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Pennod 13: Gwaith sy'n cael effaith ar adeiladau 

rhestredig ac ardaloedd cadwraeth 

CYFLWYNIAD  

Y sefyllfa bresennol 

13.1 Mae'r penodau blaenorol wedi canolbwyntio ar ganiatadau ac apeliadau cynllunio - 

hynny yw, ceisiadau am ganiatâd cynllunio a'r holl faterion sy'n ymwneud â nhw.   

Gallai ceisiadau o'r fath ymwneud â gynigion am waith sy'n cael effaith ar adeiladau 

rhestredig ac ardaloedd cadwraeth; ac mae ein cynigion ar gyfer diwygiadau 

technegol yn berthnasol mewn achosion o'r fath yn union ag mewn unrhyw achos 

eraill. 

13.2 Fodd bynnag, fel yr eglurir isod, dros yr hanner can mlynedd diwethaf tyfodd 

ymwybyddiaeth gynyddol o bwysigrwydd yr amgylchedd hanesyddol.  Mae hyn wedi 

arwain at newidiadau i'r system gynllunio, a luniwyd i sicrhau bod digon o reolaeth 

dros waith sy'n cael effaith ar adeiladau ac ardaloedd a allai fod yn arbennig o sensitif 

i hyd yn oed newidiadau cymharol fân.   

13.3 O ganlyniad, mae yno nawr dri math perthnasol o ganiatâd ar gyfer gwaith adeiladu 

yng Nghymru: 

(1) caniatâd cynllunio (dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990); 

(2) caniatâd adeilad rhestredig (dan Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac 

Ardaloedd Cadwraeth) ("Deddf Adeiladau Rhestredig") 1990); a 

(3) chaniatâd ardal gadwraeth (hefyd dan Ddeddf Adeiladau Rhestredig 1990). 

13.4 Yn adran gyntaf y Bennod hon, ystyriwn yn eu tro bob un o'r tair system ganiatáu hyn 

ac edrych ar sut maent yn gorgyffwrdd. Amlinellwn hefyd sail y polisi sydd wrth wraidd 

bob system. 

Diwygio posib 

13.5 Rydym wedi ystyried ynghynt yn y Papur Ymgynghori1 pa mor ddymunol yn 

gyffredinol fyddai gwneud newidiadau technegol i'r gyfraith er mwyn creu côd 

cynllunio symlach, sydd yn haws ei ddefnyddio'n ymarferol.  Bu i ni hefyd nodi 

ymatebion rhanddeiliaid i awgrymiadau a wnaed yn y Papur Cwmpasu am 

newidiadau posib o'r math hwnnw.    

13.6 Yn ein Papur Cwmpasu disgrifiwyd gennym un newid posib - cyfuno cyfundrefnau 

caniatáu sy'n gorgyffwrdd - a allai fireinio gweithdrefn a diwygio anghysonderau yn y 

                                                

1 Gweler Pennod 4. 
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gyfraith.2  Fodd bynnag, bu i ni gydnabod y gallai hwn fod ar y ffin rhwng diwygio 

technegol a diwygio sydd gyfystyr â newid mewn polisi.  Yn unol â hyn, bu i ni 

archwilio'r materion perthnasol yn fanylach a cheisio barn rhanddeiliaid.Ennynodd y 

mater fwy o ymatebion nag unrhyw gynnig dywigio penodol ac, felly, ystyriwn ef 

unwaith eto yn fanylach yn y Bennod hon, yn wyneb y pwyntiau a wnaed gan 

ymatebwyr.   

13.7 Gallai hefyd fod o gymorth pe baem, ar ddechrau'r Bennod hon, yn ategu'r 

egwyddorion a nodwn yn ein Papur Cwmpasu.  Yn gyntaf, dylai tynnu ynghyd neu 

gyfuno systemau caniatáu ar wahân, penodol arwain at arbedion effeithiolrwydd a 

gwelliannau i weithdrefnau.  Yn ail, dylai symleiddio'r fframwaith deddfwriaethol wella 

eglurder, hygyrchedd a chydlyniad y system gynllunio.  Yn drydydd, dylai unrhyw 

ddiwygio ar y gyfundrefn ganiatáu gyflawni pum nod: 

(1) rhaid iddo gynnal o leiaf lefel gyfredol y warchodaeth; 

(2) rhaid iddo weithredu'n effeithiol ochr yn ochr â systemau rheoli sydd eisoes yn 

bodoli; 

(3) rhaid iddo wneud y system yn fwy hygyrch; 

(4) rhaid iddo leihau biwrocratiaeth a gwneud y system yn fwy effeithlon; a 

(5) rhaid iddo symleiddio'r fframwaith deddfwriaethol.3 

13.8 Yn y Papur Cwmpasu, rhoesom ystyriaeth i'r posibilrwydd o uno caniatadau yn 

bennaf yng nghyd-destun gwaith sy'n cael effaith ar adeiladau rhestredig ac 

ardaloedd cadwraeth, ac yn y Bennod hon, ystyriwn ymhellach waith o'r fath.  Fe 

wnaethom hefyd gyffwrdd ar ganiatâd ar gyfer hysbysebu yn yr awyr agored; 

dychwelwn at hynny yn y Bennod a ganlyn.4 

13.9 Ar ôl i ni ddadansoddi'r gyfraith bresennol o ran bod angen amrywiol ffurfiau o 

ganiatâd, a sail y polisi sydd wrth wraidd pob cyfundrefn statudol, ystyriwn wedyn y 

dadleuon o blaid ac yn erbyn newid posib, ac amlinellu amrywiol opsiynau ar gyfer 

diwygio posib.  Yn olaf, ymdriniwn â nifer o bwyntiau manylach. 

13.10 Ond pwysleisiwn nad ydym yn ceisio mewn unrhyw fodd lastwreiddio lefel y 

warchodaeth a roddir gan y trefniadau presennol, ond yn hytrach gyflawni'r 

fframwaith cyfreithiol mwyaf priodol oddi mewn i'r hyn y gellir cynnal y gwaith 

cydbwyso rhwng yr angen am ddatblygiad newydd yn erbyn yr awydd i warchod 

adeiladau ac ardaloedd hanesyddol; a hepgor unrhyw gymhlethdod neu 

anghyfleustra i'r rhai sy'n gorfod ei ddefnyddio.   

 

                                                

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

Unio Cyfundrefnau Caniatad. 

3  Cyfraith Cynllunio yng Nghymru: Papur Cwmpasu (2015), paragraffau 6.61 – 6.65. 

4  Gweler paragraffau 14.50 i 14.56. 



275 
 

GWAITH SY'N CAEL EFFAITH AR ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD 

CADWRAETH: Y GYFRAITH BRESENNOL 

Caniatâd cynllunio 

13.11 Fel y nodir ym Mhennod 7, mae angen caniatâd cynllunio i wneud gwaith "datblygu" 

sy'n cynnwys gwneud newid o bwys yn y defnydd a wneir o adeilad neu dir, a gwneud 

unrhyw waith adeiladu neu unrhyw waith eraill.  Mae "gwaith adeiladu" yn cynnwys: 

(1) dymchwel adeiladau; 

(2) ailadeiladu; 

(3) altro strwythur adeiladau neu ychwanegu atynt; ac 

(4) unrhyw waith arall a wneir fel arfer gan berson sydd mewn busnes fel 

adeiladwr.5 

13.12 Mae hyn yn berthnasoli adeiladau sy'n rhestredig neu mewn ardal gadwraeth yn 

union fel ag y mae i'r rhai eraill.  

13.13 Ond nid yw'n ofynnol cael caniatâd cynllunio i wneud gwaith i gynnal a chadw a gwella 

unrhyw ardal nac i wneud unrhyw waith altro arall arno: 

(1) sy'n cael effaith ar y tu mewn i'r adeilad yn unig, neu 

(2) nad yw'n cael effaith o bwys ar ei edrychiad allanol.6 

13.14 Golyga hyn, yn arbennig, mai gwaith sy'n cael effaith ar y tu mewn i'r adeilad yn unig 

yw'r gwaith nad yw'n ofynnol cael caniatâd cynllunio ar ei gyfer.7 

13.15 O ran yr hyn sy'n cael effaith o bwys ar edrychiad allanol yr adeilad, bydd hyn yn 

dibynnu i ryw raddau ar p'un a yw'n un rhestredig ynteu mewn ardal gadwraeth.8 

13.16 Hyd 1991 ystyriwyd yn gyffredinol fod gwaith dymchwel y tu allan i gwmpas datblygu.  

Fodd bynnag, roedd y Llys Apêl, yn Cyngor Sir Caergrawnt v yr Ysgrifennydd Gwladol 

o'r farn fod gwaith dymchwel yn gynwysiedig.9  Diwygiwyd Deddf Cynllunio Gwlad a 

Thref 1990 yn unol â hyn i wneud hynny'n glir, ond yr un pryd cyflwynwyd gweithdrefn 

lle gallai'r Ysgrifennydd Gwladol wneud cyfarwyddyd yn eithrio categorïau datblygu 

penodol rhag yr angen am ganiatâd cynllunio. 10  

13.17 Gan arfer ei bwerau dan y ddeddfwriaeth honno, yn 1992 rhoes yr Ysgrifennydd 

Gwladol gyfarwyddyd yn eithrio gwaith dymchwel adeilad rhestredig, unrhyw adeilad 

                                                

5  DCGTh, a 551(1), (1A), fel ei gafodd ei ddiwygio gan y Ddeddf Cynllunio a Iawndal 1991, a 13. 

6  DCGTh 1990, a 552(2(a). 

7  Gyda’r eithriad posib o weithiau i greu rhagor o le tanddearol. 

8  Burroughs Day v Bristol City Council [1996] 1 PLR 78. 

9  (1992) 64 P&CR 257, CA. 

10  55(2)(g) a DCGTh 1991. 
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mewn ardal gadwraeth neu heneb restredig rhag bod angen caniatâd cynllunio arno.  

Y rhesymeg oedd bod caniatâd yn ofynnol ar gyfer y rhain i gyd dan un o'r 

cyfundrefnau eraill. Mae'r ffaith fod cymhlethdod y cynllun statudol wedi arwain at 

ddyroddi pedwar cyfarwyddyd mewn pedair blynedd yn arwydd o gyflwr anfoddhaol 

y cynllun statudol hwn. 11 

13.18 Cafodd y mwyaf diweddar o'r cyfarwyddyd hynny ei ddileu gan y Llys Apêl yn 2011.12  

Y canlyniad yw bod caniatâd cynllunio bellach yn ofynnol ar pob achos o waith 

dymchwel - yn cynnwys dymchweliad adeilad rhestredig neu adeilad anrhestredig 

mewn ardal gadwraeth.  Fodd bynnag, rhoddir caniatâd yn awtomatig gan Orchymyn 

Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygiad Cyffredinol a Ganiateir) 1995, gydag amod bod 

rhaid rhoi cyfle i awdurdodau cynllunio i reoli dull dymchwel ac adfer y safle.13 

13.19 Rhoddir caniatâd cynllunio hefyd gan erthygl 3 o Orchymyn 1995 ar gyfer nifer o 

gategorïau eraill o fân waith adeiladu, a adwaenir fel arfer fel "datblygiad a ganiateir".  

Mewn llawer o achosion, addasir neu gwneir i ffwrdd yn llwyr â hawliau datblygu a 

ganiateir a fyddai fel arall yn berthnasol mewn perthynas â gwaith o fewn cwrtil 

adeilad rhestredig neu mewn ardal gadwraeth.  Felly, er enghraifft, ni chaniateir codi 

adeilad gardd yng nghwrtil tŷ annedd, a gâi ganiatâd fel arfer gan erthygl 3 y 

Gorchymyn Datblygiad Cyffredinol a Ganiateir14 lle mae'r tŷ annedd yn un rhestredig 

ac mae cyfyngiadau ar faint o strwythurau o'r fath y gellir eu codi dan hawliau datblygu 

a ganiateir mewn ardal gadwraeth.15 

13.20 Mewn rhai achosion, mae modd i'r awdurdod cynllunio dynnu'r caniatâd dan y 

Gorchymyn am gategorïau gwaith penodol yn ôl, gan wneud cyfarwyddyd dan erthygl 

4 y Gorchymyn yng nghyswllt eiddo penodol.  A gwneir hynny weithiau mewn 

ardaloedd cadwraeth. 

13.21 Mewn achosion eraill, rhaid cael caniatâd cynllunio gan yr awdurdod cynllunio (neu, 

ar apêl, gan Weinidogion Cymru).   

Caniatâd adeilad rhestredig 

13.22 Fel y nodir uchod, adeg y cafodd adeiladau hanesyddol eu gwarchod yn gyntaf - gan 

"orchymynion diogelu" dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1932 (yn hwyrach 

ymlaen Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1947 ac 1962 - y gred gyffredinol oedd fod 

"dymchwel" y tu allan i gwmpas "datblygu", yr oedd yn ofynnol cael caniatâd cynllunio 

ar ei gyfer.  Ac roedd gwaith mewnol o hyd y tu allan i gwmpas datblygu.  O'r herwydd, 

roedd yn angenrheidiol cyflwyno gofyn am gael caniatâd dan y gorchymyn i 

                                                

11  CGTh (Dymchweliad – Disgrifiad Adeiladau) Cyfarwyddiad 1992, a andewyddiwyd gan y TCP (Dymchweliad 

– Disgrifiad Adeiladau) (Rhif 2) Cyfarwyddiad 1992, ac ei ail-adnewyddu mewn tro gan y TCP (Dymchweliad 

– Disgrifiad Adeiladau) Cyfarwyddiad 1994, ac eto gan y TCP (Dymchweliad – Disgrifiad Adeiladau) 

Cyfarwyddiad 1995, fel y cyhoeddwyd mewn Atodlen A i Cylchlythyr y Swyffa Gymraeg 31/95. 

12  Save Britain’s Heritage v Secretary of State for Communities and Local Government [2011] EWCA Civ 334; 

am fanylion, gweler llythyr Annwyl Brif Swyddog Cynllunio, a gyhoeddwyd gan y Llywodraeth Gymraeg ar 18 

Ebrill 2011. 

13  GPDO 1995, erthygl 3 a amserlen 3, rhan 31. 

14  O dan y CGTh (Datblygiaeth Cyffredinol Caniataol) Gorchymyn 1995, erthygl 3; amserlen 3, rhan 1, 

dosbarth a. 

15  CGTh (Datblygiaeth Cyffredinol Caniataol) Gorchymyn 1995, amserlen 2, rhan 1, paragraffau E.1(i), E.2. 
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ddymchwel adeilad a warchodir ac i wneud gwaith a fyddai'n cael effaith "ddifrifol ar 

gymeriad yr adeilad".16 

13.23 Ffurfiolwyd y gofyn hwnnw gan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1968, a gyflwynodd 

am y tro cyntaf y cysyniad o "adeilad rhestredig" gan ei gwneud yn ofynnol bod rhaid 

cael "caniatâd adeilad rhestredig" i wneud unrhyw waith ar gyfer 

(1) dymchwel adeilad rhestredig (yn cynnwys strwythur cyn 1948 yn ei gwrtil); neu 

(2) i altro neu ymestyn adeilad rhestredig mewn unrhyw fodd a fyddai'n cael effaith 

ar ei gymeriad fel adeilad o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol 

arbennig.17 

13.24 Mae'r ffurf honno'n parhau yn ei lle heddiw. Mae methu cael caniatâd adeilad 

rhestredig am waith o'r fath yn drosedd atebolrwydd caeth.18   

13.25 Ar y sail hwn y ceisiodd y Llywodraeth yn 1992 eithrio gwaith dymchwel adeilad 

rhestredig rhag yr angen am ganiatâd cynllunio  - gan fod angen caniatâd adeilad 

rhestredig arno eisoes.  Fodd bynnag, fel y nodir uchod, bwriad y cyfarwyddyd oedd 

cyflawni'r hyn a ddileuwyd yn ddiweddar.   

13.26 Bydd hefyd yn bosib rhoi caniatâd adeilad rhestredig yng Nghymru gan gytundeb 

partneriaeth treftadaeth, dan adran 26L Deddf Adeiladau Rhestredig, a fewnosodwyd 

gan adran 28 Deddf Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 201619 am gategorïau penodol 

o waith a nodir yn benodol yn y cytundeb.20 

13.27 O ran gwaith altro ac ymestyn y tu allan i adeilad rhestredig, nid yw hi'n gwbl glir beth 

yw'r gwahaniaeth rhwng y rhai hynny sy'n "cael effaith o bwys ar edrychiad allanol yr 

adeilad" (y mae caniatâd cynllunio'n ofynnol ar eu cyfer fel arfer21) a'r rhai hynny sy'n 

"cael effaith ar ei gymeriad fel adeilad o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol 

arbennig (y mae caniatâd adeilad rhestredig yn ofynnol ar eu cyfer22  ond yn y rhan 

fwyaf o achosion, maent yn debygol o fod yn debyg iawn.   

13.28 Weithiau tybir yn anghywir ei bod yn ofynnol cael caniatâd adeilad rhestredig i godi 

strwythur annibynnol o fewn cwrtil adeilad rhestredig.23  Nid oes; ond fel arfer bydd 

gofyn cael caniatâd cynllunio.  Yn wir, dyma pam nad yw llawer o'r dosbarthiadau o 

ddatblygiad a ganiateir  yn berthnasol mewn perthynas â gwaith yng nghwrtil adeilad 

                                                

16  Ymadroddiad a wnaeth ymddangos yn gyntaf yn y DCGTH 1944, a 29(3). 

17  DCGTh, a 40. 

18  Deddf Adeiladau Cofrestredig 1990, adrannau 7 a 9. 

19  Nid yw yn effeithiol yn llawn. 

20  Yn Lloegr, gall caniatad adeiladau cofrestredig eu rhoi trwy orchymyn caniatad adeiladau cofrestredig (yn 

debyg mewn effaith gorchymyn caniatau datblygiad) – onnid yng Nghymru. 

21  Gweler para13.13. 

22  Gweler para 13.23. 

23  Cotswold DC v Yr Ysgrifennydd Gwladol [1985] JPL 407. 
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rhestredig, i sicrhau y gall gwaith o'r fath barhau i gael ei reoli gan yr awdurdod 

cynllunio.  

Caniatâd ardal gadwraeth  

13.29 Yn sgil cyflwyno ardaloedd cadwraeth yn 1967, cyflwynwyd gofyn lle roedd caniatâd 

yn ofynnol i ddymchwel adeilad anrhestredig mewn ardal gadwraeth (byddai gofyn, 

wrth reswm, gael caniatâd adeilad rhestredig ar gyfer dymchwel un rhestredig).  Yn 

wreiddiol cyfeiriwyd at y caniatâd hwnnw, o hyd, gyda dryswch, fel "caniatâd adeilad 

rhestredig"; pan gydgyfnerthwyd y ddeddfwriaeth gynllunio yn 1990, cymerwyd y 

cyfle i gyflwyno'r term "caniatâd ardal gadwraeth".24 Roedd methu cael caniatâd, dan 

ba bynnag enw, yn drosedd atebolrwydd caeth. 

13.30 Mae Tŷ'r Arglwyddi wedi egluro fod "dymchwel" yn y cyd-destun hwn yn ymestyn yn 

unig at "wneud i ffwrdd â'r cyfan o'r adeilad, [neu] waith i...adeilad fydd yn cynhyrchu 

safle ar gyfer ailddatblygu."25 

13.31 Oherwydd mai ar gyfer dymchwel, ac nid altro, y mae caniatâd ardal gadwraeth yn 

ofynnol, mae nifer y ceisiadau'n weddol fach.  Ac mae dryswch sylweddol o ran pryd 

mae'n ofynnol cael caniatâd. Er enghraifft, nododd Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro 

Morgannwg ei fod, dros gyfnod o bum mlynedd, wedi derbyn 53 o geisiadau am 

ganiatâd ardal gadwraeth. O'r rhain, roedd 14 am waith nad oedd caniatâd yn ofynnol 

ar ei gyfer.  

13.32 Yn Lloegr, cafodd y gofyn i gael caniatâd ardal gadwraeth i ddymchwel ei ddiddymu'n 

ddiweddar gan Ddeddf Menter a Diwygio Rheoleiddio 2013.   Fodd bynnag, arhosodd 

y gofyn i gael caniatâd cynllunio ar gyfer gwaith dymchwel o'r fath, ac, felly, 

cyflwynwyd trosedd newydd o fethu cael caniatâd cynllunio ar gyfer "gwaith 

dymchwel perthnasol" - hynny yw, dymchwel adeilad anrhestredig mewn ardal 

gadwraeth.26  Mae'r caniatâd cynllunio awtomatig i ddymchwel a roddwyd gan 

Orchymyn Datblygiad Cyffredinol a Ganiateir yn gwahardd yn benodol gwaith 

dymchwel mewn ardal gadwraeth yn Lloegr.27 

13.33 Yng Nghymru, mae caniatâd ardal gadwraeth yn parhau'n ofynnol ar gyfer dymchwel 

adeilad anrhestredig mewn ardal gadwraeth yng Nghymru; ac mae methu cael 

caniatâd yn drosedd. 28 

13.34 Fodd bynnag, nid oes angen caniatâd ardal gadwraeth i gynnal categorïau dymchwel 

penodol a restrir mewn cyfarwyddyd gan Weinidogion Cymru - yn enwedig y rhai 

hynny sy'n gymharol anarwyddocaol, neu sydd wedi'u hawdurdodi dan weithdrefnau 

eraill.29 

                                                

24  Cyflwynwyd y term yma yn y DCGTh 1984, mewn perthynas â tir y Goron. 

25  Shimizu (UK) Ltd v Westminster CC [1997] 1 WLR 168, at dud 183. 

26  DCGTh 1990, a 196D, fel y mewnosodwyd gan y Ddeddf Diwygio Menter a Rheoleiddio 2013, amserlen 17. 

27  Gorchymyn Datblygiad Caniataol Cyffredinol 2015, amserlen 2, rhan 11, paragraff B.1(b) 

28  Deddf Adeiladau Rhestredig 1990, a 74. 

29  Mae cyfarwyddiad presennol a gyhoeddwyd gan Ysgrifennydd y Wladwriaeth i Gymru ym mharagraff 20 o 

Cylchlythyr 1/98. Mae’n debygol y bydd y cylchlythyr yma yn cael ei ail-gyhoeddi, yn dilyn diweddariad y 
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Y gorgyffwrdd rhwng yr amrywiol ffurfiau o ganiatâd 

13.35 Canlyniad y set gymhleth hon o ddarpariaethau yw fod y caniatâd sy'n ofynnol ar 

gyfer amrywiol gategorïau gwaith yng Nghymru yn gyffredinol fel a ganlyn: 

(1) mae'n ofynnol cael caniatâd cynllunio (yn unig) ar gyfer newid o bwys yn y 

defnydd a wneir o unrhyw adeilad;   

(2) mae'n ofynnol cael caniatâd cynllunio (yn unig) ar gyfer codi adeilad newydd, 

yn cynnwys un yng nghwrtil adeilad rhestredig; 

(3) gallai fod yn ofynnol cael caniatâd adeilad rhestredig (yn unig) ar gyfer gwaith 

i'r tu mewn i adeilad rhestredig, ond dim ond pe caent effaith ar ei gymeriad fel 

adeilad o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig; 

(4) mae caniatâd cynllunio a chaniatâd adeilad rhestredig yn ofynnol i ddymchwel 

adeilad rhestredig, ond rhoddir caniatâd cynllunio gan y Gorchymyn Datblygiad 

Cyffredinol a Ganiateir (felly dim ond am ganiatâd adeilad rhestredig y mae'n 

rhaid gwneud cais); 

(5) nid yw'n ofynnol cael na chaniatâd cynllunio na chaniatâd adeilad rhestredig 

am waith allanol i adeilad rhestredig nad yw'n cael effaith o bwys ar ei 

edrychiad; 

(6) nid yw'n ofynnol cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer mân waith i'r tu 

allan i adeilad rhestredig a ganiateir gan y Gorchymyn Datblygiad Cyffredinol a 

Ganiateir, ond fel arfer bydd yn ofynnol cael caniatâd adeilad rhestredig ar ei 

gyfer. 

(7) mae'n ofynnol cael caniatâd cynllunio a chaniatâd adeilad rhestredig ar gyfer 

bron iawn i unrhyw waith adeiladu sy'n cael effaith ar adeilad rhestredig, 

(8) mae'n ofynnol cael caniatâd cynllunio a chaniatâd adeilad rhestredig ar gyfer 

gwaith (allanol a mewnol) i adeilad yng nghwrtil adeilad yn y rhestr, lle 

- tybir bod yr adeilad yn rhan o'r adeilad hwnnw yn rhinwedd adran 1(5) 

y Ddeddf Adeiladau Rhestredig a  

- lle mae'r gwaith yn cael effaith ar gymeriad arbennig yr adeilad hwnnw 

(9) mae'n ofynnol cael caniatâd cynllunio ond nid caniatâd adeilad rhestredig ar 

gyfer gwaith (allanol a mewnol) i adeilad yng nghwrtil adeilad yn y rhestr mewn 

amgylchiadau eraill; 

                                                
gyfraith (trwy’r Ddeddf Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016) a pholisi cysylltiedig; ond fe fydd yr 

egwyddorion yn parhau. Mae cyfarwyddiad tebyg yn Lloegr yn eithrio dymchweliadau mân o’r ofyniad am 

caniatad cynllunio – gweler Cyfarwyddiad Ardaloedd Cadwraeth (Cymhwysedd adran 74 o’r Ddeddf 

Cynllunio (Adeiladau Cofrestredig an Ardaloedd Cadwraeth) 1990) 2015. 
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(10) mae'n ofynnol cael caniatâd ardal gadwraeth a chaniatâd cynllunio i ddymchwel 

adeilad anrhestredig mewn ardal gadwraeth, ond rhoddir caniatâd cynllunio 

gan y Gorchymyn Datblygiad Cyffredinol a Ganiateir; a 

(11) mae angen caniatâd cynllunio (yn unig) ar gyfer bron iawn pob gwaith adeiladu 

arall mewn ardal gadwraeth (naill ai codi adeilad newydd neu altro un 

anrhestredig sydd eisoes yn bodoli). 

13.36 O hyn, mae'n dilyn mai'r unig gategorïau gwaith y mae angen cais ar eu cyfer am 

ganiatâd adeilad rhestredig ond nid cais cynllunio yw 

(1) gwaith i'r tu mewn i adeilad rhestredig a gâi effaith ar ei gymeriad fel adeilad o 

ddiddordeb arbennig; a 

(2) gwaith i'r tu allan i adeilad rhestredig sy'n ddatblygiad a ganiateir gan y 

Gorchymyn Datblygiad Cyffredinol a Ganiateir (GDCG). 

13.37 Nid oes categori gwaith y mae'n ofynnol cael caniatâd ardal gadwraeth ond nid 

caniatâdcynllunio ar ei gyfer. 

13.38 Pan fo'n ofynnol cael dau fath o ganiatâd, yn enwedig ar gyfer ymestyn adeilad 

rhestredig neu ar gyfer gwaith arall sy'n cael effaith ar ei du allan, rhaid cael y ddau 

cyn gallu gwneud y gwaith yn gyfreithlon.  Yn ymarferol, os cyflwynir y cais ar bapur, 

mae hyn yn arwain at ddau gais (fel arfer yn dibynnu ar ddwy set o'r un lluniadau); os 

caiff eigyflwyno ar lein, bydd un cais, ar gyfer "caniatâd cynllunio yn ogystal â 

chaniatâd adeilad rhestredig".30  Fel yr eglurir yn y Llawlyfr Rheoli Datblygu, 

bwriad defnyddio'r [ffurflen gais safonol] ar gyfer amlgeisiadau a ddaw 

dan wahanol gyfundrefnau caniatáu yw mireinio'r broses ymgeisio.  

Fodd bynnag, nid yw'n newid y ffaith fod y ceisiadau hyn yn gyfreithiol 

ar wahân a dylai'r awdurdod cynllunio ymdrin â'u dilysrwydd a'r 

penderfyniad a wneir arnynt fel hynny.31 

13.39 P'un ai y gwneir y cais mewn copi caled neu ar lein, yn aml iawn bydd dau adroddiad 

pwyllgor a dau hysbysiad penderfynu, yn cynnwys dwy set o amodau sy'n 

gorgyffwrdd neu dwy set o resymau dros wrthod.   

13.40 Yn wir, datgan yLlawlyfr Rheoli Datblygu"ei bod yn well ystyried ceisiadau cysylltiedig 

am ganiatâd cynllunio a chaniatâd adeilad rhestredig yr un pryd". 32  

13.41 Ymddengys bod ceisiadau cynllunio sy'n ymwneud â'r un gwaith ynghlwm wrth 

oddeutu hanner yr holl geisiadau am ganiatâd adeilad rhestredig.  Cyfnerthir hyn gan 

ffigyrau gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg, oedd wedi derbyn 249 o 

geisiadau am ganiatâd adeilad rhestredig dros y pum mlynedd 2011-16. O'r rhain, 

roedd ceisiadau am ganiatâd cynllunio ynghlwm wrth 112 (45%).  Ymddengys fod 

cyfran y ceisiadau am ganiatâd ardal gadwraeth sydd â cheisiadau cynllunio ynghlwm 

                                                

30  Mae gan y mwyafrif llethol o awdurdodau ffurflen gyfunol ar gael trwy y wefan porth cynllunio.  

31 Llawlyfr Rheoli Datblygu, Tachwedd 2016, paragraff 7.2.6. Am statws y llawlyfr, gweler paragraffau 7.3 ac 
8.37. 

32  Llawlyfr Rheoli Datblygu, Tachwedd 2016, paragraff 20.2.3. 
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wrthynt yn llawer uwch - o'r 39 o geisiadau dilys ym Mro Morgannwg yn yr un cyfnod, 

roedd cais am ganiatâd cynllunio ynghlwm wrth 36.33 

13.42 Fodd bynnag, ymddengys yr ymdrinnir â cheisiadau gyda'i gilydd lle derbynnir 

ceisiadau am ddau fath o ganiatâd, gan arwain at y ddau fath o ganiatâd yn cael eu 

rhoi neu eu gwrthod.  Mewn arolwg a gynhaliwyd yn 2000 yn Lloegr, datganodd 84% 

o'r awdurdodau cynllunio a gymerodd ran (31 o'r 37 oedd yn ateb y cwestiwn) yr 

ymdrinnir â'r holl geisiadau yr un pryd gan yr un swyddog neu bwyllgor.34 Mewn 

egwyddor, byddai'n bosib i un yn unig gael ei ganiatáu (er enghraifft, lle mae gwaith 

annymunol i altro defnydd a wneir o adeilad rhestredig ynghlwm wrth newid derbyniol 

i'r defnydd a wneir o adeilad rhestredig, neu lle bwriedir gwneud gwaith i'r tu mewn 

ac i 'r tu allan), ond roedd hyn yn "brin".   

Gweithdrefnau 

13.43 Yn ogystal â'r prif ddarpariaethau y mae gofyn caniatâd ar eu cyfer, ceir hefyd 

casgliadau sylweddol o ddarpariaethau atodol yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 

1990 (sy'n ymwneud âchaniatâd cynllunio) ac yn Neddf Adeiladau Rhestredig 1990 

(sy'n ymwneud â chaniatâd adeilad rhestredig a chaniatâd ardal gadwraeth). 

13.44 Felly, lle gwrthodir y ddau fath o ganiatâd, gall hynny arwain at ddwy apêl, ac yna at 

ddau benderfyniad ac (os caniateir yr apêl) at ddwy set o amodau - er yn ymarferol 

ymdrinia'r Arolygiaeth o hyd â'r ddwy apêl gyda'i gilydd a dyroddi un llythyr 

penderfynu.  

13.45 Os gwneir gwaith yn absenoldebcaniatâd gallai awdurdod cynllunio sy'n dymuno 

unioni'r sefyllfa orfod dyroddi dau hysbysiad gorfodi sydd, unwaith eto, o bosib, yn 

arwain at ddwy apêl a dau benderfyniad (er y cânt eu dyroddi gyda'i gilydd).  Fel arfer 

bydd methu cael caniatâd adeilad rhestredig neu ganiatâd ardal gadwraeth (ond nid 

methu cael caniatâd cynllunio) yn drosedd. 

13.46 O ganlyniad, mae Deddf Adeiladau Rhestredig 1990 yn cynnwys nifer o 

ddarpariaethau statudol yn ymwneud â chaniatâd adeilad rhestredig - yn darparu ar 

gyfer apeliadau, diddymu caniatâd, iawndal, hysbysiadau prynu, gorfodaeth (yn 

cynnwys gwaharddebion) a heriau statudol35 - sy'n debyg iawn i'r darpariaethau 

cyfatebol sy'n ymwneud â chaniatâd cynllunio yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 

1990.  Ac yna defnyddir rhai o'r darpariaethau ar gyfer caniatadau adeilad rhetsredig 

(yng Nghymru'n unig) gyda chaniatâd ardal gadwraeth.36 

                                                

33  Dywedodd Cynghor Bwrdreistriol Casnewydd eu bod wedi derbyn 39 cais cyfunedig (un am ganiatad 

cynllunio, gyda un am ganiatad adeilad rhestredig, caniatad ardaloedd cadwrol, neu caniatad hysbysiadau) 

mewn cyfnod o ddau flwyddyn, ac fe ddebyniodd Cyngor Caerdydd 76 cais yn 2014, 86 yn 2015 a 76 yn 

2016 cyn Hydref. Yn anffodus, nid oedd ffigyrau ar gael am y cyfanswm o geisiadau am ganiatadau tu fas y 

rhai cynllunio. 

34  Traethawd Simon Williams yn 2000, yn Adran Rheoli eiddo tiriog, Brifysgol Oxford Brookes, yn seiliedig ar 

atebion i holiaduron a gafodd ei hanfon i 50 awdurdod cynllunio, lle derbyniwyd 37 ymateb. 

35  Deddf Adeiladau Rhestredig, ss 7 – 26, 26H-26K, 28, 30 – 46, 60 – 65. A gweler troednodyn 80 isod. 

36  Deddf Adeiladau Rhestredig 1990 adrannau 74 a 75. 
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Sail y polisi dros wneud penderfyniadau  

13.47 Dywed adran 70 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 bod rhaid i awdurdodau 

cynllunio roi sylw i'r cynllun datblygu wrth ymdrin â cheisiadau cynllunio, cyn belled 

ag y'u bod o bwys, i ystyriaethau sy'n ymwneud â defnyddio'r Gymraeg ac 

ystyriaethau eraill o bwys.37  Trwy estyniad, mae'r un peth yn berthnasol i arolygwyr 

cynllunio sy'n penderfynu ar apeliadau yn erbyn gwrthod caniatâd. At hyn, byddir yn 

gwneud penderfyniadau'n unol â'r cynllun oni noda ystyriaethau eraill o bwys fel arall. 
38  

13.48 Rhaid i bolisïau'r cynllun datblygu ystyried polisïau cenedlaethol cyfredol,39 fydd yn 

cynnwys y rhai hynny sy'n ymwneud â'r amgylchedd hanesyddol.40  Ac yn ymarferol 

mae'r rhan fwyaf o gynlluniau datblygu'n cynnwys polisïau a bwriadau sy'n ymwneud 

â'r amgylchedd hanesyddol.  O'r herwydd, byddir yn gwneud penderfyniad ar 

geisiadau ac apeliadau cynllunio yn wyneb polisïau'n ymwneud â'r 

amgylcheddhanesyddol cymaint â'r rhai hynny sy'n ymwneud â materion eraill.  

13.49 Yn ymarferol, er na chaiff ei grybwyll yn benodol ar hyn o bryd yn y Ddeddf, "ystyriaeth 

o bwys" mawr wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio yw polisi Gweinidogion 

Cymru.41 Mae wedi cynnwys erioed tomen o bolisïau ar yr amgylchedd hanesyddol.42 

13.50 At hyn, datgan adran 66 Deddf Adeiladau Rhestredig 1990 bod rhaid i awdurdod 

cynllunio neu arolygwr cynllunio roi ystyriaeth arbennig i ba mor ddymunol yw 

diogelu'r adeilad neu ei leoliad neu i unrhyw nodweddion o ddiddordeb pensaernïol 

neu hanesyddol arbennig sydd gan gais am ganiatâd cynllunio am ddatblygiad sy'n 

cael effaith ar adeilad rhestredig neu ei leoliad.  Ac mae'r llysoedd wedi cadarnhau 

bod pwysigrwydd y dyletswyddau dan y Deddf Adeiladau Rhestredig, yn ffactor o 

"bwysigrwydd a phwysoliad sylweddol", wrth wneud penderfyniadau ar geisiadau 

cynllunio.43 Mae'n dilyn nad mater eilaidd yw'r ddyletswydd i ddiogelu'r amgylchedd 

hanesyddol mewn perthynas â phenderfynu ar geisiadau cynllunio; mae'n un pwysig 

iawn.   

13.51 O ran ceisiadau am ganiatâd adeilad rhestredig, datgan adran 16 Deddf Adeiladau 

Rhestredig 1990 bod rhaid i awdurdodau cynllunio neu arolygwr cynllunio, wrth 

ystyried cais, roi ystyriaeth arbennigi ba mor ddymunol yw diogelu'r adeilad rhestredig 

dan sylw neu ei leoliad neu unrhyw nodweddion o ddiddordeb pensaernïol neu 

hanesyddol arbennig sydd ganddo. Mae hynny union yr un peth â'r prawf sy'n 

                                                

37  Gweler para 5.16. 

38  Deddf Cynllunio a Prynu gorfodol 2004, a38(6). 

39  Deddf Cynllunio a Prynu gorfodol 2004, a38(6). 

40  Polisi Cynllunio Cymru, paragraff 6.4.1. 

41  Gweler paragraff 5.67 i 5.73. 

42 Ym Mholisi Cynllunio Cymru, Pennod 6, ac NCT 24 ar hyn o bryd.   

43  East Northamptonshire DC v Yr Ysgrifennydd Gwladol [2014] EWCA Civ 137, [2015] 1 WLR, CA, gan 

Sullivan LJ at [29], a gafodd ei gymeradwyo yn Mordue v Yr Ysgrifennydd Gwladol [2015] EWCA Civ 1243, 

[2016] 1 WLR 2682, CA. Gweler para 5.46. 
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berthnasol i ymdrin â cheisiadau am ganiatâd cynllunio. Yn wir, yn wreiddiol un 

dyletswydd yn unig oedd yn gwbl berthnasol i'r ddau fath o ganiatâd.44 

13.52 Datgan adran 72 Deddf Adeiladau Rhestredig 1990 y byddir yn rhoi sylw arbennig i 

ba mor ddymunol yw diogelu neu wella cymeriad neu edrychiad ardal gadwraeth yng 

nghyswllt unrhyw adeilad neu dir yn yr ardal honno wrth ymarfer unrhyw swyddogaeth 

dan y Deddfau Cynllunio.  Ymhlith pethau eraill, byddai'r swyddogaethau hynny'n 

cynnwys ymdrin â cheisiadau am ganiatâd cynllunio, caniatâd adeilad rhestredig neu 

ganiatâd ardal gadwraeth. Mae pwysigrwydd y ddyletswydd hon, hefyd, wedi'i 

bwysleisio gan y llysoedd.45 

13.53 Mae polisïau Llywodraeth Cymru, fel y'u nodir ymMholisi Cynllunio Cymru, yn 

berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau am naill ai caniatâd cynllunio neu ganiatâd 

adeilad rhestredig neu ganiatâd ardal gadwraeth.46 Felly hefyd bolisïau Cadw mewn 

Egwyddorion Cadwraeth. 47 

13.54 Er nad oes dyletswydd bendant i awdurdodau sy'n penderfynu ar geisiadau am 

ganiatâd adeilad rhestredig ystyried y cynllun datblygu, mae'r matrics polisi sy'n 

rheoligwaith penderfynuar wahanol fathau o geisiadau, felly, yn ymarferol, yn debyg 

iawn. 

13.55 At hyn, mae ystod o ddyletswyddau statudol eraill yn berthnasol i awdurdodau sy'n 

cynnal unrhyw swyddogaeth dan unrhyw Ddeddf, a fyddai'n cynnwys ymdrin â 

cheisiadau am ganiatâd cynllunio, caniatâd adeilad rhestredig neu ganiatâd ardal 

gadwraeth.  Maent yn cynnwys dyletswyddau sy'n ymwneud ag ystod eang o 

bynciau, y'u hystyriwyd ynghynt.48 

13.56 Rhoddir ar bob corff cyhoeddus y ddyletswydd i wneud gwaith datblygu cynaliadwy, 

dan adran 3 Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.49 Datgan adran 2 

Deddf Cynllunio Cymru 2015 fod y ddyletswydd hon yn benodol berthnasol i waith 

paratoi cynlluniau datblygu, a phenderfynu ar geisiadau am ganiatâd ac apeliadau 

cynllunio.  Nid yw'n benodol berthnasol i swyddogaethau eraill dan Ddeddf Cynllunio 

Gwlad a Thref 1990, nac i'r rhai hynny dan Ddeddf Adeiladau Rhestredig 1990; ond 

mae'r ddyletswydd eang dan adran 3 Deddf Llesiant 2015 yn gyffredinol, a byddai'n 

ymddangos ei bod yn cynnwys swyddogaethau o'r fath. 

13.57 Felly, nid yw'r achos, fel yr awgrymwyd gan rai ymatebwyr i'r Pwrpas Cwmpasu, yn 

un o benderfynu ar geisiadau am ganiatâd adeilad rhestredig achaniatâdardal 

gadwraeth yn unig yn wyneb effaith y gwaith arfaethedig ar yr ased hanesyddol dan 

sylw.50 Efallai mai dyna yw'r sefyllfa'n ymarferol, ond nid yw'n adlewyrchu'r hyn sy'n 

                                                

44  DCGTh 1968, a 41(3), a ddaeth yn rhan o’r DCGTh 1971 a 56(3). Parhaeir y sefyllfa yma yng Ngogledd 

Iwerddon; gweler Deddf Cynllunio (Gogledd Iwerddon) 2011, a 91(2). 

45 Bath Society v Yr Ysgrifennydd Gwladol [1991] 2 PLR 51, CA, tud 64H.  

46  Polisi Cynllunio Cymru, rhifyn 9, Tachwedd 2015, paragraffau 4.11.3, 6.1.4, 6.5.13. 47  

47  Egwyddorion Cadwraeth, paragraffau 34, 51. 

48  Gweler paragraffau 5.93 - 5.110. 

49  Gweler paragraff 5.82. 

50  Gweler sylwadau grwp treftadaeth Cymru, a nodwyd at baragraff 13.77, a rhai yr AMS at baragraff 13.111. 
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ofynnol dan y gyfraith.  A bydd yn anorfod y bydd y gwaith penderfynu ar bob cais o'r 

fath yn ymarfer cydbwyso, yn cadw mewn cof yr holl ystyriaethau perthnasol, i weld 

p'un a yw'r gwaith arfaethedig yn ddymunol ynteu'n angenrheidiol.51 

 

SYMLEIDDIO'R GYFRAITH O BOSIB 

Adolygiadau blaenorol 

13.58 Yn ei adroddiad 2004 ar Rôl Adeiladau Hanesyddol mewn Adfywio Trefol, nododd 

Pwyllgor Tai, Cynllunio, Llywodraeth Leol a'r Rhanbarthau Swyddfa'r Dirprwy Brif 

WeinidogyTŷ'r Cyffredinbod gormod o hawliau a chaniatadau'n ofynnol cyn bod modd 

altro neu addasu adeilad hanesyddol.52 

13.59 Argymhellodd Adolygiad Barker o Gynllunio Defnydd Tir, a gomisiynwyd gan 

Drysorlys Ei Mawrhydi yn 2006: 

y dylai'r Llywodraeth ymrwymo'n ffurfiol i uno'n raddol yr amryfal 

gyfundrefnau caniatáu yn dilyn y bwriad i uno caniatadau henebion 

rhestredig ac adeiladau rhestredig a dylai nodi cynigion yn 2007.  Un 

opsiwn fyddai dod â'r caniatadau treftadaeth a chynllunio ynghyd.53 

13.60 Datganai Deddf Cynllunio 2008, a gyflwynodd system newydd o "ganiatâd datblygu" 

ar gyfer prosiectau seilwaith mawr,54 y byddai caniatâd o'r fath, unwaith y câi ei roi, 

yn osgoi'r angen am ganiatâd cynllunio ac (mewn perthynas â phrosiect yn Lloegr) 

caniatâd heneb restredig, caniatâd adeilad rhestredig a chaniatâd ardal gadwraeth.55 

13.61 Daeth Adolygiad Penfold o Ganiatadau nad oeddynt yn rhai Cynllunio, a gomisiynwyd 

gan yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau yn 2009, i'r casgliad fod uno'n parhau'n nod 

tymor hir deniadol posib, ond ei fod yn newid rhy gymleth i'w wneud pan oedd cyfyngu 

difrifol ar adnoddau.56 

13.62 Roedd yr adolygiadau uchod yn berthnasol i Gymru a Lloegr.  Mewn perthynas â 

Lloegr, bu iddynt arwain at newid (a gyflwynwyd yn Neddf Menter a Rheoleiddio 

Diwygio 2013) lle mai caniatâd cynllunio'n unig oedd yn ofynnol ar waith yr oedd 

caniatâd ardal cadwraeth yn ofynnol ar ei gyfer yn flaenorol - gyda methu cael 

caniatâd cynllunio am waith o'r fath yn dod yn drosedd.57 Ni wnaeth Deddf yr 

Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016, oedd yn ganlyniad i ymgysylltiad helaeth â 

rhanddeiliaid, newid tebyg mewn perthynas â Chymru.   

                                                

51  Gweler, er enghraifft, Polisi Cynllunio Cymru, paragraff 6.5.13. 

52  Pwyllgor yr Sywddfa yr Is-Brif Wenidog, Ty Cyffredin: Tai, Cynllunio, Llywodraeth Leol a’r Rhanbarthau, 

unarddegfed adroddiad sesiwn 2003-04, Cyfrol I – Adroddiad, argymhelliad 81. 

53  Arolwg Barker ar Cynllunio Defnydd Tir – Adroddiad Terfynol 2006, argymhelliad 16. 

54  Gweler paragraffau 9.12 i 9.14. 

55  Deddf Cynllunio 2008, a 33(1). 

56  Arolwg Penfold ar Caniatadau di-Gynllunio, Adran Arloesi Busnes a Sgiliau, Mehefin 2010, paragraff 4.57. 

57  DCGTh 1990, a 196D, a gyhoeddwyd gan y Ddeddf Diwygio Menter a Rheoleiddio 2013, amserlen 17, para 

6. 
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13.63 Yn erbyn y cefndir hwnnw, nodwyd gennym yn ein Papur Cwmpasu y newid oedd 

wedi'i gyflwyno yn Lloegr, a'i gynnig yn amodol gan wneud newid tebyg ond mwy 

pellgyrhaeddol yng Nghymru, lle mai yn y dyfodol caniatâd cynllunio'n unig a fyddai'n 

ofynnol ar gyfer gwaith y mae naill ai caniatâd adeilad rhestredig neu ganiatâd ardal 

gadwraeth yn ofynnol ar ei gyfer ar hyn o bryd - naill ai'n ogystal â chaniatâd cynllunio 

neu fel arall.   Arweiniodd hyn at nifer o ymatebion, gyda rhai ohonynt yn cael eu 

mynegi'n gryf iawn.  

Barn o blaid newid 

13.64 Roedd y rhan fwyaf o ymatebwyr i'r Papur Cwmpasu yn cefnogi'r bwriadau i uno'r 

cyfundrefnau caniatáu.58 Daeth cefnogaeth gan yr Arolygiaeth Gynllunio - oedd yn 

ystyried y gallai dod â nhw ynghyd fodd yn fuddiol - yn ogystal â chan mwyafrif yr 

awdurdodau lleol, a chan bob un o dair cangen Cymdeithas Swyddogion Cynllunio 

Cymru (y Gymdeithas).  Disgrifiodd un aelod o gangen y gogledd o'r Gymdeithas 

uno'r caniatadau fel "rhywbeth nad oedd rhaid meddwl fawr ddim amdano".   

13.65 Datganodd cangen y de-ddwyrain o'r Gymdeithas: 

Croesewir uno caniatadau.  Ystyria'r rhan fwyaf o'r cyhoedd eu bod yn 

gwneud cais am ganiatâd cynllunio ym mhob achos; yr Awdurdodau 

Cynllunio Lleol yn unig sy'n gwahaniaethu rhwng y caniatadau 

oherwydd y ddeddfwriaeth.  Y peth pwysig yw bod y gefnogaeth 

ddeddfwriaethol a pholisi'n ei gwneud yn glir y bydd yr ystyriaethau o 

bwys ar gyfer pennu cais am ganiatâd i wneud gwaith i adeilad 

confensiynol yn wahanol i waith oedd yn ymwneud ag adeilad 

rhestredig neu mewn ardal gadwraeth, ac yn y blaen.    Mae hyn yn 

rhywbeth y bydd yn rhaid meddwl trwyddo fel rhan o'r broses hon i 

sicrhau na fydd cyflwyno cais cynllunio'n dod yn rhy gymleth. 

13.66 Ystyriai Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf y byddai uno cyfundrefnau 

caniatáu'n creu system a fyddai'n fwy hygyrch i'r cyhoedd ac yn gwneud i ffwrdd â 

dyblygu gwaith a rhyw gymaint o'r baich gweinyddol a roddir ar gynghorau sy'n gorfod 

ymdrin â cheisiadau sy'n berthnasol i ddwy gyfundrefn ganiatáu neu fwy.  

13.67 Cryfhaodd ystod o gyrff yr ymgynghorwyd â nhw ac oedd o blaid yr uno, eu 

cefnogaeth trwy egluro na ddylai unrhyw fwriad i gyfuno caniatadau golli unrhyw hawl 

i wneud sylwadau neu lastwreiddio gwarchodaeth o'r amgylchedd hanesyddol. Er 

enghraifft, cytunodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-Nedd Port Talbot a'r 

Gymdeithas Swyddogion Cynllunio (De-Orllewin) y byddai gwneud i ffwrdd â dyblygu 

gwaith yn symleiddio'r broses ac yn gwella effeithlonrwydd, ond nodwyd bod risg y 

gallai cyfuno cyfundrefnau caniatáu israddio arwyddocâd effeithiau ar yr amgylchedd 

hanesyddol. Awgrymiasant y gellid rhoi sylw i hyn trwy gynnwys meini prawf 

ychwanegol mewn perthynas â cheisiadau sy'n ymwneud â'r amgylchedd 

hanesyddol.  

13.68 Dywedodd Cymdeithas Swyddogion Cynllunio Cymru (De-Ddwyrain): 

                                                

58  Fe wnaeth 39 mynegu barn ar y syniad o uno mathau o ganiatad: cytunodd 23, fe anghytunodd 11 ac fe 

oedd 5 yn niwtral. 
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Nid oes gwrthwynebiadau i'r camau hwyrach fel y disgrifir yn yr 

ymgynghoriad. Fodd bynnag, lle nodir bod gorgyffwrdd rhwng y camau 

hynny a'r cyfnod cyntaf (cynllun datblygu a rheoli datblygu), dylid achub 

ar y cyfle i symleiddio'r ddeddfwriaeth, e.e. y dyletswyddau sy'n 

gorgyffwrdd ac yn codi o'r angen am ganiatâd cynllunio, caniatâd 

adeilad rhestredig a chaniatâd henebion.  

13.69 Cefnogai Cyngor y Bar yr egwyddor o greu un broses gwneud penderfyniadau, er 

mwyn osgoi gwaith dyblygu dryslyd a chostus un prosiect oedd yn cael ei ystyrieddan 

gyfundrefnau ar wahân, ar yr amod na fyddai'n arwain at golli hawl i wneud sylwadau.  

13.70 Yn gyffredinol cytunai Cymdeithas y Landlordiaid Preswyl gydag uno caniatadau ond 

awgrymwyd ganddynt gyflwyno system o optio allan fel y gallai ymgeiswyr wneud 

cais ar wahân am ganiatâd pe dymunent wneud hynny.  Dywedodd: 

.... ar gyfer newid defnydd ar gyfer adeilad rhestredig efaillai y 

dymunech sefydlu'r egwyddor fod newid defnydd yn ddefnyddiol cyn i 

chi ddechrau ar y broses ddylunio fanwl a allai olygu, yn achos adeilad 

rhestredig, bod rhaid i chi gyflogi pensaer cadwraethol.59 

13.71 Credai'r Gymdeithas Cynllunio Gwlad a Thref y byddai'n ddefnyddiol cyfuno 

cyfundrefnau caniatáu yn y Côd ond 'yn hwyrach ymlaen'.  Awgrymodd y byddai'r 

uno'n golygu 'y deuai'r broses gynllunio'n fwy integredig', fodd bynnag, 'ni ddylid ei 

dilyn os yw'n arwain  at ychwanegu haenau pellach o gymlethdod a gwaith papur'.  

13.72 Awgrymodd Richard Harwood C.F. y dylem ystyried diddymu caniatâd adeilad 

rhestredig a chaniatâd ardal gadwraeth trwy ymestyn diffiniad datblygu (i gynnwys 

gwaith i adeiladau rhestredig) a chyflwyno sancsiynau troseddol i gynnwys gwaith o'r 

fath a gwaith dymchwel.  

13.73 Mynegodd Nigel Hewitson, cyn-gyfarwyddwr cyfreithiol English Heritage, hefyd y farn 

mai uno caniatâd cynllunio, caniatâd adeilad rhestredig a chaniatâd ardal gadwraeth 

(ond nid caniatâd heneb restredig) "yw yn bendant y ffordd ymlaen".  60 

Barn ansicr 

13.74 Roedd pump o'r cyrff yr ymgynghorwyd â nhw - yn cynnwys tri awdurdod cynllunio - 

yn ansicr eu barn.  Er enghraifft, dywedodd Cyngor Caerdydd y gellid bod mantais i 

un cais mewn amgylchiadau penodol ond bydd angen rhoi ystyriaethofalus i'r mater 

oherwydd cymlethdod materion a gyfyd weithiau.  Dywedodd y gallai cyfuno meysydd 

perthnasol o ddeddfwriaeth fod yn fantais, ond y gallai fod yn fanteisiol cadw 

ceisiadau ar wahân.  

13.75 Roedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-Nedd Port Talbot hefyd yn ansicr eu barn.  

Yn ei ymateb cyffredinol, nododd fod 'dyblygu'n ychwanegu at y beichiau 

biwrocrataidd a gall fod yn ddryslyd i'r cyhoedd ac i ymgeiswyr lle mae'n ofynnol cael 

                                                

59  Gweler para 13.42 uchod. 

60  Gweler hefyd para 13.113. 
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sawl caniatâd ar gyfer un cynllun'.   Fodd bynnag, mynegodd swyddog cadwraeth y 

Cyngor 'bryder difrifol ynghylch uno caniatadau'.  Nododd: 

Yn gyntaf, er y gallai bod gwerth mewn uno'r holl ganiatadau cynllunio 

a threftadaeth, mae gennym eisoes raniad ymhlith yr awdurdodau sy'n 

penderfynu yn yr ystyr mai Cadw sy'n penderfynu [ar ganiatâd heneb 

restredig].  Rwy'n tybio fod hyn yn annhebygol o newid ac, yn enwedig 

o gofio fod rhai safleoedd wedi'u rhestru a'u cofrestru, rwyf ychydig yn 

boenus ynghylch y posibilrwydd o gryfhau'r rhaniad hwn ar adeg pan 

fo llawer o waith yn cael ei wneud trwy Ddeddf yr Amgylchedd 

Hanesyddol (Cymru) er mwyn cynhyrchu cyfres unedig o 

ddeddfwriaeth a chanllawiau ar yr amgylchedd hanesyddol.   

Barn yn erbyn newid 

13.76 Mynegwyd gwrthwynebiad (gwrthwynebiad cryf mewn rhai achosion) gan oddeutu 

draean o ymatebwyr, yn bennaf gan y rhai hynny yn y sector treftadaeth ond ddim yn 

gyfyngedig iddynt.61 

13.77 Dywedodd Grŵp Treftadaeth Cymru, grŵp ambarél yn cynrychioli 13 o wahanol 

sefydliadau, y byddai'n 'gwrthwynebu'n gryf' unrhyw newid i'r broses ganiatáu sydd 

eisoes yn bodoli a fyddai'n tanseilio statws asedau hanesyddol neu gyfrifoldeb  a 

phwerau awdurdod caniatáu i warchod asedau hanesyddol.  Ymhelaethodd ar ei 

bryderon fel a ganlyn: 

Mae'r Grŵp yn bryderus y deuai ystyriaeth ynghylch diogelu'r 

amgylchedd hanesyddol yn fater eilaidd i ystyriaethau cynllunio 

cyffredinol, yn enwedig felly'r rhagdybiaeth gyffredinol o blaid datblygu 

cynaliadwy a amlinellir ym Mholisi Cynllunio Cymru. Mae'r 

rhagdybiaeth hon yn aml yn groes i'r gofyn sydd yn Neddf Adeiladau 

Rhestredig 1990 i'r rhai sy'n gwneud penderfyniad 'roi ystyriaeth 

arbennig i ba mor ddymunol yw diogelu'r adeilad neu ei leoliad neu 

unrhyw nodwedd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol sydd 

ganddo'. 

13.78 Fodd bynnag, nododd Grŵp Treftadaeth Cymru (ac Ymddiriedolaeth y Theatrau) fod 

caniatâd ardal gadwraeth wedi'i ddileu yn Lloegr ac ystyriodd y gallai rhesymoli tebyg 

i hynny fod yn fuddiol yng Nghymru. 

13.79 Un awdurdod cynllunio'n unig a anghytunodd gyda chyfuno cyfundrefnau caniatáu,. 

Roedd yn well ganddo weld cadw'r ddwy weithdrefn (caniatâd cynllunio a chaniatâd 

adeilad rhestredig) ond iddynt gael eu rheoli gan yr un darn o ddeddfwriaeth, yn 

debyg i'r model a fabwysiadwyd yn Neddf Cynllunio (Gogledd Iwerddon) 2011.   

13.80 Codwyd pryder hefyd gan sawl ymatebwr ynghylch effaith uno caniatadau ar 

debygolrwydd awdurdodau cynllunio'n cyflogi staff â digon o arbenigedd cadwraethol.  

                                                

61  Gan gynnwys y Gymdeithas Cofadeiladau Hynafol, Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru, Cyngor Archaeoleg 

Prydeinig, Sefydliad Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol, Y Gymdeithas am Amddiffyniad Adeiladau Hynafol, 

Ymddiredolaeth Theatrau a Grwp Treftadaeth Cymru. 
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Nodwyd ganddynt bod eisoes prinder amlwg o staff o'r fath ac awgrymasant y gallai 

cyfuno caniatadau waethygu hyn. 

13.81 Roedd Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru, er enghraifft, yn gwrthwynebu'n gryf i'r 

bwriad o gyfuno caniatâd cynllunio a chaniatâd adeilad rhestredig, yn ogystal â 

chaniatâd ardal gadwraeth.  Mynegwyd eu gwrthwynebiad fel a ganlyn: 

Buasem yn hynod bryderus y ceid rhagor o golli arbenigwyr 

cadwraethol mewn awdurdod lleol wrth i gadwraeth gael ei neilltuo i'r 

cyrion a chesiadau'n cael eu penderfynu gan gynllunwyr sydd â fawr 

ddim profiad nac arbenigedd, neu ddim o gwbl, mewn cadwraeth 

adeiladau neu henebion.  Mae'r duedd gyfredol o leihau nifer y staff 

arbenigol a gwneud arbedion trwy leihau nifer staff yn gwneud hyn yn 

bosibilrwydd real. 

Bydd diffyg sgiliau arbenigol yn golygu na roddir digon o ystyriaeth i'r 

amgylchedd hanesyddol ac y bydd gostyngiad yn ansawdd gwaith 

gwneud penderfyniadau'n arwain at neilltuo'r amgylchedd hanesyddol 

i'r cyrion a fyddai, at hyn, yn atal y gofynion cyfreithiol rhag cael eu 

cyflawni i warchod asedau hanesyddol yng Nghymru. 

13.82 Gwnaeth Cyngor Sir Fynwy'r sylw: 

Ceir pryderon ynghylch uno'r cyfundrefnau caniatadau cynllunio ac 

adeiledad rhestredig, yn bennaf ynghylch y gostyngiad posib yn lefel y 

sgiliau arbenigol i gynghori ar reolaeth briodol o'r amgylchedd 

treftadaeth a lle darperir cyngor arbenigol, gallai hyn lastwreiddio ei 

bwysigrwydd wrth ei gydbwyso yn erbyn ystyriaethau eraill o bwys. 

13.83 Nid y bobl hynny sy'n darparu cyngor o'r fath yw'r unig rai i godi'r broblem hon; 

codwyd pryderon tebyg gan Gymdeithas y Tirfeddianwyr:  

Y broblem yw bod y system Caniatâd Adeilad Rhestredig gyfredol yn 

ei gwneud yn ofynnol i unrhyw adeilad rhestredig gael ei graffu gan 

arbenigwyr yn yr awdurdod lleol (ac fel arfer yn Cadw) ond bod llai a 

llai o adnoddau digonol ar gyfer y gofyn hwnnw mewn awdurdodau 

lleol. Bod diffyg adnoddau 

(i) yn ei gwneud yn rhy anodd cael caniatâd am newid cydnaws o'r 

math sydd ei angen i sicrhau y caiff adeiladau rhestredig eu 

diweddaru  ac y cânt eu gwerthfawrogi a'u cynnal a'u cadw gan eu 

perchenogion; ac 

(ii) yn ei gwneud yn rhy hawdd i berchnogion maleisus niweidio 

diddordeb arbennig yr adeiladau rhestredig heb ganiatâd oherwydd 

bod diffyg adnoddau'n gwneud gorfodaeth yn annhebygol. 

13.84 Cododd y rhai hynny a wrthwynebai'r diwygio awgrymedig nifer o bwyntiau a gyfyd 

o'r angen i gynnal lefel bresennol y warchodaeth ar gyfer asedau hanesyddol.   

Roeddynt yn ymwneud yn bennaf â materion o egwyddor - yn enwedig o ran sail y 

polisi dros reolaeth - ond roeddynt hefyd yn cyffwrdd ag amryfal bwyntiau manylach.   
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OPSIYNAU AR GYFER DIWYGIO POSIB 

13.85 Yn wyneb yr ystyriaethau uchod, rydym wedi nodi pum opsiwn posib o ran y ffordd y 

gellid ymdrin â'r mater hwn yn y Bil: 

(1) Dim newid (cadw'r caniatâd cynllunio, caniatâd adeilad rhestredig a chaniatâd 

ardal gadwraeth);  

(2) Cadw dau fath o ganiatâd (caniatâd cynllunio a chaniatâd adeilad rhestredig / 

caniatâd ardal gadwraeth), ond mewn un darn o ddeddfwriaeth;   

(3) Cadw dau fath o ganiatâd, ond darparu fel bod angen un yn unig; 

(4) Cyfuno caniatâd cynllunio a chaniatâd ardal gadwraeth, ond cadw caniatâd 

adeilad rhestredig; 

(5) Dileu caniatâd adeilad rhestredig a chaniatâd ardal gadwraeth, a'i gwneud yn 

ofynnol cael caniatâd cynllunio ar gyfer holl fathau'r gwaith y mae'n ofynnol 

cael y naill fath o ganiatâd a'r llall ar eu cyfer ar hyn o bryd.  

13.86 Ystyriwn bob un yn eu tro. 

Opsiwn un: dim newid 

13.87 Wrth gynhyrchu'r Côd Cynllunio newydd i Gymru, mae nifer o ffyrdd posib y gellid 

ymdrin â'r mater hwn. 

13.88 Yn y lle cyntaf byddai'n syml bwrw ymlaen gyda'r drefn sydd eisoes yn bodoli - hynny 

yw, 

(1) cadw'r angen i gael "caniatâd cynllunio" ar gyfer datblygu, gyda'r darpariaethau 

sy'n ymwneud â chaniatâd cynllunio i fod yn y Côd Cynllunio, a 

(2) chadw gofyn ar wahân ar gyfer caniatâd adeilad rhestredig a chaniatâd ardal 

gadwraeth, a chynnwys y ddarpariaeth sy'n ymwneud â chaniatâd o'r fath yng 

Nghôd newydd yr Amgylchedd Hanesyddol, ynghyd â'r darpariaethau sy'n 

ymwneud â phynciau ar wahân i ganiatâd (megis dynodi, cytundebau 

partneriaeth, grantiau, gwaith atgyweirio).   

13.89 Byddai hynny'n cadw'r fantais sydd eisoes yn bodoli o bwysleisio pwysigrwydd 

adeiladau rhestredig ac ardaloedd cadwraeth trwy gael mathau o ganiatâd sydd ar 

wahân, ond byddai hefyd yn parhau bodolaeth cynlluniau statudol ar wahân ond sy'n 

gorgyffwrdd am byth, gan ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr y system  mewn nifer 

o achosion gael dau ganiatâd gan un awdurdod am un set o waith. 

Opsiwn dau: dau ganiatâd, ond mewn un darn o ddeddfwriaeth 

13.90 Yn ail, byddai'n bosib cadw'r ddwy system, ond cynnwys y ddwy ohonynt yn y Côd 

Cynllunio newydd.  Yna, y darpariaethau nad oedd angen caniatâd ar eu cyfer fyddai'r 

unig beth y byddai Côd yr Amgylchedd Hanesyddol yn ei gynnwys - hynny yw, y 

darpariaethau hynny sy'n ymwneud â nodi adeiladau rhestredig, ardaloedd 

cadwraeth a henebion rhestredig, gwaith atgyweirio, grantiau, gwarcheidwadaeth, 

cytundebau partneriaeth ac yn y blaen.   
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13.91 Byddai hynny'n debyg i'r dull gweithredu a fabwysiadwyd yng Nghymru a Lloegr cyn 

1990, lle roedd y ddau gôd yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1971.   Byddai hefyd 

yn debyg i Ddeddf Cynllunio (Gogledd Iwerddon) 2011, er bod y Ddeddf honno hefyd 

yn cynnwys y darpariaethau nad oes angen caniatâd ar eu cyfer ac sy'n ymwneud 

ag adeiladau rhestredig ac ardaloedd cadwraeth (ond nid y rhai hynny sy'n ymwneud 

â henebion). 

13.92 Byddai'r ail ddull gweithredu'n cadw'r ddau gynllun caniatâd statudol sydd ar wahân 

ond yn gorgyffwrdd, ond byddai'n symleidio mymryn ar y gyfraith trwy roi'r ddau 

ohonynt yn yr un darn o ddeddfwriaeth.  Fodd bynnag, byddai'n gwahanu'r gyfundrefn 

ganiatáu oddi wrth yr holl ddarpariaethau eraill sy'n gysylltiedig â dynodi a rheoli 

adeiladau rhestredig. 

Opsiwn tri: dau ganiatâd, ond angen un yn unig 

13.93 Dull gweithredu arall fyddai cadw'r ddwy system ganiatáu ond trefnu y byddai 

caniatâd cynllunio'n cael ei roi yn awtomatig fel caniatâd adeilad rhestredig lle mae'n 

ofynnol cael y ddau fath o ganiatâd am un rhaglen waith.  Mae hyn yn debyg o ran 

cysyniad i'r gyfundrefn a gyflwynwyd yng nghyswllt prosiectau mawr gan Ddeddf 

Cynllunio 2008, sy'n datgan: 

i'r graddau ei bod yn ofynnol cael caniatâd datblygu i ddatblygu, nid 

yw'n ofynnol cael yr un o'r isod ar gyfer y datblygiad na'i roi mewn 

perthynas ag o -  

(a) caniatâd cynllunio...62 

13.94 Byddai'n bosibl cyflwyno darpariaeth debyg i'r perwyl nad oes angen caniatâd 

cynllunio ar gyfer dymchwel, altro neu ymestyn adeilad rhestredig, lle mae caniatâd 

cynllunio wedi ei roi ar gyfer yr un gwaith.  

13.95 Fodd bynnag, byddai hynny'n gadael dau fath o ganiatâd yn eu lle.   Byddai hefyd yn 

golygu lle mae'r cynnig yn cynnwys pecyn o waith, gyda rhywfaint ohono mewn 

gwahanol gategorïau yn y rhestr ym mharagraff 13.35 uchod - er enghraifft, defnydd 

newydd ar gyfer adeilad rhestredig, yn cynnwys gwaith addasu mewnol, rhyw 

gymaint o waith allanol a rhyw gymaint o fewn ei gwrtil, y byddai'n dal yn 

angenrheidiol (ac ni fyddai'n ddidrafferth o bell ffordd) weithio allan pa fath o ganiatâd 

fyddai'n ofynnol ar gyfer pa ran o'r cynnig.  

13.96 O'r herwydd, ystyriwn yn amodol na fyddai gweithredu fel hyn yn ddoeth. 

Opsiwn pedwar: cyfuno caniatâd ardal gadwraeth (yn unig) gyda chaniatâd cynllunio 

13.97 Byddai'n bosib cyfuno caniatâd ardal gadwraeth gyda chaniatâd cynllunio ond gadael 

cyfundrefn y caniatâd adeilad rhestredig yn ei lle.  Dyma'r dull gweithredu a 

ddefnyddiwyd yn niwygiadau 2013 yn Lloegr. 

                                                

62  Deddf Cynllunio 2008, a 33(1). 
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13.98 Byddai hynny â'r fantais o wneud i ffwrdd ag o leiaf rai o'r anawsterau gweithdrefnol 

a amlygir uchod.  Ond mae nifer y ceisiadau am ganiatâd ardal gadwraeth yn 

gymharol fychan a byddai effaith newid o'r fath yn gyfatebol gyfyngedig. 

13.99 Ystyriwn yn amodol y byddai hyn yn well na gadael y sefyllfa fel ag y mae, er y byddai 

gwneud i ffwrdd ag un yn unig o'r caniatadau treftadaeth yn ymddangos yn gyfle coll. 

Opsiwn pump: un caniatâd  

13.100 Yn bumed, gellid symlhau'r ddeddfwriaeth yn fwy sylfaenol trwy ddiwygio'r 

ddeddfwriaeth fel mai caniatâd cynllunio'n unig y byddai ei angen yn y dyfodol ar yr 

holl waith y mae'n ofynnol cael unrhyw un o'r tri math o ganiatâd, neu ddau ohonynt, 

ar ei gyfer- fel y'u rhestrir ym mharagraff 13.35 uchod. Byddai hynny'n gwneud i ffwrdd 

â'r broblem a nodir uchod; a hefyd yn galluogi'r cyfan o'r côd statudol sy'n darparu ar 

gyfer caniatâd adeilad rhestredig gael ei dynnu o'r ddeddfwriaeth. 

13.101 Gellid cyflawni hynny trwy ei gwneud yn ofynnol bod wastad angen caniatâd cynllunio 

ar gyfer "datblygu treftadaeth" a'i ddiffinio fel gwneud gwaith  

(1)  i ddymchwel adeilad rhestredig,  

(2)  altro neu ymestyn adeilad rhestredig mewn unrhyw fodd a gâi effaith ar ei 

gymeriad fel adeilad o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig;  

(3)  dymchwel adeilad anrhestredig mewn ardal gadwraeth.   

13.102 Mae'r ail a'r trydydd o'r rhain yn "ddatblygiad" eisoes (yn amodol ar unrhyw 

gyfarwyddyd dan adran 55(g); a gall yr ail fod mewn nifer o achosion. Ond byddai 

dwyn y tri chategori hyn ynghyd yn helpu pwysleisio nad oes colli rheolaeth dros 

unrhyw waith o'r fath. Byddai hefyd yn adlewyrchu diffiniad estynedig "datblygu" yn 

Neddf Cynllunio 2008. 63  

13.103 Byddai hefyd yn golygu y deuai'r ddarpariaeth, lle gall Gweinidogion Cymru wneud 

cyfarwyddyd yn eithrio o ddiffiniad "datblygu" gategorïau penodol dymchwel, yn 

ddiangen, ac ni fyddai angen ei hailddatgan, rhywbeth fyddai'n egluro'r gyfraith yn 

sylweddol.64 

13.104 Nodwyd eisoes y gellid rhoi caniatâd cynllunio trwy orchymyn datblygu am fân waith 

adeiladu -  ond bod gan y Gorchymyn Datblygiad Cyffredinol a Ganiateir wahanol 

gyfyngiadau o ran y categorïau datblygu y gellid eu cynnal heb gais yn achos gwaith 

sy'n cael effaith ar adeilad rhestredig neu ei gwrtil, neu mewn ardal gadwraeth.65  

Byddai'n briodol cynnwys mewn deddfwriaeth sylfaenol darpariaeth na allai 

                                                

63  Er mwyn y Ddeddf yma (ag eithrio Rhan 11), dylir ystyried y gweithiau canlynol fel datblygiad (i’r radd na 

fyddent heblaw) – (a) gwaith i ddymchwel adeilad cofrestredig mewn ffordd a fyddai’n effeithio, nbeu unrhyw 

newidadau neu estyniad a fyddai yn effeithio ei gymeriad fel adeilad o ddeiddordeb pensaerniol neu 

hanesyddol; (b) dymchweliad adeilad o fewn ardal cadwraeth; (c) gwaith sydd yn arwain at ddymchweliad, 

dinistriad neu difrod i gofeb trefniadol; (d) gwaith er mwyn dileu neu atgyweirio cofeb trefniadol, neu unrhyw 

rhan ohoni; (e) gwaith er mwyn gwneud unrhyw newidiad neu atodiad i cofeb trefniadol; (f) gwaith llifogi neu 

tipio ar unrhyw dir lle mae cofeb trefniadol. (Deddf Cynllunio 2008, a 32(3)). Gweler para 13.93. 

64 Gweler paragraffau 7.14- 7.17. 

65  Gweler para 13.19. 
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gorchymyn datblygu ei ganiatáu am unrhyw waith i adeilad rhestredig sy'n cael effaith 

ar ei gymeriad arbennig.  A gallai'r gorchymyn ei hun gynnwys gwahanol gyfyngiadau 

ar gyfer datblygiad sy'n cael effaith ar adeilad rhestredig neu ei gwrtil neu ar ardal 

gadwraeth.  

13.105 Ond efallai y byddai'n briodol gwneud eithriadau mewn perthynas â chategorïau 

penodol o waith - er enghraifft, gwaith mewnol i strwythurau sy'n rhan yn unig o 

adeilad rhestredig yn rhinwedd adran 1(5)(b) (y rhai hynny yng nghwrtil adeilad yn y 

rhestr) - yn amodol ar fater cyfarwyddyd Erthygl 4 mewn achosion priodol.66 

13.106 Gellid hefyd rhoi caniatâd cynllunio trwy'r Gorchymyn Datblygiad Cyffredinol a 

Ganiateir ar gyfer y categorïau dymchwel mewn ardaloedd cadwraeth a gaiff eu 

heithrio ar hyn o bryd rhag yr angen am ganiatâd ardal gadwraeth.67 Byddai 

darpariaeth o'r fath yn y Gorchymyn Datblygiad a Ganiateir yn haws i ddefnyddwyr ei 

chanfod na chyfarwyddyd mewn Cylchlythyr.  Unwaith eto, lle bo'n briodol, gellid 

eithrio'r caniatâd a roddir fel hyn mewn achosion penodol trwy wneud cyfarwyddyd 

erthygl 4.  

13.107 Yn olaf, byddai, wrth gwrs, yn bosib, ceisio caniatâd ar gyfer un elfen yn unig o fwriad 

cymhleth. 68 Felly, er enghraifft, lle bwriedir newid defnydd adeilad rhestredig a'i altro'n 

ffisegol, yn union fel ag y mae'n bosib ar hyn o bryd ceisio caniatâd cynllunio i newid 

a chael caniatâd adeilad rhestredig ar gyfer y gwaith altro ffisegol, byddai hefyd yn 

bosib, wrth weithredu fel hyn, ceisio caniatâd cynllunio ar gyfer y newid defnydd neu 

ganiatâd cynllunio ar gyfer y gwaith altro.  Yn y naill achos a'r llall, gallai'r awdurdod 

cynllunio fod yn fodlon caniatáu un agwedd o'r bwriad yn unig, neu gallai ei gwneud 

yn ofynnol gweld manylion y ddau.   Ond ni fyddai enwau'r caniatadau dan sylw'n 

arwain at unrhyw newid sylweddol. 

Darpariaethau canlyniadol 

13.108 O'r pum dull gweithredu a amlinellir uchod, y pumed yw'r mwyaf sylfaenol.  Yn 

hwyrach ymlaen yn y Bennod hon, felly, archwiliwn mewn ychydig mwy o fanylder yr 

hyn a fyddai dan sylw, i weld p'un a yw'n arwain at unrhyw broblemau a fyddai'n 

anorchfygol.  Wrth wneud hynny, rydym yn ymwybodol iawn bod rhaid gosod unrhyw 

fanteision a gyfyd o symleiddio'r ddeddfwriaeth yn erbyn anfanteision posib. Mae'n 

amlwg pe byddai unrhyw un o'r opsiynau yn cael eu gweithredu, byddai'r canlyniadau 

yn llai arwyddocaol, a byddai angen addasu'r dadansoddiad isod o ganlyniad. 

                                                

66  Cyfeiriad o dan erthygl 4 i’r GDCC, sydd yn cael gwared o’r caniatad a roddwyd o dan erthygl 3 am 

gategoriau penodol o ddatblygiadau sydd yn gyffredinol yn ddiniwed. 

67  Gweler para 13.34. 

68  Gweler y pryder a nodwyd gan cymdeithas Lletywyr Preswyl, a nodir ym mharagraff 13.70. 
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Y SAIL I BOLISI GWNEUD PENDERFYNIADAU  

Pryderon a godwyd mewn ymateb i'r Papur Cwmpasu  

13.109 Prif bryder yr ymatebwyr hynny i'r Papur Cwmpasu oedd yn gwrthwynebu uno 

caniatadau oedd y byddai'n lleihau'r warchodaeth a roddir i'r amgylchedd 

hanesyddol.69  Roeddent yn gweld hyn yn risg sylweddol. 

13.110 Felly, dywedodd Grŵp Treftadaeth Cymru y byddai'n gwrthwynebu'n gryf unrhyw 

newid i'r prosesau caniatáu a fyddai'n tanseilio statws asedau hanesyddol neu 

gyfrifoldebau a phwerau awdurdod caniatáu i warchod asedau hanesyddol.  

Mynegodd bryder y byddai ystyriaeth i ddiogelu'r amgylchedd hanesyddol yn 

ddarostyngedig i ystyriaethau cynllunio cyffredinol, yn enwedig felly'r rhagdybiaeth o 

blaid datblygu cynaliadwy. 70 

13.111 Mynegodd y Gymdeithas Henebion y farn: 

bod caniatâd adeilad rhestredig yn bwysig, yn union felly oherwydd mai 

ei gynsail cyfan yw gwarchod yr amgylchedd hanesyddol. Mae'r ffaith 

bod cyfundrefn ar wahân yn annog ymgeiswyr a'r rhai hynny sy'n 

gwneud penderfyniadau i wneud eu gorau - mae'n dweud wrthynt eu 

bod yn ymdrin â strwythurau sensitif, prisiadwy, gwerthfawr. Mae'n 

sylfaenol wahanol yn ei ethos a'i sail gyfreithiol i ganiatâd cynllunio.  

Mae bod ag un gyfundrefn ar gyfer codi sied ddiwydiannol iwtilitaraidd 

a dymchwel adeilad rhestredig yn israddio arwyddocâd yr olaf.  

13.112 Nododd Cyngor Bwrdeistref Casnewydd bod "cyfundrefn un caniatâd yn ymddangos 

yn ddeniadol, ond ni ddylai arwain at fychanu diddordebau cadwraeth". 

13.113 Ar y llaw arall, dywedodd Nigel Hewitson, cyn-gyfarwyddwr cyfreithiol English 

Heritage: 

Rwy'n deall pryderon rhai yn y sector cadwraeth fod gwneud i ffwrdd 

â'r gofyn am ganiatadau treftadaeth ar wahân ryw ffordd yn lleihau 

pwysigrwydd asedau hanesyddol ym meddwl y cyhoedd.   Fodd 

bynnag, nid wyf yn rhannu'r pryderon hynny.   

I gefnogi'r farn honno, tynnodd sylw at y ffaith y byddai'r rhestr o adeiladau o 

ddiddordeb arbennig yn parhau i fodoli - yn union fel mae ardaloedd cadwraeth yn 

parhau i fodoli'n Lloegr er gwaethaf dileu'r caniatâd ardal gadwraeth.   A thynnodd 

sylw at yr amryfal bwyntiau technegol y cyfeirir atynt yn hwyrach ymlaen yn y Bennod 

hon, gan nodi y gellid ymdrin â nhw i gyd yn syml. 

13.114 Yn ei Newyddlen, gwna'r Gymdeithas Henebion y sylw a ganlyn ar ybwriad amodol i 

gyfuno caniatâd adeilad rhestredig â chaniatâd cynllunio: 

Rydym wastad wedi bod o'r farn fod bod â system ganiatáu gyflin a 

chyfochrog ar gyfer adeiladau hanesyddol, wedi ymroi i'w gwarchod, 

                                                

69  Gweler, er enghraifft, ymateb CB Casnewydd i’r papur ymgynghori, a nodir ym mharagraff 13.112.  

70  Gweler paragraffau 13.56 a 13.57. 



294 
 

yn sefydlu pa mor bwysig ydynt.  Mae dymchwel adeilad rhestredig neu 

dynnu allan ffenester grog mewn ffasâd Sioraidd yn wahanol i gael 

caniatâd i godi bloc  o swyddfeydd.  Mae'r ateb i'r olaf fel arfer yn syml, 

un ai ia neu na pendant, tra dylai'r ymateb i'r cyntaf fod yn llawer mwy 

awgrymog.71 

13.115 Gallai'r ymateb i'r naill gategori bwriad neu'r llall fod yn bendant neu'n awgrymog, gan 

ddibynnu ar yr amgylchiadau, ond ni fydd yn dibynnu ar enw'r caniatâd sy'n ofynnol; 

ac ni fydd ynddo'i hun yn cyfiawnhau gofyn am gael cyflwyno dau gais a phenderfynu 

arnynt.  

Newid posib 

13.116 Mae'r ddyletswydd sydd eisoes yn bodoli, dan adrannau 16 a 66 y Ddeddf Adeiladau 

Rhestredig, bod ag ystyriaeth arbennig iba mor ddymunol  yw diogelu'r adeilad 

rhestredig, yn berthnasol i benderfynu ar geisiadau am ganiatâd cynllunio neu 

ganiatâd adeilad rhestredig yn unig.  Mae hynny mewn gwrthgyferbyniad i'r rhan 

fwyaf o ddyletswyddau a nodir ym Mhennod 5 uchod, sy'n berthnasol i awdurdodau 

cyhoeddus yn cynnal unrhyw un o'u swyddogaethau dan unrhyw ddeddfwriaeth. 

13.117 Rydym eisoes wedi cynnig y dylai'r ddyletswydd hon a'r dyletswyddau sy'n ymwneud 

â'r amgylchedd hanesyddol yn gyffredinol gael eu hehangu i'w gwneud yn ofynnol y 

dylai pob awdurdod cyhoeddus, wrth gynnal unrhyw swyddogaeth statudol yng 

nghyswllt unrhyw ased hanesyddol neu ei leoliad, fod dan ddyletswydd i roi ystyriaeth 

arbennig i ba mor ddymunol fyddai diogelu neu wella'r ased, ei leoliad ac unrhyw 

nodwedd a diddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig sydd ganddo.72  Byddai 

hynny'n gwneud pwysigrwydd yr amgylchedd hanesyddol yn gwbl glir - o fewn y 

broses gynllunio ac fel arall.  

13.118 Rydym hefyd wedi nodi y bydd yr egwyddor datblygu cynaliadwy (sydd ar hyn o bryd 

yn adran 2 Deddf Cynllunio (Cymru) 2015) yn gymwys yn benodol i berfformio unrhyw 

weithrediad dan y Cod Cynllunio - a fyddai'n amlwg yn cynnwys penderfynu ar 

geisiadau cynllunio sy'n ymwneud ag adeiladau rhestredig ac ardaloedd cadwraeth.73 

13.119 Pe byddai'r tri chaniatâd yn cyfuno (y pumed o'r opsiynau a amlinellir ynghynt), yna'r  

canlyniad fyddai gorfod penderfynu ar geisiadau am ganiatâd cynllunio - a fyddai'n 

cynnwys ceisiadau am ganiatâd i waith y mae'n ofynnol cael caniatâd adeilad 

rhestredig neu ganiatâd ardal gadwraeth yn unig ar ei gyfer ar hyn o bryd - a byddai'n 

rhaid eu gweithredu yn wyneb yr amryfal ddyletswyddau perthnasol, yn cynnwys y 

dyletswyddau mewn perthynas â'r canlynol:   

(1) y cynllun datblygu, cyn belled ag y bo'n berthnasol; 

(2)  unrhyw ystyriaethau perthnasol eraill;  

                                                

71  Llythyr newyddion AMS 03/2016, tud 3. 

72  Gweler cwestiwn ymgynghori 5-4. 

73  Mae egwyddor datblygiad cynaliadwy yn cynnwys, rhwng nifer o faterion, Cymru fel gwlad llawn diwylliant 

lliwgar; gweler para 5.81. 
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(3) yr amgylchedd hanesyddol; 

(4) yr egwyddor datblygu cynaliadwy; a'r 

(5) holl faterion eraill a grybwyllir ym Mhennod 5;74  

13.120 Hynny yw, mewn gwirionedd, y sefyllfa sydd ohoni; ond byddai'n dda iddi gael ei 

gwneud yn amlwg. 

13.121 Mae Cyngor Bwrdeistref Sir Fynwy'n datgan yn dda beth yw'r sefyllfa, a dywed: 

Byddai angen cysoni'r ddyletswydd gyffredinol yn a.55 Deddf 

Adeiladau Rhestredig 1990 gyda'r 'cais cyfun' sy'n cael ei ystyried, yn 

erbyn y Cynllun Datblygu ac unrhyw ystyriaethu eraill o bwys. Byddai 

angen i hon fod y brif ystyriaeth ar gyfer ceisiadau o'r fath os cyfunir y 

cyfundrefnau. Mae'n hanfodol nodi gwerthoedd craidd a bod y rhain yn 

sail i'r amcanion. Ni ddylid glastwreiddio lefel gyfredol y warchodaeth 

i'r amgylchedd hanesyddol.  

13.122 Cytunwn, ac nid gwanhau mewn unrhyw ffordd lefel y warchodaeth a roddir i'r 

amgylchedd hanesyddol yw bwriad ein cynigion ond, yn hytrach, ei chryfhau trwy 

sicrhau bod gwarchodaeth o'r fath yn ystyriaeth ganolog yn yr holl benderfyniadau 

cynllunio.   

13.123 Crynhowyd y sefyllfa gan Allen Firth, academydd cadwraethol, fel a ganlyn: 

[Mae'r dull gweithredu a nodir uchod] yn gywir yn nodi ffyrdd lle gellir 

gwneud i'r prosesau 'Caniatâd Cynllunio/Caniatâd Adeilad Rhestredig' 

efelychu a chynnwys gofynion a materion diogelu sydd eisoes yn 

bodoli. Mae'r rhain yn fecanistig ac ni allant, ynddynt eu hunain, 

ddiogelu yn erbyn newidiadau seicolegol cynnil yn y proffil sydd gan 

geisiadau am Ganiatâd Adeilad Rhestredig annibynnol.   A gosod yn 

erbyn hyn, pe bai'r trefniadau arfaethedig newydd i gael swyddogion 

cynllunio a swyddogion cadwraeth (a phartïon erall â diddordeb) i 

weithio'n arferol mewn partneriaeth agos ac ystyried yn iawn holl 

agweddau pob cais, yna efallai y deuai materion treftadaeth i fod yn 

fwy greddfol yn y meddylfryd cynllunio.  Byddai llawer yn dibynnu ar 

ansawdd y gweithredu ac ymrwymiad rheolwyr yr Awdurdod Cynllunio 

Lleol. 

13.124 Dywed ymhellach yr ymdrinnir â rhai ceisiadau "Caniatâd Adeilad Rhestredig yn unig" 

ar hyn o bryd gan swyddogion cadwraethol yn unig mewn awdurdodau cynllunio, heb 

gyfeirio at ystyriaethau cynllunio ehangach; lle penderfynir ar rai ceisiadau am 

ganiatâd cynllunio'n unig, megis am ddatblygiad sy'n cael effaith ar leoliad adeilad 

rhestredig gan swyddogion cynllunio heb i ddigon o bwys gael ei roi i faterion 

cadwraethol.  Wrth weithredu'n unedig mae modd arwain at ystyried materion 

treftadaeth ym mhob achos; unwaith eto, byddai llawer yn dibynnu ar agweddau a 

blaenoriaethau rheolwyr ym mhob awdurdod. 

                                                

74  Gweler paragraffau 5.91 i 3.113. 
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Prinder staff arbenigol posib 

13.125 O ran prinder posib y rhai hynny â phrofiad priodol i roi cyngor ar geisiadau sy'n cael 

effaith ar yr amgylchedd hanesyddol75 rydym yn cydnabod bod perygl y gallai 

awdurdodau cynllunio ac eraill ddefnyddio'r ffaith fod y ddwy system reoli'n cyfuno fel 

modd o gyfiawnhau colli staff arbenigol.  Byddai'n rhaid gwrthsefyll hyn, o bosib gyda 

chanllawiau priodol gan Lywodraeth Cymru neu drwy bwysau gan gyrff proffesiynol 

perthnasol.76 

13.126 Fodd bynnag, yn ymarferol, byddai rhaid wrth yr un lefel o arbenigedd ar gyfer 

ceisiadau am ganiatâd ar gyfer gwaith sy'n cael effaith ar adeiladau rhestredig ac 

ardaloedd cadwraeth p'un a gelwir y caniatâd yn "ganiatâd adeilad rhestredig" ynteu'n 

"caniatâd cynllunio".  Mater i bob awdurdod fydd penderfynu ar lefel briodol o amser 

staff ac arbenigedd sydd ar gael i brosesu ceisiadau o'r fath.   Nid oes amheuaeth y 

bydd yr awdurdodadau hynny sy'n rhoi blaenoriaeth uchel i warchod y dreftadaeth yn 

parhau i gyflogi staff â chymwysterau a phrofiad addas; ni fydd y rhai â 

blaenoriaethau eraill yn gwneud hyn.  Ond nid oes rheswm pam y ceid effaith ar y 

penderfyniad hwnnw trwy newid enw'r caniatâd perthnasol. 

 

UNO CANIATADAU: CLOI 

13.127 Ystyriwn yn amodol y ceid manteision sylweddol o uno caniatâd cynllunio, caniatâd 

adeilad rhestredig a chaniatâd ardal gadwraeth yn un caniatâd - y pumed dull 

gweithredu posib a amlinellwyd ynghynt.  Dim ond dau gategori gwaith sydd, ar hyn 

o bryd, lle mae'n ofynnol cael cais am ganiatâd adeilad rhestredig ond nid cais am 

ganiatâd cynllunio ar ei gyfer - sef, gwaith i'r tu mewn i adeilad rhestredig sy'n cael 

effaith ar ei gymeriad fel adeilad o ddiddordeb pensaernïol a hanesyddol, a gwaith i'r 

tu allan sy'n cael effaith ar ei gymeriad ond a ganiateir gan y Gorchymyn Datblygiad 

Cyffredinol a Ganiateir.  Nid oes gwaith y mae'n ofynnol cael caniatâd ardal 

gadwraeth ar ei gyfer ond nid caniatâd cynllunio. 

13.128 Byddai cael un math o ganiatâd ar gyfer yr holl waith adeiladu, yn cynnwys gwaith 

dymchwel, yn symleiddio'r gyfraith gryn dipyn ac yn cynorthwyo'n sylweddol y rhai 

hynny sy'n ceisio caniatâd o'r fath a'r rhai hynny sy'n gweinyddu'r broses ganiatáu.  

Ar gyfer unrhyw fwriad, un cais yn unig y byddai ei angen, un set o luniadau, un 

adroddiad pwyllgor (neu gyfwerth), un hysbysiad penderfynu, un set o amodau, un 

apêl, un penderfyniad apêl ac un hysbysiad gorfodi - yn lle dau o bob un fel sydd ar 

hyn o bryd.   Byddai effaith y gwaith ar ddiddordeb arbennig adeilad, fel sy'n digwydd 

ar hyn o bryd, yn ystyriaeth bwysig wrth wneud penderfyniad. 

13.129 Byddai modd cyflawni'n ddidrafferth y newid sy'n angenrheidiol i hyn ddigwydd a 

hynny heb golli rheolaeth, trwy addasu mymryn ar ddiffiniad "datblygu" iddo gynnwys 

unrhyw waith altro i adeilad rhestredig (gan gynnwys y tu mewn iddo) sy'n cael effaith 

ar ei gymeriad fel adeilad o diddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig.  Efallai 

mai'r dull symlaf fyddaidiffinio datblygu iddo gynnwys "datblygu treftadaeth", fel y 

                                                

75  Gweler paragraffau 13.80 i 13.83 uchod. 

76  Mae Sefydliad Gadwrol Adeiladau Hanesyddol, er enghraifft, yn pryderu am lleihad y nifer o’r staff o fewn 

awdurdodau cynllunio gyda’r cymhwysau addas.  



297 
 

nodir uchod77; ac yna ddatgan bod gwneud gwaith datblygu treftadaeth heb ganiatâd 

yn drosedd.   

13.130 Pwysleisiwn hefyd bod angen egluro a rhesymoli'r dyletswyddau a roddir ar y rhai 

hynny sy'n gwneud penderfyniadau, er mwyn sicrhau na chollir arwyddocâd asedau 

hanesyddol.  Rydym eisoes wedi trafod hyn ym Mhennod 5.78 

13.131 Ni fyddai'r newidiadau a fwriedir fel hyn felly'n gwneud i ffwrdd ag unrhyw un o'r 

gofynion sydd eisoes yn bodoli er mwyn cael caniatâd yr awdurdod cynllunio am 

waith sy'n cael effaith ar adeiladau rhestredig ac ardaloedd cadwraeth, na sail y polisi 

a ddefnyddir i benderfynu ceisiadau am ganiatâd o'r fath, ond yn hytrach yn 

symleiddio'r weithdrefn berthnasol.   

13.132 Rydym yn cydnabod y byddai amryfal ganlyniadau i hyn, ac rydym yn eu hystyried 

yn fanylach yng ngweddill y Bennod hon, dan y penawdau a ganlyn: 

(1) yr angen am ganiatâd; 

(2) cyflwyno caniatâd 

(3) apeliadau a phwyntiau atodol eraill; 

(4) gwaith heb ganiatâd. 

13.133 Byddai rhaid ystyried pob pwynt yn ofalus, ond nid ystyriwn bod yr un o'r rhain o 

arwyddocâd mawr.  Fodd bynnag, pwysleisiwn bod rhaid ystyried y newidiadau y 

cynigwn fel un pecyn, er mwyn sicrhau na chollir rheolaeth. 

 

Cwestiwn ymgynghori 13-1.1. 

Ystyriwn yn amodol y gellid symleiddio rheolaeth o'r gwaith i asedau hanesyddol 

trwy: 

(1) ddiwygio diffiniad "datblygiad", y mae'n ofynnol cael caniatâd cynllunio ar 

ei gyfer, i gynnwys "datblygiad treftadaeth", sef:  

(a) dymchwel adeilad rhestredig; neu 

(b) altro neu ymestyn adeilad rhestredig mewn modd sy'n debygol o 

gael effaith ar ei gymeriad fel adeilad o diddordeb pensaernïol neu 

hanesyddol arbennig; neu 

(c) ddymchwel adeilad mewn ardal gadwraeth.  

                                                

77  Gweler paragraff 13.101. 

78  Gweler paragraffau 5.50 - 5.56 a chwestiwn ymgynghori 5-4. 
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(2) gwneud i ffwrdd â'r gofyn am ganiatâd adeilad rhestredig a chaniatâd ardal 

gadwraeth ar gyfer gwaith o'r fath; a 

(3) gweithredu'r mesurau ychwanegol a amlinellwyd yng nghwestiynau 

ymgynghori 13-2 i 13-8, i sicrhau cadw'r lefel sydd yn bodoli ar hyn o bryd o 

ddiogelu asedau hanesyddol.  

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno?  

 

YR ANGEN AM GANIATÂD 

13.134 Nid ydym yn ail-ddweud yma'r drafodaeth a gafwyd ynghynt yn y Papur Ymgynghori 

o ran yr angen am ganiatâd cynllunio yn gyffredinol, nac ychwaith ein cwestiynau 

ymgynghori ym Mhennod 7 - a fyddai'n berthnasol i waith sy'n cael effaith ar 

adeiladau rhestredig ac ardaloedd cadwraeth fel ag y byddent i rai eraill.  Yr oll a 

wnawn yw archwilio ychydig o bwyntiau manwl a gyfyd pe gweithredid cwestiwn 

ymgynghori 13-1. 

Gorchymynion datblygu 

13.135 Os cyfunir caniatâd adeilad rhestredig a chaniatâd ardal gadwraeth gyda chaniatâd 

cynllunio, un canlyniad fydd y byddai'n bosib gwneud gorchymynion datblygiad 

cyffredinol a lleol sy'n rhoi caniatâd cynllunio am waith y mae'n ofynnol cael caniatâd 

adeilad rhestredig yn unig ar ei gyfer ar hyn o bryd.  Nid yw hynny, wrth reswm, yn 

golygu y byddai rhaid gwneud gorchmynion o'r math, nac y byddai o reidrwydd yn 

ddymunol o ran polisi y dylid eu gwneud; ond byddai o leiaf yn bosib. 

13.136 A dweud y gwir, cyflwynwyd darpariaethau'n cyfateb i'r rhai hynny sy'n ymwneud â 

gorchmynion datblygiad cyffredinol a lleol i'r Ddeddf Adeiladau Rhestredig mewn 

perthynas â Lloegr (fel adrannau 26C i 26G ac Atodlen 2A) gan adran 60 Deddf 

Menter a Diwygio Rheoleiddio 2013.  Ni chyflwynwyd darpariaethau cyfatebol yng 

Nghymru gan Ddeddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016; ond ymddengys 

nad oes rheswm amlwg pam na ddylent gael eu cyflwyno; a byddai'r arfer bresennol 

yn galluogi i hynny ddigwydd gyda'r tarfu lleiaf posib.   

13.137 Byddai yna'n bosib ystyried sut y dylid defnyddio'r pwerau newydd yng Nghymru, os 

o gwbl. 

Cwestiwn ymgynghori 13-2. 

Cynigiwn yn amodol y dylid ymestyn y pŵer i wneud gorchymynion datblygiad 

cyffredinol a lleol fel bod modd rhoi caniatâd cynllunio trwy orchymyn ar gyfer 

datblygiad treftadaeth. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno?  
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Cytundebau partneriaeth treftadaeth 

13.138 Fel y nodir uchod, unwaith y mae darpariaethau perthnasol Deddf yr Amgylchedd 

Hanesyddol (Cymru) 2016 mewn grym, bydd yn bosib rhoi caniatâd adeilad 

rhestredig trwy gytundeb partneriaeth treftadaeth.  Os cyfunir caniatâd adeilad 

rhestredig gyda chaniatâd cynllunio, byddai'n angenrheidiol datgan y gall cytundeb 

o'r fath roi caniatâd cynllunio mewn egwyddor (yn hytrach na chaniatâd adeilad 

rhestredig).   Efallai ei bod yn briodol cyfyngu'r gwaith y gellir rhoi caniatâd iddo fel 

hyn, trwy nodi'n benodol bod modd rhoi caniatâd cynllunio am gategorïau gwaith o'r 

fath fel sydd o bosib wedi'u rhagnodi. 

Cwestiwn ymgynghori 13-3. 

Cynigiwn yn amodol y dylai cytundebau partneriaeth treftadaeth fedru rhoi caniatâd 

cynllunio trwy orchymyn ar gyfer datblygiad treftadaeth yn y fath gategorïau fel y'u 

rhagnodir o bosib. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno?  

 

Ansicrwydd ynghylch yr angen am ganiatâd 

13.139 Mae mwy o frys am yr angen i ganfod p'un ai caniatâd adeilad rhestredig ynteu 

ganiatâd ardal gadwraeth sy'n ofynnol am waith na hyd yn oed yn achos caniatâd 

cynllunio "arferol", gan fod gwneud gwaith heb ganiatâd o'r fath, lle bo gofyn amdano, 

nid yn unig yn achos o dorri rheolau cynllunio ond yn drosedd.79  At hyn, gall fod yn 

hynod anodd bod yn sicr p'un a oes angen caniatâd, oherwydd yr ansicrwydd posib 

o ran 

(1) beth a gynhwysir mewn rhestr (yn rhinwedd adran 1(5) Deddf Adeiladau 

Rhestredig), a 

(2) pha waith i adeilad rhestredig sy'n cael effaith ar ei gymeriad arbennig - cwestiwn 

a fydd yn aml yn cynnwys elfen o farn wrthrychol.   

13.140 Ble mae gwaith i'w gynnal a all fod angen caniatâd cynllunio, mae'n bosibl canfod a 

oes angen caniatâd cynllunio trwy wneud cais i'r awdurdod cynllunio am dystysgrif 

cyfreithlondeb defnydd arfaethedig neu ddatblygiad TCDDdA), sydd yn derfynol os 

cwyd unrhyw anghydfod dilynol. Lle mae'r gwaith wedi ei gwblhau eisoes, gellir 

gwneud cais am dystysgrif cyfreithlondeb defnydd neu ddatblygiad sy'n bodoli 

(TCDDdB). 80 Ond nid oes gweithdrefn gyfwerth ar gael yng Nghymru i alluogi 

person i gael barn derfynol ynghylch a fyddai angen caniatâd adeilad rhestredig ar 

gyfer gwaith yr arfaethir ei wneud.  

13.141 Un ateb i'r broblem hon yw gwneud cais i'r Uchel Lys am ddatganiad.  Fodd bynnag, 

mae'r Llys wedi nodi'n glir nad trwy wneud datganiad y mae'r ffordd arferol o ddatrys 

                                                

79  Mae hyn oherwydd nad oes modd dad-wneud gwaith anawdurdodedig i adeilad sydd yn bodoli, er bod 

modd gwneud i waith adeiladu adeilad newydd. 

80  Gweler paragraffau 7.83 i 7.97. 
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ansicrwydd, - nid lleiaf oherwydd y gost i bob sydd yn gysylltiedig, er bod ganddo'r 

awdurdod i wneud hynny.81 Yn fwy diweddar, cyflwynwyd darpariaethau'n cyfateb i'r 

rhai hynny sy'n ymwneud â TCDDdA (Tystysgrif Cyfreithlondeb Defnydd neu 

Ddatblygiad Arfaethedig (ond nid TCDDdB (Tystysgrif Cyfreithlondeb Defnydd neu 

Ddatblygiad sy'n bodoli)yn Lloegr yn 2013.82  

13.142 Os caiff caniatâd adeilad rhestredig ei gynnwys mewn caniatâd cynllunio, fel y cynigir 

yn rhan flaenorol y Bennod hon, byddai'r darpariaethau o ran TCDDdA a TCDDdB 

yn ymestyn yn awtomatig i waith y mae'n ofynnol cael caniatâd adeilad rhestredig 

neu ganiatâd ardal gadwraeth yn unig ar ei gyfer.  Ystyriwn yn amodol y byddai 

hynny'n gam ymlaen a gâi groeso, gan wneud i ffwrdd ag ansicrwydd heb yr angen 

am gais i'r llys am ddatganiad. 

13.143 Fodd bynnag, nid yw'r model a ddefnyddir yn Lloegr yn dderbyniol, gan ei fod yn 

berthnasol yn unig i'r cwestiwn ynghylch p'un a fyddai gwaith arfaethedig yn cael 

effaith ar gymeriad arbennig adeilad rhestredig - yr ail o'r ddau gwestiwn a ofynnir 

uchod.  Nid ydynt yn galluogi i'r cyntaf gael ei ddatrys, a allai fod o leiaf cyn anodded.   

13.144 Mewn gwrthgyferbyniad, mae TCDDdA (dan adran 192 Deddf Cynllunio Gwlad a 

Thref 1990) yn ateb y cwestiwn ehangach o p'un a yw datblygiad yn "gyfreithlon" - 

hynny yw, p'un y gallai neu na allai fod yn destun camau gorfodi, pe câi'r gwaith ei 

wneud, un ai oherwydd nid yw'n ymwneud â datblygu neu oherwydd ei bod yn ofynnol 

neu nid yw'n ofynnol cael caniatâd cynllunio neu am unrhyw reswm arall).  Os caiff ei 

ddefnyddio yng nghyswllt gwaith y mae'n ofynnol cael caniatâd adeilad rhestredig yn 

unig ar ei gyfer ar hyn o bryd, byddai gweithredu fel hynny'n galluogi darpar 

ymgeisydd i gael ateb i'r ddau gwestiwn uchod.  

13.145 Rydym yn ystyried felly mai un canlyniad hapus i'r cynnig i ddwyn ynghyd caniatâd 

cynllunio gyda chaniatâd cynllunio adeilad rhestredig a chaniatâd cynllunio ardal 

gadwraeth yw y byddai gweithdrefn TCDDdA a TCDDdB yn gymwys yn awtomatig, 

gan alluogi datrys yr ansicrwydd ynghylch yr angen am gymeradwyaeth ar gyfer 

gwaith ar adeiladau rhestredig ac ardaloedd cadwraeth, trwy weithdrefn sydd yn 

bodoli eisoes ac sydd yn gyfarwydd i swyddogion awdurdodau cynllunio. 

Cwestiwn ymgynghori 13-4. 

Ystyriwn yn amodol y dylid ehangu'r darpariaethau (sydd ar hyn o bryd yn adrannau 

191 ac 192 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref) sy'n ymwneud â thystysgrifau 

cyfreithlondeb i gynnwys gwaith y mae'n ofynnol cael caniatâd adeilad rhestredig 

neu ganiatâd ardal gadwraeth yn unig ar ei gyfer ar hyn o bryd.  

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno?  

 

                                                

81  Chambers v Guildford BC [2008] EWHC 826 (QB), [2008] JPL 1459. 

82  Yn ffurf adrannau 26H i 26K o’r Ddeddf Adeiladau Rhestredig (a gyflwynwyd gan adran 61 o’r Ddeddf 

Menter a Diwygio Rheoleiddio 2013). 
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CEISIADAU AM GYMERADWYAETH 

13.146 Byddai ein cynigion ynghylch ceisiadau cynllunio mewn penodau blaenorol fel arfer 

yn berthnasol i geisiadau am ganiatâd cynllunio ar gyfer gwaith sy'n cael effaith ar 

adeilad rhestredig ac ardaloedd cadwraeth ag y byddai i rai eraill, p'un a yw caniatâd 

cynllunio yn cael ei gyfuno gydag unrhyw ganiatadau eraill ai peidio.    

13.147 At hyn, rydym wedi nodi yn ein troednodiadau i'r penodau hynny nifer o adegau lle 

mae Deddf Adeiladau Rhestredig 1990 yn cynnwys darpariaethau sy'n ymwneud â 

cheisiadau am ganiatâd adeilad rhestredig sy'n debyg i ddarpariaethau yn Neddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990 sy'n ymwneud â cheisiadau cynllunio neu'r un peth â 

nhw.83  Pe bai'r tri chaniatâd yn cyfuno, byddai'r cynigion ym Mhenodau 7 i 11 yn 

awtomatig yn berthnasol i'r holl geisiadau o'r fath, heb unrhyw angen am newid 

deddfwriaethol.   

13.148 Fodd bynnag, byddai ychydig o bwyntiau manwl eraill yn codi pe byddai'r 

caniatadau'n cyfuno.  Ymdriniwn â phob un yn ei dro. 

Ceisiadau 

13.149 Rydym wedi gwneud nifer o gynigion o ran cyflwyno ceisiadau cynllunio, a'r deunydd 

sydd i'w gyflwyno gyda chais.84  Yn amlwg, yn aml bydd yn ofynnol cyflwyno mwy o 

wybodaeth fanwl gyda cheisidau am waith i adeiladau rhestredig na fyddai'n briodol 

mewn achosion eraill; a gallai y bydd awdurdodau'n iawn yn gwrthod derbyn 

ceisiadau nad ydynt yn cynnwys manylion llawn holl agweddau'r hyn a fwriedir, gyda 

dim manylion o'r fath yn cael eu cadw'n ôl i'w cymeradwyo wedi hynny. 

13.150 Fodd bynnag, ystyriwn y dylai hyn fod yn fater ar gyfer canllawiau ac, o bosib, 

reoliadau yn hytrach nag ar gyfer deddfwriaeth sylfaenol.  

13.151 Nodwn wrth basio yr ymddengys nad yw'n ofynnol yn y Ddeddf Adeiladau Rhestredig 

i awdurdod cynllunio gadw cofrestr o geisiadau am ganiatâd adeilad rhestredig a 

chaniatâd ardal gadwraeth, sydd gyfwerth â'r gofyn dan adran 69 Deddf Cynllunio 

Gwlad a Thref 1990 i gadw cofrestr o geisiadau cynllunio a materion cysylltiedig eraill.  

Pe bai'r caniatadau'n cyfuno, câi'r anghysondeb honno ei datrys yn awtomatig. 

Hysbysiadau am geisiadau 

13.152 Ar hyn o bryd mae nifer o gyfarwyddiadau (a wnaed yn wreiddiol gan Ysgrifennydd 

Gwladol Cymru) sy'n nodi'n benodol: 

(1) categorïau ceisiadau am ganiatâd adeilad rhestredig y mae'n rhaid eu cyfeirio 

at gymdeithasau mwynderau cenedlaethol85; a  

                                                

83  Gweler pennod 8, a throednodiadau 4, 9, 28, 39, 40, 45,48, 54, 58, 59, 63, 70, 71, 74, 82, 88, 99, 101, 110; 

pennod 10, troednodyn 32A; a phennod 11, troednodiadau 1, 17, 19, 24, 27, 35, 38, 40. 

84  Gweler cwestiwn ymgynghori 8-1. 

85  Deddf Adeiladau Rhestredig 1990, a 15; cyfeiriad sydd yn bresennol yn Cylchlythyr SG 1/98, para 10, a 

gafodd ei adnewyddu ym Mai 2017 gyda cyfeiriad newydd, a grewyd ochr yn ochr a TAN 24. 
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(2) chategorïau ceisiadau am ganiatâd adeilad rhestredig y gall awdurdodau 

cynllunio benderfynu arnynt heb fod angen rhoi gwybod i Weinidogion Cymru 

(yn ymarferol, Cadw).86 

13.153 Pe bai'r tri chaniatâd yn cyfuno, fel yr amlinellwyd ynghynt, byddai'n bosib gwneud 

cyfarwyddiadau tebyg sy'n ymwneud â'r categorïau ceisiadau am ganiatâd cynllunio.  

Fodd bynnag, byddai'n ymddangos ei bod yn well - yn unol â'r dull gweithredu 

cyffredinol o ddisodli cyfarwyddiadau gyda rheoliadau - i ddarpariaethau i'r un perwyl 

gael eu hychwanegu at Orchymyn Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) 

(Cymru) 2012 neu at yr hyn y disodlir hi ganddi, trwy gynnwys y cymdeithasau 

mwynderau cenedlaethol yn rhestr y cyrff yr ymgynghorir â nhw mewn perthynas â 

cheisiadau cynllunio am gategorïau datblygu penodol.87 

13.154 Nid oes rheswm pam na all lefel ymwneud yr holl bartïon â diddordeb - awdurdodau 

cynllunio, Gweinidogion Cymru, Cadw a'r cymdeithasau mwynderau cenedlaethol - 

fod union yr un peth â'r hyn sy'n bodoli ar hyn o bryd.   A byddai'n parhau i fod yn 

agored i Weinidogion Cymru alw i mewn geisiadau penodol am ganiatâd cynllunio 

sy'n cael effaith ar asedau hanesyddol lle ystyriant y dylai Cadw ymwneud yn 

agosach â'r gwaith.    

Ffïoedd 

13.155 Ar hyn o bryd, rhaid i ffi fod ynghlwm wrth ganiatâd cynllunio - yn union fel mae 

ceisiadau am ganiatâd dan y Rheoliadau Hysbysebion. Mewn gwrthgyferbyniad, nid 

yw'n ofynnol talu ffi gyda cheisiadau am ganiatâd adeilad rhestredig a chaniatâd ardal 

gadwraeth; nac ychwaith gyda cheisiadau am ganiatâd cynllunio y mae cyfarwyddyd 

erthygl 4 yn unig yn ei gwneud yn angenrheidiol, na cheisiadau am ganiatâd dan 

orchymyn diogelu coed.    

13.156 Ymddengys y gwnaed y gwahaniaeth pan gyflwynwyd y gyfundrefn ffïoedd yn gyntaf, 

ar y sail bod ceisiadau am ganiatâd cynllunio'n ofynnol i ddatblygu unrhyw dir; mewn 

gwrthgyferbyniad, mae ceisiadau am waith i adeiladau rhestredig neu goed a 

warchodir yn angenrheidiol yn unig mewn achosion arbennig, penodol; ni ddylai'r rhai 

hynny sy'n gorfod rheoli asedau o'r fath beidio ag anobeithio wrth i ffïoedd gael eu 

gosod.Oherwydd yn erbyn hynny, gellid dadlau fod ceisiadau am ganiatâd arbennig 

yn cymryd amser yr awdurdod cynllunio, ac y dylid codi amdanynt. 

13.157 Pe bai'r tri chaniatâd yn cyfuno, ni cheid gwahaniaeth yn achos ceisiadau am waith 

y mae angen caniatâd cynllunio a chaniatâd adeilad rhestredig ar eu cyfer - gan fod 

ffi eisoes yn daladwy.  A byddai ymgeiswyr yn arbed cost set ychwanegol o luniadau.   

13.158 Yn y dyfodol lle bydd caniatâd cynllunio'n ofynnol ar gyfer gwaith y mae caniatâd 

adeilad rhestredig yn unig yn ofynnol ar ei gyfer ar hyn o bryd - yn ei hanfod y gwaith 

sy'n cael effaith ar y tu mewn i adeilad rhestredig yn unig a gwaith allanol cymharol 

fân - gallent gael eu heithrio rhag y gofyn i dalu ffi, fel gydag amryfal eithriadau eraill 

yn y Rheoliadau Ffïoedd 88 pe byddai'n ddymunol cadw pethau fel y maent. Ond 

                                                

86  Deddf Adeiladau Rhestredig 1990, a 15; cyfeiriad sydd yn bresennol yn Cylchlythyr SG 1/98, para 15, a 

gafodd ei adnewyddu hefyd ym Mai 2017. 

87  Gweler paragraffau 8.69 i 8.95. 

88 Offeryn Statudol 1522 2015, rheoliadau 4 i 6.  
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cynigiwn yn amodol mewn Pennod yn hwyrach ymlaen y dylai'r pŵer i osod ffi (mewn 

deddfwriareth sylfaenol) fod yn berthnasol i'r holl geisiadau am ganiatâd cynllunio.89 

Os derbynnir hynny, byddai yna'n agored i Weinidogion Cymru ystyried a ddylid 

cyflwyno eithriad er mwyn eithrio ceisiadau am waith mewn categorïau penodol rhag 

talu ffi - er enghraifft, ceisiadau sy'n cael effaith ar y tu mewn i adeilad rhestredig yn 

unig neu'r rhai hynny sy'n ddatblygiadau a ganiateir ar hyn o bryd, neu'r rhai hynny 

sy'n cael effaith ar annedd.  

Amodau 

13.159 Nodwyd gennym ym Mhennod 13 fod adran 17 Deddf Adeiladau Rhestredig 1990 yn 

nodi'n benodol rai amodau y gellir eu rhoi ynghlwm yn briodol wrth geisiadau y rhoddir 

caniatâd adeilad rhestredig iddynt, yng nghyswllt -  

(a) diogelu nodweddion penodol yr adeilad, un ai fel rhan ohono neu ar ôl gwahanu 

oddi wrtho; 

(b) unioni unrhyw ddifrod a achosir i'r adeiladau gan y gwaith, unwaith y cwblheir 

y gwaith; 

(c) ailgodi'r adeilad neu unrhyw ran ohono ar ôl gwneud unrhyw waith, gan 

ddefnyddio'r deunyddiau gwreiddiol cyn belled ag y bo'n ymarferol a chyda 

gwaith altro o'r fath i'r tu mewn i'r adeilad ag sydd o bosib wedi'i nodi'n benodol 

yn yr amodau. 

13.160 Rydym wedi nodi y gallai amodau o'r fath fod yn briodol mewn perthynas ag achosion 

ar wahân i'r rhai hynny sy'n ymwneud ag adeiladau rhestredig ac, felly, wedi cynnig 

bod y Bil Cynllunio, neu reoliadau dan y Bil yn awdurdodi'n bendant osod amodau o'r 

fath (mewn achosion priodol) mewn perthynas â chaniatadau cynllunio'n 

gyffredinol.90 Os derbynnir y cynnig hwnnw, byddai hynny'n ymestyn yn amlwg i 

amodau ar ganiatadau sydd yn ymwneud ag adeiladau rhestredig - ac, yn wir, 

adeiladau anrhestredig mewn ardal gadwraeth.   

13.161 Felly, byddai'r pŵer i osod mathau'r amodau y cyfeirir atynt yn adran 17 Deddf 

Adeiladau Rhestredig 1990 yn cael ei gadw'n awtomatig. 

 

APELIADAU A DARPARIAETHAU ATODOL ERAILL  

13.162 Mae cynigion ynghylch apeliadau a darpariaethau atodol eraill wedi'u cynnwys ym 

Mhennod 11. 

Apeliadau 

13.163 Mae adran 21 y Ddeddf Adeiladau Rhestredig yn nodi rhesymau penodol lle mae 

modd gwneud apeliadau yn erbyn gwrthod caniatâd adeilad rhestredig - i'r perwyl 

nad yw'r adeilad dan sylw o ddiddordeb arbennig.   Os cyfunir y caniatadau hynny 

gyda chaniatâd cynllunio, byddai angen gwneud addasiadau priodol fel bod modd i 

                                                

89  Gweler paragraffau 18.71 i 18.79. 

90  Gweler paragraffau 8.131, 8.132. 
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apelwyr am ganiatâd cynllunio ddibynnu ar resymau cyfwerth dros apelio mewn 

achosion sy'n ymwneud ag adeiladau rhestredig, er mwyn sicrhau nad oes newid o'r 

sefyllfa gyfredol. 

13.164 O'r herwydd, byddai'n angenrheidiol cynnwys yn y Bil ddarpariaethau i'r perwyl: 

(1) gallai unrhyw apêl sy'n ymwneud â gwaith i adeilad rhestredig gynnwys fel 

rheswm dros apelio nad yw'r adeilad dan sylw o diddordeb pensaernïol neu 

hanesyddol arbennig ac y dylid ei dynnu oddi ar y rhestr o adeiladau o'r fath a 

gynhelir gan Weinidogion Cymru; a 

(2) lle mae adeilad yn destun hysbysiad diogelu adeilad (rhestr amodol), gall yr 

hysbysiad apêl gynnwys honiad na ddylid cynnwys yr adeilad yn y rhestr.   

13.165 Wrth wneud penderfyniad ar apêl o'r fath, gallai Gweinidogion Cymru dynnu'r 

adeilad oddi ar y rhestr neu wrthod ei gynnwys.91  Byddai angen cadw grymoedd 

cyfwerth. 

Cwestiwn ymgynghori 13-5. 

Ystyriwn yn amodol y dylai'r bil gynnwys darpariaethau i'r perwyl: 

(1) bod unrhyw apêl perthnasol i waith i adeilad rhestredig yn gallu cynnwys 

fel sail ar gyfer apêl nad yw'r adeilad dan sylw o ddiddordeb pensaernïol neu 

hanesyddol arbennig, a dylid ei dynnu oddi ar y rhestr o adeiladau o'r fath a 

gedwir gan Weinidogion Cymru;  

(2)  ble mae adeilad yn amodol ar hysbysiad diogelu adeilad (rhestr amodol), 

gall yr hysbysiad apêl gynnwys hawliad na ddylid cynnwys yr adeilad ar y 

rhestr; 

(3) Gall Weinidogion Cymru, wrth benderfynu apêl cysylltiedig ag adeilad 

rhestredig, ddefnyddio eu grymoedd i dynnu'r adeilad oddi ar y rhestr; ac 

(4) wrth benderfynu apêl cysylltiedig â gorchymyn cadw adeilad, medrant 

ddefnyddio eu grymoedd i beidio â chynnwys yr adeilad yn y rhestr. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Darpariaethau atodol eraill 

13.166 Gallai bod angen gwneud newidiadau priodol i'r darpariaethau sy'n ymwneud â 

hysbysiadau prynu, i gynnwys y darpariaethau sydd ar hyn o bryd yn ymwneud â 

hysbysiadau prynu adeiladau rhestredig a hysbysiadau prynu ardaloedd cadwraeth. 

13.167 Byddai angen gwirio'n ofalus y manylion gweithdrefnol sy'n rheoli gwaith ymdrin â 

cheisiadau ac apeliadau cynllunio - er enghraifft, y manylion sy'n ymwneud â 

                                                

91  Deddf Adeiladau Rhestredig 1990, a 22(1)(b). 
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cheisiadau gan awdurdodau cynllunio, ymgymerwyr statudol neu'r Goron - er mwyn 

sicrhau nad yw uno caniatadau'n arwain at naill ai golli rheolaeth neu unrhyw feichiau 

gweithdrefnol diangen.  Ond ni ragwelir y ceid problemau o'r fath na ellid ymdrin â 

nhw'n hawdd trwy sicrhau bod y Bil - neu, yn fwy tebygol, reoliadau sy'n atodol i'r 

Gorchymyn Gweithdrefn Rheoli Datblygu neu'n ei ddisodli - yn cynnwys 

darpariaethau priodol sydd gyfwerth â'r rhai hynny yn Neddf Adeiladau Rhestredig 

1990 a rheoliadau a wneir tano. 

 

GWAITH HEB GANIATÂD SY'N CAEL EFFAITH AR ADEILADAU RHESTREDIG AC 

ARDALOEDD CADWRAETH. 

Y gyfraith sydd eisoes yn bodoli 

13.168 Mae cynnal gwaith datblygu heb ganiatâd cynllunio'n torri rheolau cynllunio ond nid 

yw'n drosedd.92 Os yw gwaith datblygu o'r math wedi'i wneud, gallai'r awdurdod 

cynllunio, os yw'n ystyried ei fod yn hwylus, ddyroddi hysbysiad gorfodi; a byddai 

peidio â chydymffurfio â hwnnw'n drosedd.  Mewn gwrthgyferbyniad, mae gwneud 

gwaith y mae'n ofynnol cael caniatâd adeilad rhestredig neu ganiatâd ardal 

gadwraeth ar ei gyfer heb i'r caniatâd hwnnw fod wedi'i roi yn drosedd o'r cychwyn 

cyntaf, dan DdeddfAdeiladau Rhestredig 1990.  Mae'n amddiffyniad i gyhuddiad o 

drosedd o'r fath bod y gwaith yn angenrheidiol i iechyd neu ddiogelwch, ac yn 

gyfyngedig i'r isafswm angenrheidiol.   

13.169 Gallai'r rhesymeg y tu ôl i'r gwahaniaeth hwnnw fod wedi adlewyrchu penderfyniad 

polisi gan y Senedd i bwysleisio pwysigrwydd y dreftadaeth.  Fel arall, gallai 

adlewyrchu'r ffaith amlwg bod modd rheoleiddio gwaith codi adeilad heb ganiatâd yn 

syml trwy ei gwneud yn ofynnol gwneud i ffwrdd ag o, tra nid oes modd rheoleiddio 

adeilad hanesyddol y gwnaed i ffwrdd ag o trwy ei gwneud yn ofynnol ei adfer.  Ac 

os nad yw'r olaf yn destun cosb droseddol, nid oes dim i atal darpar droseddwyr. 

13.170 Fel y nodir uchod, ers i'r newidiadau a wnaed gan Ddeddf Menter a Rheoleiddio 

Diwygiant 2013 ddod i rym, mae dymchwel adeilad mewn ardal gadwraeth yn Lloegr 

yn parhau'n drosedd (yn amodol ar amddiffyniad tebyg) - ond dan adran 196D Deddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn hytrach na than y Ddeddf Adeiladau Rhestredig.93 

13.171 Lle gwneir gwaith heb ganiatâd i adeilad rhestredig y mae modd ei wyrdroi, gallai 

arwain at ddyroddi hysbysiad gorfodi adeilad rhestredig (naill ai fel dewis arall i erlyn 

neu fel ychwanegiad ato).  Lle roedd yn ofynnol hefyd gael caniatâd cynllunio ar gyfer 

gwaith o'r math, fel gyda chodi estyniad i dŷ rhestredig, gallai hynny arwain at 

ddyroddi dau hysbysiad - hysbysiad gorfodi cynllunio prif lif a hysbysiad gorfodi 

adeilad rhestredig.  Bydd hynny, yn ei dro, yn gofyn am ddwy apêl, a allai ddibynnu 

ar resymau fymryn yn wahanol ac, yn y man, at ddau hysbysiad penderfynu. 

13.172 Dylid hefyd nodi fod gwaith a gynhelir heb ganiatâd cynllunio fel arfer yn ddiogel rhag 

camau gorfodi ar ôl pedair blynedd; tra nad yw gwaith a gynhelir heb ganiatâd adeilad 

                                                

92  Gweler paragraff 12.3. 

93  DCGTh 1990, a 196D, a gyhoeddwyd gan y Ddeddf Menter a Rheoleiddio Diwygiant, atodlen 17, paragraff 

6. 
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rhestredig fyth yn ddiogel rhag camau gorfodi. Ac fe allai apêl yn erbyn hysbysiad 

gorfodi adeilad rhestresdig ddibynnu ar y rhesymau a ganlyn (yn ogystal ag ar y rhai 

sy'n berthnasol yn achos apêl yn erbyn hysbysiad gorfodi arferol):  

(1) nad yw'r adeilad o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig; 

(2) bod angen brys am y gwaith;94 

(3) na fyddai'r gwaith gofynnol yn adfer yr adeilad i'w gyflwr blaenorol; 

(4) bod y camau gofynnol i liniaru'r difrod yn ormodol.95 

13.173 Lle cynhelir gwaith dymchwel heb ganiatâd mewn ardal gadwraeth, gallai arwain 

mewn egwyddor at ddyroddi hysbysiad gorfodi ardal gadwraeth.  Fodd bynnag, ni 

fydd hynny'n digwydd yn aml oherwydd ei fod yn debygol y byddir yn methu gwyrdroi 

gwaith dymchwel96 ar raddfa sy'n ddigon i'w gwneud yn ofynnol cael caniatâd ardal 

gadwraeth.  

13.174 Mae ein cynigion sy'n ymwneud â datblygu heb ganiatâd, ym Mhennod 12, yn 

berthnasol i achosion sy'n ymwneud ag adeiladau rhestredig ac ardaloedd 

cadwraeth.  Isod cyffyrddwn ag un neu ddau o bwyntiau penodol a gyfyd o'n cynigion 

ynghynt yn y Bennod hon. 

Newid posib: erlyn 

13.175 Os cyfunir y tri chaniatâd hyn, fel yr amlinellwyd ynghynt, byddai raid, wrth gwrs, 

sicrhau y gwnaed gwaith heb ganiatâd i adeiladau rhestredig a gwaith dymchwel 

mewn ardaloedd cadwraeth yn drosedd, a hynny am y rhesymau a nodir uchod.  

Cytunwn gyda Sefydliad Cadwraeth Adeiladau Rhestredig, sy'n datgan y byddai'n 

gwrthwynebu'n gryf unrhyw symudiad i ddad-droseddoli achosion o dorri rheolau 

adeiladau rhestredig.   

13.176 Byddai modd cyflawni hyn trwy fewnosod darpariaeth newydd yn y pwynt priodol i'r 

perwyl bod gwneud gwaith datblygu treftadaeth heb ganiatâd yn drosedd - gan dybio 

fod "datblygu treftadaeth" wedi'i ddiffinio ar hyd y llinellau a nodwyd ynghynt.97  I bob 

diben, byddai hynny'n debyg i'r adran newydd 196D a fewnosodwyd yn Neddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn Lloegr, a'i hymestyn i gynnwys gwaith i adeilad 

rhestredig. 

                                                

94  Rheswm sydd yn gyfatebol gyda’r amddiffyniad o dan a 9(3) i’r cyhuddiad o waith anawdurdodedig, sydd 

wedi ei fframio mewn termau tebyg (gweler troednodyn 98). 

95  Deddf Adeiladau Rhestredig 1990, a 39(1)(a), (d) (i)-(k) (rhoddir crynodeb ohoni). Mae rhesymau cyfatebol 

yn berthnasol i apêl yn erbyn hysbysiad gweithredu ardal cadwraeth (gweler OS 2012/793, atod 3). 

96  Gweler para 13.30. 

97  Gweler para 13.101 uchod. 
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13.177 Byddai'r cosbau am drosedd o'r fath, a'r amddiffyniad i gyhuddiad98, yr un peth ag 

sy'n berthnasol ar hyn o bryd i drosedd dan adran 9 Deddf Adeiladau Rhestredig 

1990. 

 

Cwestiwn ymgynghori 13-6. 

Cynigiwn yn amodol y dylid cynnwys yn y Bil darpariaethau i'r perwyl: 

(1) bod gwneud gwaith datblygu treftadaeth heb ganiatâd cynllunio (neu sy'n 

torri amod neu gyfyngiad sydd ynghlwm wrth ganiatâd) - a ddiffinir yn 

debyg i'r hyn a nodir ym Mwriad 13-1 - yn drosedd, ac yn gosbadwy 

- ar euogfarn ddiannod gan garchariad am gyfnod nad yw'n hwy na chwe 

mis neu ddirwy neu'r ddau; neu  

- ar euogfarn ddiannod gan garchariad am gyfnod nad yw'n hwy na dwy 

flynedd neu ddirwy neu'r ddau; a 

(2) bod yr amddiffyniad i gyhuddiad o drosedd o'r fath yr un peth ag sy'n 

berthnasol ar hyn o bryd i drosedd dan adran 9 Deddf Adeiladau Rhestredig 

1990. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Newid posib: camau gorfodi 

13.178 Byddai angen gwneud yn glir na ddaw gwaith datblygu treftadaeth heb ganiatâd yn 

ddiogel rhag camau gorfodi ar ôl cyfnod penodol.  Byddai modd gwneud hyn trwy 

eithrio gwaith datblygu treftadaeth o'r categorïau datblygu sy'n destun amryfal 

gyfyngiadau amser (a nodir ar hyn o bryd yn adran 171B Deddf Cynllunio Gwlad a 

Thref 1990) o ran y cyfnod pryd y gellir cymryd camau gorfodi. 

13.179 At hyn, byddai angen addasu'r rhesymau a ddefnyddir i ddod ag apêl yn erbyn 

hysbysiad gorfodi cynllunio i ymgorffori'r rhai hynny a ddefnyddir i wneud apêl yn 

erbyn hysbysiad gorfodi adeilad rhestredig neu hysbysiad gorfodi ardal gadwdraeth, 

a grynhoir uchod.99 

13.180 Fel gyda cheisiadau am ganiatâd, a nodir uchod, ymddengys nad oes gofyn yn y 

Ddeddf Adeiladau Rhestredig i awdurdod cynllunio gadw cofrestr o hysbysiadau 

gorfodi adeiladau rhestredig a hysbysiadau gorfodi ardal gadwraeth, sydd gyfwerth 

                                                

98  “fe fydd yn amddiffyniad i ddangod y canlynol: (a) bod y gwaith i’r adeilad yn hanfodol i ddiddordebau 

diogelwch, iechyd, neu am ddyfodiad yr adeilad; (b) nad oedd yn ddichonadwy i sicrhau diogelwch, iechyd, 

neu, fel boed angen, cadwraeth yr adeilad trwy gwaith atgyweirio neu gwaith i sicrhau cymorth neu lloches 

byrdymor; (c) bod y gwaith yn gyfyngedig i’r mesurau lleiaf posib; a (d) bod hysbysiad ysgrifenedig yn 

cynnwys cyfiawnhad o’r gwaith, wedi ei roi i’r awdurdodau cynllunio lleol yn gynted ac a phosib” (Deddf 

Adeiladau Cofrestredig 1990, a 9(3)). 

99 Gweler paragraff 13.172. 
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â'r gofyn dan adran 188 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 i gadw cofrestr o 

hysbysiadau gorfodi cynllunio a mathau eraill o hysbysiadau. Pe bâi'r caniatadau'n 

cyfuno, byddai hynny'n cael ei ddatrys yn awtomatig yma, hefyd. 

Cwestiwn ymgynghori 13-7. 

Cynigwn yn amodol y dylai'r Bil gynnwys darpariaethau i'r perwyl bod gwaith 

datblygu treftadaeth yn cael ei eithrio o gategorïau datblygu sy'n amodol ar 

gyfyngiadau amser o ran y cyfnod pryd y gellir cymryd camau gorfodi. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Cwestiwn ymgynghori 13-8. 

Cynigwn yn amodol gynnwys y dylai'r Bil ddarpariaethau i'r perwyl: 

(1) Lle dyroddir hysbysiad gorfodi mewn perthynas â gwneud gwaith datblygu 

treftadaeth gan dorri rheolau cynllunio, bod y rhesymau a ddefnyddir i ddod 

ag apêl yn erbyn hysbysiad o'r fath yn cynnwys rhesymau cyfwerth â 

rhesymau (a), (d), (i), (j) a (k) fel y nodir yn Adran 39 Deddf Cynllunio 

(Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth)1990;   

(2) y gallai Gweinidogion Cymru, wrth benderfynu ar apêl gorfodi sy'n 

ymwneud ag adeilad rhestredig, arfer eu pwerau i dynnu'r adeilad oddi ar y 

rhestr. 

(3) wrth benderfynu ar apêl gorfodi sy'n ymwneud ag adeilad rhestredig sy'n 

destun gorchymyn diogelu adeilad, gallent arfer eu pwerau i beidio â'i 

gynnwys yn y rhestr. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

GWAITH I HENEBION RHESTREDIG  

13.181 Deuir ar draws llawer llai o henebion rhestredig yn ymarferol nag adeiladau rhestredig 

ac ardaloedd cadwraeth.  Bron yn ddieithriad nid oes neb yn byw ynddynt; ac maent 

gyfwerth mewn pwysigrwydd ag adeiladau rhestredig Gradd I*a II* (sydd, rhyngddynt, 

y rhan fwyaf o adeiladau rhestredig mwyaf arwyddocaol ac yn oddeutu 4% ohonynt). 

100 

13.182 Mae'n ofynnol cael caniatâd heneb restredig i gynnal bron i unrhyw waith ar heneb 

restredig.  Mae methu cael caniatâd yn drosedd.   Fodd bynnag, yn rhinwedd natur 

heneb restredig, a'i phwysigrwydd, prin iawn yw hi i gais am ganiatâd heneb restredig 

gael ei wneud ar gyfer unrhyw beth ar wahân i fân waith adfer neu gyfleusterau 

                                                

100  Swyddfa Gymraeg, Cylchlythyr 60/96, Atodiad 1, para 4. 
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ymwelwyr.101  Mae ceisiadau am ganiatâd felly'n digwydd yn gymharol anaml a phrin 

iawn y byddant yn gorgyffwrdd â cheisiadau am ganiatâd cynllunio.102 

13.183 Fel arfer ceir caniatâd cynllunio, caniatâd adeilad rhestredig a chaniatâd ardal 

gadwraeth gan yr awdurdod cynllunio (neu Weinidogion Cymru ar apêl).  Ond ceir 

caniatâd henebrestredig yn uniongyrchol gan Weinidogion Cymru.103 

13.184 Lle mae strwythur yn adeilad rhestredig a heneb restredig, mae'n ofynnol cael 

caniatâd heneb restredig am waith sy'n cael effaith arno, ond nid yw'n ofynnol cael 

caniatâd adeilad rhestredig.104 Dro yn ôl, cyflwynodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig 

Fil drafft yn cynnig cyfuno caniatâd heneb restredig a chaniatâd adeilad rhestredig 

yn un "caniatâd ased hanesyddol" (mewn perthynas â Chymru a Lloegr).105  Nid aeth 

hynny erioed ddim pellach, ond ni fyddai wedi cyflawni fawr ddim gan nad oes sefyllfa 

lle byddai'n ofynnol cael dau fath o ganiatâd heneb restredig am yr un gwaith.  At 

hyn, pe câi pob cais am ganiatâd unedig o'r fath ei wneud i awdurdod cynllunio, 

byddai'n rhaid i awdurdodau fod ag adnoddau priodol, neu drefniadau yn eu lle i gael 

cymorth gan Cadw neu'r ymddiriedolaethau archeolegol rhanbarthol.  

13.185 Felly, er y byddai'n bosib, mewn egwyddor, mynd â'r broses uno un cam ymhellach 

trwy ymestyn diffiniad "datblygu treftadaeth"106 i gynnwys gwaith i heneb restredig, fel 

yn Neddf Cynllunio 2008107- a fyddai'n dileu'r angen i gael caniatâd heneb restredig - 

ystyriwn bod hynny'n un cam yn rhy bell, gan y byddai'n arwain at drosglwyddo 

penderfyniadau sy'n ymwneud â henebion rhestredig, sy'n brin ac yn gofyn am 

wybodaeth arbenigol, o Cadw i awdurdodau cynllunio.    

Cynnig 13-9. 

Ystyriwn yn amodol beidio ag uno caniatâd cynllunio gyda chaniatâd heneb restredig. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

                                                

101  Fe ddarganfuir arwyddion o’r math o waith sydd yn ffurfio testun pwnc ceisiadau am henebiadau rhestredig 

yn yr Alban yn y cofrestr, sydd yn cael ei gynnal gan Amgylchedd Hanesyddol yr Alban, sydd ae gael ar-lein. 

102  Roedd 57 cais am ganiatad henebiad rhestredig yng Nghymru yn y flwyddyn 2013-14 – i gymharu â 525 o 

geisiadau am ganiatad adeiladau rhestredig a dderbyniwyd gan Cadw, a 907 cais am caniatad cynllunio 

(Adroddiad Blynyddol Cadw, 2013-14, tud 13). 

103  Neu cael ei grantio trwy cytundeb partenriaeth treftadaeth (gweler y Ddeddy Henebiadau Hynafol 1979, a 

9ZA, a gaiff ei mewnosodi gan y Deddf Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016). 

104  Deddf Adeiladau Rhestredig 1990, a 61. 

105  Yn y Bil Amddiffyniad Treftadaeth, a gyflwynwyd i’r Senedd (Ebrill 2008, Cm 7349). Ni wnaeth y Bil 

lwybreiddio trwy’r Senedd mewn digon o amser cyn i’r Etholiad Cyffredinol yn 2010. Fe gafodd rhai o’r 

cynigion o fewn y Bil cael ei gyflwyno (yn Lloegr o leiaf) trwy ganllawion Llywodraethol; ond nid felly yr 

awgrym i gyhoeddi caniatâd ased hanesyddol unedig. 

106  Gweler para 13.101. 

107  Gweler troednodyn 63 uchod. 
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YR AMGYLCHEDD HANESYDDOL: PWYNTIAU ERAILL  

13.186 Cydnabyddwn fod y brîff a roddir i Gomisiwn y Gyfraith yn ymestyn i'r Côd Cynllunio 

ac nid i'r adolygiad o ddeddfwriaeth amgylchedd hanesyddol.  Fodd bynnag, mae neu 

dau bwynt wedi dod i'r wyneb yn ystod ein gwaith y credwn sy'n briodol eu crybwyll 

yma, i'w cynnwys mewn deddfwriaeth addas pan gyfyd y cyfle, naill ai yn ystod y cyd-

destun presennol neu fel arall. Mae gan y naill a'r llall ganlyniadau parthed rheolaeth 

gynllunio prif ffrwd. 

Diffiniad "adeilad rhestredig" 

13.187 Ystyriwn ym Mhennod 17 ddiffiniad "cwrtil", term sy'n codi mewn amryfal leoliadau yn 

Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ac mewn deddfwriaeth eilaidd dan y Ddeddf 

honno.108 Byddai ein cynigion, felly, yr un mor berthnasol mewn perthynas â 

deddfwriaeth amgylchedd hanesyddol. 

13.188 Fodd bynnag, nododd nifer o'r rhai a ymatebodd i'r Papur Cwmpasu fod diffiniad 

"adeilad rhestredig" (yn adran 1(5) Deddf Adeiladau Rhestredig 1990) yn cynnwys 

cyfeiriad at wrthrychau a strwythurau cyn 1948 yng nghwrtil yr adeilad, ac awgrymu 

y byddai o gymorth pe gellid symleiddio'r gyfraith trwy ei gwneud yn glir y dyddiad 

pryd y dylid ystyried maint y cwrtil. 

13.189 Gwna cyfraith achos hi'n glir mai'r dyddiad perthnasol yw, yn gyffredinol, y dyddiad y 

cynhwyswyd yr adeilad yn y rhestr yn gyntaf.109 Cytunwn y byddai o gymorth pe gellid 

gwneud hynny'n glir ar wyneb y statud, er mwyn gwahaniaethu rhwng y sefyllfa a 

gyfyd mewn perthynas â darpariaethau statudol eraill. Er enghraifft, ble mae'r GDCG 

yn diffinio hawliau datblygiad a ganiatawyd trwy gyfeirio at gwrtil adeilad, yr hyn sydd 

i'w ystyried yw maint y cwrtil ar hyn o bryd - hynny yw, ar ddyddiad y datblygiad dan 

sylw.110 

13.190 Yn ail, cyflwynwyd y ddarpariaeth sydd bellach yn adran 1(5) Deddf Adeiladau 

Rhestredig 1990 yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1968, a daeth i rym 1 Ionawr 

1969.  Byddai'n ymddangos yn achos yr adeiladau a restrir ynghynt, fod y cwrtil i'w 

ystyried ar y dyddiad hwnnw.  Ond byddai modd egluro hynny hefyd er mwyn osgoi 

cyfreithiad diangen. 

Cwestiwn ymgynghori 13-10.2. 

Ystyriwn yn amodol y dylid egluro diffiniad "adeilad rhestredig" trwy ei wneud yn glir 

ei bod y diffiniad yn cynnwys gwrthrychau a strwythurau cyn 1948 os oeddent yng 

nghwrtil yr adeilad yn y rhestr fel ag yr oedd 

(1) yn achos adeilad a restrwyd cyn 1 Ionawr 1969, ar y dyddiad hwnnw; ac 

                                                

108  Gweler paragraffau 18.128 i 18.145. 

109  Watts v Yr Ysgrifennydd Gwladol [1991] 1 PLR 61 at p 72F; R v Camden LBC, ex p Bellamy [1992] JPL 

255; Morris v Wrexham CBC a’r Cynulliad Cenedlaethol [2002] 2 P&CR 7. 

110  Gweler, er enghraifft Collins v Yr Ysgrifennydd Gwladol [1989] EGCS 15; James v Yr Ysgrifennydd Gwladol 

[1991] 1 PLR 58; McAlpine v Yr Ysgrifennydd Gwladol [1995] 1 PLR 16; Lowe v Yr Ysgrifennydd Gwladol 

Cyntaf [2003] 1 PLR 81. 
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(2) mewn unrhyw achos arall, ar y dyddiad y cyflwynwyd yr adeilad gyntaf yn y 

rhestr. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Ardaloedd o bwysigrwydd archaeolegol 

13.191 Mae un gofyn penodol o ran rhoi cyhoeddusrwydd ar gyfer ceisiadau cynllunio'n 

berthnasol mewn ardaloedd o bwysigrwydd archaeolegol, a ddynodwyd felly dan 

Ddeddf Henebion Hynafol ac Ardaloedd Archaeolegol 1979.  O fewn ardal o'r fath, 

yn gyffredinol yng nghanol dinas hanesyddol, rhaid rhoi sylw arbennig i ddatblygiad 

arfaethedig i alluogi'r "awdurdod ymchwilio" (yn ymarferol, uned archaeolegol leol) 

ystyried p'un a yw'n dymuno cynnal ymchwiliadau archaeolegol.     

13.192 Yn y Papur Cwmpasu, nodasom fod pum ardal wedi'u dynodi'n ardaloedd o 

bwysigrwydd archaeolegol yn 1984 yn Lloegr, ac nad oedd yr un ardal wedi'i dynodi 

yng Nghymru.111  Nodasom hefyd fod Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi derbyn nad 

yw'r warchodaeth a roddir gan ddynodi ardal o bwysigrwydd archaeolegol mor fawr 

ag y gellir ei chyflawni trwy ddefnyddio peirianweithiau polisi eraill (sydd ar hyn o bryd 

dan NCT 24) a chynnig dros 20 mlynedd yn ôl yn unol â hynny y câi Rhan 2 y Ddeddf 

ei diddymu ar y cyfle deddfwriaethol priodol cyntaf.112 

13.193 Yn y papur cwmpasu, awgrymasom y byddai hyn yn gyfle da i ddiwygio Deddf 1979 

fel nad oedd Rhan 2 yn berthnasol mwyach yng Nghymru. Cefnogwyd yr awgrym 

hwn gan Gymdeithas Tirfeddianwyr Gwledig, Richard Harwood, C.F., Persimmon a 

PEBA.  

Cwestiwn ymgynghori 13-11. 

Cynigwn yn amodol ddiwygio Deddf Henebion Hynafol ac Ardaloedd Archaeolegol 

1979 fel nad yw Rhan 2 (ardaloedd o ddiddordeb archaeolegol) yn gymwys yng 

Nghymru.  

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

  

                                                

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

para 5.79. 

112 Pwyllgor Amgylchedd Tŷ'r Cyffredin, Sesiwn 1986-1987 (cyf 146) cyfrol 2, tud 19.  
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