 yn nodi bod yn rhaid neilltuo'r gofynion manwl 

yn ymwneud â chyflwyno apêl – gan gynnwys gofynion yn ymwneud â'r weithdrefn 

i'w dilyn, y deunydd i'w gyflwyno gydag apêl, a'r cyfyngiadau amser i gydymffurfio â 

nhw – mewn rheoliadau.18 

11.22 Caiff y broses a'r weithdrefn apeliadau cynllunio yng Nghymru eu cynnwys yn bennaf 

yn Rheoliadau DCGTh (Hysbysiadau Gorfodi ac Apeliadau) (Cymru) 2017 ac yn 

Rheoliadau CGT (Ceisiadau Atgyfeiriedig a Gweithdrefn Apeliadau) (Cymru) 2017.   

Roedd y rhain gyda'i gilydd wedi diddymu ac wedi cymryd lle 13 darn o ddeddfwriaeth 

eilaidd, i'r graddau yr oeddent yn berthnasol i Gymru.   Gwnaethant (ynghyd ag 

offerynnau statudol eraill a wnaethpwyd yr un pryd) ddiwygio nifer o ddarnau eraill o 

is-ddeddfwriaeth gynllunio. 

11.23 O ganlyniad i'r broses ddiweddaru honno, mae'r fframwaith deddfwriaethol sy'n 

llywodraethu'r gwaith o wneud a phenderfynu ar apeliadau – gan gynnwys y rhai 

hynny'n ymwneud ag adeiladau rhestredig, ardaloedd cadwraeth, sylweddau 

                                                

17   Cafodd geiriad tebyg yn Neddf Adeiladau Rhestredig 1990 ei gywiro yn Neddf yr Amgylchedd Hanesyddol 

(Cymru) 2016, a 33(2). 

18  DCGTH 1990, a 323A, mewnosodwyd gan PWA 2015, a 50. 
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peryglus, hysbysebion, coed a gorfodi – yn llawer symlach na'r fframwaith cyfatebol 

yn Lloegr.19 

11.24 Mewn ymateb i'n cwestiwn yn y Papur Cwmpasu o ran y cydbwysedd rhwng 

deddfwriaeth sylfaenol ac eilaidd, derbyniwyd y sylwadau canlynol gan Gyngor 

Bwrdeistref Sirol Torfaen: 

[Dylid] cynnwys yr hawl i apelio ym phrif gorff y ddeddfwriaeth, a'r 

rheolau o ran trafodion a'rhollfaterion cysylltiedig yn ymwneud ag 

apeliadau yn cael eu cynnwys mewn un gyfres o is-reoliadau. 

11.25 Dyna'n fras yw'r sefyllfa ar hyn o bryd, ac nid ydym yn gweld angen am ragor o 

addasu o ran y cydbwysedd rhwng deddfwriaeth sylfaenol ac eilaidd mewn perthynas 

ag apeliadau.   

Camau olrhain deuol 

11.26 Rydym eisoes wedi nodi darpariaethau adran 78A DCGTh 1990, sy'n galluogi 

awdurdod i barhau i drafod cais am bedair wythnos ar ôl cyflwyno apêl. 20 

Gormod o wybodaeth ategol  

11.27 Mae rhai awdurdodau y cânt eu temtio i geisio cael gormod o wybodaeth ategol gan 

ymgeiswyr – rhagor o ddarluniau neu ddarluniau manylach ac yn y blaen – cyn y 

byddant yn derbyn cais fel un dilys. Cafodd cyfreithlondeb yr arfer hwn ei ystyried 

gan y Llys Apêl yn R (Cyngor Dosbarth Caerfaddon a Gogledd-ddwyrain Gwlad yr 

Haf) v yr Ysgrifennydd Gwladol.21 Dyfarnodd y llys y dylai ymgeiswyr ddarparu'r lefel 

briodol o fanylder gyda chais a chydweithredu gyda'r awdurdod cynllunio; ond hefyd 

os perir gofid i ymgeiswyr drwy gais am yr hyn a ystyrir yn wybodaeth ormodol, yna 

gallant apelio i'r Ysgrifennydd Gwladol, a all bennu dilysrwydd y cais yn ogystal â pha 

mor ddymunol yw'r cynnig.   

11.28 Gellid fod wedi dadlau ei bod yn anfoddhaol nad yw'r math o apêl a ystyriwyd yn 

achos Caerfaddonyn ymddangos ar wyneb y statud. Fodd bynnag, ymddengys yr 

ymdriniwyd â hyn yn benodol, o leiaf mewn cysylltiad â Chymru, yn adran 29 Deddf 

Cynllunio (Cymru) 2015, a gyflwynodd (fel adrannau 62ZA i 62ZD DCGTh 1990), 

weithdrefn newydd ar gyfer apelio yn erbyn penderfyniad gan awdurdod cynllunio i 

wrthod derbyn cais fel un dilys.   Felly, nid ydym yn gwneud unrhyw gynnig ar gyfer 

unrhyw ddiwygio technegol yn hyn o beth.  

Ffioedd a chostau ar gyfer apeliadau 

11.29 Mae adran 200 Deddf Cynllunio 2008 yn mewnosod adran 303ZA i DCGTHh 1990, 

nad ydyw ar waith yn Nghymru ar hyn o bryd.  Mae adran 303ZA yn darparu am i 

Weinidogion Cymru wneud rheoliadau mewn cysylltiad â thalu ffioedd am apeliadau.  

                                                

19  Mae darpariaethau perthnasol i'w gweld o hyd yn Rheoliadau CGT (Gweithdrefn Apeliadau Dilysu) 2016, 

Gorchymyn CGT Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012, Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig 

ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) 2012, a rheoliadau'n ymwneud â hysbysebion, coed a sylweddau 

peryglus. 

20  Gweler paragraffau 8.65 i 8.68. 

21  [1999] 2 PLR 120. 
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Mae'n amlwg mai mater i Lywodraeth Cymru yw pan, neu'n wir, a fydd yr adran hon 

yn dod i rym, a pha un a fydd unrhyw reoliadau o'r fath yn cael eu cyflwyno. Fodd 

bynnag, rydym yn ystyried y dylid ailddatgan y pŵer i godi ffioedd yn y Bil, hyd yn oed 

os nad oes unrhyw gynlluniau ar hyn o bryd i gyflwyno unrhyw reoliadau.  

11.30 O ran y costau i'r partïon ynghlwm wrth apelio, ymdrinnir â hyn ym Mhennod 18, gan 

fod y darpariaethau perthnasol yn ymwneud ag ymholiadau i drafodion eraill yn 

gyffredinol, nid dim ond i apeliadau cynllunio. 22 

Diwygio'r cynllun apelio  

11.31 Mewn ymateb i'n Papur Cwmpasu, derbyniasom awgrym y gall fod yn bosibl 

codeiddio'r egwyddor Wheatcroft– sy'n pennu pa un a ellir amrywio cais sydd wedi'i 

benderfynu gan awdurdod cynllunio yng nghwrs apêl.23 Fodd bynnag, ymdriniwyd â 

hyn yn adran 47(1) DC(C) 2015, a gyflwynodd adran 78(4BA) a (4BB), sy'n nodi na 

ellid gwneud diwygiad o'r fath i gais oni bai os caiff ei awdurdodi gan orchymyn 

datblygu.   Felly nid ydym yn gwneud unrhyw gynnig ar y pwnc hwn. 

Aseswyr 

11.32 Mae paragraff 6 Atodlen 6 DCGTh 1990 yn caniatáu Gweinidogion Cymru i benodi 

aseswyr i eistedd ochr yn ochr ag arolygwyr mewn gwrandawiadau ac ymholiadau 

a'u cynghori nhw.24 Ac yn ymarferol bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn penodi aseswyr 

os gwahoddir i wneud hynny gan arolygwr. Fodd bynnag, gellir dadlau nad yw hon 

yn swyddogaeth y gall arolygwr ei harfer yn lle Gweinidogion Cymru.25 

11.33 Rydym yn ystyried dros dro, er mwyn osgoi amheuaeth, y dylid cywiro'r hepgoriad 

amlwg hwn.  

11.34 Ymhellach, nid yw paragraff 6 Atodlen 6 yn caniatáu i aseswr gael ei benodi i 

gynorthwyo arolygwr a benodwyd i ddod i benderfyniad ar apêl ar sail sylwadau 

ysgrifenedig.   O ystyried y defnydd cynyddol o'r weithdrefn sylwadau ysgrifenedig yn 

rhan o'r system apelio, rydym yn ystyried dros dro y byddai o fudd defnyddio mwy ar 

aseswyr mewn achosion o'r fath. Byddai diwygiad o'r fath yn rheoleiddio'r arfer 

presennol o aseswyr yn cael eu penodi i gynorthwyo mewn achosion sylwadau 

ysgrifenedig.  

Cwestiwn ymgynghori 11-3. 

Rydym yn cynnig dros dro y dylai'r pŵer i benodi aseswyr i gynorthwyo arolygwyr i 

benderfynu ar apelau sy'n destun ymholiadau neu wrandawiadau: 

                                                

22  Gweler paragraffau 18.90 i 18.92. 

23  Bernard Wheatcroft Ltd v yr Ysgrifennydd Gwladol [1982] Cylchgrawn Cyfraith Cynllunio (CCC) 37, 

cadarnhawyd yn achos Awdurdod Iechyd Rhanbarthol Wessex v yr Ysgrifennydd Gwladol [1984], achos 

Wadehurst Properties v yr Ysgrifennydd Gwladol [1990] ac achos Cyngor Dosbarth Breckland v yr 

Ysgrifennydd Gwladol [1992]; a gweler Nodyn Arfer Da 9 yr Arolygiaeth Gynllunio.   

24  Mae pwerau tebyg yn Atodlen 3 Deddf Adeiladau Rhestredig 1990 mewn cysylltiad ag apeliadau CARh a 

CAG. 

25  DCGTh 1990, Atodlen 6, paragraffau 2(1),(9). 
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(1)      gael ei ehangu fel bod modd i arolygwyr ei arfer yn ogystal â         

Gweinidogion Cymru; a 

(2)      chael ei ehangu i alluogi aseswyr i gael eu defnyddio mewn         

cysylltiad â cheisiadau y penderfynir arnynt ar sail sylwadau 

ysgrifenedig.  

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

 

Ymholiadau a thrafodion eraill: darpariaethau pellach 

11.35 Rydym yn nodi ym Mhennod 17 y darpariaethau cyffredinol yn ymwneud ag 

ymholiadau, gwrandawiadau a thrafodion eraill yng Nghymru – gan gynnwys y rhai 

hynny a nodwyd uchod ynglŷn â phenderfynu ar weithdrefn, yn ogystal ag eraill mewn 

cysylltiad â thystiolaeth arbenigol ac adennill costau.26  

11.36 Er bod y darpariaethau hynny'n berthnasol i drafodion a ddefnyddir ar gyfer 

amrywiaeth o ddibenion o dan DCGTH 1990, fe'u defnyddir yn ymarferol yn bennaf 

yng nghyd-destun cynllunio apeliadau o dan adran 78.  Er ein bod o'r farn y dylent 

aros yn y rhan honno o'r Bill sy'n ymdrin â darpariaethau amrywiol ac ategol, byddai 

cyfeiriad at y deunydd mwy cyffredinol hwn ochr yn ochr â'r darpariaethau sy'n 

ymwneud yn uniongyrchol ag apeliadau cynllunio o gymorth i ddefnyddwyr y Côd. 

 

MATHAU ARALL O APELIADAU 

11.37 Gorfodi yn gyffredinol yw pwnc y Bennod ganlynol.   Ond efallai y dylid nodi bod hawl 

i apelio yn erbyn hysbysiad gorfodi.27 

11.38 Mae hefyd hawliau i apelio, yn debyg i'r rhai hynny'n ymwneud â cheisiadau am 

ganiatâd cynllunio, mewn cysylltiad â cheisiadau am ganiatâd adeilad rhestredig neu 

ganiatâd ardal gadwraeth,28 cydsyniad datganedig i arddangos hysbysebion29 a 

chaniatâd i wneud gwaith i goed gwarchodedig.30 Ym mhob achos, mae hawl i apelio 

yn erbyn: 

(1)      peidio â rhoi caniatâd, 

(2) rhoi caniatâd o'r fath yn ddarostyngedig i amodau anffafriol, neu 

                                                

26  Gweler paragraffau 18.83 i 18.92. 

27  Gweler paragraffau 12.96 i 12.108. 

28  Deddf Adeiladau Rhestredig 1990, a 20; gweler Pennod 13. 

29  DCGTh 1990, A 220; a Pennod 14. 

30   DCGTh 1990, aa 78, 198(3)(c); gweler Pennod 15. 
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(3) methiant i wneud unrhyw benderfyniad ar gais am ganiatâd o fewn amser 

penodedig.  

11.39 Eto, ymdrinnir â'r rhain mewn Penodau diweddarach, ynghyd ag apeliadau yn erbyn 

hysbysiadau gorfodi mewn cysylltiad ag adeiladau rhestredig ac ardaloedd 

cadwraeth31,rhybuddion dirwyn i ben o ran hysbysebion32 hysbysiadau ailosod 

coed33, a hysbysiadau yn ymwneud â thir hyll. 34 

11.40 Byddai'r drafodaeth uchod yn ymwneud ag apeliadau cynllunio, ac yn benodol â 

Chwestiynau ymgynghori 11-1 i 11-3, mewn egwyddor, yr un mor berthnasol i bob 

un o'r mathau arbenigol hyn o apeliadau.    

Cwestiwn ymgynghori 11-4. 

Rydym yn cynnig dros dro y dylai'r newidiadau a gynigwyd yn yng nghwestiynau 

ymghynghori 11-1 i 11-3 fod yr un mor berthnasol i: 

(1) apeliadau yn erbyn hysbysiadau gorfodi; 

(2) apeliadau yn ymwneud â thrafodaethau ynglŷn â cheisiadau am ganiatâd 

adeilad rhestredig neu ganiatâd ardal gadwraeth, cydsyniad datganedig i 

arddangos hysbysebion, a chaniatâd i wneud gwaith i goed gwarchodedig; ac 

(3) apeliadau yn erbyn hysbysiadau gorfodi yn ymwneud ag adeiladau 

rhestredig ac ardaloedd cadwraeth, rhybuddion dirwyn i ben o ran hysbysebion, 

hysbysiadau ailosod coed, a hysbysiadau yn ymwneud â thir hyll.  

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

ADDASU A DIDDYMU CANIATÂD 

11.41 Gall caniatâd cynllunio, ar ôl ei ddyfarnu, gael ei weithredu ar unrhyw adeg tan 

ddiwedd y cyfnod a nodir ynddo – a fydd fel arfer yn bum mlynedd.35 Mae'r un peth 

yn wir am ganiatâd adeilad rhestredig a chaniatâd ardal gadwraeth.36 

11.42 Fel y nodwyd, gall person geisio diwygio'r caniatâd neu'r cydsyniad – naill ai drwy 

ddiwygio'r amodau ynghlwm wrtho neu fel arall.  Ac rydym wedi cynnig dros dro y 

dylai'r gyfraith yn ymwneud â cheisiadau am ddiwygiadau o'r fath gael ei symleiddio.37 

                                                

31  Gweler paragraffau 13.178 i 13.180. 

32  Gweler paragraffau 14.32 i 14.39. 

33  Gweler paragraffau 15.92 i 15.94. 

34  Gweler paragraffau 16.13 I 16.26.  

35  DCGTh 1990, a 91, diwygiwyd gan PWA 2015, a 35; gweler paragraffau 8.118 i 8.120. 

36  Listed Buildings Act 1990, a 18. 

37  Gweler paragraffau 8.146 i 8.159. 
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11.43 Yn ogystal â hynny, efallai y bydd awdurdod cynllunio ei hun o bryd i'w gilydd yn 

dymuno amrywio caniatâd, neu ei ddiddymu yn gyfan gwbl.   Ceir cyfres o 

ddarpariaethau, ar hyn o bryd yn adrannau 97 i 99 DCGTH 1990, sy'n caniatáu i 

awdurdod wneud gorchymyn i addasu neu ddiddymu caniatâd, ar unrhyw bryd nes 

bod y gweithrediadau cymeradwy wedi'u cwblhau neu nes bod y newid defnydd 

cymeradwy wedi digwydd.   Mae'n rhaid i orchymyn o'r fath gael ei gadarnhau gan 

Weinidogion Cymru (yn dilyn ymholiad os oes angen) oni bai ei fod yn 

ddiwrthwynebiad; a bod gan Weinidogion Cymru eu hunain bŵer diofyn i wneud 

gorchymyn.   

11.44 Nid yw'n syndod bod arfer y pŵer hwn i addasu neu ddiddymu caniatâd, heb 

gydweithrediad y rhai hynny y mae ganddynt hawl i gael budd o'r caniatâd, yn 

ddarostyngedig i hawl gan y rhai hynny yr effeithir arnynt i gael iawndal.38 Am y 

rheswm hwnnw, prin iawn y caiff ei ddefnyddio yn ymarferol.  Ond mae'n cynnig 

gweithdrefn efallai y bydd ei hangen yn dilyn rhoi caniatâd ar gyfer datblygiad arall ar 

yr un darn o dir (mewn achos o'r fath bydd yr iawndal sy'n daladwy yn fach iawn neu'n 

ddim).  A gellir ei ystyried yn hwylus mewn achosion eraill, yng ngoleuni 

amgylchiadau sy'n newid.   

11.45 Ymddengys nad yw'r darpariaethau hyn angen unrhyw ddiwygiadau technegol; ac 

nid awgrymwyd unrhyw rai i ni gan ymatebwyr i'r Papur Cwmpasu.39 

 

RHYBUDDION DIRWYN I BEN 

11.46 Pan fo caniatâd wedi'i weithredu'n llawn, ni cheir ei addasu na'i ddiddymu.   Fodd 

bynnag, efallai bod amgylchiadau wedi newid ers ei ddyfarnu, fel nad yw'r adeilad 

sydd bellach wedi'i godi'n gyfreithlon, neu'r defnydd a wneir o'r tir ar hyn o bryd, ddim 

yn briodol mwyach.  Ac mae nifer o adeiladau a godwyd ers cyn i reoli cynllunio 

modern gychwyn efallai y bydd awdurdod cynllunio yn dymuno cael gwared arnynt 

yn awr; ac mae llawer o weithgareddau wedi bodoli ers hynny y gall awdurdod erbyn 

hyn ddymuno eu dirwyn i ben. 

11.47 Mewn sefyllfaoedd o'r fath, gall yr awdurdod cynllunio gyflwyno rhybudd dirwyn i ben 

– a allai hefyd ddyfarnu caniatâd cynllunio i ryw waith datblygu arall ar y tir dan sylw.  

Bydd gorchymyn o'r fath angen cadarnhad Gweinidogion Cymru; neu gall 

Gweinidogion Cymru eu hunain wneud gorchymyn.  Mae'r darpariaethau statudol 

perthnasol i'w canfod yn adrannau 102 i 104 DCGTHh 1990.   

11.48 Fel gyda'r pŵer i addasu neu i ddiddymu caniatâd, bydd gweithredu gorchymyn 

dirwyn i ben fel arfer yn golygu y bydd angen talu iawndal.40 Am y rheswm hwnnw, 

                                                

38  DCGTh 1990, aa 107 i 113; a gweler R (Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch) v Cyngor Sir 

Wolverhamptom [2012] 1 Adroddiad Cyfreithiol Wythnosol (ACW) 2264, Achos Sesiwn (AS). 

39  Ceir cyfres debyg o ddarpariaethau yn Neddf Adeiladau Rhestredig 1990 sy'n galluogi'r awdurdod cynllunio 

neu Weinidogion Cymru addasu neu ddiddymu CARh neu CAG – eto, yn amodol ar dalu iawndal lle y bo'n 

briodol (aa 23 i 26, 28;  a gymhwysir i CAG gan a 74(3)). 

40  DCGTh 1990, a 115. 
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gweithredir y weithdrefn hon yn rhy anaml yn ymarferol, ond mae'n cynnig 

gweithdrefn a allai fod yn ddefnyddiol pan fo amgylchiadau wedi newid.    

11.49 Ymddengys nad yw'r darpariaethau hyn angen unrhyw ddiwygiadau technegol; ac 

nid awgrymwyd unrhyw rai i ni gan yr ymatebwyr i'r Papur Cwmpasu.  

 

HYSBYSIADAU PRYNU 

11.50 O bryd i'w gilydd, mae methiant i gael caniatâd cynllunio (neu ddyfarniad sy'n 

ddarostyngedig i amodau beichus) yn arwain at blot o dir nad oes ganddo unrhyw 

ddefnydd rhesymol fuddiol.   Pan fo hyn yn digwydd, gall perchennog y tir ei gwneud 

hi'n ofynnol i'r awdurdod cynllunio brynu'r tir am bris y farchnad (a allai wrth gwrs fod 

yn fach iawn neu hyd yn oed yn ddim), drwy gyflwyno "hysbysiad prynu" i'r awdurdod.  

Yna bydd yn rhaid i'r awdurdod, os yw'n derbyn nad oes yn wir unrhyw ddefnydd 

buddiol i'r tir, naill ai derbyn yr hysbysiad, neu ei drosglwyddo i awdurdod cyhoeddus 

arall sy'n fodlon ei dderbyn.   

11.51 Gall yr un broblem godi pan gaiff caniatâd cynllunio ei ddiddymu neu ei addasu; neu 

pan gyflwynir y rhybudd dirwyn i ben.  

11.52 Ym mhob achos, ar ôl derbyn hysbysiad prynu, bydd y tir wedyn yn newid dwylo am 

bris y farchnad.   Mae hyn yn golygu, er bod y pris a dalwyd am y tir yn fach iawn, o 

leiaf y caiff y perchennog wared ar ei gyfrifoldebau (gan gynnwys, er enghraifft, 

atebolrwydd y meddiannwr) gyda'r berchnogaeth.   Mae'r system i bob pwrpas felly 

gyfystyr â "phrynu gorfodol o chwith". 

11.53 Mae'r darpariaethau statudol perthnasol ym Mhennod 1 Rhan 6 (adrannau 137 i 148) 

DCGTh 1990.41 Rhoddir canllaw yng Nghylchlythyr 22/83 y Swyddfa Gymreig.42 

Cyflwyno hysbysiad prynu 

11.54 Mae'n rhaid cyflwyno hysbysiad prynu o fewn blwyddyn o'r penderfyniad perthnasol 

gan yr awdurdod cynllunio neu gan Weinidogion Cymru.43 Lle y bu apêl i Weinidogion 

Cymru, nid yw'n gwbl glir pa un a yw'r cyfnod blwyddyn yn dechrau ar ddyddiad 

penderfyniad yr awdurdod neu ar ddyddiad penderfyniad Gweinidogion Cymru.  

11.55 Rydym yn ystyried dros dro y byddai'n ddefnyddiol egluro pa un yw'r penderfyniad 

sy'n nodi cychwyn y cyfnod blwyddyn y ceir cyflwyno hysbysiad prynu.Ymddengys y 

byddai'n fwy rhesymegol i'r cyfnod gychwyn ar ôl penderfyniad Gweinidogion Cymru, 

gan nad yw'r ymgeisydd yn gwybod yn sicr tan hynny a fydd caniatâd yn dod i law. 

11.56 Yn achos Cyngor Henffordd v White, daeth y Llys Apêl i'r casgliad nad oedd unrhyw 

hawl i ddiwygio hysbysiad prynu, ond pan gaiff nifer o hysbysebion eu cyflwyno mewn 

                                                

41  Deuir o hyd i ddarpariaethau cyfatebol yn adrannau 32 i 37 Deddf Adeiladau Rhestredig 1990 ym ymwneud 

â CARh (a gymhwysir i CAG gan a 74). 

42  Y Swyddfa Gymreig 22/83, Hysbysiadau Prynu; mae'r Cylchlythyr hwn (fel Cylchlythyr Adran yr Amgylchedd 

13/83) wedi'i ddileu yn Lloegr, ond mae'n dal mewn grym yng Nghymru. 

43  Rheoliadau Cyffredinol CGT 1992, rheoliad 12.   
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cysylltiad ag un darn o dir, ystyrir bod yr hysbysiadau diweddarach yn disodli'r rhai 

cynharach.44 Gellid bod yn ddefnyddiol hefyd egluro hynny ar wyneb y statud.      

11.57 I dderbyn hysbysiad, rhaid dangos nad oes gan y tir dan sylw "unrhyw ddefnydd 

rhesymol fuddiol".  Archwilir ystyr yr ymadrodd hwn ym mharagraffau 12 i 19 y 

Cylchlythyr; ac mae'r Llys Apêl yn achos Colley v yr Ysgrifennydd Gwladol45 a'r Uchel 

Lys yn achos Cyngor Bwrdeistref Stafford v yr Ysgrifennydd Gwladol46 wedi 

cadarnhau nad oes unrhyw beth yn anghywir yn y canllaw hwnnw. Mae golygydd 

Gwyddoniadur y Gyfraith Gynllunio yn nodi na chaiff y term "defnydd rhesymol 

fuddiol" ei ddiffinio yn DCGTHh 1990, a'i fod wedi achosi ymgyfreitha byth ers iddo 

ymddangos gyntaf yn DCGTHh 1947.47 Mae'n demtasiwn i geisio cynnwys diffiniad 

yn y Bil, ond bydd amgylchiadau pob achos yn wahanol; ac rydym yn ystyried dros 

dro y byddai diffiniad statudol yn debygol o achosi cymaint o broblemau ag y byddai'n 

eu datrys. 

11.58 Yn amodol ar y pwyntiau uchod, ymddengys nad yw'r darpariaethau sy'n ymwneud 

â hysbysiadau prynu angen unrhyw ddiwygiadau technegol; ac nid awgrymwyd 

unrhyw rai i ni gan ymatebwyr i'r Papur Cwmpasu. 

Cwestiwn ymgynghori 11-5. 

Rydym yn cynnig dros dro y dylai'r ddeddfwriaeth nodi, mewn achos lle y bu apêl i 

Weinidogion Cymru, mai amser cychwyn y cyfnod y gellir cyflwyno hysbysiad prynu 

yw dyddiad penderfyniad Gweinidogion Cymru ar yr apêl. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Cwestiwn ymgynghori 11-6. 

Rydym yn cynnig dros dro y dylai'r Bil Cynllunio egluro na chaiff hysbysiad prynu ei 

ddiwygio, ond y dylid ystyried bod ail hysbysiad neu hysbysiad dilynol a gyflwynir 

mewn cysylltiad â phenderfyniad unigol yn disodli unrhyw hysbysiad cynharach o'r 

fath. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

                                                

44  [2008] 1 Adroddiad Cyfreithiol Wythnosol 954; y Llys Apêl; trwy Arglwydd Ustus Dyson yn [28], [33]. 

45  [1992] JPL 925. 

46  [2011] EWHC 936 (Admin). 

47  Gweler, er enghraifft, R v y Weinyddiaeth Dai a Llywodraeth Leol, ex parte Cyngor Dosbarth Chichester 

[1960] 1 ACW 587; a Gwasanaethau Trafnidiaeth Balco a'r Ysgrifennydd Gwladol [1986] CCC 123. 
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PRIFFYRDD YR EFFEITHIR ARNYNT GAN WAITH DATBLYGU   

11.59  Mae Rhan 10 DCGTh 1990 yn ymdrin â phriffyrdd yr effeithir arnynt gan waith 

datblygu.   

Gorchmynion o dan adran 247, 248 a 257 DCGTh 1990 

11.60 Yn rhinwedd adran 247, mae gan Weinidogion Cymru'r pŵer i awdurdodi cau neu 

wyro unrhyw briffordd pan fo hynny'n angenrheidiol er mwyn gallu gwneud gwaith 

datblygu y mae caniatâd cynllunio wedi'i ddyfarnu ar ei gyfer.   Mae adran 248 yn 

nodi gweithdrefn debyg i ymdrin â'r sefyllfa pan fo'r gwaith datblygu a gymeradwywyd 

yn briffordd ei hun, ac yn galluogi cau neu wyro priffyrdd eraill sy'n croesi llwybr yr un 

sydd newydd ei chaniatáu.    Mae adran 253 yn ymdrin â gorchmynion drafft a wneir 

gan ragweld y dyfernir caniatâd cynllunio; adrannau 254 a 255 yn ymdrin â 

gorchmynion prynu gorfodol cysylltiedig; ac adran 256 yn ymdrin ag effeithiau 

gorchmynion ar weithredwyr cod electronig.  

11.61 Mae'r pwerau o dan adran 247, 248 a 253 i 256 DCGTh 1990 yn bodoli ochr yn ochr 

â'r pŵer mwy cyffredinol a gynhwysir yn adran 116 Deddf Priffyrdd 1980 sy'n rhoi 

grym i lys ynadon awdurdodi cau neu wyro priffordd os ymddengys ei bod yn 

ddiangen neu y gellir ei gwyro "fel ei bod yn agosach neu'n fwy hwylus i'r cyhoedd".  

11.62 Mae darpariaeth debyg, o dan adran 257 DCGTh 1990, yn galluogi awdurdod 

cynllunio i gau llwybr cerdded, llwybr ceffyl neu lwybr ceffyl cyfyngedig pan fo hynny'n 

angenrheidiol er mwyn gallu cyflawni'r gwaith datblygu y mae caniatâd cynllunio 

wedi'i roi – ar yr amod bod y gorchymyn drafft, yn achos unrhyw wrthwynebiad, wedi'i 

gadarnhau gan Weinidogion Cymru.  Mae'r pŵer hwnnw'n bodoli ochr yn ochr â 

phŵer awdurdod priffyrdd lleol i wneud gorchymyn diddymu llwybr cyhoeddus o dan 

adran 118 Deddf Priffyrdd 1980 a gorchymyn gwyro llwybr cyhoeddus o dan adran 

119.  

11.63 Mae'r darpariaethau yn DCGTh 1990, er eu bod yn ôl pob golwg yn debyg i'r rhai 

hynny yn Neddf Priffyrdd 1980, yn cyflawni swyddogaethau cwbl wahanol; a chaiff 

gorchmynion a wneir o dan y ddwy Ddeddf eu cadarnhau gan wahanol weithdrefnau, 

mewn fforymau gwahanol.   Byddai'n bosibl diwygio adrannau 116 i 118 Deddf 1980 

er mwyn galluogi llys ynadon i gau neu wyro priffordd neu lwybr yng Nghymru lle bo 

angen er mwyn gweithredu caniatâd cynllunio. Fodd bynnag, byddai dal angen 

gweithdrefn amgen er mwyn galluogi gorchymyn i gael ei ystyried gan Weinidogion 

Cymru mewn achosion priodol ochr yn ochr â gorchymyn prynu gorfodol (naill ai o 

dan adran 254 DCGTh 1990 neu fel arall), yn dilyn ymholiad unigol. 

11.64 Rydym felly'n ystyried dros dro na ddylid eu dwyn ynghyd mewn un pŵer.  Fodd 

bynnag, byddem yn croesawu sylwadau gan randdeiliaid ynghylch a fyddai dwyn 

ynghyd y darpariaethau hyn i awdurdodi'n gyffredinol cau neu wyro priffordd yn gam 

symleiddio defnyddiol.   

Cwestiwn ymgynghori 11-7. 

Rydym yn ystyried dros dro na fyddai'n briodol dwyn ynghyd y pwerau sydd ar hyn o 

bryd yn adran 247, 248, 253 i 257 DCGTh 1990 (yn ymwneud â phriffyrdd yr effeithir 
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arnynt gan waith datblygu) a'r rhai hynny yn adran 116, 118 a 119 Deddf Priffyrdd 

1980.   

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Gorchmynion o dan adran 249 DCGTh 1990 

11.65 O dan adran 249(1) DCGTh 1990, mae gan Weinidogion Cymru y pŵer, ar gais yr 

awdurdod cynllunio, i ddiddymu unrhyw hawl a all fod gan bersonau i ddefnyddio 

cerbydau ar briffordd nad yw'n gefnffordd nac yn brif ffordd, felly'n caniatáu i'r 

awdurdod ei gwneud yn ardal i gerddwyr yn unig.  Mae hyn yn berthnasol pan fo— 

(4) yr awdurdod, drwy benderfyniad, yn mabwysiadu cynnig i wella amwynder 

rhan o'i ardal; a 

(5) phan fo'r cynnig yn cynnwys peidio â rhoi unrhyw hawl tramwy i'r cyhoedd â 

cherbydau ar hyd priffordd yn yr ardal honno.48 

11.66 Mae'r pŵer yn bodoli ochr yn ochr ag adran 1 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 

1984, sy'n caniatáu i awdurdod traffig wneud gorchymyn mewn cysylltiad ag unrhyw 

ffordd lle'r ymddengys i'r awdurdod sy'n gwneud y gorchymyn ei bod hi'n gyfleus ei 

wneud am nifer o resymau, gan gynnwys:  

(1)      atal defnydd o'r ffordd i draffig cerbydol sy'n anaddas o ystyried cymeriad 

presennol y ffordd neu'r eiddo cyfagos; 

(2)      i gadw cymeriad y ffordd mewn achos lle y mae'n arbennig o addas i'w 

ddefnyddio gan bersonau ar gefn ceffyl neu ar droed; ac 

(3)      i gadw neu i wella amwynderau'r ardal y mae'r ffordd yn rhedeg   drwyddi 

... 49 

 Awdurdod traffig yng Nghymru fydd Gweinidogion Cymru, ar gyfer priffyrdd 

strategol, ac mewn achosion eraill yr awdurdod lleol perthnasol.50 

11.67 Fel y nodwyd gan y Llys Apêl yn achos Samuel Smith Old Brewery (Tadcaster) v 

Cyngor Sir Gogledd Swydd Efrog, mae'r ddwy ddarpariaeth yn gorgyffwrdd yn 

sylweddol.51 

11.68 Ymddengys nad oes unrhyw amgylchiadau y byddai'n bosibl defnyddio'r pŵer o dan 

DCGTh 1990 na allai ychwaith ymdrin â nhw o dan Ddeddf 1984.   Ac mae iawndal 

yn daladwy, mewn egwyddor, o dan adran 250 DCGTh 1990, am unrhyw golled a 

gafwyd o ganlyniad i wneud gorchymyn o dan adran 249; ond nid oes unrhyw iawndal 

                                                

48  DCGTh 1990, a 249(1),(2). 

49  Road Traffic Regulation Act 1984, a 1(1)(d),(e),(f). 

50  Road Traffic Regulation Act 1984, a 121A. 

51  2000 WL 1791589 (heb ei adrodd). 
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yn daladwy am wneud gorchymyn o dan adran 1 Deddf 1984.52 Mae hynny'n 

awgrymu y byddai'n well gan awdurdod ddefnyddio Deddf 1984 os yw'n bosibl.    

11.69 Yn fwy cadarnhaol, mae adran 9 Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 (dyletswydd i roi 

sylw i anghenion cerddwyr a seiclwyr) yn berthnasol i arfer pwerau o dan Ddeddf 

1984, ond nid yn berthnasol i arfer y rhai hynny o dan Ddeddf 1990.53 

11.70 Rydym yn ystyried dros dro nad oes unrhyw angen am y pŵer yn adran 249 DCGTh 

1990, yn wyneb y pŵer cyfochrog o dan adran 1 Deddf 1984.  

Cynnig dros dro 11-8. 

Rydym yn cynnig dros dro na chaiff adrannau 249 a 250 DCGTH 1990 (yn ymwneud â 

gorchmynion sy'n diddymu'r hawl i ddefnyddio cerbydau ar briffordd, yn unol â 

chynnig i wella amwynder ardal) eu hailddatgan yn y Bil, yn wyneb y darpariaethau 

cyfochrog yn adran 1 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Darpariaethau eraill yn DCGTh 1990 yn ymwneud â phriffyrdd  

11.71 Mae adrannau 251 a 258 DCGTh 1990 yn caniatáu ar gyfer diddymu hawliau tramwy 

cyhoeddus a llwybrau ar dir sydd wedi'i gaffael neu ei neilltuo at ddibenion cynllunio.   

O ystyried na fydd y Côd Cynllunio'n cynnwys darpariaethau Rhan 9 DCGTh 1990 

(sy'n ymdrin â chaffael a neilltuo o'r fath), ymddengys yn briodol na ddylid cynnwys 

adrannau 251 a 258 o fewn y Côd Cynllunio, ac y dylent aros yn DCGTh 1990 sy'n 

berthnasol i Gymru a Lloegr.  

11.72 Mae adran 252 yn ymdrin â gwneud gorchmynion o dan adrannau 247, 248, 249 a 

251.  Os caiff ein casgliadau dros dro uchod eu derbyn, byddai angen darpariaeth 

gyfatebol yn y Côd yn ymwneud yn unig â gorchmynion o dan yr hyn sy'n cyfateb i 

adrannau 247 a 248. 

11.73 Mae Atodlen 14 yn cynnig côd cyfochrog ar gyfer gwneud gorchmynion mewn 

cysylltiad â llwybrau cerdded a llwybrau ceffylau; mae'n debyg iawn mewn sylwedd 

i'r côd o dan adran 252 (yn ymwneud â phriffyrdd eraill) – yn ddarostyngedig i 

wahaniaethau bach o ran yr angen i hysbysu cynigion i'r rhai hynny yn y cyffiniau ac 

eraill54, yr angen i ymgymerwyr statudol roi caniatâd,55 a'r pŵer i arolygwyr wneud 

penderfyniadau.56 Mae'r cyntaf yn adlewyrchu'r ffaith bod gorchmynion yn ymwneud 

â llwybrau cerdded a llwybrau ceffylau yn debygol o effeithio ar lai o bobl, ond yn 

debygol o fod o fwy o ddiddordeb i'r rhai hynny maent yn effeithio arnynt; mae'r ail yn 

                                                

52  DCGTH 1990. 

53  Deddf Teithio Actif (Cymru) Act 2013, a 9. 

54  DCGTH 1990, Atodlen 14, para 1(2)(b),(4). 

55  DCGTH 1990, Atodlen 14, para 5(1). 

56  DCGTH 1990, Atodlen 14, para 4. 
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adlewyrchu'r ffaith y gallai fod yn haws gwyro llwybrau cerdded a llwybrau ceffylau 

heb i ymgymerwyr statudol ddod yn ymwybodol.  

11.74 Rydym yn ystyried y dylai'r Bil gadw'r gofynion gwahanol o ran hysbysu cynigion a 

chaniatâd ymgymerwyr statudol.   Fodd bynnag, nid oes angen y gofyniad cyffredinol 

i Weinidogion Cymru wneud penderfyniadau ym mhob achos, o ystyried y duedd 

gynyddol i benderfyniadau mawr hyd yn oed gael eu gwneud gan arolygwyr – yn 

ddarostyngedig i bŵer, a nodwyd uchod mewn cysylltiad ag apeliadau cynllunio, i 

Weinidogion Cymru wneud cyfarwyddyd i adfer achos penodol er mwyn iddynt ddod 

i benderfyniad arno.   

 Yn amodol ar y pwyntiau bach hynny, ymddengys nad oes unrhyw reswm pam na 

ellid cyfuno'r ddau god gweithdrefnol i un. 

Cynnig dros dro 11-9. 

Rydym yn cynnig dros dro y caiff y penderfyniadau yn ymwneud â gorchmynion o 

dan adran 252 DCGTH 1990 eu gwneud yn gyffredinol gan arolygwyr yn hytrach na 

Gweinidogion Cymru, yn ddarostyngedig i bŵer iddynt wneud cyfarwyddyd i adfer 

achos penodol iddynt ddod i benderfyniad arno. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 


