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Pennod 12: Datblygiad anawdurdodedig 

 

CYFLWYNIAD 

12.132 Byddai fawr o bwynt cael system gymhleth i reoli a chadw trefn ar ddatblygiadau os 

nad oedd hefyd gweithdrefn yn ei lle trwy'r hon y dall gofynion manwl y system gael 

eu gorfodi yn hawdd.   

12.133 Fodd bynnag, tra bod rhai toriadau o reolaeth cynllunio yn fwriadol, nid yw'n syndod - 

gan gymryd cymhlethdod y system gynllunio - y daw toriadau eraill yn sgil 

anwybodaeth.  Ac mewn rhai achosion, mae datblygiadau sydd wedi cael eu cynnal 

heb gael y caniatâd cynllunio angenrheidiol cyn cychwyn yn gwbl dderbyniol o ran y 

polisi, neu gellir eu gwneud yn dderbyniol yn amodol ar gwblhau gwaith adferol 

priodol.  

12.134 Egwyddor sylfaenol y system sydd wedi ymddangos dros y saithdeg mlynedd 

diwethaf yw bod cynnal datblygiad anawdurdodedig - hynny yw, datblygiad nad sydd 

wedi cael caniatâd trwy orchymyn datblygu neu ganiatâd cynllunio penodol (neu un 

sydd wedi torri amodau sy'n gysylltiedig â chaniatâd o'r fath wrth ei gwblhau) - ddim 

yn drosedd, ond yn doriad o reolaeth gynllunio.  Nid oes gofyn bod yr awdurdod 

cynllunio yn cymryd camau gorfodi mewn ymateb i bob toriad, ond ble mae'n cymryd 

camau gweithredu ac yn cyhoeddi un o'r amrywiol fathau o hysbysiad, gall diffyg 

cydymffurfio â'r hysbysiad fod yn drosedd.   

12.135 Ble daw'r awdurdod cynllunio perthnasol yn ymwybodol bod toriad o'r fath ar fin 

digwydd, neu wedi digwydd, neu efallai wedi digwydd, y cam cyntaf tebygol yw ceisio 

rhagor o wybodaeth.    

12.136 Ble mae'r awdurdod yn ystyried bod toriad eisoes wedi digwydd, neu efallai wedi 

digwydd, gall gymryd camau gweithredu os yw hynny'n ymddangos yn hwylus - ond 

nid yw gwneud hynny'n ofynnol.   Gall y camau gweithredu hyn gymryd sawl ffurf:  

(1) ble mae'r toriad yn ymwneud â datblygiad gyda rhagolwg rhesymol y bydd 

caniatâd yn cael ei roi os gwnaed cais amdano, gall yr awdurdod gyhoeddi 

"hysbysiad rhybudd gorfodi", i roi gwybod i'r derbynwyr y gellir cymryd camau 

gweithredu pellach os na dderbynnir cais;  

(2) ble mae'n ymddangos bod toriad wedi bod, a bod yr awdurdod yn ystyried 

camau gweithredu pellach, gall gyhoeddi "hysbysiad stop dros dro", sy'n gofyn 

bod y gweithgarwch tramgwyddus yn stopio yn syth; mae diffyg cydymffurfiaeth 

â hysbysiad yn drosedd, ond daw'r hysbysiad i ben ar ôl 28 diwrnod; 

(3) ble mae caniatâd cynllunio wedi cael ei roi am ddatblygiad, ond ymddengys bod 

toriad wedi bod gydag amod i'r caniatâd hwnnw, gall yr awdurdod gyhoeddi 

"hysbysiad torri amod", gyda dim hawl i apelio yn ei erbyn; mae diffyg 

cydymffurfio gydag hysbysiad yn drosedd;  
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(4) ble mae'n ymddangos bod datblygiad wedi cael ei gynnal naill ai heb ganiatâd 

neu bod amod wedi cael ei dorri, gall yr awdurdod gyflwyno "hysbysiad gorfodi", 

yn gofyn bod effaith datblygiad anawdurdodedig yn cael ei ddatrys; gall 

hysbysiad o'r fath fod yn destun apêl i Weinidogion Cymru cyn iddo ddod i rym; 

unwaith iddo ddod i rym, mae diffyg cydymffurfio yn drosedd, a gall yr 

awdurdod gael mynediad i'r tir a gwneud y gwaith angenrheidiol;  

(5) unwaith bod hysbysiad cydymffurfio wedi cael ei gyhoeddi, gall yr awdurdod 

hefyd gyflwyno "hysbysiad stop", yn gofyn bod y gweithgarwch tramgwyddus yn 

cael ei atal mwy neu lai ar unwaith; eto, mae diffyg cydymffurfio â hysbysiad 

atal hefyd yn drosedd.  

12.137 Yn olaf, pan mae'r awdurdod yn ystyried bod toriad o reolaeth cynllunio yn debygol o 

ddigwydd - neu eisoes wedi digwydd, ac yn debygol o barhau - gall geisio cael 

gwaharddeb o'r llys i atal y rheini sy'n gyfrifol.     

12.138 Yn y Bennod hon, rydym yn ystyried pob un o'r gweithdrefnau uchod yn eu tro, ac 

yna'n ystyried y cosbau troseddol sydd ar gael yn y Ddeddf yn gyffredinol.  

12.139 Mae'r gyfraith berthnasol yn Rhan 7 DCGTh 1990.   Cafodd hon ei diwygio'n helaeth 

gan Ddeddf Cynllunio a Digolledu 1991, a roddodd yr argymhellion a wnaethpwyd 

gan Robert Carnwaith CF, fel yr oedd ar y pryd, mewn grym, yn ei adroddiad Gorfodi 

Rheolaeth Gynllunio.1 Yn fwy diweddar, fel rhan o'r gwaith yn arwain at P(W)A 2015, 

adolygwyd darpariaethau gorfodi DCGTh 1990 gan y Grŵp Cynghori Annibynnol yn 

20122 a gan Arup and Fortismere Associates yn 2013.3 

12.140 Ceir amlinelliad o bolisi Llywodraeth Cymru ar orfodi cynllunio yn adran 3.6 PPW.   

Amlinellwyd mwy o gyfarwyddyd manwl yn ffurfiol yn Nodyn Cyngor Technegol 

TAN 9, Gorfodi Rheolaeth Gynllunio.4 Mae hyn wedi cael ei drosglwyddo i'r 

Llawlyfr Rheoli Datblygiadau, sy'n ymgorffori, ble fo'n briodol, y cyfarwyddyd ar 

newidiadau a gyflwynwyd gan DC(C) 2015, ac mae'n darparu cyfarwyddyd ar 

bryd mae camau gorfodi yn briodol. 

Ymateb i'r Papur Cwmpasu 

12.141 Yn y Papur Cwmpasu, fe nodom mai gorfodi oedd un o'r darpariaethau cynllunio 

craidd yr ydym yn ystyried i fod o fewn cwmpas yr ymarfer cyfundrefnu; er ni 

wnaethom nifer o awgrymiadau am ddiwygiadau technegol mewn perthynas â hyn.   

A ni dderbyniom lawer o awgrymiadau am ddiwygiadau o'r fath gan y sawl a 

ymatebodd i'r Papur.   Gall hynny fod oherwydd bod gorfodaeth yn ardal hynod 

dechnegol o'r gyfraith, ac un sydd wedi bod yn destun nifer o adolygiadau dros y 

blynyddoedd - gan gynnwys yn yr adroddiadau, a nodwyd uchod, yn arwain i fyny at 

DC(C) 2015.  
                                                

1  Gorfodi Rheolaeth Gynllunio, Adran yr Amgylchedd, Llundain, 1989 (“adroddiad Carnwath”).  Mae cyfeiriadau 

yn y Ddeddf hon at DCGTh 1990 yn ymwneud â'r Ddeddf honno fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf 1991.  

2  Tuag at Ddeddf Cynllunio i Gymru: Sicrhau System Gynllunio Effeithiol, adroddiad i Lywodraeth Cymru gan y 

Grŵp Cynghori Annibynnol, Mehefin 2012. 

3  Ymchwil i'r Adolygiad o'r System Gorfodi Cynllunio yng Nghymru: Adroddiad Terfynol, Arup and Fortismere 

Associates, Mai 2013. 

4 Y Swyddfa Gymreig, 1997. 
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GWITHDREFN RAGARWEINIOL 

Torri rheolaeth gynllunio 

12.142 Mae'r cysyniad o dorri rheolaeth gynllunio yn tanategu holl ddarpariaethau DCGTh 

1990 yn ymwneud â gorfodaeth.   Ar hyn o bryd mae toriad yn cael ei ddiffinio (yn 

adran 171A(1)) fel cynnal datblygiad heb y caniatâd cynllunio gofynnol, neu methu â 

chydymffurfio ag amod neu gyfyngiad o'r caniatâd a roddwyd.   Rydym eisoes wedi 

cynnig y dylid ymestyn hyn i gynnwys torri rhwymedigaeth gynllunio.5 

Ceisio gwybodaeth 

12.143 Mewn nifer o achosion, gall awdurdod cynllunio ddod yn ymwybodol o doriad amheus 

o reolaeth gynllunio - naill ai a ddelir, un sydd ar y gweill neu un sydd wedi'i gwblhau - 

trwy gael gwybodaeth y gallai fod yn anghyflawn neu'n anghywir.   A hyd yn oed pan 

mae'n ymwybodol o'r sefyllfa ffeithiol, os yw am gymryd unrhyw gamau gweithredu, 

bydd angen iddo wybod enwau a manylion cyswllt y sawl sydd ynghlwm, er mwyn 

gallu cyflwyno hysbysiadau'n gywir. Mae felly'n hanfodol cael gweithdrefn effeithiol i 

awdurdod gael mynediad at y tir, ble fo'n briodol, a chael gafael ar wybodateh. 

12.144 Y cam cyntaf yn aml yw cyflwyno hysbysiad tramgwyddo cynllunio (PCN), dan adran 

171C DCGTh 1990. Mae nifer o hysbysiadau fel hyn yn cael eu cyflwyno bob 

blwyddyn.6 Fel arall, mae'n bosib cyflwyno hysbysiad dan adran 330 DCGTh yn ceisio 

unrhyw wybodaeth sydd ei hangen i alluogi awdurdod i gyflwyno hysbysiad dan y 

Ddeddf. 

12.145 Gellir cyflwyno PCN gan awdurdod cynllunio; hysbysiad dan adran 330 gan yr 

awdurdod cynllunio7 neu gan Weinidogion Cymru.   Gellir cyflwyno unrhyw fath o 

hysbysiad ar feddiannwr y tir dan sylw.   Gellir cyflwyno PCN ar feddiannwr y tir 

(hynny yw, “y person â'r hawl i dderbyn y crogrent”8) neu berson sydd ag unrhyw fudd 

arall ynddo; gellir cyflwyno hysbysiad dan adran 330 ar y person sy'n derbyn rhent.   

A gellir cyflwyno PCN ar unrhyw berson arall sy'n cynnal gweithrediadau ar y tir neu'n 

ei ddefnyddio at unrhyw ddiben.    

12.146 Gall y naill hysbysiad neu'r llall ofyn am wybodaeth o ran budd derbynnydd yr hysbysiad 

yn y tir a gan unrhyw berson arall, am y defnydd o'r tir a phryd gychwynnodd hyn, ac am 

bryd gychwynnodd y gweithgareddau sy'n digwydd ar y tir nawr. Gall PCN hefyd angen 

                                                

5  Gweler cwestiwn ymgynghori 10-5. 

6  Yn y 30 mis yn arwain at fis Medi 2012, cyflwynwyd rhyw 1,106 hysbysiad toriadau cynllunio yng Nghymru - 

o'i gymharu â 176 hysbysiad torri amodau, 603 hysbysiad gorfodi, a 176 hysbysiad stop (ffynhonnell, Ymchwil 

i'r Adolygiad o'r System Gorfodi Cynllunio yng Nghymru: Adroddiad Terfynol, Llywodraeth Cymru, Mai 2013). 

Nid oedd hysbysiadau stop dros dro ar gael yng Nghymru ar adeg yr ymchwil honno.   Er mwyn cymharu, y 

ffigurau cyfatebol ar gyfer Lloegr yn y flwyddyn i fis Mawrth 2017 oedd 4,812 hysbysiad toriadau cynllunio, 208 

hysbysiad stop dros dro, 698 hysbysiad torri amod, 4,400 hysbysiad gorfodi, a 141 hysbysiad stop 

(ffynhonnell, ystadegau PINS). 

7 Gellir cyflwyno'r hysbysiad gan awdurdod lleol (a 330 (1)) neu gan awdurdod parc cenedlaethol (a 330 (6)).  

8  Y cogrent yw’r rent marchnad llawn. Yr egwyddor sydd yn tanseilio’r diffiniad yw bod y person sydd a’r hawl i 

rentio’r eiddo at rent farchnad llawn (hynny yw, fel arfer y rhydd-ddeiliad, neu’r prydleswr hirdymor) yw’r 

person a ddylai gael cyfrifoldeb dros rhyddgau unrhyw rhwymedigaeth a grewyd gan y ddeddf.  
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gwybodaeth arall am weithgareddau o'r fath, a gwybodaeth am unrhyw weithrediadau 

ar y tir a phryd gychwynnon nhw (i'r graddau bod y gweithrediadau'n wahanol i'r 

gweithgareddau).  Gall PCN hefyd ofyn bod y derbynnydd yn darparu: 

(1) gwybodaeth o ran yw unrhyw ddefnyddiau neu weithrediadau a nodwyd yn yr 

hysbysiad yn cael eu cynnal ar y tir, neu wedi cael eu cynnal; 

(2) manylion o unrhyw berson y mae'n hysbys sy'n defnyddio'r tir, neu wedi 

defnyddio'r tir i gynnal unrhyw weithrediadau; 

(3) gwybodaeth ar unrhyw ganiatâd cynllunio a roddwyd, unrhyw amodau neu 

gyfyngiadau sy'n gysylltiedig ag unrhyw ganiatâd o'r fath; neu 

(4) unrhyw reswm pam na fod angen caniatâd ar gyfer unrhyw ddefnydd neu 

weithrediad penodol.9 

12.147 A gall PCN ofyn am gyfarfod ble fydd y derbynnydd yn gallu trafod y materion a 

gyfeirir atynt yn yr hysbysiad.10 

12.148 Mae'n drosedd, gyda chosb o ddirwy Lefel 3 (£3,000) i fethu â darparu'r wybodaeth a 

ofynnir amdani mewn PCN neu hysbysiad dan adran 330 heb reswm dilys.   Mae 

darparu gwybodaeth ffug mewn ymateb i PCN yn drosedd gyda chosb o gollfarn 

ddiannod trwy ddirwy hyd at Lefel 5 (mewn effaith, dirwy o unrhyw swm).11 Mae 

darparu gwybodaeth ffug mewn ymateb i hysbysiad dan adran 330 yn gosbadwy ar 

gollfarn ddiannod trwy ddirwy o unrhyw swm, ac ar gollfarn ar dditiad trwy ddirwy neu 

garchariad am hyd at ddwy flynedd.12 

12.18 Cynigwn dros dro ei bod yn ddryslyd cael dau bŵer i gael gafael ar wybodaeth, gyda 

chryn dipyn o orgyffwrdd rhwng y ddau.  Ond rydym yn cydnabod bod y pwerau 

ychwanegol i gael gwybodaeth dan PCN yn gallu bod yn ymwthiol (ac o bosib yn 

mynd yn erbyn yr hawl i fwynhau eiddo yn heddychlon) ar wahân i sefyllfaoedd ble 

mae'n ymddangos bod toriad o reolaeth gynllunio wedi bod.  

12.19 Rydym felly'n cynnig dros dro y dylid cael un pŵer i Weinidogion Cymru neu'r 

awdurdod cynllunio lleol gyflwyno hysbysiad (o bosib yn cael ei alw'n "hysbysiad 

gwybodaeth cynllunio") ar berchennog a meddiannwr tir neu unrhyw berson sy'n 

cynnal gweithrediadau ar y tir neu sy'n ei defnyddio at unrhyw ddiben.   Gallai 

hysbysiad o'r fath angen gwybodaeth o ran y materion a allai fod, ar hyn o bryd, yn 

destun hysbysiad dan adran 330 (yn ymestyn i weithrediadau yn ogystal â 

gweithgareddau). Ble mae'n ystyried bod toriad rheolaeth gynllunio wedi bod, gallai'r 

hysbysiad ofyn yn ychwanegol am wybodaeth yn ymwneud â materion y gallai fod yn 

ofynnol gan PCN ar hyn o bryd, a chynnig cyfarfod i osod rheoliadu am y sefyllfa.  

                                                

9  DCGTh 190, a 171C(3)(a), (3)(c),(3)(d),(2)(b). 

10  DCGTh 190, a 171C(4). 

11  DCGTh 1990, a 171D(6); gweler para 12.144. 

12  DCGTh 1990, a 171D(6); gweler para 12.144. 
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12.20 Rydym yn ystyried yn nes ymlaen yn y bennod y cosbau priodol am fethu cyflwyno 

gwybodaeth sydd ei angen ar gyfer hysbysiad o'r fath ac am drosglwyddo 

gwybodaeth ffug.13 

Cwestiwn ymgynghori 12-1. 

Ystyriwn dros dro y medrai'r darpariaethau cyfredol yn adran 171C a 330 DCGTH 

1990 gael eu cyfuno mewn un pŵer er mwyn i Weinidogion Cymru neu awdurdod 

cynllunio gyflwyno "hysbysiad gwybodaeth gynllunio" ar berchennog a meddiannwr 

tir neu unrhyw berson sy'n cynnal gweithrediadau neu weithgareddau eraill ar y tir 

neu sy'n ei ddefnyddio at unrhyw ddiben, gan ofyn i'r derbynnydd ddarparu 

gwybodaeth ar y canlynol:  

(1) y budd sydd gan derbynnydd yr hysbysiad yn y tir a gan unrhyw berson 

arall y mae'r derbynnydd yn ymwybodol ohonynt; 

(2) y defnydd neu'r defnyddiau a wnaed o'r tir a pha bryd gychwynnon nhw; a'r 

(3) gweithrediadau a gweithgareddau eraill sydd nawr yn digwydd ar y tir a 

phryd gychwynnon nhw. 

Ble mae'n ymddangos bod toriad o reolaeth gynllunio wedi digwydd, gall hysbysiad 

o'r fath hefyd: 

(4) ofyn bod y derbynnydd yn darparu gwybodaeth o ran: 

- a yw unrhyw ddefnyddiau neu weithrediadau a nodir yn yr 

hysbysiad yn cael eu cynnal ar y tir, neu wedi cael eu cynnal ar y 

tir;  

- unrhyw berson y mae'n hysbys ei bod.ei fod yn defnyddio'r tir 

neu wedi defnyddio'r tir neu gynnal unrhyw weithrediadau ar y 

tir;  

- unrhyw ganiatâd cynllunio sydd wedi cael ei roi, ac unrhyw 

amodau neu gyfyngiadau sy'n cyd-fynd â'r caniatâd hwnnw; neu  

- unrhyw resymau pam nad oes angen caniatâd ar gyfer unrhyw 

ddefnydd neu weithrediad penodol; ac  

(5) i ofyn am gyfarfod ble mae'r derbynnydd yn gallu trafod y materion a 

gyfeiriwyd atynt yn yr hysbysiad.  

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

                                                

13  Gweler paragraffau 12.142 i 12.147, a cwestiwn ymgynghori 12-24. 
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Mynediad i eiddo 

12.21 Mae hefyd grym (dan adran 196A DCGTh 1990) i unrhyw un a awdurdodir gan 

awdurdod cynllunio i gael mynediad at dir, yn amodol ar drefniadau diogelwch 

priodol, i archwilio toriad amheus o reolaeth gynllunio. Mae adran 196A yn nodi, 

mewn achosion o dŷ-annedd, gellir arfer hwn ar ôl rhoi 24 awr o rybudd.   Fel y nodir 

ym Mhennod 17, ni ddiffinnir y term "tŷ-annedd" yn y Ddeddf,14 ond rydym yn 

ystyried y dylai gyfeirio yn y cyd-destun hwn at unrhyw dŷ, gan gynnwys fflat.  

Cwestiwn ymgynghori 12-2. 

Cynigwn dros dro y dylai'r cyfyngiad ar gael mynediad i eiddo at ddibenion gorfodi 

ar ôl rhoi 24 awr o rybudd yn unig, ar hyn o bryd yn adran 196A(4) DCGTh 1990, gael 

ei egluro er mwyn sicrhau ei fod yn berthnasol mewn perthynas ag unrhyw eiddo a 

ddefnyddir fel tŷ.  

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Toriadau cudd o reolaeth gynllunio 

12.22 Fe nodom mewn Pennod gynharach bod yna gyfyngiadau amser pan mae datblygiad 

anawdurdodedig yn dod yn ddiogel rhag camau gweithredu, a thrwy hynny'n 

"gyfreithlon".15 Awgrymom y dylid cynnwys y darpariaethau statudol o ran y 

cyfyngiadau amser hyn, ar hyn o bryd yn adran 171B DCGTh 1990, ynghyd â'r rheini 

sy'n ymwneud â thystysgrifau o gyfreithlondeb, yn y Rhan o'r Bil sy'n ymdrin â'r 

angen am ganiatâd cynllunio yn gyffredinol, yn hytrach na gyda'r darpariaethau yn 

ymwneud â gorfodi. 

12.23 Fodd bynnag, yn y Papur Cwmpasu, fe welsom y gallai'r iaith ymddangosiadol di-

gymwys, yn Adran 171B achosi problem ble mae datblygwyr yn cuddio toriad o 

reolaeth gynllunio er mwyn i'r cyfyngiad amser ddod i ben, gan olygu na fydd yr 

awdurdod cynllunio yn gallu cymryd camau gorfodi pellach.16 

12.24 Fe nodom benderfyniad y Goruchaf Lys yn Cyngor Welwyn Hatfield v Yr 

Ysgrifennydd Gwladol yn ymwneud â'r mater hwn.17 Yn yr achos hwnnw, roedd Mr 

Beesley wedi adeiladu adeilad a oedd yn edrych fel ysgubor o'r tu allan, ond a oedd 

yn gartref tu mewn.  Symudodd i mewn mis ar ôl ei gwblhau, gan fyw yno fel cartref 

am dros bedair blynedd heb yn wybod i'r awdurdod cynllunio, ac yna bu'n geisio am 

dystysgrif cyfreithlondeb. Daeth y Goruchaf Lys i'r casgliad bod ei ymddygiad, er nid 

yn amlwg yn anghyfreithlon, yn cynnwys twyll cadarnhaol mewn materion a oedd yn 

hanfodol i'r broses gynllunio ac a oedd â'r nod uniongyrchol o danseilio gweithrediad 

rheolaidd y broses. Byddai'n buddio'n uniongyrchol o'r twyll pe byddai'r cyfnod gorfodi 

                                                

14  Gweler paragraffau 18.106 i 18.111. 

15  Gweler para 7.88 a cwestiwyn ymgynghori 7-11. 

16  Gweler Cyfraith Cynllunio yng Nghymru: Papur Cwmpasu (2015) Papur Ymgynghori Comisiwn y Gyfraith, Rhif 

228, para 5.40. 

17  Cyngor Welwyn Hatfield v Ys Ysgrifennydd Gwladol a Beesley [2010] UKSC 15, [2011] 2 AC 304. 
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pedair blynedd arferol a oedd wedi mynd heibio yn caniatáu iddo wrthsefyll 

gorfodaeth.   Nid oedd yr iaith ymddangosiadol di-gymwys statudol yn medru ystyried 

neu ymestyn i achos o'r fath.   Felly, gwrthodwyd y dystysgrif.  

12.25 Nodom hefyd bod y darpariaethau statudol a gyflwynwyd wedi hynny - ond yn Lloegr 

yn unig - fel adrannau 171BA i 171BC DCGTh 1990, a oedd yn galluogi i awdurdod 

wneud cais i lys ynadon am "orchymyn gorfodi cynllunio" (PEO), sy'n ymestyn y 

terfyn amser y gellir cymryd camau gweithredu.   Awgrymom y gellid gwneud 

gwelliannau trwy ystyried cwmpas a defnydd pob opsiwn mewn perthynas â 

thoriadau cudd o reolaeth gynllunio, i ganfod pa un, os o gwbl, y gellid ei roi ar waith 

orau yng Nghymru.18 Mewn ymateb, cytunodd PEBA y dylem ystyried hyn.  Ac roedd 

Persimmon Homes Gorllewin Cymru hefyd yn credu bod yr 'iaith statudol angen 

rhagor o eglurhad' mewn perthynas ag adran 171B.   

12.26 Ers ymddangosiad y Papur Cwmpas, mae'r Llys Apêl wedi ystyried y ddwy 

weithdrefn, yn Jackson v Yr Ysgrifennydd Gwladol a oedd yn ymwneud â dau achos 

ble roedd ysgubor wedi cael ei addasu'n rhannol yn dŷ-annedd. Crynhowyd y sefyllfa 

gan Richards LJ fel a ganlyn: 

Mae gorgyffwrdd rhwng y weithdrefn PEO ag egwyddor Welwyn ond mae'r 

gorgyffyrddiad yn bell o fod yn gyflawn.  Ar un llaw, mae'r weithdrefn PEO lawer 

culach nag egwyddor Welwyn, gan ei bod yn berthnasol yn unig ble mae toriad 

ymddangosiadol o reolaeth gynllunio wedi cael ei guddio'n fwriadol, tra bod 

egwyddor Welwyn yn ymestyn i achosion o anonestrwydd neu droseddoldeb, 

fel llwgrwobrwyaeth neu orfodaeth, na fyddai yn cyfri fel cuddiad bwriadol o 

reidrwydd. Ar y llaw arall, mae egwyddor Welwyn yn berthnasol mewn 

achosion arbennig o ddifrifol yn unig, tra bod gweithdrefn PEO yn berthnasol 

ble mae toriad ymddangosiadol o reolaeth gynllunio wedi cael ei guddio'n 

fwriadol "i unrhyw raddau".  Rhaid i achos yr apeliwr fod yn yr ardal o 

orgyffwrdd sef bod y Senedd wedi bwriadu i weithdrefn y PEO fod yn unigryw a 

chael gwared ar ddibyniaeth ar yr ystyr a roddir i adran 171B yn Welwyn, ond 

nid yw ystyr yr adran wedi newid i'r graddau bod egwyddor Welwyn yn gallu 

bod yn berthnasol y tu allan i'r ardal o orgyffwrdd.  Os yw rhywun yn sôn am y 

cynnig hwnnw, gellir gweld i ba raddau mae apelwyr yn ceisio ystumio'r 

statud.19 

12.27 Nododd y Llys bod y Goruchaf Lys yn Welwyn yn syml wedi bod yn dehongli cynllun 

Rhan 7 DCGTh 1990 - cyn cyflwyno'r weithdrefn PEO. Yn unol â hyn, cynhaliodd 

penderfyniad Holgate J bod egwyddor Welwyn yn parhau i weithredu mewn achosion 

difrifol, a'i bod heb gael ei basio neu ei danseilio gan gyflwyniad y weithdrefn newydd 

(yn adrannau 171BA i 171BC). 

12.28 Ystyriwn dros dro ei bod ei ddiwerth cael dwy weithdrefn, un o gyfraith gyffredin a'r llall 

ar wyneb y statud, sy'n gorgyffwrdd yn sylweddol.    

                                                

18  Gweler Cyfraith Cynllunio yng Nghymru: Papur Cwmpasu (2015) Papur Ymgynghori Comisiwn y Gyfraith, Rhif 

228, para 5.40. 

19  Bonsall v Yr sgrifennydd Gwladol a Rotherham MBC; Jackson v Yr Ysgrifennydd Gwladol, CC Caerwynt 

[2015] EWCA Civ 1246, [2016] QB 811, ar [45].  Gweler hefyd Hatfield, Datblygiad cudd: a oedd wir angen 

adran 124 arnom? [2013] JPL 19. 
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12.29 Pwysleisiodd yr Arglwydd Brown yn Welwyn y byddai'r egwyddor sy'n cael ei rhoi ar 

waith gan y Goruchaf Lys ond yn berthnasol mewn ‘amgylchiadau hynod eithriadol’, a ni 

fyddai wedi cynnwys, er enghraifft, gosod fflat nain mewn toriad o amod cynllunio (fel 

ddigwyddodd yn Arun DC v Yr Ysgrifennydd Gwladol,20 a dyfynnwyd yn Welwyn). 

Roedd y ffeithiau yn achos Welwyn ei hun, yn achos Fidler21 yn cyfeirio at Welwyn, ac 

yn y ddau achos a ystyriwyd yn Jackson, yn wir oll yn eithriadol.   

12.30 Mae'r weithdrefn PEO, mewn cyferbyniad, yn berthnasol ble mae unrhyw doriad 

ymddangosiadol o reolaeth gynllunio wedi cael ei guddio'n fwriadol "i unrhyw raddau".   

Gellir dadlau y gallai hyn gynnwys pob math o fân anghysondebau.   Yn wir, mae'r ffaith 

bod y DCGTh 1990 yn cynnwys gweithdrefnau sy'n caniatáu cymryd camau gorfodi 

ychydig flynyddoedd ar ôl i doriad ddigwydd yn cydnabod yn oblygedig y bydd yna 

doriadau sy'n parhau i fod yn gudd, i ryw raddau o leiaf, ond sy'n cael eu cydnabod i fod 

yn ddiniwed os nad ydynt yn dod i'r amlwg am gyfnod hir. Yn ddadleuol, byddai unrhyw 

fân guddiad o'r fath mewn peryg o gael ei orfodi yn erbyn am gyfnod hirach o lawer dan 

weithdrefn PEO, a fyddai'n tanseilio'r holl reswm dros gael terfynau amser.  

12.31 Mae'r weithdrefn PEO yn broblemus beth bynnag, am sawl rheswm.   Yn gyntaf, nid 

yw'n darparu terfyn amser yn y pen draw ar gyfer camau gorfodi posib gan yr 

awdurdod, felly dim sicrwydd ar gyfer prynwyr y dyfodol, benthycwyr ac eraill.   Yn ail, ni 

ellir herio'r dystysgrif a gyhoeddir gan yr awdurdod o ran y dyddiad y daethpwyd â'r 

toriad ymddangosiadol at ei sylw. Yn drydydd, nid yw'r ynadon yn ddigon cymwys i 

ystyried manylion technegol cyfraith gynllunio.22 

12.32 Ystyriwn dros dro felly ei bod yn well i awdurdodau cynllunio ddibynnu ar egwyddor 

Welwyn mewn achosion priodol, gan gydnabod y byddant yn codi mewn 'amgylchiadau 

hynod eithriadol' yn unig, a bod y weithdrefn PEO a gyflwynwyd gan Ddeddf Lleoliaeth 

2001 ddim yn cael ei chyflwyno yng Nghymru.  

12.33 O ran ymgorffori egwyddor Welwyn yn y Bil, ystyriwn bod y Llysoedd heb roi digon o 

ystyriaeth i'r mater eto i gyfiawnhau cael ei godeiddio; na chwaith yw hi'n sicr y byddai 

yna gategoreiddio priodol o'r amgylchiadau ble fyddai'n berthnasol.   Ystyriwn dros dro 

felly y dylai'r mater o doriadau bwriadol i reolaeth gynllunio aros yn fater i'r llysoedd ar 

hyn o bryd, iddynt fynd i'r afael â'r mater fesul achos, fel sydd wedi bod yn digwydd hyd 

yma.  

Cwestiwn ymgynghori 12-3. 

Ystyriwn dros dro na ddylai'r gyfraith o ran toriadau cudd o reolaeth gynllunio aros 

fel y mae, yn destun yr egwyddorion cyfraith gyffredin a ddatblygwyd yn Cyngor 

Welwyn Hatfield v Yr Ysgrifennydd Gwladol [2010] UKSC 15, [2011] 2 AC 304, ac yn 

benodol, bod y weithdrefn “gorchymyn gorfodi cynllunio”, a gyflwynwyd gan 

Ddeddf Lleoliaeth 2011, gael ei chynnwys yn y Bil. 

                                                

20  [2011] 2 AC 304 at [75] – [79], [84]. 

21  Fidler v Yr Ysgrifennydd Gwladol [2011] EWCA Civ 1159. 

22  Trosglwyddwyd yr hawl i apelio yn erbyn hysbysiad 217 gan DC(C) 2015 o'r llysoedd ynadon i Weinidogion 

Cymru am y rheswm yma. 
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Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

DEWISIADAU AMGEN I GAMAU GORFODI 

Hysbysiadau rhybudd o gamau gorfodi  

12.34 Mae adran 173ZA DCGTh 1990, a gyflwynwyd gan DC(C) 2015 a ddaeth i rym ar 16 

Mawrth 2016, yn galluogi i awdurdod cynllunio gyhoeddi hysbysiad rhybudd o gamau 

gorfodi. Mae hyn yn ymwneud â'r sefyllfa pan yw'n ymddangos bod datblygiad wedi 

cael ei gynnal heb ganiatâd cynllunio, ond ble fod yna ragolwg rhesymol, pe byddai 

cais yn cael ei wneud, byddai caniatâd yn cael ei roi.   Mewn achos o'r fath, gall yr 

awdurdod gyhoeddi hysbysiad yn rhoi gwybod i dderbynwyr y gellid cymryd camau 

gorfodi pellach os na dderbynnir cais cynllunio o fewn cyfnod penodedig. 

12.35 Mae adran 173ZA(5) DCGTh 1990 yn darparu bod cyhoeddi hysbysiad rhybudd o 

gamau gorfodi "ddim yn effeithio ar unrhyw bŵer arall" y gellir ei arfer mewn 

perthynas â thoriad o reolaeth gynllunio.  Fodd bynnag, mae adran 171B(4)(b) yn 

darparu ei bod yn ganiataol cymryd camau gorfodi pellach o fewn pedair blynedd o 

gamau gorfodi blaenorol - sydd, trwy adran 171A(2)(aa), yn cynnwys cyflwyno 

hysbysiad rhybudd o gamau gorfodi.  Golyga hynny bod awdurdod yn gallu ymestyn 

yr amser ar gyfer mathau eraill o gamau gorfodi trwy gyflwyno hysbysiad o'r fath.    

12.36 Ystyriwn dros dro y gallai fod yn briodol peidio ag ail-ddatgan adran 171A(2)(aa) yn y 

Bil, a fyddai'n golygu y byddai'r weithred o gyflwyno hysbysiad rhybudd o gamau 

gorfodi yn gallu digwydd yn ystod y cyfnod hwnnw (o 4 neu 10 mlynedd) pan mae 

camau gorfodi eraill yn bosib, ond bod dim modd ymestyn y cyfnod hwnnw.   Fel 

arall, gellid addasu a. 173ZA(5) i ddarparu, ble mae hysbysiad rhybudd o gamau 

gorfodi wedi cael ei gyflwyno, bod y cyfnod i gymryd camau gweithredu pellach yn 

cychwyn ar y dyddiad y cyflwynwyd yr hysbysiad, ac nid oes modd ei ymestyn yn 

amhenodol trwy ddyroddi hysbysiadau gorfodi pellach. 

12.37 Fel arall, ymddengys bod adran 173ZA wedi'i ddrafftio'n foddhaol, a nid oes angen y 

diwygiadau technegol a gynigir yn ddiweddarach yn y Bennod hon mewn perthynas â 

mathau eraill o gamau gorfodi.   Mae'r weithdrefn yn rhywbeth gweddol newydd, felly 

nid yw ei effeithiolrwydd a'i defnyddioldeb wedi cael eu profi yn ymarferol eto.   Nid 

ydym yn gwneud unrhyw argymhellion pellach o ran diwygiadau technegol.  

Cwestiwn ymgynghori 12-4. 

Cynigwn dros dro, naill ai: 

(1) bod modd cyflwyno hysbysiad rhybudd o gamau gorfodi wneud yn ystod y 

cyfnod o 4 i 10 mlynedd pan ellir cymryd camau gorfodi, ond bod y weithred 

o gyflwyno hysbysiad o'r fath ddim yn ymestyn y tu hwnt i'r cyfnod hwnnw; 

neu  

(2) pan fod hysbysiad rhybudd o gamau gorfodi wedi cael ei gyflwyno, bod y 

cyfnod i gymryd camau gorfodi eraill yn cychwyn ar y diwrnod y 
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cyflwynwyd yr hysbysiad. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno ac os felly, pa opsiwn sy'n ymddangos fwyaf addas? 

 

HYSBYSIADAU STOP DROS DRO 

Cyflwyniad 

12.38 Ble ymddengys bod toriad o reolaeth gynllunio wedi bod, a bod yr awdurdod cynllunio 

yn ystyried camau pellach, gall gyflwyno "hysbysiad stop dros dro" ("TSN"), dan 

adran 171E DCGTh 1990 (a gyflwynwyd gan DCPG 2004).   Effaith hysbysiad o'r fath 

yw ei wneud yn ofynnol bod y gweithgarwch troseddol yn stopio ar unwaith.23 Daw'r 

hysbysiad i ben ar ôl 28 niwrnod, gyda'r eithriad bod yr awdurdod wedi cymryd rhyw 

fath arall o gamau gorfodi yn ystod y cyfnod hwnnw; ond yn y cyfamser, mae diffyg 

cydymffurfio yn drosedd, gyda chosb o ddirwy anghyfyngedig.24 

12.39 Bydd cyflwyno hysbysiad dan y drefn hon yn rhoi amser i'r awdurdod cynllunio 

ystyried beth mae am ei wneud nesaf, os unrhyw beth o gwbl. Ond nid yw heb ei 

beryglon, oherwydd bydd yr awdurdod yn atebol i dalu iawndal os:  

(1) daw i'r amlwg bod y gweithgarwch dan sylw yn gwbl gyfreithlon (hynny yw, ei 

bod yn destun caniatâd cynllunio, ac yn cyd-fynd â'r holl amodau a oedd yn 

gysylltiedig â'r caniatâd hwnnw); neu 

(2) os yw'r awdurdod yn cyflwyno tystysgrif o ddatblygiad cyfreithlon mewn 

perthynas â'r rhain; neu 

(3) os yw'n tynnu'r hysbysiad yn ôl.  

12.40 Er y cyflwynwyd adran 171E yn 2004, dim ond ym mis Mehefin 2015 y daeth i rym 

yng Nghymru, felly mae angen gweld sut bydd yn cael ei defnyddio yn ymarferol.  

Fodd bynnag, dylid nodi, yn Lloegr ble daeth adran 171E i rym yn 2005, cyhoeddwyd 

556 TSN yn 2006/07, gan ostwng i 260 yn 2011/12, a 208 yn 2016/17. Mae hyn yn 

awgrymu bod y defnydd o'r weithdrefn hon yn diflannu'n raddol - o bosib oherwydd yr 

atebolrwydd posib am iawndal - ond nid yw'r pŵer wedi darfod o bell ffordd.    

12.41 Y gwahaniaeth rhwng hysbysiad stop dros dro (TSN) a hysbysiad stop yw bod TSN 

wedi ei gynllunio i'w ddefnyddio fel mesur cyfnod byr, cyn gynted ag y bo awdudrod 

yn canfod problem amlwg (megis taflu gwastraff yn anghyfreithlon neu rasio ceir heb 

unrhyw ganiatâd cynllunio) a thra'n penderfynu beth i'w wneud nesaf; dyna pam 

mae'n ddirym wedi cyfnod o 28 diwrnod, ac nid yw'n ddarostyngedig i hawl i apelio. 

Ac ni fyddir wedi penderfynu eto a ddylid gweithredu gorfodaeth, yn yr ystyr o 

ddyroddi hysbysiad gorfodi sydd yn ceisio tynnu terfyn parhaol ar y gweithgaredd. 

                                                

23  DCGTh 1990, a 171E(3), mewnosodwyd gan PCPA 2004, a 52. 

24  Uchafswm y dirwy yw £20,000 ar gollfan ddiannod, nid oes terfyn ar dditiad. 
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12.42 I'r gwrthwyneb, cyflwynir hysbysiad stop gyda chopi o hysbysiad gorfodi. Bydd 

hysbysiad gorfodi ond yn cael ei gyflwyno pan fydd yr awdurdod wedi penderfynu 

beth i'w wneud, a bydd yn ddarostyngedig i hawl i apelio. Os yw'r awdurdod yn 

dymuno i'r gweithgareddau sy'n tramgwyddo derfynu ar unwaith, gall gyflwyno 

hysbysiad stop hefyd. Bydd yr hysbysiad stop yn disgyn os daw'r hysbysiad gorfodi i 

rym (o bosibl yn dilyn apêl aflwyddiannus); ond os tynnir yr hysbysiad gorfodi, neu os 

caiff ei ddileu ar apêl ar seiliau penodedig, bydd yr hysbysiad stop yn disgyn gydag 

ef, a bydd hynny'n arwain at hawl i iawndal. 

Hysbysiadau yn effeithio ar eiddo preswyl 

12.43 Yn rhinwedd Adran 171F, nid yw'r pŵer i gyflwyno Hysbysiad Stop Dros Dro (TSN) 

dan adran 171E ar gael i wahardd y defnydd o unrhyw adeilad (a fyddai'n cynnwys 

rhan o adeilad25) fel "tŷ-annedd".26 Gellid tybio y byddai'r sail polisi ar gyfer y 

cyfyngiad hwnnw'n berthnasol yn yr un modd i'r defnydd o hysbysiad dros dro mewn 

perthynas â defnyddio adeilad neu ran o adeilad fel fflat.27 

12.44 Rydym yn ystyried y sefyllfa o ran "anheddau" a "thai-annedd" ym Mhennod17.28 Ond 

ystyriwn dros dro y dylid egluro adran 171F i esbonio nad nod TSN yw gwahardd 

defnydd unrhyw adeilad, neu ran o adeilad, fel annedd - nid dim ond fel tŷ-annedd.  

Cwestiwn ymgynghori 12-5. 

Cynigwn dros dro bod y cyfyngiad ar gyflwyno hysbysiad stop dros dro, ar hyn o 

bryd yn adran 171F(1)(a) DCGTH 1990, yn cael ei egluro er mwyn sicrhau ei fod yn 

berthnasol i unrhyw annedd (ac yn cael ei diffinio yn y fath fodd i gynnwys tŷ a fflat). 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Cyfnod yr hysbysiad, a chyhoeddusrwydd cysylltiedig 

12.45 Gan fod cyflwyno TSN yn ei natur yn gynsail i fathau eraill o gamau gorfodi, a bod yr 

hysbysiad yn dod i ben ar ôl cyfnod cymharol fyr, mae'r gweithdrefnau braidd yn 

wahanol i'r sawl sy'n ymgeisio i fathau eraill o gamau gorfodi.    

12.46 Yn rhinwedd adran 171E(5), rhaid i awdurdod cynllunio sydd wedi cyflwyno TSN 

arddangos copi ohono (a datganiad o'i effaith a'r cosbau o ddiffyg cydymffurfiaeth) ar 

y tir y mae'n berthnasol iddo.  Gall yr awdurdod hefyd gyflwyno'r "hysbysiad" (gellid 

tybio mai copi ohono fydd hwn) ar  

(1) y person mae'n credu sy'n cynnal y gweithgaredd sy'n cyfri fel toriad y 

rheolaeth gynllunio,  

                                                

25  DCGTh 1990, a 336. 

26  DCGTh 1990, a 171F(1)(a). 

27  Roedd arfer bod cyfyngiad ar y defnydd o hysbysiadau stop dros dro mewn perthynas â charafanau yn Lloegr, 

ond diddymwyd hyn (DCGTH 1990, s 171F(1)(b); a 2005 OS 206, dirymwyd yn 2015 gan 2013 OS 830).  Ni 

chafwyd ei gyflwyno yng Nghymru. 

28  Gweler paragraffau 18.106 i 18.127. 
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(2) y person mae'n credu yw'r tirfeddiannwr, neu'r 

(3) person mae'n credu yw trigiannwr y tir.    

12.47 Mae hyn yn wahanol i weithdrefnau yn ymwneud â mathau eraill o hysbysiad, sydd i 

gael eu cyflwyno ary rheini sy'n berchen y tir mewn gwirionedd ayyb, nid y sawl sy'n 

ymddangos fel pe bai nhw'n berchen ar y tir.   Ac mae'r atebolrwydd i gydymffurfio â 

TSN yn cysylltu, o leiaf yn rhannol, â pherson sydd wedi derbyn copi o'r hysbysiad, 

os yw'r awdurdod yn gywir ai peidio yn ei farn o ran pwy yw perchennog neu 

feddiannwr y tir neu hunaniaeth y sawl sy'n cynnal y gweithgarwch.    

12.48 Mae'r gofyniad o ran arddangos hysbysiad safle yn ymwneud yn unig â'r "tir" ble 

mae'r gweithgarwch tramgwyddus yn digwydd.   Gallai hyn achosi problemau mewn 

achosion gydag ardal fawr o dir, er enghraifft mewn ardaloedd gwledig, pe byddai 

hysbysiad yn cael ei dangos mewn lleoliad ar y tir a oedd rhyw bellter o le mae'r 

gweithgarwch yn wir yn digwydd. Mae hefyd yn ymddangos yn anfoddhaol bod gofyn 

i'r awdurdod arddangos copi ar y tir o'r TSN ei hun, oherwydd gallai'r hysbysiad 

gynnwys sawl tudalen a gall fod wedi'i eirio mewn iaith dechnegol. Yn realistig, 

byddai'n well i'r sawl sydd eisiau astudio geiriad llawn hysbysiad - ac sydd â 

mynediad at y rhyngrwyd - wneud hynny ar-lein, gan gymryd eu bod yn gwybod bod 

yr hysbysiad yn bodoli, a ble gellir dod o hyd iddo ar wefan yr awdurdod cynllunio. 

Ond y peth pwysicaf yw bod yr hysbysiad ar y safle yn crynhoi effaith y TSN.    

12.49 Mae TSN mewn grym "o'r adeg" y caiff ei arddangos gyntaf, sydd yn ôl pob tebyg yn 

golygu ei fod mewn grym ar unwaith wedi iddo gael ei arddangos - er nid yw'n glir 

beth sy'n digwydd os yw'r hysbysiad ei hun wedi'i arddangos, ond heb ddatganiad o'i 

effaith.29 Yna, mae'r hysbysiad mewn grym am gyfnod o 28 niwrnod yn cychwyn "ar" 

y diwrnod y caiff ei arddangos, ond nid yw'r glir a yw'r cyfnod yn cychwyn ar yr union 

amser o arddangos yr hysbysiad, neu ar ddechrau neu ddiwedd y diwrnod hwnnw.30 

Mae hyn mewn cyferbyniad gydag adran 173(8), sy'n darparu bod hysbysiad gorfodi 

yn dod mewn grym "ar" y dyddiad a nodir arno - sy'n golygu ar ddechrau'r dyddiad 

hwnnw. 

12.50 Cynigwn dros dro y dylai hysbysiad ddod i rym ar yr amser a'r dyddiad a nodir arno, a 

fydd yn gyffredinol pan gaiff ei arddangos ar y tir dan sylw. Yna dylai aros mewn grym 

am gyfnod o 28 diwrnod yn cychwyn ar y diwrnod yn dilyn y diwrnod y caiff ei 

arddangos. Dylid arddangos  ar y tir, neu mor agor â phosib i ardal y gweithgarwch, a 

chyn cychwyn y dyddiad y daw'r TSN i rym, a dylai gynnwys hysbysiad:  

(1) yn nodi bod TSN wedi cael ei gyflwyno;  

(2) yn crynhoi effaith yr hysbysiad, gan gynnwys y dyddiad y daw i rym; ac  

(3) yn nodi'r cyfeiriad (lleoliad corfforol a, ble mae ar gael, gwefan) ble gellir gweld 

copïau llawn o'r hysbysiad.  

12.51 Ar ben hynny, gallai'r awdurdod gyflwyno copïau o'r TSN i'r sawl sy'n ymddangos fel 

perchennog neu feddiannwr y tir ac ar eraill y gallai fod yn briodol, gan gofio y bydd 

                                                

29  DCGTh 1990 a 171E(6). 

30  DCGTh 1990 a 171E(7). 
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yn haws sicrhau collfarn o ddiffyg cydymffurfiaeth os yw presenoldeb yr hysbysiad 

wedi cael ei hysbysebu'n eang.    

12.52 Felly, er enghraifft, gellid drafftio TSN ar fore Llun (gan nodi y daw i rym y diwrnod 

canlynol), a sicrhau bod copi ar gael o'r amser hwnnw yn y prynhawn yn swyddfeydd 

y Cyngor; gellid arddangos yr hysbysiadau safle perthnasol ar brynhawn Llun; a gellid 

cyflwyno copïau ar amryw bartïon a diddordeb ar amryw adegau trwy gydol yr 

wythnos. Yna, byddai'r TSN yn dod i rym ar y prynhawn Llun, unwaith y mae wedi ei 

arddangos ar y safle. A byddai'n aros mewn grym tan ddiwedd y Dydd Llun bedair 

wythnos yn ddiweddarach (heb ots am unrhyw wyliau cyhoeddus).  

12.53 Felly ni ddylai'r dyddiad y daw'r hysbysiad i rym gael ei effeithio gan y dyddiad neu'r 

dyddiadau y cyflwynir copïau o'r TSN.   

12.54 Nid ydym yn ystyried y byddai'r tynhau bychan hwn o'r darpariaethau statudol yn cael 

unrhyw effaith ar adnoddau sydd eu hangen i gyflwyno hysbysiadau.    

Cwestiwn ymgynghori 12-6. 

Cynigwn dros dro: 

(1) dylai hysbysiad stop dros dro (TSN) ddod i rym ar yr amser a'r dyddiad 

sydd wedi'u nodi arno, a fydd yn gyffredinol pan gaiff ei arddangos ar y 

tir dan sylw;  

(2) yna dylai aros mewn grym am 28 diwrnod (gan gychwyn  ar ddechrau'r 

diwrnod yn dilyn i diwrnod y cafodd ei arddangos;  

(3) dylid arddangos yr hysbysiad ar y tir, neu mor agos â phosib i leoliad y 

gweithgarwch sy'n destun yr hysbysiad: 

- yn nodi bod TSN wedi cael ei gyflwyno; 

- yn crynhoi effaith y TSN, ac 

- yn nodi'r cyfeiriad (ac, os yn berthnasol, y wefan) ble gellir gweld 

copi llawn o'r TSN;  

(4) dylai fod gan yr awdurdod bŵer (ond nid dyletswydd) i gyflwyno copïau 

o'r TSN i berchennog a meddiannwr y tir ac eraill fel sy'n briodol; 

Ydy ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Diffyg cydymffurfiaeth 

12.55 Mae adran 171G(1) yn darparu ei bod yn drosedd i berson dorri TSN sydd wedi cael 

ei gyflwyno iddo neu iddi, neu sydd wedi cael ei arddangos ar y tir.   Golyga hynny, 

ble mae copi o'r hysbysiad wedi cael ei gyflwyno ar berson, bod y person hwnnw'n 

gallu cael ei erlyn am ddiffyg cydymffurfiaeth hyd yn oed os nad oes copi o'r 

hysbysiad wedi cael ei ddangos ar y tir - fel bod yr hysbysiad heb ddod i rym eto.   A 
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gellir cyflwyno copïau i wahanol bobl ar wahanol ddyddiadau.   Mae'n amddiffyniad i 

ddangos bod yr hysbysiad heb gael ei gyflwyno ar yr un a ddrwgdybir, a bod yr un 

gyhuddir ddim yn gwybod, a bod dim disgwyl rhesymol iddo wybod, am ei 

bresenoldeb.31 

12.56 Ystyriwn dros dro y dylai'r drosedd dan adran 171G ymwneud â thorri hysbysiad sydd 

wedi dod i rym, yn hytrach nag un ble mae copi ohono wedi cael ei gyflwyno neu ei 

arddangos ar y tir.  

Cwestiwn ymgynghori 12-7. 

Cynigwn dros dro: 

(1)  ei bod yn drosedd i dorri hysbysiad stop dros dro sydd wedi dod i rym (yn 

hytrach nag un sydd wedi cael ei gyflwyno ar yr un a gyhuddir neu wedi ei 

arddangos ar y safle); 

(2)  y dylai fod yn amddiffyniad i honiad o'r fath i brofi bod yr un a gyhuddir  

- heb gael ei gyflwyno â chopi o'r hysbysiad; a 

- ddim yn gwybod, neu bod dim disgwyl rhesymol iddo wybod, am 

bresenoldeb yr hysbysiad. 

Ydy ymgyngoreion yn cytuno? 

 

HYSBYSIAD TORRI AMODAU  

Cyflwyniad 

12.57 Mae weithiau'n digwydd bod caniatâd cynllunio wedi cael ei roi ar gyfer datblygiad, 

ond ymddengys bod toriad wedi bod i un o'r amodau sy'n gysylltiedig â'r caniatâd 

hwnnw.  Un datrysiad posib yw i awdurdod gyhoeddi hysbysiad gorfodi, yn gofyn bod 

angen cywiro'r toriad.   Fodd bynnag, gallai hynny arwain at apêl yn erbyn yr 

hysbysiad, a allai agor i fyny teilyngdod yr amod.  Dewis arall yw i'r awdurdod 

gyflwyno "hysbysiad torri amodau", does dim hawl apelio yn erbyn y rhain; ac mae 

diffyg cydymffurfio â hysbysiad o'r fath yn drosedd.   Mae'r weithdrefn yn destun 

adran 187A DCGTh 1990, a gyflwynwyd gan adran 1 Deddf Cynllunio a Digolledu 

1991, yn dilyn argymhelliad yn adroddiad Carnwath.  

12.58 Y rhesymeg y tu ôl i'r weithdrefn yw pan fod caniatâd cynllunio yn cael ei roi, mae 

hawl i apelio yn erbyn unrhyw amodau sy'n gysylltiedig ag ef.   Os nad oes apêl o'r 

fath yn cael ei gwneud (neu os oes apêl yn cael ei gwneud ond ei bod yn methu ag 

arwain at ganlyniad o addasu'r amodau), unwaith bod y perchennog neu'r datblygwr 

wedi cymryd mantais o'r caniatâd, ac wedi cwblhau'r datblygiad, daw hynny â 

dyletswydd i gydymffurfio â'r holl amodau cysylltiedig.   Felly, nid oes modd cyflwyno 

cwyn yn rhesymol os yw'r awdurdod yn ceisio sicrhau cydymffurfiaeth gyda'r amodau 

                                                

31  DCGTh 1990 a 171G(5). 
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trwy gyflwyno hysbysiad torri amodau - a does dim hawl apelio yn erbyn hwn - ac yn 

dilyn hynny gydag erlyniad am ddiffyg cydymffurfiaeth os oes angen.    

Cyfnod yr hysbysiad, a chyhoeddusrwydd cysylltiedig 

12.59 Ar hyn o bryd, gellir cyflwyno hysbysiad torri amodau ar unrhyw berson sydd wedi 

gwneud neu sy'n gwneud y datblygiad, neu unrhyw un â rheolaeth o'r tir.   Daw'r 

hysbysiadau i rym ar unwaith, ond mae'r adeg i gydymffurfio ar ddiwedd y cyfnod (sef 

o leiaf 28 diwrnod), a nodir yn yr hysbysiad, gan gychwyn ar ddiwrnod ei gyflwyno.   

Mae hyn mewn cyferbyniad â'r darpariaethau o ran hysbysiad gorfodi yn ymwneud â 

thorri amodau, sy'n gofyn bod yr hysbysiad yn cael ei "gyhoeddi", gyda chopïau'n 

cael eu cyflwyno yn ôl yr angen.   Does dim gofyniad i arddangos copi o'r hysbysiad 

torri amod ar neu ger y tir.  

12.60 Yn dilyn cyflwyno'r hysbysiad, os oes diffyg cydymffurfio ag unrhyw un o'r amodau a 

nodir, ac os unrhyw un o'r camau a nodir yn yr hysbysiad heb gael eu cymryd (neu os 

yw'r gweithgareddau a nodir yn yr hysbysiad heb ddod i ben), mae'r person sy'n 

gyfrifol wedi torri'r hysbysiad a gall gael ei erlyn.  Awgryma cyfarwyddyd y 

Llywodraeth ei bod yn hanfodol i'r awdurdod cynllunio, ar y cychwyn, i ystyried a 

phenderfynu ym mhob achos pwy dylid ei ystyried fel y person sy'n gyfrifol am doriad 

honedig o amod; ac y dylai hysbysiad torri amod gael un derbynnydd yn unig.32 

12.61 Gall hyn fod yn anfoddhaol pan fo dau berson neu ragor yn gysylltiedig â thoriad, gan 

arwain at hysbysiadau ar wahân yn cael eu cyflwyno i bob un, o bosib ar ddyddiadau 

gwahanol, gan arwain at amserau gwahanol i bob un ohonynt gydymffurfio.  

12.62 Ystyriwn dros dro y byddai'n ddefnyddiol gwneud y darpariaethau yn ymwneud â 

thorri hysbysiadau torri amod yn fwy tebyg i'r rhai sy'n ymwneud â hysbysiadau 

gorfodi, trwy ei wneud yn ofynnol bod hysbysiad yn cael ei "gyhoeddi", a'i fod yn dod i 

rym ar y dyddiad a nodir yn yr hysbysiad.   

12.63 Gan gymryd y byddai yna ddyletswydd i gyflwyno copïau o'r hysbysiad ar y sawl yr 

amheuir sy'n gyfrifol am dorri'r amod, nid ydym yn credu y dylai fod yn ofynnol 

arddangos hysbysiad safle ym mhob achos - er, wrth gwrs, ni fyddai hynny'n atal 

awdurdod rhag gwneud os yw'n credu ei fod yn briodol. 

Cwestiwn ymgynghori 12-8. 

Cynigwn dros dro bod y darpariaethau yn ymwneud â hysbysiadau torri amodau, ar 

hyn o bryd yn adran 187A DCGTh 1990, yn cael eu diwygio fel bod hysbysiad yn 

cael ei "gyhoeddi", i ddod i rym ar y dyddiad a nodir ynddo, gyda chopïau yn cael eu 

cyflwyno ar y sawl a amheuir i fod yn gyfrifol am y toriad (yn hytrach na'r hyn sy'n 

digwydd nawr, sef bod hysbysiad ar wahân yn cael ei gyflwyno ar bob person, yn 

dod i rym ar ddyddiad a bennir gan gyfeirio at ddyddiad y gwasanaeth). 

Ydy ymgyngoreion yn cytuno? 

 

                                                

32  Cylchlythyr 24/97, Atodiad 4, para 4.13. 
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Hysbysiad yn ymwneud â mwy nag un amod 

12.64 Gall hysbysiad ymwneud â mwy nag un amod yn gysylltiedig â chaniatâd cynllunio; 

ond mae cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru yn synhwyrol yn awgrymu, ble mae 

hysbysiad yn ymwneud â thorri dau amod neu ragor, o bosib yn cynnwys mwy nag 

un cyfnod cydymffurfio, y byddai'n synhwyrol cyflwyno un hysbysiad ar gyfer pob 

toriad.33 

12.65 12.66Gellid ymgorffori'r ymagwedd hon i ddarpariaeth statudol i olygu bod unrhyw 

hysbysiad torri amod yn gallu ymwneud â thorri un amod yn unig.  Fodd bynnag, 

rydym wedi ein hargyhoeddi bod hyn ddim yn briodol ar bob achlysur, ac y gallai 

arwain at orfod cyflwyno nifer o hysbysiadau mewn achosion syml. 

 

HYSBYSIADAU GORFODI 

Cyflwyniad 

12.66 Y ffurf mwyaf cyffredin o gamau gorfodi o bell ffordd yw cyhoeddi hysbysiad gorfodi.  

Yn y 30 mis i fis Medi 2012, cyhoeddwyd rhyw 603 hysbysiad yng Nghymru.34 

12.67 Nid oes gofyn i awdurdod cynllunio weithredu mewn cysylltiad â phob toriad 

ymddangosiadol mewn rheolaeth gynllunio, ond gall gyflwyno hysbysiad gorfodi ble 

mae'n ystyried bod gwneud hynny yn fuddiol - gan ystyried y cynllun datblygu a'r holl 

ystyriaethau perthnasol eraill. Ble mae'n cyflwyno hysbysiad, rhaid cyflwyno copi i 

berchennog a deiliad y tir dan sylw, ac unrhyw un arall sydd yn debygol o gael ei 

h/effeithio.35 Rhaid iddo hefyd gynnal cofrestr o hysbysiadau, sydd i fod ar gael ar 

gyfer ei archwilio bob awr resymol.36 

12.68 Hysbysiad gorfodi yw hysbysiad sy'n nodi'r materion sy'n ymddangos i'r awdurdod 

cynllunio fel rhai sy'n torri rheolaeth gynllunio, ac sy'n nodi'r camau y mae'r awdurdod 

yn gofyn sydd angen eu cymryd, neu'r gweithgareddau y mae'n rhaid eu stopio. Yn y 

datganiad clasurol gan Upjohn LJ yn Miller-Mead v Gweinidog dros Tai a Llywodraeth 

Leol, y prawf o ddilysrwydd hysbysiad yw "a yw'n dweud [wrth y person y cyflwynwyd 

y copi iddo] beth mae wedi ei wneud yn anghywir, a beth mae'n rhaid iddo ei wneud 

i'w ddatrys?”37 Mae hawl gan derbynnydd copi o hysbysiad gorfodi apelio yn ei erbyn, 

am amryw wahanol resymau, ar unrhyw adeg tan y daw'r hysbysiad i rym.  Os na 

wneir apêl, neu os nad yw apêl yn arwain at ddileu'r hysbysiad, rhaid cydymffurfio â 

hi.  Os oes diffyg cydymffurfiaeth, mae'r sawl sy'n gyfrifol yn peryglu cael eu herlyn, a 

gall yr awdurdod ddod ar y tir a chwblhau'r gwaith angenrheidiol. 

12.69 Yn anffodus, yn yr hanner canrif ers Miller-Mead, mae dilysrwydd hysbysiadau 

gorfodi a manion y weithdrefn orfodi wedi bod yn destun llawer o fireinio statudol a 

                                                

33  Cylchlythyr 24/97, Atodiad 4, para 4.13. 

34  Ymchwil i mewn i'r Adolygiad o'r System Gorfodi Cynllunio yng Nghymru: Adroddiad Terfynol, Llywodraeth 

Cymru, Mai 2013. 

35  DCGTh 1990 a 172. 

36  DCGTh 1990, a 188. 

37   [1963] 2 QB 196, at dud 232. 
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chorff mawr o gyfraith achos.   Fodd bynnag, mae nifer o benderfyniadau'r llys mewn 

perthynas â gorfodi yn seiliedig ar amgylchiadau ffeithiol anarferol ac felly o 

berthnasedd cyffredinol cyfyngedig.   

Cynnwys hysbysiad gorfodi: dibenion i'w cyflawni 

12.70 Yn ein Papur Cwmpasu, fe nodom fod adran 173(3) DCGTh 1990 yn darparu bod 

hysbysiad gorfodi i bennu'r camau sydd i'w cymryd, neu'r gweithgareddau sydd i 

ddod i ben, "er mwyn cyflawni, naill ai'n gyfan gwbl neu'n rhannol, unrhyw un o'r 

dibenion canlynol".  Y dibenion yw: 

(a) cywiro'r toriad 

- trwy wneud i unrhyw ddatblygiad gydymffurfio â thermau (gan 

gynnwys amodau neu gyfyngiadau) unrhyw ganiatâd cynllunio sydd 

wedi cael eu rhoi mewn perthynas â'r tir,  

- trwy derfynu unrhyw ddefnydd o dir, neu 

- trwy adfer y tir i'w gyflwr cyn i'r toriad ddigwydd;38 a 

(b) chywiro unrhyw ddifrod i adnodd sydd eisoes wedi cael ei achosi gan y 

toriad.39 

12.71 Nodom hefyd, yn achos Cyngor Sir Rydychen v Wyatt Bros (Rhydychen) Ltd, bod y 

Llys Apêl wedi cynnal bod awdurdod cynllunio yn gallu gofyn bod camau'n cael eu 

cymryd ar gyfer y ddau diben a nodir, ac yn y modd hwn dylid darllen y gair “neu” ar 

ddiwedd adran 173(4)(a) fel “a/neu”.  A does dim gofyniad bod awdurdod yn nodi ar 

ba ddiben mae'n dibynnu.40 

12.72 Fe fynegom farn ragarweiniol y dylid egluro geiriad adran 173(4) yn y Côd 

Cynllunio.  Roedd PEBA hefyd yn cytuno bod rhyw fudd i hynny. 

12.73 Ystyriwn dros dro y byddai'n bosib addasu adran 173(3) i ofyn bod hysbysiad yn 

nodi: 

(1) y camau y mae'r awdurdod yn gofyn sy'n cael eu cymryd [ayyb] er mwyn 

cyflawni, yn gyfan gwbl neu'n rhannol, un neu ragor o'r dibenion a amlinellir 

yn adran 173(4); a 

(2) pha un o'r dibenion hynny y mae'n ystyried bydd yn cael ei gyflawni gan 

gymryd y camau hynny. 

12.74 Ar ben hynny, gall y gofynion o ran cyflawniad un o'r dibenion hynny neu'r ddau fod 

yn ofynion i wneud un neu ragor o'r canlynol: gwneud i'r ddatblygiad gydymffurfio â 

chaniatâd cynllunio, terfynu defnydd o dir, ac adfer tir i'w gyflwr blaenorol.  

                                                

38  DCGTh 1990, a 173(3)(a); adiwyd yr indentiau i wella eglurder. 

39  DCGTh, a 173(3)(b). 

40  Papur Cwmpasu, para 5.25 i 5.27. 
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12.75 Byddai hyn yn ei wneud yn glir bod hysbysiad yn gallu ymwneud ag un diben neu'r 

ddau a amlinellir yn adran 173(4).  Fodd bynnag, ni fyddai'n briodol categoreiddio ar 

wahân y dibenion i'w cyflawni ym mhob cam neu gan bob gweithred i'w cymryd, gan 

eu bod yn debygol o orgyffwrdd mewn nifer o achosion. 

Cwestiwn ymgynghori 12-9. 

Cynigwn dros dro y dylai bod gofyn i hysbysiad gorfodi nodi:  

(1) y camau y mae'r awdurdod yn gofyn sy'n cael eu cymryd, neu'r 

gweithgareddau sydd i ddod i ben, er mwyn cyflawni, yn gyfan gwbl neu'n 

rhannol, un neu ragor o'r dibenion a amlinellir yn adran 173(4) DCGTh 1990; 

a 

(2) pha un o'r dibenion hynny mae'n ystyried bydd yn cael eu cyflawni trwy 

gymryd y camau hynny. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Cynnwys hysbysiad gorfodi: camau i'w cymryd 

12.76 Yn ein Papur Cwmpasu, fe nodom bod y llysoedd yn gyson wedi cynnal (yn nodedig 

yn Murfitt v Yr Ysgrifennydd Gwladol41 a Somak Travel v Yr Ysgrifennydd Gwladol42) 

bod hysbysiad gorfodi'n gallu gofyn yn ddilys i gael gwared ag unrhyw ddatblygiad 

gweithredol damweiniol ble mae'n llunio rhan o'r datblygiad sy'n cael ei orfodi yn ei 

erbyn.43 Er enghraifft, ble mae defnydd adeilad wedi newid, gall y newid hwnnw 

gynnwys gwaith adeiladu mewnol, na fyddai angen caniatâd ynddo ei hun; gall 

hysbysiad gorfodi sydd yn gofyn am newid y defnydd ofyn bod y gwaith adeiladu 

mewnol yn cael ei ddadwneud.44 

12.77 Awgrymom, gan gymryd pwysigrwydd y penderfyniadau hynny a'r eglurder 

perthnasol a ddefnyddiwyd wrth fynegi'r egwyddor sy'n eu tanategu, bod yna gwmpas 

i'w ymgorffori yn y Côd Cynllunio.  Cytunodd un ymgynghorai, Persimmon Homes 

Gorllewin Cymru, gyda'r awgrym hwnnw.   

12.78 Mae'r mater hefyd wedi cael ei adolygu'n fwy diweddar yn Bowring v Yr Ysgrifennydd 

Gwladol45 a Makanjuola v Yr Ysgrifennydd Gwladol.46 Mynegwyd fel a ganlyn:  

"ble cyflwynir hysbysiad gorfodi yn honni am wneud newid materol o ddefnydd 

o dir, a bod yr hysbysiad yn gofyn bod rhaid cael gwared â gwaith penodol [yn 

                                                

41  (1980) 40 P&CR 254. 

42  (1988) 55 P&CR 250. 

43  Papur Cwmpasu, paragraffau 7.49 i 7.53. 

44  Somak Travel v Yr Ysgrifennydd Gwladol (1988) 55 P&CR 250. 

45  (2013) EWHC 1115 (Gwein). 

46  [2013] EWHC 3528 (Gwein), [2014] JPL 439. 
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ychwanegol at roi terfyn i'r defnydd anawdurdodedig], rhaid bod y gwaith 

hwnnw wedi bod yn hanfodol i'r dasg o'r newid materol i'r defnydd".47 

12.79 Ystyriwn dros dro y byddai'n ddefnyddiol codeiddio'r egwyddor honno. 

12.80 Pwynt arall sydd wedi codi mewn nifer o achosion yw'r hyn a elwir yn "rheol Mansi".  

Dyma'r egwyddor bod rhaid i hysbysiad gorfodi geisio peidio â chyfyngu ar 

berchennog y tir rhag ei defnyddio mewn unrhyw fodd y gellid defnyddio'r tir yn 

gyfreithlon hyd at adeg cyflwyno'r hysbysiad.    

12.81 Er enghraifft, yn achos Mansi ei hun, roedd hysbysiad gorfodi yn cyfeirio at ran o 

safle mwy, a ddefnyddiwyd ar gyfer amaethyddiaeth.   Roedd y tir oedd yn destun yr 

hysbysiad wedi cael ei ddefnyddio fel siop fferm, ble roedd cynnyrch amaethyddol yn 

cael ei werthu a oedd wedi cael ei dyfu rhywle arall ar y safle; ond roedd y siop nawr 

yn gwerthu, yn ychwanegol at hyn, cynnyrch ac eitemau eraill a oedd wedi cael eu 

prynu o rywle arall.   Roedd yr hysbysiad yn gofyn am derfynu'r holl werthiannau 

masnachol; a daeth y llys i'r casgliad y dylid ei ddiwygio er mwyn diogelu hawliau 

sefydlog yr apeliwr, fel y nodwyd gan y Gweinidog, i barhau i weithredu yn y modd ac 

i'r graddau yr oedd wedi bod yn gwneud yn flaenorol.   Ar ben hynny, ni ddylai'r 

hysbysiad gyfyngu ar hawliau cyfredol i ddwysau'r defnydd hwnnw, gan gymryd bod 

dwysâd o'r fath ddim yn cyfateb i newid materol o ddefnydd.48 

12.82 Mae'r egwyddor yn Mansi wedi cael ei dilyn gan y llysoedd (a gan arolygyddion 

cynllunio wrth benderfynu ar apeliadau) mewn nifer o achosion yn y blynyddoedd 

dilynol.49 

12.83 Byddai’n bosib i hysbysiad i nodi’n amlwg; 

(1) nad yw'n cyfyngu ar yr hawliau i barhau heb gais cynllunio gydag unrhyw 

ddatblygiad y gallai fod wedi ei gwblhau yn syth cyn cyflwyno'r hysbysiad, ac 

(2) y dylid anwybyddu unrhyw ddarpariaeth o'r hysbysiad a oedd yn awgrymu fel 

arall. 

12.84 Ni fyddai datganiad o’r fath newid y gyfraith, ond byddai o gymorth i'r sawl sy'n 

derbyn copïau o hysbysiad. Byddai mwy na thebyg yn well ei gynnwys yn y nodyn 

esboniadol i gyd-fynd â'r hysbysiad gorfodi, fel y rhagwelwyd gan adran 173(10), yn 

hytrach nag yn yr hysbysiad ei hun.50  

Cwestiwn ymgynghori 12-10. 

Cynigwn dros dro y dylid cael darpariaeth amlwg yn y Bil yn ymgorffori'r egwyddor 

                                                

47  (2013) EWHC 1115 (Gwein), per Clive Lewis QC, yn eistedd fel Dirprwy Farnwr y Llys Uchel, at bara 16. 

48  Mansi v Elstree RDC (1964) 16 P&CR 153, fel Widgery J ar dud 161. 

49  Gweler, er enghraifft, R v Harfield  [1993] 2 PLR 23, JPL 914; Duguid v Yr Ysgrifennydd Gwladol (2001) 82 

P&CR 6, [2000] 4 PLR 107; [2001] JPL 323; Challinor v CC Swydd Stafford [2007] EWCA Civ 864, [2008] 

P&CR 10, JPL 392. 

50  Gweler para 12.93 isod. 
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yn Murfitt v Yr Ysgrifennydd Gwladol ac achosion dilynol, i'r perwyl, pan gyflwynir 

hysbysiad gorfodi yn honni newid materol i'r defnydd o dir, gall yr hysbysiad ofyn 

bod gwaith penodol yn cael ei ddad-wneud yn ychwanegol at roi terfyn ar ddefnydd 

anawdurdodedig, gan gymryd bod y gwaith hynny'n hanfodol i wneud y newid 

materol i'r defnydd.  

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Cwestiwn ymgynghori 12-11. 

Cynigiwn dros dro y dylai'r rheoliadau perthnasol ofyn bod y nodyn esboniadol sy'n 

cyd-fynd â hysbysiad gorfodi'n cynnwys datganiad (yn unol â'r egwyddor yn Mansi 

v Elstree RDC) i'r perwyl na fod yr hysbysiad yn cyfyngu ar hawliau unrhyw berson i 

wneud unrhyw ddatblygiad heb gais cynllunio y gallai fod wedi cael ei wneud yn 

union cyn cyflwyno'r hysbysiad. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Cynnwys hysbysiad gorfodi: datganiad ar y defnydd cyfreithlon o'r tir 

12.85 Awgrymodd Gymdeithas Cynllunio a'r Amgylchedd y Bar y byddai'n ddefnyddiol 

ystyried a ddylai'r cynnwys a ragnodir mewn hysbysiad gorfodi gynnwys datganiad 

gan yr awdurdod cyhoeddi o'i asesiad o ddefnydd cyfreithlon y tir. Byddai hyn yn 

debyg o fod yn arbennig o berthnasol pan mae'r hysbysiad yn ymwneud â newid 

anawdurdodedig o ddefnydd, yn hytrach na datblygiad gweithredol.51 

12.86 Gallwn weld bod datganiad o'r fath - gan gynnwys barn yr awdurdod ar statws 

cyfreithlon y defnyddiau cyfredol y tir dan sylw, neu o ran yr amrediad posib o 

ddefnyddiau y gellid eu cael yno'n gyfreithlon - yn ddefnyddiol i dderbynyddion 

hysbysiad, oherwydd y byddai'n eu helpu i gyrraedd penderfyniad o ran a ddylid 

apelio ai peidio. Gallai hefyd ymddangos i fod yn unol â'n cynnig y dylai pob cais 

cynllunio gynnwys cais am dystysgrif o gyfreithlondeb.52 

12.87 Fodd bynnag, mae cais am dystysgrif o gyfreithlondeb o reidrwydd yn ymwneud â 

defnydd penodol neu ddefnydd arfaethedig. Gall gynhyrchu datganiad o'r fath a 

ragwelir gan yr awgrym hwn, mewn cyferbyniad, ofyn bod yr awdurdod yn ystyried 

amrediad damcaniaethol o ddefnyddiad a senarios ffeithiol, a allai arwain at faic 

sylweddol mewn rhai achosion. Yn ychwanegol, pe byddai'n rhwymo (fel gyda 

thystysgrif o gyfreithlondeb), byddai angen hawl i apelio o ran ei gywirdeb i gyd-fynd 

â hyn, a gallai hyn ei hun fod yn broblemus.  

                                                

51  Er y gall barhau i fod yn berthnasol mewn achos o ddatblygiad gweithredol, oherwydd gall argaeledd hawl 

datblygiad a ganiateir, er enghraifft, ddibynnu ar ddefnydd adeilad. 

52  Gweler cwestiwn ymgynghori 7-12. 
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12.88 Wrth gwrs, does dim byd i atal derbynnydd hysbysiad gorfodi (os yw'n ymwneud â 

newid defnydd neu ddatblygiad gweithredol) rhag cyflwyno un cais neu ragor am 

dystysgrif o gyfreithlondeb - naill ai ar gyfer defnydd cyfredol y tir neu ar gyfer 

cynlluniau datblygu posib y dyfodol.   Ac os cyflwynir cais o'r fath yn gywir, a'i bod 

ddim yn arwain at gyhoeddi tystysgrif, gellir ystyried unrhyw apêl a ddaw yn sgil hyn 

ar yr un pryd ag unrhyw apêl yn erbyn yr hysbysiad gorfodi.  

12.89 Nid ydym felly'n argymell unrhyw newid mewn perthynas â hyn. 

Cynnwys hysbysiad gorfodi: gofynion cyffredinol 

12.90 Ar hyn o bryd, mae adran 173(1) yn gofyn bod rhaid i hysbysiad gorfodi nodi: 

(1) y materion sy'n ymddangos i fod yn gyfwerth â thoriad o reolaeth gynllunio; ac 

(2) a yw'r toriad hwnnw yn fethiant i gael caniatâd cynllunio neu'n fethiant i 

gydymffurfio ag amod neu gyfyngiad cysylltiedig â chaniatâd.   

12.91 Mae adran 173(10) yna'n darparu bod Gweinidogion Cymru'n gallu rhagnodi materion 

pellach y mae'n rhaid eu nodi mewn hysbysiad; ac mae'r rheoliadau cyfredol yn 

darparu bod rhaid i'r hysbysiad nodi 

(1) y rhesymau pam fod yr awdurdod yn cyflwyno'r hysbysiad; 

(2) darpariaethau perthnasol y cynllun datblygu; a 

(3) ffin y tir sy'n berthnasol i'r hysbysiad.53 

12.92 Mae adran 173(10) hefyd yn galluogi i Weinidogion Cymru ragnodi materion y dylid eu 

cynnwys mewn nodyn esboniadol yn esbonio'r hawl i apelio.54 

12.93 Byddai'n ymddangos yn fwy syml cynnwys y pum eitem a nodir uchod y mae'n rhaid eu 

cynnwys mewn hysbysiad gorfodi mewn un darpariaeth - naill ai mewn deddfwriaeth 

sylfaenol neu is-ddeddfwriaeth.   Ar ben hynny, gan gymryd eu bod oll yn hanfodol i 

effeithiolrwydd yr hysbysiad, ystyriwn y byddai'n fwy priodol iddynt gael eu cynnwys 

mewn un lle o fewn y Bil.  

12.94 Fodd bynnag, dylid cadw adran 173(10), i alluogi rhagnodi materion pellach - naill ai yn 

yr hysbysiad gorfodi ei hun neu mewn nodyn esboniadol i gyd-fynd â'r hysbysiad - gan 

fod natur gyson-esblygol cyfraith achosion yn ymwneud â gorfodi yn awgrymu y gallai 

fod yn briodol yn y dyfodol cynnwys materion pellach mewn hysbysiad gorfodi neu 

nodyn esboniadol.  Yn wir, mae ein cynnig yn ymwneud â rheol Mansi yn fater fel hyn.  

Apeliadau i Weinidogion Cymru yn erbyn hysbysiadau gorfodi: sail (a) (dylid rhoi 

caniatâd) 

12.95 Gall dderbynnydd copi o hysbysiad gorfodi apelio i Weinidogion Cymru yn erbyn yr 

hysbysiad am nifer o resymau, a nodir yn adran 174(2) DCGTh 1990.   Un o'r rhai 

mwyaf arwyddocaol o'r rhain yn ymarferol yw sail (a), sef "mewn perthynas ag 

                                                

53  OS 2017 Rhif 530, rheol 6. 

54  Gweler OS 2017 Rhif 530, rheol 7. 
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unrhyw doriad o reolaeth gynllunio a allai fod gyfwerth â'r materion a nodir yn yr 

hysbysiad, dylid rhoi caniatâd cynllunio neu, yn dibynnu ar yr achos, dylid gollwng yr 

amod neu'r cfyngiad dan sylw". Ymddengys bod hyn yn rhagweld y gallai apêl ar sail 

(a) honni y dylid rhoi caniatâd am doriad a gyfeirir ato yn yr hysbysiad, ond nid ar 

gyfer pob toriad o'r fath o reidrwydd. Felly, er enghraifft, ble mae hysbysiad yn 

ymwneud ag adeiladu Adeiladau A, B a C yn anghyfreithlon, gall yr apeliwr ddadlau y 

dylid rhoi caniatâd ar gyfer Adeiladu B a C.    

12.96 Mae adran 177(5) yn darparu ble mae apêl yn dibynnu ar sail (a), o blith seiliau eraill 

o bosib, y "pennir bod yr apeliwr wedi gwneud cais am ganiatâd cynllunio mewn 

perthynas â'r materion a nodir yn yr hysbysiad gorfodi sy'n gyfwerth â thoriad 

rheolaeth gynllunio." Ymddengys bod hynny'n golygu cais am ganiatâd ar gyfer pob 

mater o'r fath - y tri adeilad (A, B a C) yn yr esiampl uchod.  Mae adran 177(1)(a) 

yna'n darparu, wrth wneud penderfyniad ar apêl, bod Gweinidogion Cymru'n gallu 

rhoi caniatâd cynllunio mewn perthynas â'r materion a nodir yn yr hysbysiad sy'n 

gyfwerth â thoriad.   Ac mae adran 177(6) yn nodi y dylid trin unrhyw ganiatâd a 

roddir dan is-adran (1) fel ei bod wedi cael ei rhoi ar y cais a dybiwyd a oedd wedi ei 

wneud - er does dim yn adran 177 o ran beth sy'n digwydd os yw'r cais tybiedig yn 

cael ei wrthod.  

12.97 Ystyriwn dros dro bod dim angen mecanwaith ar gyfer cais tybiedig.   Byddai'n 

symlach hepgor adran 177(5) a (6), ac addasu adran 177(1) i ddarparu bod 

Gweinidogion Cymru, wrth wneud penderfyniad ar apêl yn cynnwys sail (a), yn gallu 

rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer unrhyw un o'r materion a gyfeirir atynt yn yr hysbysiad 

apelio, neu bob un o'r materion, i'r graddau ei bod yn dibynnu ar y sail honno, o bosib 

ar y cyd ag eraill. Felly, er enghraifft, ble mae'r hysbysiad cydymffurfio yn ymwneud 

ag adeiladu Adeiladau A, B a C yn anghyfreithlon, gall yr apeliwr apelio (ar sail (a)) y 

dylid rhoi caniatâd ar gyfer Adeilad B a C, a gall Gweinidogion Cymru roi caniatâd 

cynllunio ar gyfer Adeilad C yn unig.    

12.98 Byddai'r un drefn yn berthnasol, mewn egwyddor, i adrannau 177(1)(b) a 177(1)(c).  

Cwestiwn ymgynghori 12-12. 

Cynigwn dros dro bod y Bil:  

(1) yn hepgor adran 177(5) a (6) DCGTH 1990, yn ymwneud â'r cais am ganiatâd 

cynllunio a dybiwyd a wnaed gan apeliwr yn dibynnu ar sail (a) yn adran 

174(2) (dylid rhoi caniatâd am unrhyw fater a nodir yn yr hysbysiad gorfodi 

sy'n gyfwerth â thoriad rheolaeth); ac  

(2) yn darparu yn hytrach bod Gweinidogion Cymru wrth wneud penderfyniad 

ar apêl yn cynnwys sail (a) yn gallu gwneud un o'r canlynol, neu'r cwbl: 

- rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer un o'r materion, neu bob mater, a 

honnir sy'n gyfwerth â thoriad rheolaeth; 

- gollwng yr amod a honnir y torrwyd; neu 

- gyhoeddi tystysgrif o gyfreithlondeb, cyhyd ag eu bod yn ystyried 
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bod y materion a honnwyd gan yr hysbysiad i fod yn gyfwerth â 

thoriad rheolaeth mewn gwirionedd yn gyfreithlon.  

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Apêl i Weinidogion Cymru yn erbyn hysbysiad gorfodi: sail (e) (gwasanaeth afreolaidd) 

12.99 Sail (e) y medir gwneud apêl yn erbyn hysbysiad gorfodi yw bod copïau o'r hysbysiad 

heb eu cyflwyno yn ôl y gofyn yn adran 172. Mae adran 172 yn darparu fel a ganlyn:  

(1) Dylid cyflwyno copi o hysbysiad gorfodi -  

(a) ar berchennog a deiliad y tir y mae'n berthnasol iddo; ac 

(b) ar unrhyw berson arall â diddordeb yn y tir, sydd yn ddiddordeb, ym marn yr 

awdurdod, yr effeithir yn faterol arno gan yr hysbysiad. 

(2) Bydd cyflwyno'r hysbysiad yn digwydd -  

(a) dim mwy na 28 diwrnod ar ôl dyddiad ei ddyroddi; a 

(b) dim llai na 28 diwrnod cyn y dyddiad a nodir yn fanwl arno fel y dyddiad y daw 

i rym. 

12.100 Mae adran 285(1) yn darparu na fedr dilysrwydd hysbysiad gorfodi, ac eithrio trwy 

apêl at Weinidogion Cymru dan Ran 7 DCGTh 1990, gael ei gwestiynu mewn unrhyw 

achos ar unrhyw un o'r seiliau y gellir dwyn apêl o'r fath gerbron. Byddai'r seiliau hyn 

yn cynnwys sail (e), ynghylch cyflwyno'r hysbysiad.  

12.101 Ystyriwyd effaith y ddarpariaeth hon yn R (Stern) v CD Horsham, ynghylch hysbysiad 

gorfodi a oedd, ar ddamwain, wedi ei gyflwyno'n hwyr.55 Gwnaed apêl, un diwrnod yn 

hwyr, ar y sail bod yr hysbysiad wedi ei gyflwyno'n hwyr. Gwrthododd yr Aolygiaeth yr 

apêl ar y sail ei bod wedi ei chyflwyno yn hwyr. Derbyniodd y llys y dylai fod yn bosibl 

i wneud cais i'r llys i ddileu hysbysiad oedd wedi ei gyflwyno'n hwyr. Pe bai fel arall, 

medrid cyflwyno copi o hysbysiad ar y diwrnod cyn y diwrnod y daeth i rym, gan 

adael y derbyniwr gydag oriau yn unig i gyflwyno apêl. 

12.102 Yn ystod y ddadl, tynwyd sylw at hyn: bod DCGTh 1971 (cyn y diwygiadau a wnaed 

yn dilyn adroddiad Carnwath) wedi cynnwys fel sail (e) y gellid cyflwno apêl am nad 

oedd yr hysbysiad wedi ei gyflwyno fel yr oedd yn ofynnol gan adran 87(4) y Ddeddf 

honno.  Roedd adran 87(4) yn yr un termau ag adran 172(2) DCGTh 1990, ond nid 

adran 172(3). Ni fyddai'r broblem a gododd yn Stern wedi codi pe byddai geiriad sail 

(e) heddiw wedi cyfeirio at hyn: nad oedd yr hysbysiad wedi ei gyflwyno yn ôl 

gofynion 172(2), yn hytrach na bod angen gwneud fel yn adran 172. 

                                                

55  [2013] EWHC 1460 (Gwein), [2013] PTSR 1502. 
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12.103 Ystyriwn y dylai'r hyn sydd gyfwerth ag adran 174 yn y Bil (yn darparu ar gyfer seiliau 

apêl yn erbyn hysbysiad) gael ei eirio yn unol â'r ddarpariaeth gyfatebol yn DCGTh 

1971. 

Cwestiwn ymgynghori 12-13. 

Ystyriwn dros dro y dylai sail (e) ar yr hyn y gellir cyflwyno apêl yn erbyn hysbysiad 

gorfodi (dan adran 174 DCGTh 1990) gyfeirio at gopïau o'r hysbysiad nad oeddent 

wedi eu cyflwyno yn ôl gofynion adran 172(2) (sydd yn cyfeirio at gyflwyno ar 

berchnogion a deiliaid ac ati) yn hytrach na bod angen gwneud fel yn adran 172 

(sydd hefyd yn cyfeirio at y terfynau amser ar gyfer cyflwyno). 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Gweithdrefn apelio 

12.104 Mae rheolau manwl y weithdrefn o ran apelio a gwneud penderfyniadau ar apeliadau 

gorfodi yn bennaf, fel y disgwylir, mewn is-ddeddfwriaeth.    

12.105 Mae adran 174(4) DCGTh 1990 yn darparu bod angen i berson sy'n apelio yn erbyn 

hysbysiad gorfodi gyflwyno datganiad  

(a) yn nodi'r seiliau y dibynnir arnynt wrth wneud yr apêl; ac  

(b) yn rhoi gwybodaeth bellach fel y gellir ei rhagnodi gan reoliadau.   

12.106 Mae'r rheoliadau perthnasol yna'n darparu y dylai datganiad nodi'r seiliau dros yr apêl, 

a'r ffeithiau y dibynnir arnynt a'r achos a gyflwynir mewn perthynas â phob sail.56 

12.107 Ystyriwn dros dro, gan gymryd gofynion y rheoliadau, bod adran 174(4)(a) yn ofer.   Y 

cwbl sydd ei angen yn y ddeddfwriaeth sylfaenol yw gofyniad bod rhaid i berson sy'n 

gwneud apêl ddarparu'r wybodaeth a'r manylion a ragnodir.  

Cwestiwn ymgynghori 12-14. 

Ystyriwn dros dro y dylai adran 174(4) DCGTh 1990 (gofynion o ran y datganiad i'w 

gyflwyno gydag apêl yn erbyn hysbysiad gorfodi) gael ei haddasu er mwyn peidio â 

dyblygu gofynion yr is-ddeddfwriaeth berthnasol. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Cydgysylltu apeliadau gorfodi a cheisiadau cynllunio 

12.108 Cyflwynwyd adran 42 DC(C) 2015 i adran 70C DCGTh 1990 yng Nghymru.57 Ei diben 

yw atal cam-drin y system gan berson sydd wedi gwneud datblygiad 

                                                

56  OS 2017 Rhif 530, Rheol 8(1)(a). 
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anawdurdodedig, ac sydd wedi apelio yn aflwyddiannus yn erbyn hysbysiad gorfodi 

ar sail (a), sydd wedyn yn apelio am ganiatâd cynllunio i gadw'r datblygiad 

tramgwyddus, o bosib yn amodol ar ryw fân addasiad.   Gall awdurdod cynllunio 

wrthod gwneud penderfyniad ar apêl o'r fath.  

12.109 Trwy adran 46 DC(C)2015, mewnosodwyd adrannau 174(2D) i (2F) DCGTh 1990, i 

atal gwneud apêl yn erbyn hysbysiad gorfodi ar sail (a), ble mae'r hysbysiad yn 

ymwneud â datblygiad anawdurdodedig sydd eisoes wedi bod yn destun cais 

aflwyddiannus i Weinidogion Cymru dan adran 78.    

12.110 Mae'r darpariaethau hyn wedi bod mewn grym ers mis Mawrth 2016 yn unig felly mae 

angen rhagor o amser i weld sut byddant yn gweithredu yn ymarferol.   Nid ydym yn 

gwneud unrhyw gynigion i ddiwygio.58 

Apeliadau i'r Uchel Lys 

12.111 Mae'n bosib herio penderfyniad Gweinidogion Cymru i roi caniatâd cynllunio mewn 

ymateb i apêl gorfodi, trwy wneud cais i'r Uchel Lys dan adran 288 DCGTh 1990.59 

Mae hefyd yn bosib herio unrhyw benderfyniad a wneir gan Weinidogion Cymru ar 

apêl o'r fath trwy wneud cais dan adran 289. Yn y Bennod olaf o'r Papur Ymgynghori 

hwn, cynigwn na fydd y weithdrefn statudol dan adran 288 a 289 yn cael ei hail-

ddatgan yn y Bil, ac y dylid ei disodli gan gais i'r Uchel Lys am adolygiad barnwrol, 

dan Ran 54 y Rheolau Trefniadaeth Sifil.60 

12.112 Fodd bynnag, bydd angen i'r Bil gynnwys darpariaeth yn gyfwerth ag adran 285(1) a 

(2) DCGTh1990 - sy'n datgan bod dim modd i unrhyw un a gyflwynwyd copi o'r 

hysbysiad arno herio hysbysiad gorfodi, oni bai bod hyn yn cael ei wneud trwy apelio 

i Weinidogion Cymru, ar unrhyw un o'r seiliau y gellir eu defnyddio i gyflwyno apêl o'r 

fath.61 Cynigwn dros dro y dylid cynnwys darpariaeth o'r fath yn y rhan o'r Bil sy'n 

mynd i'r afael â gorfodi.   Byddai hyn yn parhau i atal heriau naill ai ar sail polisi 

hysbysiad neu o ran defnyddio ei ddilysrwydd fel modd o wyro erlyniaeth am ddiffyg 

cydymffurfio.  

Cwestiwn ymgynghori 12-15. 

Cynigiwn dros dro bod darpariaeth yn gyfwerth ag adran 285(1) a, (2) yn cael ei 

chynnwys yn y rhan o'r Côd sy'n mynd i'r afael â gorfodi, i'r perwyl bod dim modd 

herio hysbysiad gorfodi, oni bai bod hyn yn cael ei wneud trwy apelio i Weinidogion 

Cymru, ar unrhyw un o'r seiliau y gellir eu defnyddio i gyflwyno apêl o'r fath. 

                                                                                                                                                     

57  Mewnosodwyd adran 70C i DCGTH 1990 gan Ddeddf Lleoliaeth 2011, a. 123, ond mewn perthynas â Lloegr 

yn unig. 

58  Mae'r darpariaethau hyn yn debyg ond nid yn union yr un peth â'r rhai a fewnosodwyd mewn perthynas â 

Lloegr i Ddeddf Lleoliaeth 2011, sydd wedi bod mewn grym ers mis Ebrill 2012. 

59  DCGTh 1990, a 284(3)(e), 288(1) a (4). 

60  Gweler cwestiwn ymgynghori 17-1. 

61  DCGTh 1990, a. 285(1), (2); a gweler Challinor v CC Swydd Stafford uchod, tn 49). 
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Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

HYSBYSIADAU STOP  

Cyflwyniad 

12.113   Ni fydd hysbysiad gorfodi yn dod i rym ar unwaith, a gellir oedi pryd daw i rym trwy 

gyflwyno apêl. Hyd yn oed pan ddaw i rym, bydd yr hysbysiad yn caniatáu amser i 

gydymffurfio. Mewn rhai achosion, felly, ni ddaw'r hysbysiad i rym am dipyn o amser 

wedi ei gyhoeddi.    

12.114    Gall hyn gael canlyniadau anffodus mewn rhai achosion, ble mae'n amlwg ei bod 

yn ddymunol y dylai gweithgarwch anawdurdodedig ddod i ben mwy neu lai ar 

unwaith.   Unwaith iddo gyflwyno hysbysiad gorfodi (neu ar yr un pryd â chyflwyno 

hysbysiad gorfodi), gall awdurdod cynllunio hefyd felly gyflwyno "hysbysiad stop", yn 

ei wneud yn ofynnol bod y gweithgarwch tramgwyddus yn dod i ben yn ddi-oed. 

Does dim hawl i apelio yn erbyn hysbysiad stop, dim ond yn erbyn yr hysbysiad 

gorfodi cysylltiedig; ac mae diffyg cydymffurfio â hysbysiad stop yn drosedd.   

Diwygiwyd gweithdrefn hysbysiadau stop yn fawr gan ddiwygiadau 1991.  

12.115 Mae lleihad cyffredinol wedi bod yn y defnydd o hysbysiadau stop.62 A dylid nodi yn y 

30 mis i fis Medi 2012, 5 hysbysiad stop yn unig a gyhoeddwyd yng Nghymru, o'i 

gymharu â 603 hysbysiad gorfodi - sydd lawer llai na'r ffigurau cyfatebol yn Lloegr.63 

Fodd bynnag, does dim awgrymiad wedi bod - naill ai mewn ymateb i'n Papur 

Cwmpasu neu fel arall - y dylid rhoi terfyn ar y weithdrefn hysbysiad stop.    

Cyfnod hysbysiad stop, a'r cyhoeddusrwydd cysylltiedig 

12.116 Yn gyntaf, fel gyda hysbysiadau stop dros dro, nid yw'r pŵer i gyflwyno hysbysiad 

stop ar gael i roi terfyn ar ddefnydd unrhyw adeilad fel tŷ-annedd.64 Yma hefyd, 

ystyriwn dros dro y dylid egluro hyn i esbonio ei bod yn berthnasol i unrhyw ran o 

adeilad sy'n cael ei defnyddio fel annedd.  

12.117 Yn ail, yn rhinwedd adran 183(5), nid yw awdurdod cynllunio yn "cyhoeddi" hysbysiad 

stop, ond yn ei "gyflwyno" ar unrhyw berson y mae'n ymddangos sydd â budd yn y tir 

dan sylw, neu sydd wedi ymrwymo yn y gweithgarwch sy'n cael ei wahardd gan yr 

hysbysiad. A does dim gofyniad i'r awdurdod arddangos hysbysiad safle, er gall 

wneud hynny - yn yr achos hynny, rhaid i'r hysbysiad safle nodi bod hysbysiad stop 

wedi cael ei gyhoeddi, a'r dyddiad y daw i rym, a rhaid "nodi" ei effaith.65 Mae'r pŵer i 

arddangos hysbysiad safle yn cyfeirio yn unig at "y tir" ble mae'r gweithgarwch 

tramgwyddus yn digwydd, a allai achosi problemau mewn sefyllfaoedd gydag ardal 

fawr o dir, er enghraifft mewn ardaloedd gwledig, pe byddai hysbysiad yn cael ei 

                                                

62  Cyflwynwyd 283 hysbysiad stop yn Lloegr yn 1993/94, 247 yn 1994/95, 210 yn 2005/06, 158 yn 2010/11, a 

141 yn 2016/17 (ystadegau PINS). 

63  Yn y flwyddyn hyd mis Mawrth 2017, cyhoeddwyd 141 hysbysiad stop yn Lloegr, o'i gymharu â 4,812 

hysbysiad gorfodi. (ffynhonnell, ystadegau PINS). 

64  DCGTh 1990, a 183(4).  Gweler paragraffau 12.43, 12.44. 

65  DCGTh 1990, a 184(6). 
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ddangos ar fan ar y tir a oedd rhyw bellter i ffwrdd o le roedd y gweithgarwch yn 

digwydd mewn gwirionedd. 

12.118 Mae adran 187(1) yn darparu ei bod yn drosedd i berson dorri hysbysiad stop sydd 

wedi cael ei gyflwyno arno neu arni, neu un sydd wedi cael ei arddangos ar y tir.Ond 

mae adran 184(2) yn darparu bod trosedd yn methu digwydd cyn y dyddiad (a nodir 

ar yr hysbysiad) y daw i rym.   Mae'n amddiffyniad statudol (dan adran 187(3)) i 

ddangos bod yr hysbysiad heb gael ei gyflwyno i'r un a gyhuddir, a bod dim modd y 

gallai'r un a gyhuddir fod wedi gwybod am ei fodolaeth.66 

12.119 Fel gyda hysbysiad torri amod, ystyriwn dros dro y dylai hysbysiad ddod i rym ar y 

dyddiad a nodir ynddo. Dylai fod dyletswydd ar yr awdurdod i gyflwyno copïau o'r 

hysbysiad stop ar berchennog a meddiannwr y tir. Gellir hefyd cyflwyno copïau o'r 

hysbysiad stop ar eraill - a gellir arddangos hysbysiad ar y safle - fel y bo'n briodol.  

12.120 Yna, byddai'r drosedd dan adran 187(1) yn ymwneud â thorri hysbysiad sydd wedi 

dod i rym, yn hytrach nag un sydd wedi cael ei gyflwyno.   Ond byddai person a 

gyhuddir o drosedd o'r fath dal angen cael yr amddiffyniad ar gael dan adran 187(3) - 

gan gymryd y byddai angen addasu'r cyfeiriad ar yr hysbysiad i gyfeirio at gyflwyno 

copi o'r hysbysiad. 

Cwestiwn ymgynghori 12-16. 

Cynigwn dros dro bod y cyfyngiad ar gyhoeddi hysbysiad stop, yn adran 183(4) 

DCGTh 1990 ar hyn o bryd, yn cael ei egluro i sicrhau ei bod yn berthnasol i unrhyw 

adeilad sy'n cael ei ddefnyddio fel annedd. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Cwestiwn ymgynghori 12-17. 

Cynigwn dros dro bod y darpariaethau yn ymwneud â hysbysiadau stop, yn adran 

184 DCGTh 1990 ar hyn o bryd, yn cael eu haddasu fel bod hysbysiad yn cael ei 

"gyhoeddi", i ddod i rym ar y dyddiad a nodir ynddo, gyda chopïau'n cael eu 

cyflwyno ar y sawl yr ymddangosir i fod yn gyfrifol am y toriad rheolaeth (yn hytrach 

na'r drefn gyfredol gyda hysbysiad ar wahân yn cael ei gyflwyno i bob person o'r 

fath, yn dod i rym ar ddyddiad a nodir trwy gyfeirio at ddyddiad y gwasanaeth).  

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

 

                                                

66  DCGTH 1990, a 171G(5). 
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Cwestiwn ymgynghori 12-18. 

Cynigwn dros dro: 

(1) ei bod yn drosedd i dorri hysbysiad stop sydd wedi dod i rym; ac  

(2) ei bod yn drosedd i gyhuddo o drosedd o'r fath o brofi bod yr un a gyhuddir  

(a)  heb gael ei gyflwyno â chopi o'r hysbysiad stop, a  

(b) ddim yn gwybod am bresenoldeb yr hysbysiad, a bod dim disgwyl 

rhesymol iddo fod wedi gallu gwybod. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Terfyn y grym 

12.121 Trwy rinwedd adran 184(4) DCGTh 1990, bydd hysbysiad stop yn stopio cael grym 

pan gaiff yr hysbysiad gorfodi cysylltiedig ei dynnu yn ôl neu ei ddirymu, neu pan 

ddaw'r cyfnod i gydymffurfio â'r hysbysiad hwnnw i ben.   Daw'r grym hefyd i ben pan 

fydd yr awdurdod cynllunio yn rhoi gwybod i'r sawl a gyflwynodd yr hysbysiad stop 

gwreiddiol iddynt ei fod wedi tynnu'r hysbysiad yn ei ôl.   Ble hysbyswyd nifer o bobl 

o'r hysbysiad gwreiddiol, rhaid hysbysu pob un ohonynt am y diddymiad, a daw grym 

yr hysbysiad i ben pan fydd y cyntaf o'r bobl hynny'n derbyn yr hysbysiad diddymu.   

Os arddangoswyd hysbysiad safle yn hysbysebu cyfnod cychwynnol yr hysbysiad 

stop, rhaid i'r awdurdod hefyd hysbysebu ei ddiddymiad, dan adran 183(7).  Ond, 

mae'n nodedig y daw grym yr hysbysiad i ben dim ond pan dderbynnir yr hysbysiad 

cyntaf o'r math hwn, a allai fod tipyn o amser ar ôl penderfyniad yr awdurdod y dylid 

ei ddiddymu. 

12.122 Ystyriwn dros dro y byddai'n fwy buddiol i rym hysbysiad stop ddod i ben pan yw'r 

awdurdod yn gwneud penderfyniad i'r perwyl hwnnw; a bod y penderfyniad wedyn yn 

cael ei gyfathrebu cyn gynted â phosib ar y safle ac i'r sawl a gafodd eu hysbysu o'r 

hysbysiad gwreiddiol. 

Cwestiwn ymgynghori 12-19. 

Cynigwn dros dro: 

(1) y dylai grym hysbysiad stop ddod i ben pan yw'r awdurdod yn gwneud 

penderfyniad i'r perwyl hwnnw; ac 

(2) y dylid hysbysebu'r penderfyniad hwnnw cyn gynted â phosib ar ôl ei 

wneud, trwy arddangos hysbysiad safle addas a hysbysu'r sawl a gafodd ei 

hysbysu o'r hysbysiad gwreiddiol. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 
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Cyflwyno hysbysiad stop gan Weinidogion Cymru 

12.123 Bydd iawndal yn daladwy os yw'r hysbysiad gorfodi perthnasol yn cael ei ddirymu yn 

ddiweddarach (yn dilyn apêl) neu os diddymir naill ai'r hysbysiad stop neu'r hysbysiad 

gorfodaeth.  

12.124 Ble mae Gweinidogion Cymru'n cyhoeddi hysbysiad stop, mae'r awdurdod yn atebol i 

dalu iawndal dan adran 187 os yw'r hysbysiad yn cael ei ddirymu.67 Mae hyn yn 

syndod; ac ystyriwn dros dro y byddai'n fwy priodol bod iawndal yn daladwy gan 

Weinidogion Cymru mewn achosion o'r fath - dychmygwn mai prin iawn fydd yr 

achosion hyn.   

Cwestiwn ymgynghori 12-20. 

Ystyriwn dros dro, ble mae hysbysiad stop yn cael ei gyflwyno gan Weinidogion 

Cymru dan adran 185, ac yn cael ei ddirymu, dylai unrhyw atebolrwydd am iawndal 

sy'n codi dan adran 186 fod yn daladwy ganddyn nhw a nid gan yr awdurdod 

cynllunio. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

GOBLYGIADAU CAMAU GORFODI 

Erlyniaeth am ddiffyg cydymffurfiaeth 

12.125 Mewn egwyddor, mae diffyg cydymffurfiaeth â hysbysiad gorfodi sydd wedi dod i rym 

yn drosedd, dan adran 197(2) DCGTh 1990.  Ble mae hysbysiad yn ei wneud yn 

ofynnol bod gweithgarwch yn dod i ben, mae ailgychwyn y gweithgarwch hwnnw 

hefyd yn drosedd, dan adran 179(5).   

12.126 Nod adran 179(7) pan fod person wedi'i gyhuddo o drosedd dan adran 179 heb gael 

copi o'r hysbysiad gorfodi, a bod yr hysbysiad heb ei gynnwys yn y gofrestr dan adran 

188, mae'n amddiffyniad i'r person hwnnw ddangos ei bod ef neu hi ddim yn 

ymwybodol o bresenoldeb yr hysbysiad. 

12.127 Mae'r baich yn gyffredinol ar y diffynnydd mewn erlyniad i brofi (ar fantol 

tebygolrwydd) presenoldeb beth bynnag sy'n angenrheidiol er mwyn pennu 

amddiffyniad statudol i gyhuddiad troseddol.   Yn yr achos hwn, ymddengys yn 

ddiangen o feichus i ddarpar ddiffynnydd brofi nad oedd hysbysiad wedi'i gynnwys yn 

y gofrestr berthnasol ar ddyddiad y drosedd honedig, a bod copi ohono heb gael ei 

gyflwyno iddo neu iddi.    

12.128 Ystyriwn dros dro y byddai'n fwy defnyddiol fframio'r drosedd dan adran 179(2) er 

mwyn darparu bod person yn cyflawni trosedd os:  

(1) yw'r person wedi torri hysbysiad gorfodi;  

                                                

67  DCGTh 1990, a 186(3). 
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(2) oedd yr hysbysiad wedi'i gynnwys yn y gofrestr berthnasol ar adeg y toriad; ac  

(3) os oedd copi o'r hysbysiad wedi cael ei gyflwyno i'r person.  

12.129 Gellid fframio'r drosedd ar wahân dan adran 179(5) (ailgychwyniad dilynol y 

gweithgarwch gwaharddedig) mewn modd tebyg.  

12.130 Byddai rhaid i'r erlyniad brofi'r tair elfen hon o'r drosedd ar y safon droseddol - yn 

hytrach na bod yr amddiffyniad yn eu gwrthbrofi.    

Cwestiwn ymgynghori 12-21. 

Cynigwn dros dro bod y troseddau dan adran 179(2) (toriad hysbysiad gorfodi) ac 

adran 179(5) (ailgychwyniad dilynol o weithgarwch gwaharddedig) yn cael eu 

fframio i ddarparu bod person yn cyflawni trosedd os:  

(1) yw'r person wedi torri hysbysiad gorfodi;  

(2) oedd yr hysbysiad wedi'i gynnwys yn y gofrestr berthnasol ar adeg y 

toriad; ac os oedd copi o'r hysbysiad wedi cael ei gyflwyno i'r person; 

ac 

(3) y cyflwynwyd copi o'r hysbysiad i'r person; 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Sicrwydd o ran peidio ag erlyn 

12.131 Cyflwynwyd adran 172A DCGTh 1990 gan adran 125 Deddf Lleoliaeth 2011.  Yn 

wahanol i'r rhan fwyaf o ddarpariaethau eraill Deddf 2011 yn ymwneud â gorfodi, 

mae'n berthnasol yng Nghymru yn ogystal ag yn Lloegr.   Mae'n galluogi awdurdod 

cynllunio i roi sicrwydd i berson y mae copi o hysbysiad gorfodi wedi cael ei 

gyflwyno iddo, y bydd y person hwnnw ddim mewn perygl o erlyniad am ddiffyg 

cydymffurfio.   Noda adran 172A yn unol â hynny: 

"Pan gaiff hysbysiad gorfodi ei gyflwyno ar berson, neu ar unrhyw adeg wedi 

hynny, gall yr awdurdod cynllunio roi llythyr i'r person -  

(a) yn esbonio, unwaith bod yr hysbysiad gorfodi wedi cael ei gyhoeddi, 

bod gofyn i'r awdurdod gyflwyno'r hysbysiad ar y person hwnnw... 

12.132 Tybir bod hynny'n mynd i'r afael â'r sefyllfa ble, er enghraifft, bod rhaid i'r awdurdod 

gyflwyno hysbysiad ar rydd-ddeiliad tir (A) mewn amgylchiadau ble nad oes gan y 

perchennog unrhyw beth i'w wneud â'r toriad rheolaeth a gyflawnwyd gan 

feddiannwr (B). Ond nid yw'n mynd i'r afael â sefyllfa ble mae copi o'r hysbysiad 

gorfodi yn cael ei gyflwyno ar A, sydd wedyn yn trosglwyddo'r tir i B. Does dim 

dyletswydd ar yr awdurdod i gyflwyno copi pellach o'r hysbysiad ar B, a fydd yn 

syml yn dod yn ymwybodol ohono trwy'r broses trawsgludo.   Ond, dylai fod yna 
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opsiwn i awdurdod roi sicrwydd i B yn yr un modd ag y rhoddodd, neu ag y gallai fod 

wedi rhoi, i A - yn enwedig os oedd B yn ceisio sicrwydd o'r fath.  

12.133 Yn ail, noda adran 172(1) bod rhaid i'r hysbysiad fod ar ffurf llythyr.   Ymddengys bod 

hyn yn eithrio'r posibilrwydd o awdurdod yn rhoi hysbysiad ar ffurf e-bost, a allai fod 

yn fwy ymarferol.   Pe byddai'n syml yn cyfeirio at yr hysbysiad a oedd yn cael ei roi, 

byddai hynny'n awtomatig yn cynnwys hysbysiad ar e-bost (trwy rinwedd adran 329 

a 336 DCGTh 1990). 

Cwestiwn ymgynghori 12-22. 

Cynigwn dros dro y dylid diwygio adran 172A y DCGTh  (sicrwydd o beidio ag erlyn 

am dorri hysbysiad gorfodi) er mwyn  

(1) galluogi awdurdod i roi sicrwydd o'r fath yn syml trwy "roi hysbysiad" i'r 

person perthnasol, yn hytrach na'i wneud ar ffurf llythyr; a 

(2) er mwyn galluogi'r awdurdod i roi sicrwydd i gais gan berson (B), sy'n 

caffael budd mewn tir yn dilyn mater o hysbysiad gorfodi yn ymwneud â'r 

tir, yn esbonio, unwaith y chyhoeddwyd yr hysbysiad gorfodi, bod gofyn i'r 

awdurdod gyflwyno copi ohono ar berson (A) yr oedd B wedi caffael y budd 

yn y tir ohono. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Effaith caniatâd cynllunio dilynol 

12.134 Yn rhinwedd adran 180(1) DCGTh 1990, ble rhoddir caniatâd cynllunio yn dilyn 

cyflwyno copi o hysbysiad gorfodi neu hysbysiad torri amod, nid oes gan yr hysbysiad 

unrhyw rym cyn belled ag yw'n anghyson â'r caniatâd hwnnw.  Y bwriad, mae'n 

amlwg, yw bod caniatáu caniatâd cynllunio yn dileu unrhyw hysbysiad gorfodi 

blaenorol sydd yn anghyson ag ef.  

12.135 Ar hyn o bryd, mae hyn ond yn gymwys ble mae'r datblygiad y mae'r caniatâd wedi ei 

roi ar ei gyfer eisoes wedi digwydd. Nid yw'n glir pam fod adran 180 wedi ei gyfyngu 

yn y ffordd hon. Os yw caniatâd yn cael ei roi yn y dyfodol ar gyfer datblygiad sydd 

mewn rhyw ffordd yn gorgyffwrdd â neu'n berthnasol i'r datblygiad anawdurdodedig 

sydd yn destun yr hysbysiad gorfodi, byddai'r un egwyddor yn gymwys.  

Yn ail, oherwydd y ffordd mae adran 180(1) wedi ei drafftio, lle rhoddir caniatâd 

cynllunio yn syth ar ôl cyflwyno hysbysiad gorfodi, ond cyn cyflwyno copi ohono, 

mae'r hysbysiad yn dal mewn grym yn llawn. Ni fydd hyn yn digwydd yn aml, ond er 

hyn mae'n anffodus.  

12.136 Cynigwn dros dro y dylid diwygio adran 180(1) i gyfeirio at roi caniatâd cynllunio yn 

dilyn cyhoeddi hysbysiad gorfodi neu hysbysiad torri amod.  
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Cwestiwn ymgynghori 12-23. 

Cynigwn dros dro y dylid diwygio adran 180(1) DCGTh 1990 (yn ymwneud ag effaith 

rhoi caniatâd cynllunio dilynol ar hysbysiad gorfodi) i gyfeirio  

(1) at roi caniatâd yn gyffredinol, yn hytrach nag ar gyfer caniatâd ar gyfer 

datblygiad sydd eisoes wedi digwydd yn unig; ac 

(2) at roi caniatâd cynllunio yn dilyn cyhoeddi hysbysiad gorfodi, yn hytrach 

nag yn dilyn cyflwyno copi o'r hysbysiad. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

INJUNCTIONS 

12.137   Ble mae awdurdod cynllunio'n ystyried bod toriad rheolaeth gynllunio yn debygol o 

ddigwydd - neu eisoes wedi digwydd, a'i bod yn debygol o barhau - gall geisio 

gwaharddeb o'r llysoedd er mwyn atal y rhai sy'n gyfrifol.    Cyflwynwyd y pwerau 

pendant sydd bellach o fewn DCGTh 1990 (yn adran 187B) gan Ddeddf Cynllunio 

ac Iawndal 1991, yn dilyn adroddiad Carnwath.68 

12.138 Yn anaml ceisir am waharddebau - llai na 100 y flwyddyn yng Nghymru a Lloegr - 

ond mae pŵer awdurdod cynllunio i wneud hynny yn parhau i fod yn arf gwerthfawr 

yn ei arfdy o bwerau gorfodi   

12.139 Nid ydym yn ymwybodol o unrhyw angen am ddiwygiad technegol i adran 187B. 

 

COSBAU TROSEDDOL 

12.140 Mae nifer o ddarpariaethau yn DCGTh 1990 sy'n creu tramgwyddau troseddol.   

Maen nhw wedi cael eu cyflwyno i'r llyfr statud dros nifer o flynyddoedd, ac o 

ganlyniad, nid yw'r darpariaethau gweithdrefnol a dedfrydu'n gwbl gyson bellach.  

Ymatebion i geisiadau am wybodaeth 

12.141 I ddechrau, mae yna droseddau yn ymwneud â cyflenwi gwybodaeth mewn ymateb i 

gais gan yr awdurdod cynllunio.  Mae'r rhain fel arfer yn digwydd yn erbyn cefndir o 

bryder gan yr awdurdod bod toriad o reolaeth gynllunio ar fin digwydd neu eisoes 

wedi digwydd.  Mae methiant i ddarparu gwybodaeth o'r fath (naill ai mewn ymateb i 

hysbysiad tramgwyddo cynllunio (PCN) neu gais dan adran 330 DCGTh 1990) yn 

drosedd sydd, ar gollfarn ddiannod, yn gallu arwain at ddirwy o hyd at Lefel 3 ar y 

raddfa safonol (£2,500 ar hyn o bryd).   Heb amheuaeth, mae'r gosb gymharol isel yn 

adlewyrchu'r ffaith bod yr awdurdod yn ymwybodol ei bod heb dderbyn unrhyw 

wybodaeth, a'i bod o bosib dal yn gallu gwneud ymholiadau mewn man arall.  

                                                

68  Mae pwerau tebyg ar gael mewn perthynas ag adeiladau rhestredig ac ardaloedd cadwraeth, hysbysebion a 

choed gwarchodedig. 
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12.142 Ond mae'r sefyllfa'n wahanol ble mae'r wybodaeth a ddarperir yn ffug. Gall hyn 

danseilio holl sail rheolaeth gynllunio, a chamau gorfodi yn benodol.   

12.143 Mae darparu gwybodaeth ffug i gaffael tystysgrif o ddatblygiad cyfreithlon yn drosedd 

dan adran 194(1) DCGTh 1990, yn denu, ar gollfarn ddiannod, dirwy o unrhyw swm; 

ac ar gollfarn o dditiad (yn Llys y Goron) dirwy o unrhyw swm, neu garchariad am hyd 

at ddwy flynedd, neu'r ddau.  Mae gwneud datganiad ffug mewn ymateb i gais dan 

adran 330 yn denu'r un cosbau. Fodd bynnag, mae gwneud datganiad ffug mewn 

ymateb i PCN - sydd yn hanfodol yn gyfwerth â chais dan adran 330 mwy neu lai - yn 

drosedd, dan adran 171(5), sy'n gallu arwain at gollfarn ddiannod yn unig, gan ddenu 

dirwy o unrhyw swm.69 

12.144 Mae darparu tystysgrif ffug o ran perchnogaeth y tir, ac o ran i ba raddau mae 

perchnogion tir wedi cael eu hysbysu o gais cynllunio i ddatblygu ar eu tir, yn drosedd 

dan adran 65(6) DCGTh 1990, a hefyd yn denu dirwy o unrhyw swm ar gollfarn 

ddiannod.  

12.145 Ystyriwn dros dro bod y troseddau dan adran 65(6), 171D(5), 194(1) a 330(5) yn 

gyffredinol yn gymaradwy.70 Gellid eu cyflawni gan ddeiliad tŷ trwy wneud mân 

gamgymeriad, nad oedd yn un arwyddocaol, a byddai mwy na thebyg yn anaddas 

cychwyn unrhyw weithrediadau cyfreithiol. Ar y llaw arall, gellid eu cyflwyno'n gwbl 

sinigaidd gan dirfeddiannwr neu ddatblygwr arall sy'n ceisio cuddio toriad difrifol o 

reolaeth gynllunio rhag yr awdurdod cynllunio. Rydym felly'n ystyried ym mhob achos, 

y dylid cael cosb uchafswm ar gollfarn ddiannod o ddirwy o unrhyw swm - naill ai ar 

gollfarn ddiannod neu ar gollfarn ar dditiad.    

12.146 Ar hyn bryd, mae gan Lys y Goron y grym i roi dedfryd o garchar am rai o'r troseddau 

hyn.71 Rydym yn amau a oes dedfryd o'r fath erioed wedi cael ei phennu'n ymarferol, 

neu anaml iawn; a'r arfer mewn statudau diweddar eraill oedd gosod dirwy.72 

Ystyriwn felly bod pŵer i osod dirwy o unrhyw swm yn ataliad digonol.    

Cwestiwn ymgynghori 12-24. 

Cynigwn dros dro y dylai bod modd rhoi troseddau o gyflenwi gwybodaeth ffug 

mewn ymateb i gais gan awdurdod cynllunio, ar hyn o bryd dan adran 65(6), 

171D(5), 194(1) a 330(5) DCGTh 1990, ar brawf naill ai'n ddiannod (yn y llys ynadon) 

neu ar dditiad (yn Llys y Goron), ac y dylai'r gosb uchafswm mewn unrhyw achos 

                                                

69  Mae'r Ddeddf yn dal i gyfeirio at ddirwy o hyd at Lefel 5, ond mae hynny nawr yn effeithiol yn ddirwy o unrhyw 

swm (mewn perthynas â throseddau a gyflawnwyd ar neu ar ôl 12 Mawrth 2015 (trwy Ddeddf Cymorth 

Cyfreithiol, Dedfrydu a Chosbi Troseddwyr 2012, a 85(1)). 

70  Fe gynigion hefyd yn gynharach yn y bennod yma y dylid uno darpariaethau sydd yn sôn am PCNs a 

hysbysiadau o dan a 330 (gweler cwestiwn ymgynghori 12-1). 

71  Gwneud datganiad ffug i gaffael tystysgrif o ddatblygiad cyfreithlon (a. 194(1) neu mewn ymateb i gais am 

wybodaeth (a 330(5), ond nid a 171D(5)); a datgelu gwybodaeth a ddarganfuwyd yn ystod archwiliadau (au 

196C(5), 325(3)). 

72  Gweler er enghraifft Mesur y Diwydiant Cig Coch (Cymru) 2010, a 8; Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 

2010, a 46; Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013, a 34; Deddf Tai (Cymru) 2014, a 39; Deddf Iechyd 

Gyhoeddus (Cymru) 2017, a 82. 
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fod yn ddirwy o unrhyw swm. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Hysbysiad torri camau gorfodi ayyb  

12.147 Fel y nodwyd yn gynharach yn y Bennod hon, nid yw cynnal datblygiad 

anawdurdodedig ei hun yn dramgwydd troseddol.    Fodd bynnag, ble mae awdurdod 

cynllunio yn dewis cymryd camau gorfodi, ac yn cyhoeddi un neu ragor o'r amryw 

hysbysiadau a ddisgrifir yn fras uchod, mae diffyg cydymffurfio â'r hysbysiadau'n 

dramgwydd troseddol dan DCGTh 1990.   

12.148 Gan hynny, mae'n drosedd:  

(1) torri hysbysiad stop dros dro;73 

(2) torri hysbysiad gorfodi;74 

(3) adfer adeiladau ayyb yn dilyn cydymffurfio â hysbysiad gorfodi;75 

(4) torri hysbysiad stop;76 

(5) methu â chydymffurfio â hysbysiad torri amodau;77 ac 

(6) i fethu â chydymffurfio â hysbysiad terfynu.78 

12.149 Yn y mwyafrif o achosion, gellir rhoi'r drosedd ar brawf, naill ai'n ddiannod neu ar 

dditiad, ac mae'n gosbadwy yn y naill achos neu'r llall gan ddirwy o unrhyw swm.79 

Fodd bynnag, mae dau eithriad. 

12.150 Mae collfarn am drosedd (dan adran 181(5) DCGTh 1990) o adfer adeiladau neu 

waith yn dilyn cydymffurfio â hysbysiad gorfodi yn gallu cael ei rhoi ar brawf ddiannod 

yn unig, ac mae'n denu cosb o ddirwy o unrhyw swm.80 Mae hynny'n ymddangos yn 

syndod, gan y bydd canlyniad gweithgaredd o'r fath yn fras yr un fath â methiant i 

gydymffurfio â hysbysiad gorfodi yn y lle cyntaf, o bosib wedi'i gyplysu ag elfen o 

herfeiddiad.    

                                                

73  DCGTh 1990, a 171G(1). 

74  DCGTh 1990, a 179(2), (5).  Nodwch fod hyn yn cynnwys ailgychwyn yn ddiweddarach defnydd a ddylai fod 

wedi dod i ben gan yr hysbysiad gorfodi (a 181(2)). 

75  DCGTh 1990, a 181(5). 

76  DCGTh 1990, a 187(1). 

77  DCGTh 1990, a 187A(9). 

78  DCGTh 1990, a 189(1), (2). 

79  Mae collfarn ddiannod ar gyfer torri hysbysiad parhad yn denu dirwy "hyd at yr uchafswm statudol", ond mae'r 

canlyniad yr un fath. 

80  DCGTh 1990, a 181(5). 
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12.151 Mae collfarn am drosedd (dan adran 187A(9) DCGTh 1990 am fethiant i gydymffurfio 

â hysbysiad torri amod hefyd yn gallu cael ei rhoi ar brawf ddiannod yn unig,  ac 

mae'n denu cosb o ddirwy o hyd at Lefel 4 yn Lloegr, a hyd at Lefel 3 yng Nghymru.81 

Mae hynny'n ymddangos yn syndod, gan  y bydd canlyniad gweithgaredd o'r fath yn 

fras yr un fath â methiant i gydymffurfio â hysbysiad gorfodi yn ymwneud â thorri 

amod.82 

12.152 Ystyriwn dros dro y dylai bod modd rhoi'r ddau dramgwydd hyn ar brawf gan 

ddefnyddio'r naill ddull, ac y dylai bod modd pennu cosb o unrhyw swm yn y naill 

achos, er mwyn eu gwneud yn gyson â'r cosbau am doriadau eraill o hysbysiadau 

gorfodaeth gynllunio dan a DCGTH 1990. 

Cwestiwn ymgynghori 12-25. 

Cynigwn dros dro bod pob un o'r  troseddau o 

(1) adfer adeiladau neu waith yn dilyn cydymffurfio â hysbysiad gorfodi (dan 

adran 181(5) DCGTh 1990); a 

(2) methiant i gydymffurfio â thoriad o hysbysiad torri amod (dan adran 187A(9) 

DCGTh 1990 

oll yn gallu cael eu rhoi ar brawf yn ddiannod neu ar dditiad, a'u bod yn gosbadwy 

yn y naill achos neu'r llall gan ddirwy o unrhyw swm, er mwyn eu gwneud yn gyson 

â'r cosbau ar gyfer toriadau hysbysiadau gorfodaeth gynllunio eraill dan DCGTh 

1990. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Rhwystro awdurdod 

12.153 Mae'n drosedd rhwystro awdurdod cynllunio wrth iddynt  

(1) gynnal gwaith sy'n ofynnol trwy rwymedigaeth gynllunio (dan adran 106) neu 

hysbysiad gorfodi,83 

(2) gynnal archwiliad cyn cymryd camau gorfodi;84 neu 

(3) gael mynediad at dir at ddibenion eraill dan DCGTh 1990.85 

12.154 Ym mhob achos, mae'r drosedd yn gosbadwy ar gollfarn ddiannod trwy ddirwy o hyd 

at Lefel 3.Ystyriwn dros dro bod hyn yn ymddangos yn gywir am un toriad, gan gadw 

                                                

81  DCGTh 1990, a 181(5). 

82  Gall y gwahaniaeth adlewyrchu'r ffaith bod dim hawl i apelio yn erbyn hysbysiad torri amodau.   

83  DCGTh 1990, adrannau 106(8), 178(6). 

84  DCGTh 1990, adrannau 196C(2), 214D(3). 

85  DCGTh 1990, adrannau 325(2). 
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mewn cof bod pob rhwystrad dilynol yn doriad ar wahân, ac y gellir cyhuddo am hyn 

yn gyfatebol.  

Datgeliad anawdurdodedig 

12.155 Mae'r Ddeddf hefyd yn cosbi am ddatgelu gwybodaeth a ddarganfuwyd gan 

awdurdod cynllunio neu ei weithwyr, naill ai yn ystod cynnal archwiliadau mewn 

perthynas â chamau gorfodi posib (dan adran 196A a 196B DCGTh 1990) neu wrth 

arfer ei bwerau cyffredinol i gael mynediad at dir (dan adran 324).   

12.156 Ym mhob achos, mae'r drosedd yn denu dirwy o unrhyw swm ar gollfarn ddiannod; a 

dirwy o unrhyw swm ar gollfarn ar dditiad, neu garchariad o hyd at ddwy flynedd, 

neu'r ddau.86 Eto, ystyriwn dros dro bod hyn yn ymddangos yn gywir.  

Troseddau eraill 

12.157 Mae Deddf Adeiladau Rhestredig 1990 a DCGTh 1990 hefyd yn cosbi: 

(1) cynnal gwaith anawdurdodedig i adeiladau rhestredig a dymchwel mewn ardal 

gadwraeth;87 

(2) arddangos hysbysebion heb ganiatâd;88 

(3) cynnal gwaith i warchod coed heb ganiatâd;89 a 

(4) diffyg cydymffurfiaeth â hysbysiad tir hyll.90 

12.158 Trafodir y rhain mewn Penodau diweddarach.91 

 

TORIADAU HANESYDDOL O REOLAETH GYNLLUNIO 

12.159 Mae adran 57(7) ac Atodlen 4 DCGTh 1990 yn gwneud darpariaeth o ran yr angen 

am ganiatâd cynllunio i ailgychwyn cyn 6 Rhagfyr 1968 ar gyfer y defnydd o dir a 

gwblhawyd ar ryw ddyddiad cyn 1 Gorffennaf 1948. 

12.160 Mae adran 302 ac Atodlen 15 y Ddeddf honno yn gwneud darpariaeth o ran cymryd 

camau gorfodi yn erbyn datblygiad anawdurdodedig ar dir y Goron a ddigwyddodd yn 

ystod yr Ail Ryfel Byd.    

12.161 Ymddengys bod y ddwy set o ddarpariaethau'n ddiangen, felly nid oes angen eu 

hailddatgan yn y Cod. 

                                                

86  DCGTh 1990, adrannau 196C(7), 325(5). 

87  Deddf Adeiladau Rhestredig 1990 adrannau 9(1) a 74(3). 

88  DCGTh 1990, a 224 (3). 

89  DCGTh 1990, adrannau 210(1), (4), 211(2). 

90  DCGTh 1990, a 216(2). 

91  Gweler paragraffau 13.175 i 13.177 (adeiladau rhestredig ac ardaloedd cadwraeth), paragraffau 14.85 i 

14.95 (hysbysebion) paragraffau 15.100 i 15.119 (coed), a pharagraff 16.8 (hysbysiadau tir hyll). 



271 
 

Cwestiwn ymgynghori 12-26.  

Cynigwn dros dro na ddylai adran 57(7), 302 ac Atodlen 4 a 15 DCGTh 1990, yn 

ymwneud â thoriadau rheolaeth gynllunio cyn-1948, gael eu hailddatgan yn y Cod. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 
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