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Pennod 14: Hysbysebu awyr agored 

CYFLWYNIAD  

14.1 Rheoli hysbysebion awyr agored yw un o agweddau mwyaf llwyddiannus system 

gynllunio'r DU, er na chaiff ei werthfawrogi ar brydiau.   Mae'n seiliedig ar gynllun 

deddfwriaethol hunangynhwysol, sydd wedi'i gynnwys mewn is-deddfwriaeth yn 

bennaf.  

14.2 Y ddeddfwriaeth sylfaenol berthnasol yw Pennod 3 Rhan 8 Deddf Cynllunio Gwlad a 

Thref (DCGTH) 1990.  Mae hyn yn darparu y dylai Rheoliadau o dan y Ddeddf wneud 

darpariaeth i gyfyngu ar neu reoleiddio arddangos hysbysebion i'r graddau y bydd 

hynny'n ymddangos yn gyfleus i Weinidogion Cymru er budd amwynder a diogelwch 

y cyhoedd. Y Rheoliadau perthnasol yw Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref 1992 

(Rheoli Hysbysebion) 1992 (“Rheoliadau 1992”).1  Pan gawsant eu llunio yn y lle 

cyntaf, cawsant eu gweithredu yng Nghymru a Lloegr, ond bellach maent yn 

berthnasol yng Nghymru yn unig ers cyhoeddi Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref 

(Rheoli Hysbysebion) (Lloegr) 2007.   

14.3 Mae adran 336 DCGTh  1990 yn darparu diffiniad eang iawn o "hysbyseb".2  Yna, 

mae Rheoliad 1 Rheoliadau 1992 yn eithrio arddangos unrhyw hysbyseb yn unrhyw 

gategori yn Atodlen 2 yn gyfangwbl - yn bennaf, eitemau sydd oddi allan i ystyr 

derbyniol cyffredinol y gair "hysbyseb" neu sydd bron iawn bob amser yn 

ddiwrthwynebiad, megis hysbysebion o fewn adeiladau, deunyddiau hyrwyddo ar 

beiriannau gwerthu, ac arwyddion ffyrdd. Mae Rheoliad 6 yn rhoi "cydsyniad tybiedig" 

i unrhyw hysbyseb yn unrhyw un o'r categorïau hysbysebion a restrir yn Atodlen 3 

sy'n dderbyniol yn y rhan fwyaf o achosion ond nid ym mhob un o reidrwydd - megis 

placiau pres y tu allan i feddygfeydd, byrddau gwerthwyr tai, ac arwyddion ffasgiâu 

siopau - er y gall awdurdod cynllunio atal y cydsyniad tybiedig hwnnw mewn achos 

penodol trwy gyflwyno rhybudd dirwyn i ben o dan reoliad 8. Mae ar hysbysebion 

eraill - yn enwedig palisau wrth ymyl y ffordd fawr - angen "cydsyniad datganedig" a 

geir gan yr awdurdod cynllunio neu trwy apêl gan Weinidogion Cymru.    

14.4 Yn gyffredinol, mae categorïau'r hysbysebion yn Atodlenni 2 a 3 yn destun 

cyfyngiadau caeth i faint yr arddangosfa dan sylw, a manylion eraill; a gall y 

cyfyngiadau hynny fod yn fwy caeth mewn mannau mwy sensitif.  

14.5 Weithiau gall arddangos hysbyseb fod yn gyfystyr â "datblygiad", ac mewn egwyddor, 

byddai angen caniatâd cynllunio i wneud hynny.3  Yn unol â hynny, mae Deddf 1990 

yn darparu yr ystyrir fod caniatâd wedi'i roi, lle bo hynny'n ofynnol, ar gyfer unrhyw 

arddangosfa sy'n cydymffurfio â'r Rheoliadau.   Gallai arddangos hysbyseb ar adeilad 

                                                

1  OS 1992 Rhif 666, diwygiwyd gan by OSau 1994 Rhif 2351 ac 1999 Rhif 1810; diwygiwyd gan Reoliadau 

TCP (Rheoli Hysbysebion) (Lloegr) 2007 (SI  Rhif 783), rheoliad 32  er mwyn bod yn gymwys yng Nghymru 

yn unig; diwygiwyd yn ddiweddarach gan OSau 2012 Rhif 791 a 2017 Rhif 553. 

2  Gweler paragraff 14.11. 

3  Gweler paragraff 7.12. 
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cofrestredig fod gyfystyr â newid adeilad rhestredig, a byddai angen caniatâd adeilad 

rhestredig i wneud hynny. 

14.6 Mae arddangos hysbyseb heb y caniatâd gofynnol yn groes i reolaeth gynllunio (yn 

union fel unrhyw ddatblygiad anawdurdodedig arall) ond mae hefyd yn gyfystyr â 

thramgwydd atebolrwydd caeth.4 

Diwygiadau posibl 

14.7 O gofio mai ffocws y Papur Ymgynghori hwn yw ddeddfwriaeth sylfaenol sydd i'w 

chynnwys yn y Côd Cynllunio newydd, mae pwyslais y Bennod hon ar newidiadau i'r 

ddeddfwriaeth honno, sydd yn DCGTh 1990 ar hyn o bryd.   

14.8 Fodd bynnag, mae manylion y gyfraith ynghylch arddangos hysbysebion awyr agored 

wedi'u cynnwys yn bennaf yn yr is-ddeddfwriaeth berthnasol.   Disgwylir y caiff 

Rheoliadau 1992 sy'n berthnasol yng Nghymru, ac sydd bellach yn 25 mlwydd oed, 

eu diweddaru maes o law; a bryd hynny, bydd yn briodol heb os i ystyried a fyddai'n 

briodol gwneud diwygiadau.   Bydd angen i gynigion ynghylch newidiadau o'r fath fod 

y destun ymgynhgoriad â'r sawl sy'n cyfranogi'n uniongyrchol (yn cynnwys 

awdurdodau cynllunio a hysbysebwyr).    

14.9 Yn benodol, roedd y newidiadau a wnaed yn 2007 yn Lloegr yn deillio ar y cyfan o 

gynigion oedd wedi'u cynnwys mewn papur ymgynghorol gan y Llywodraeth a 

gyhoeddwyd yn 1999 - mewn perthynas â Chymru a Lloegr yn ôl pob tebyg.5  

Ymddengys fod llawer o'r rheiny wedi arwain at system well, a chredwn y dylid eu 

hystyried yn ofalus pan gaiff y Rheoliadau eu diweddaru.   

14.10 Rydym hefyd yn cyfeirio isod at newidiadau posibl eraill i'r Rheoliadau.6 

 

CYSYNIADAU SYLFAENOL 

Diffiniad o “hysbyseb” 

14.11 Man cychwyn y darpariaethau statudol ynghylch hysbysebu yw'r diffiniad o'r gair 

"hysbyseb".   Diffinnir hyn yn adran 336 DCGTh 1990 fel a ganlyn: 

Mae "hysbyseb" 

[a] yn golygu unrhyw air, llythyren, model, arwydd, hysbyslen, 

bwrdd, hysbysiad, adlen, cysgodlen, dyfais neu osodiad, boed 

yn oleuedig neu beidio, yn natur hysbyseb, ac wedi'i 

ddefnyddio'n llwyr neu'n rhannol at ddibenion hysbyseb, 

cyhoeddiad neu gyfarwyddyd, ac  

                                                

4  Tybir am fod hysbysebion yn hawdd eu gosod a'u tynnu i lawr, fel y byddai gorfodaeth gonfensiynol yn 

annigonol i atal arddangosfeydd anawdurdodedig. 

5  Moderneiddio Cynllunio: Rheoli Hysbysebion Awyr Agored, Adran yr Amgylchedd, Cludiant a'r Rhanbarthau, 

Gorffennaf 1999.   

6  Gweler cwestiynau ymgynghori 14-3, 14-7, 14-8, 14-9 a 14-10. 
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[b] (heb leihau effaith darpariaethau blaenorol y diffiniad hwn), 

mae'n cynnwys unrhyw balis neu strwythur tebyg a ddefnyddir 

neu a gynlluniwyd, neu a addaswyd i'w ddefnyddio, ac unrhyw 

beth arall a ddefnyddir, neu a gynlluniwyd, neu a addasir yn 

bennaf i'w ddefnyddio, i arddangos hysbysebion;  

a chaiff cyfeiriadau at “arddangos hysbysebion” eu dehongli yn y fath 

fodd.”7 

14.12 Mae'r diffiniad hwn wedi'i rannu yn ddwy ran [a] a [b] i gynorthwyo ag eglurder. 

14.13 Dylid nodi, yn y lle cyntaf, fod pob rhan o'r diffiniad hwn yn grwn, yn yr ystyr bod y 

term "hysbyseb" yn cael ei ddiffinio trwy gyfeirio at, ymhlith pethau eraill, y term sy'n 

cael ei ddiffinio.   Fel sydd wedi cael ei amlygu yn yr Uchel Lys:  

"Mae rhywfaint o gylcholdeb yn y diffiniad ...  Yn hyn o beth, mae'r 

diffiniad o hysbyseb fel y diffiniad o'r eliffant diarhebol.  Byddir yn 

adnabod eliffant (neu hysbyseb) pan welir un oherwydd mae hynny 

yn natur eliffant (neu hysbyseb).”8 

Yn ei hanfod, mae hyn yn anfoddhaol. 

14.14 Yn ail, mae rhan [a] yn ddiffiniad sy'n eithrio – hynny yw, er mwyn i rywbeth fod yn 

hysbyseb, mae'n rhaid iddo gael ei gynnwys ynddo; ac mae'n cynnwys yr eitemau a 

grybwyllir yn rhan [b].  Er enghraifft, yn amlwg, nid yw pelydryn o olau a gynhyrchir 

gan chwilolau yn hysbyslen, bwrdd, hysbysiad, adlen na chysgodlen; ond mae'r 

Uchel Lys wedi canfod mai "arwydd" yw hynny, ac felly gellid ei ddefnyddio o fewn y 

diffiniad pe byddid yn ei ddefnyddio i arddangos hysbysebion, hynny yw, geiriau ac 

ati a ddefnyddir yn llwyr neu'n rhannol at ddibenion hysbyseb.9 

14.15 Felly, nid y neges sy'n cael ei chyfleu (trwy eiriau neu luniau) gan yr hysbysebwr yw'r 

"hysbyseb" y byddir yn ei reoli, ond y dull penodol a ddefnyddir i gyfleu'r neges - boed 

hynny yn boster papur ar hysbyslen gonfensiynol ger ochr y ffordd, plac pres y tu 

allan i feddygfa, ffasgia dros ffenestr siop, cysgodlen dros ffenestr caffi neu ymbarél 

ar ei flaengwrt (os, yn y ddau achos, bydd yn cynnwys deunydd hysbysebu), arwydd 

sy'n sefyll ar ei draed ei hun sy'n cyhoeddi presenoldeb gwerthwr ceir, arwydd "Ar 

Werth", baner, neu falwn a ddefnyddir i hysbysebu - neu, mae'n debyg, pelydryn o 

olau o chwilolau. 

14.16 Felly, mae'r diffiniad yn y Ddeddf yn ceisio crynhoi cysyniad tebyg i'r canlynol – 

                                                

7  DCGTh 1990, a 336, fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Cynllunio ac Iawndal 1991, a 24. 

8  Butler v CS Derby [2006] 1 WLR 1346, trwy Sullivan J yn [18]. 

9  CB Casnewydd v Ysgrifennydd Gwladol; CB Great Yarmouth v Ysgrifennydd Gwladol (1997) 74 P&CR 147 

ar dud. 155.  Roedd yr achos yng Nghasnewydd (Cymru) yn ymwneud â phelydryn diffocws o olau yn 

ymestyn i'r awyr; roedd yr achos yn Great Yarmouth yn ymwneud â chwilolau wedi'i leoli mewn arcêd 

ddiddanu, yn cynhyrchu pelydryn oedd yn symud ar draws waelod y cymylau i ffurfio patrwm "blodyn y 

gofod".   
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Mae  “hysbyseb” yn golygu unrhyw arwydd, hysbyslen, bwrdd, hysbysiad, palis, 
adlen, cysgodlen, neu wrthrych neu adeiledd arall, pa un ai a yw'n oleuedig neu 
beidio, sydd wedi'i  

(a) gynllunio, neu wedi'i addasu at ddiben cyhoeddiad, 

cyhoeddusrwydd neu gyfarwyddyd, ac   

(b) wedi'i ddefnyddio'n llwyr neu'n rhannol at ddiben o'r fath. 

14.17 Mae'r diffiniad yn y Ddeddf hefyd yn berthnasol yn yr un modd i'r dehongliad o'r 

Rheoliadau.10 Fodd bynnag, ceir diffiniad hefyd o "hysbyseb" yn y Rheoliadau, sydd 

ddim yn cynnwys cofadeiladau (yn cynnwys cofadeiladau angladdol) ac arwyddion 

rheilffyrdd.11 Yn ychwanegol, nid yw'r diffiniad cyfatebol yn y Rheoliadau sy'n 

berthnasol yn Lloegr yn cynnwys hysbyslenni ac eitemau eraill a gaiff eu cario gan 

bobl neu anifeiliaid.  

14.18 Rydym yn ystyried dros dro y byddai'n ddefnyddiol cynnwys yn y Bil, ynghyd â 

darpariaethau yn delio â hysbysebu, un diffiniad sydd ddim yn grwn o "hysbyseb", i 

gynnwys hanfod y diffiniad sydd yn y Ddeddf ar hyn o bryd, a'r newidiadau sydd yn y 

Rheoliadau ar hyn o bryd.   

14.19 Yn olaf, mae'r diffiniad o "hysbyseb" yn y Ddeddf yn gorffen â'r geiriau "...a chaiff 

cyfeiriadau at arddangos hysbysebion eu dehongli yn y fath fodd".  Ac mae  DCGTH  

1990 a Rheoliadau 1992 ill dau yn cyfeirio mewn sawl man at "arddangos 

hysbysebion". 

14.20 Ni chynigir unrhyw ddiffiniad ychwanegol o'r term "arddangos".   Fodd bynnag, yn 

ymarferol, nid yw'n ymddangos fod hyn yn peri unrhyw broblem.   Yn ychwanegol, o 

gofio'r nifer o wahanol fathau o hysbysebion, mae'n anhebyg y byddai unrhyw 

ddiffiniad o "arddangosfa" a fyddai'n neilltuol o ddefnyddiol.  Rydym ni felly yn ystyried 

dros dro y dylai geiriau cloi y diffiniad o "hysbyseb" gael eu dileu. 

Cwestiwn ymgynghori 14-1. 

Rydym yn cynnig dros dro y dylid egluro'r diffiniad o "hybyseb" yn DCGTh 1990, a'i 

gynnwys yn y Bil ynghyd â darpariaethau eraill sy'n ymwneud â hysbysebu.  

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

 

 

                                                

10  Interpretation Act 1978, a 11. 

11  Rheoliadau 1992, rheoliad 2(1). 
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Cwestiwn ymgynghori 14-2. 

Rydym yn ystyried dros dro y gellid hepgor y cyfeiriad at "arddangos hysbysebion", 

sydd wedi'i gynnwys yn y diffiniad statudol o "hysbyseb" yn DCGTh 1990 ar hyn o 

bryd. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Diffiniadau: safle ble caiff hysbysebion eu harddangos 

14.21 Mae'r Ddeddf hefyd yn cyfeirio at y "safle" ble caiff hysbyseb ei arddangos.12  Ni chaiff 

"safle" ei ddiffinio yn y Ddeddf; ond caiff ei ddiffinio yn y Rheoliadau fel "unrhyw dir 

neu adeilad, ac eithrio hysbyseb, yr arddangosir hysbyseb arno".13 Ac mae adran 336 

y Ddeddf yn defnyddio "tir" fel unrhyw hereditament diriaethol, yn cynnwys adeilad", 

ac mae "adeilad" yn cynnwys "unrhyw adeiledd neu adeilad, ac unrhyw ran o adeilad, 

fel y'i diffinnir yn y fath fodd".     

14.22 Rydym yn ystyried dros dro nad oes unrhyw achos naill ai yn y Ddeddf nac yn y 

Rheoliadau ble na allai'r gair "tir" gael ei ddefnyddio yn lle "safle" - gan gofio fod "tir" 

yn cynnwys "adeilad".   Ni fyddai gwneud hynny yn arwain at newid yn y gyfraith 

sylwedd, ond byddai'n osgoi cyflwyno term technegol gwahanol yn y Ddeddf neu'r 

Rheoliadau, a byddai'n arwain at eglurder a symlrwydd.   Er enghraifft, mae adran 

220(2)(a)  DCGTH  1990 yn darparu y gall rheoliadau reoleiddio "y safleoedd ble gellir 

arddangos hysbysebion a'r dull o'u gosod ar y tir"; byddai hyn yn newid i "y tir ble gall 

hysbysebion gael eu harddangos a'r dull o'u gosod ar y tir".  

14.23 Fel y nodwyd eisoes, mae'r term "safle" wedi'i ddiffinio yn y Rheoliadau presennol, 

gellid defnyddio "tir" yn ei le pan ddiweddarir hwy y tro nesaf. Fel arall, o ystyried ei 

bod bron yn anorfod y bydd rheoliadau yn diwygio'r holl is-ddeddfwriaeth berthnasol 

a ddaw i rym yn y Ddeddf newydd, medrai'r rheoliadau hynny ddiwygio'r amrywiol 

gyfeiriadau yn y Rheoliadau Hysbysebion er mwyn cyfeirio at "dir".  

Cwestiwn ymgynghori 14-3. 

Cynigiwn dros dro y dylid defnyddio'r gair "tir" yn lle "safle" a "safleoedd": 

(1) yn narpariaethau'r Bil sy'n ymwneud â rheoli hysbysebion; ac 

(2) yn y Rheoliadau y tro nesaf y diweddarir hwy. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

                                                

12  DCGTh 1990, adrannau 220(2)(a), 221(7)(b),(8)(b), 223(1)(b), 224(1)(b). 

13  Rheoliadau 1992, rheoliad 2(1). 
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Diffiniadau: y sawl sy'n arddangos hysbyseb. 

14.24 Mae'n bwysig gwybod: pwy sy'n gyfrifol am gael cydsyniad i arddangos hysbyseb, ac 

am gydymffurfio ag unrhyw amodau y mae'n rhaid cadw atynt mewn perthynas â'r 

cydsyniad (cydsyniad tybiedig neu ddatganedig); pwy fydd yn agored i erlyniad os na 

fydd cydsyniad wedi'i roi am arddangosfa benodol; ac i bwy ddylid cyflwyno rhybudd 

dirwyn i ben os bydd yr awdurdod yn dymuno cael gwared arno. 

14.25 Mae Adran 224(4) DCGTh 1990 yn darparu'r canlynol:  

"ystyrir y bydd unigolyn yn arddangos hysbyseb at y dibenion hyn os: 

(a) mai ef yw perchennog neu ddeiliad y tir ble caiff yr hysbyseb ei 
arddangos; neu 

(b) yw'r hysbyseb yn rhoi cyhoeddusrwydd i'w nwyddau, ei 

fasnach, ei fusnes neu ei achosion eraill.”  

14.26 Mae Rheoliad 2(3)(b) Rheoliadau 1992 yn darparu'r canlynol: 

Mae unrhyw gyfeiriad yn y Rheoliadau hyn at unigolyn sy'n arddangos 
hysbyseb yn cynnwys- 

(a) perchennog a deiliad y tir y caiff yr hysbyseb ei arddangos arno; 

(b) unrhyw unigolyn y bydd ei nwyddau, ei fasnach, ei fusnes neu ei achosion 
eraill yn cael cyhoeddusrwydd gan yr hysbyseb; ac 

(c) yr unigolyn sy'n mynd ati i arddangos yr hysbyseb neu sy'n 

cynnal yr hysbyseb a arddangosir. 

14.27 Dylid nodi nad yw'r diffiniad yn y Rheoliadau yn gyfyngedig; ac nid yw'r trydydd 

categori yn cael ei grybwyll yn adran 224(4). Mae hyn yn ymddangos yn rhyfedd, 

oherwydd mewn sawl achos, y sawl sy'n ymgymryd ag arddangos hysbyseb - 

hynny yw, mewn termau confensiynol, y contractwr hysbysebu - yw'r sawl sy'n 

bennaf gyfrifol.   Yn ôl pob tebyg, mae unigolyn o'r fath yn atebol, yn ychwanegol i'r 

rhai yn y ddau gategori a grybwyllir yn adran 224(4).   

14.28 Mewn gwirionedd, ceir ychydig iawn o gyfeiriadau penodol yn y Rheoliadau at 

unigolyn sy'n arddangos hysbyseb14, ond mae rheoliad 27 yn darparu y “bydd 

unigolyn sy'n arddangos hysbyseb yn groes i'r Rheoliadau hyn yn agored yn sgil 

collfarn ddiannod o drosedd o dan adran 224(3) y Ddeddf i gael dirwy …”.   

14.29 Rydym yn ystyried dros dro y byddai'n well cael un diffiniad - yn y ddeddfwriaeth 

sylfaenol - a fyddai'n cael ei ddefnyddio i gynorthwyo i ddehongli'r Rheoliadau ac i 

bennu pwy sy'n agored i gollfarn am arddangos hysbyseb yn anghyfreithlon.  Dylai'r 

diffiniad hwnnw fod yn seiliedig ar y diffiniad cynhwysol sydd yn y Rheoliadau ar hyn 

o bryd.   

                                                

14  Rheoliadau 1992, rheoliad 7(2)(b),(8) (hysbysiad am gyfarwyddiadau yn cyfyngu ar gydsyniad tybiedig); 

rheoliad 8(2),(6) (cyflwyno rhybudd dirwyn i ben); rheoliad 27 (atebolrwydd); Dosbarth A, amod 4 

(arddangos hysbysebion ar falwnau); Dosbarth 3C, amod (4), Dosbarth 8, amod (4) (categorïau cydsyniad 

tybiedig). 
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Cwestiwn ymgynghori 14-4. 

Cynigiwn dros dro y dylai'r diffiniad o "unigolyn sy'n arddangos hysbyseb" yn DCGTh  
1990 gael ei gynnwys y y Bil ynghyd â darpariaethau eraill yn ymwneud â hysbysebu, 
gan gynnwys: 

(1) perchennog a a deiliad y tir y caiff yr hysbyseb ei arddangos arno; 

(2) unrhyw unigolyn y bydd ei nwyddau, ei fasnach, ei fusnes neu ei achosion 

eraill yn cael cyhoeddusrwydd gan yr hysbyseb; a'r 

(3) unigolyn sy'n ymgymryd â'r gwaith o arddangos yr hysbyseb neu sy'n 

cynnal yr hysbyseb a arddangosir. 

Ydy ymgyngoreion yn cytuno? 

 

CYDSYNIAD AR GYFER HYSBYSEBU 

Cydsyniad tybiedig 

14.30 Yn ymarferol, y nodwedd fwyaf arwyddocaol o'r system o reoli hysbysebion yw'r 

cydsyniad tybiedig a ganiateir gan y Rheoliadau ar gyfer sawl categori o hysbysebion 

a bennir mewn 14 Dosbarth yn Atodlen 3 Rheoliadau 1992. Mae'r categorïau hyn 

wedi cael eu ehangu dros y blynyddoedd ers i'r Rheoliadau cyntaf gael eu llunio yn 

1948.  Gall hysbysebion sy'n cael eu harddangos â chydsyniad tybiedig gael eu 

dirwyn i ben gan awdurdod cynllunio trwy gyflwyno hysbysiad dirwyn i ben, a fydd yn 

destun apêl at Weinidogion Cymru. 

14.31 Fel y nodir uchod, disgwylir y caiff y Rheoliadau sy'n berthnasol i Gymru, sydd bellach 

yn 25 mlwydd oed, eu diweddaru maes o law15; a bryd hynny, heb os, bydd yn briodol 

i adolygu'r dosbarthiadau o gydsyniad tybiedig, ac yn enwedig ystyried a ddylid 

cynnwys dosbarthiadau newydd sy'n cyfateb i'r rhai sydd wedi'u cyflwyno yn Lloegr 

yn 2007 ac wedi hynny16; neu rai eraill sy'n benodol i Gymru.  Felly, rydym yn cyflwyno 

cynigion cyfyngedig yn unig gyfer diwygio technegol mewn perthynas â'r cydsyniad 

tybiedig.17 

Rhybuddion dirwyn i ben 

14.32 Os caiff hysbyseb ei arddangos â budd cydsyniad tybiedig, efallai bydd yr awdurdod 

cynllunio yn ceisio dirwyn hynny i ben trwy gyflwyno rhybudd dirwyn i ben, yn mynnu 

                                                

15  Gweler paragraffau 14.8 - 14.10. 

16  Yn cynnwys y rhai yn OSau 2007 Rhif 783 (hysbysebion ar falwnau a'r tu allan i giosgau ffôn – 

Dosbarthiadau newydd 15 ac 16), 2011 Rhif 2057 (hysbysebion wrth fannau gwefru cerbydau trydan – 

Dosbarth newydd 17) a 2012 Rhif 2372 (baneri - Dosbarth 7 a ddiwygiwyd). 

17  Mae eithriadau yn berthnasol i hysbysebion sydd yn cael budd o ganiatâd cynllunio, (cwestiwn 

ymgynghori 14-7), hysbysebion ar gerbydau (cwestiwn ymgynghori 14-8) ac hysbysebion ar safleoedd a 

ddefnyddid ar gyfer hysbysebu am fwy na 10 mlynedd cwestiwn ymgynghori 14-10). 
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fod arddangosfa benodol yn cael ei thynnu, neu na ddylid parhau i ddefnyddio'r safle 

ar gyfer arddangosfa o'r fath.   

14.33 Nid oes unrhyw ofyniad yn Rheoliadau 1992 i sicrhau bod hysbysiad terfynu yn 

cynnwys unrhyw ddatganiad ynghylch yr hawl i apelio yn ei erbyn.   Gellir cyferbynnu 

hyn â'r gofyniad yn adran 173(10)  DCGTH  1990 y bydd unrhyw rybudd gorfodi yn 

cael ei gyflwyno ynghyd â nodyn eglurhaol yn rhoi gwybodaeth benodol ynghylch yr 

hawl i apelio o dan adran 174. 

14.34 Fe wnaeth Yr Uchel Lys, yn Swishbrook Ltd v Gweinidog Gwladol dros yr 

Amgylchedd,18 ystyried fod diffyg gofyniad o'r fath (yn Rheoliadau 1989) yn 

"anarferol", ond fe wnaeth ddatgan yn glir na ddylid awgrymu hynny.  Ni chymerwyd 

y cyfle i gynnwys gofyniad o'r fath pan gafodd y Rheoliadau eu hatgyfnerthu yn 1992 

ac (yn Lloegr) yn 2007; serch hynny, cafodd nodyn i'r perwyl hwnnw ei gynnwys yn y 

cynseiliau yn Atodiad F yn yr Atodiad i Gylchlythyr 03/2007 DCLG.19 

14.35 Rydym ni'n ystyried dros dro y dylid unioni'r hepgoriad hwn y tro nesaf y caiff y 

rheoliadau eu diweddaru. 

14.36 Yn ail, rhaid i rybudd dirwyn i ben bennu'r cyfnod y daw i rym ar ei ddiwedd.20 Mae 

hynny'n hanfodol, yn rhannol oherwydd bydd rhaid i unrhyw apêl at Weinidogion 

Cymru yn erbyn y rhybudd gael ei gyflwyno cyn iddo ddod i rym, ac yn rhannol 

oherwydd, heb apêl o'r fath, bydd unrhyw hysbyseb a arddangosir yn 

anawdurdodedig, ac felly bydd y sawl sy'n gyfrifol yn agored i gael eu herlyn. 

14.37 Rhaid i'r cyfnod fod yn wyth wythnos o leiaf wedi'r dyddiad pan gyflwynir y rhybudd.21 

Fodd bynnag, o gofio mai'r rhybudd ei hun, ac nid copi ohono, a gaiff ei gyflwyno i 

bob un o'r derbynyddion amrywiol, ac o gofio y bydd yn dod i rym (os na fydd apêl) 

ar ddiwedd y cyfnod a nodir ynddo, rhaid i'r cyfnodau a bennir ym mhob un o'r 

rhybuddion y byddant yn dod i rym ar eu diwedd gael eu cyfrifo er mwyn sicrhau y 

byddant yn dod i ben ar yr un pryd.  Fel arall, os bydd gwahanol dderbynyddion 

rhybudd sy'n ymwneud â'r un hysbyseb yn cael gwybod (i bob pwrpas) y daw i rym 

ar sawl dyddiad gwahanol, gellir dyfarnu fod y rhybudd yn ddirymedd (gweler isod), 

ac yna, gall pawb fydd wedi cael y rhybudd ei anwybyddu heb unrhyw gosb.    

14.38 Mae'r sefyllfa eithaf annerbyniol hon yn codi oherwydd bod geiriad y rheoliad hwn yn 

dilyn y côd cyn 1981 ynghylch gorfodi rheoliadau cynllunio prif ffrwd. Cafodd effaith 

hynny ei ystyried gan y Llys Adrannol yn Bambury v CBLl Hounslow,22 achos lle 

cafodd rhybuddion gorfodi ynghylch un toriad eu "cyflwyno" i sawl parti cysylltiedig ar 

wahanol ddyddiadau, ac roedd pob un yn datgan y byddai'n dod i rym o fewn cyfnod 

penodol wedi'r dyddiad "cyflwyno".  O ganlyniad, canfu'r llys fod pob rhybudd yn 

                                                

18  [1989] JPL 137, cynhaliwyd yn y Llys Apêl yn [1990] JPL 824. 

19  Nid oes unrhyw gyfarwyddyd manwl cyfatebol yn weithredol yng Nghymru (mae TAN 7 yn llawer mwy 

cryno). 

20  Rheoliadau 1992, rheoliad 8(3). 

21  Rheoliadau 1992, rheoliad 8(4). 

22  [1995] 3 PLR 95; (1995) 71 P&CR 553. 
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ddirymedd.  Fodd bynnag, ni wnaeth y Llys yn Nahlis v Ysgrifennydd Gwladol23 ddilyn 

yr ymagwedd honno mewn achos lle'r oedd rhybuddion dirwyn i ben o dan reoliad 8 

Rheoliadau 1992 wedi cael eu cyflwyno i naw parti cysylltiedig gwahanol, rhai ar 

ddyddiadau gwahanol, oherwydd ystyriai nad oedd unrhyw ragfarnu wedi cael ei 

achosi.  Ni chafwyd unrhyw eglurhad gan y Llys yn Nahlis am wyro oddi wrth yr 

ymagwedd yn Bambury. 

14.39 Mae'r darpariaethau presennol ynghylch cyflwyno rhybuddion gorfodi ynghylch 

cynllunio bellach yn rhagweld "codi" un rhybudd gorfodi, a ddaw i rym ar ddyddiad 

penodol a nodir ynddo, a chyflwynir copïau o hynny fel y bo'n briodol.24 Yn y fath fodd, 

nid oes unrhyw ddyddiad o ran y dyddiad y bydd rhaid cydymffurfio â'r rhybudd.  Yn 

anffodus, ni fabwysiadwyd yr un ymagwedd yn Rheoliadau 1992 na 2007.  Rydym 

ni'n ystyried dros dro y dylid gwneud newidiadau addas y tro nesaf y caiff y rheoliadau 

yng Nghymru eu diweddaru, oherwydd gall anghysonderau o ran cyflwyno 

rhybuddion achosi ansicrwydd ar brydiau, a gellir dadlau eu bod yn achosi rhagfarnu. 

Cwestiwn ymgynghori 14-5. 

Cynigiwn dros dro y dylai rhybudd dirwyn i ben o dan y rheoliadau hysbysebion: 

(1) gynnwys hysbysiad ynghylch hawliau unrhyw dderbynnydd i apelio yn ei 

erbyn;  

(2) ddod i rym ar ddyddiad penodol a nodir ynddo (yn hytrach nag ar ddiwedd 

cyfnod penodol wedi dyddiad cyflwyno'r rhybudd); a 

(3) gael ei “godi” (yn hytrach na'i "gyflwyno" fel sy'n digwydd ar hyn o bryd), a 

dylai copi gael ei gyflwyno i bawb y pennir eu bod yn arddangos yr 

hysbyseb sydd dan sylw. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Cydsyniad datganedig 

14.40 Os na fydd hysbyseb yn destun cydsyniad tybiedig, bydd arno angen cydsyniad 

datganedig.   Mae'r manylion ynghylch cyflwyno a phennu ceisiadau am gydsyniad 

datganedig - ac apeliadau cysylltiedig - ar gael yn bennaf yn y Rheoliadau, felly ni 

chânt eu hystyried ymhellach yma.    

14.41 Nid yw'r dull statudol sy'n llywodraethu rheoliadau creu hysbysebion yn hollol 

dderbyniol.  Ar hyn o bryd, mae DCGTh 1990 yn darparu fel a ganlyn: 

                                                

23  [1995] 3 PLR 95; (1995) 71 P&CR 553. 

24  DCGTh 1990, a 172(5), (6). 
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(1) yn rhinwedd adran 220(2)(a), gall y rheoliadau reoleiddio dimensiynau, golwg 

a lleoliad yr hysbysebion y gellir eu harddangos, y safleoedd ble gellir 

arddangos hysbysebion, a'r dull o'u gosod ar y tir;  

(2) yn rhinwedd adran 220(2)(b), gall fod yn ofynnol cael cydsyniad yr awdurdod 

cynllunio lleol i arddangos hysbysebion, neu ddosbarth penodol o 

hysbysebion; 

(3) yn rhinwedd 220(2)(c), gallant weithredu, mewn perthynas ag unrhyw 

gydsyniad ac i geisiadau am gydsyniad o'r fath, unrhyw ddarpariaethau a 

grybwyllir yn adran 220(3), “yn ddibynnol ar unrhyw addasiadau a newidiadau 

y gellir eu pennu yn y rheoliadau”; ac 

(4) yn rhinwedd adran 220(2A), gallant wneud darpariaeth ynghylch y ffurf a'r dull 

o wneud cais am gydsyniad; y materion y dylid eu cynnwys yn y cais; a'r 

dogfennau neu ddeunyddiau eraill y bydd rhaid eu cynnwys gyda'r cais.  

14.42 Y darpariaethau a grybwyllir yn adran 220(3) yw rhai o'r darpariaethau yn Rhan 3 

DCGTh 1990 sy'n ymwneud â cheisiadau cynllunio, a'r rhai yn Adran 6 ynghylch 

rhybuddion prynu yn dilyn gwrthod caniatâd cynllunio.  Mae'n nodedig fod 220(2)(c) 

yn cyfyngu gwneuthurwr y rheoliadau i weithredu'r darpariaethau hynny yn ddibynnol 

ar addasiadau y bydd rhaid eu nodi'n benodol yn y Rheoliadau.    

14.43 Mae hyn yn cyferbynnu ag adran 220(2A), sy'n creu grym cyffredinol i wneud 

darpariaeth am y materion y cyfeirir atynt, heb unrhyw angen i newidiadau i'r Ddeddf 

gael eu hamlinellu yn y Rheoliadau.  Mae Adran 220(3) yn deillio o newid a wnaed i 

DCGTh 1990 gan adran 42(4) DCPG 2004.    

14.44 Mae'r rheoliadau mewn gwirionedd yn darparu côd rheoli sydd fwy neu lai yn hunan-

gynhwysol mewn perthynas â cheisiadau am gydsyniad datganedig, â darpariaethau 

ynghylch ceisiadau, penderfyniadau ac apeliadau - yn cyfateb yn fras iawn i'r rhai yn 

y Ddeddf sy'n ymwneud â cheisiadau cynllunio ac apeliadau.   Mae'n amlwg mewn 

rhai achosion - grym yr awdurdod cynllunio i wrthod ceisiadau, apeliadau yn erbyn 

gwrthod cydsyniad, ac apeliadau yn erbyn rhybuddion dirwyn i ben - amlinellir y 

newidiadau mewn Rhannau o Atodlen 4 y Rheoliadau; ac yn yr achos cyntaf a'r ail, 

ond nid y trydydd, mae'r darpariaethau sydd wedi'u newid yn y fath fodd wedi'u 

hamlinellu mewn Rhannau eraill o'r Atodlen honno.   Nid yw hynny'n gyfleus iawn i 

ddefnyddwyr y Rheoliadau.   Yn achos darpariaethau eraill ynghylch cydsyniad, mae'r 

Rheoliadau yn eu hamlinellu a dim arall, ac ni wneir unrhyw ymgais i'w cysylltu â 

darpariaethau Rhan 3 y Ddeddf y maent yn deillio ohonynt.    

14.45 Yn ychwanegol, fel y gellid disgwyl, mae llawer o ddarpariaethau ynghylch caniatâd 

cynllunio yn Rhan 3 DCGTh  1990, sydd wedi'u crybwyll yn 220(3), sydd ddim, mewn 

gwirionedd, wedi'u cynnwys yn y Rheoliadau, â newidiadau neu beidio.    

14.46 Rydym yn ystyried y byddai nodi natur y darpariaethau y gellid eu cynnwys mewn is-

ddeddfwriaeth yn ddull symlach, fel sydd wedi'i wneud yn adran 220(2A).25 Byddai 

hynny'n golygu fod y darpariaethau galluogi yn y Ddeddf ychydig yn hirach, ond yn 

                                                

25  A hefyd yn y darpariaethau newydd sy'n llywodraethu cynnwys rheoliadau gwarchod coed (DCGTh 1990, a 

202A i 202G, mewnosodwyd gan Ddeddf Cynllunio 2008); gweler paragraff 15.8. 
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gliriach; a byddai'r Rheoliadau yn llawer cliriach, ac yn fwy cryno.  Ac mae angen i'r 

darpariaethau galluogi hynny gyfeirio'n unig at y mathau o ddarpariaethau sydd, 

mewn gwirionedd, wedi cael eu cynnwys yn y rheoliadau a wnaed ers 1948 - yn 

benodol ynghylch: 

(1)  mesuriadau, golwg a safle'r hysbysebion y gellir eu harddangos, a'r dull y maent 

i'w gosod ar y tir:  

(2) gwahardd arddangos hysbysebion neu defnydd tir a gaiff ei defnyddio i 

arddangos hysbysebion heb gydsyniad tybiedig neu ddatganedig; 

(3) terfyniad cydsyniad tybiedig; 

(4) llunio a phennu ceisiadau am gydsyniad datganedig, a diddymu neu newid 

cydsyniad; 

(5) apeliadau yn erbyn gorchmynion i derfyn a phenderfyniadau ynghylch 

ceisiadau am gydsyniad datganedig; 

(6)  ardaloedd lle ceir rheolaeth arbennig dros hysbysebion; a 

(7)  darpariaethau ôl-ddilynol ac atodol.    

14.47 Yn benodol, nodir fod y cyntaf o'r rhain wedi'i eirio er mwyn datgan yn glir mai effaith 

cydsynio yw awdurdodi naill ai arddangos hysbyseb penodol neu'r defnydd o dir i 

arddangos hysbysebion yn gyffredinol.  Byddai hynny'n adleisio rheoliad 5 

Rheoliadau 2007 sy'n gymwys yn Lloegr, sydd heb unrhyw reoliad cyfatebol yn 

Rheoliadau 1992, ond gellir dadlau fod hynny'n ddigon pwysig i gyfiawnhau ei 

gynnwys mewn deddfwriaeth sylfaenol yn hytrach nag is-ddeddfwriaeth beth bynnag.  

Cwestiwn ymgynghori 14-6. 

Cynigiwn dros dro y dylid cyflwyno darpariaeth yn lle adran  220(2), (2A) a (3), sy'n 

galluogi i reoliadau gael eu gwneud sy'n darparu ar gyfer y canlynol: 

(1) mesuriadau, golwg a safle'r hysbysebion y gellir eu harddangos, a'r dull y 

maent i'w gosod ar y tir:  

(2) gwahardd arddangos hysbysebion neu defnydd tir a gaiff ei defnyddio i 

arddangos hysbysebion heb gydsyniad tybiedig neu ddatganedig; 

(3) terfyniad cydsyniad tybiedig; 

(4) gwneud a phenderfynu ceisiadau am gydsyniad datganedig, a dirymu neu 

newid cydsyniad; 

(5) apeliadau yn erbyn rhybuddion dirwyn i ben a phenderfyniadau ynghylch 

ceisiadau am gydsyniad datganedig; 

(6) meysydd o reolaeth arbennig dros hysbysebion; a 
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(7) darpariaethau ôl-ddilynol ac atodol.   

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Y cynllun datblygu 

14.48 Mae llawer o awdurdodau cynllunio yn cynnwys polisïau ynghylch hysbysebu yn eu 

cynllun lleol. Ac mae llawer o awdurdodau yn cyfeirio at y cynllun lleol mewn 

penderfyniadau ynghylch cydsyniad datganedig a phenderfyniadau i gymryd camau 

terfynu i ddiddymu hysbysebion a gaiff eu harddangos â chaniatâd tybiedig. Mae 

hynny er gwaethaf y ffaith, yng Nghymru o leiaf, nad yw'r cynllun datblygu yn 

uniongyrchol berthnasol i benderfyniadau o'r fath (ac eithrio yn rhinwedd 

egwyddorion cyfraith gyhoeddus gyffredinol).26 Yn Lloegr, mae hyn wedi cael ei 

gydnabod gan Reoliadau 2007 trwy ddarparu y dylid ystyried y cynllun datblygu27 – 

pa un ai a ganiateir hynny neu beidio o dan y darpariaethau galluogi yn adran 220 fel 

y maent ar hyn o bryd.   

14.49 Un canlyniad o ehangu'r ddyletswydd i fod yn ystyriol o'r cynllun datblygu mewn 

perthynas ag ymarfer unrhyw swyddogaeth o dan y DCGTh  1990, fel y cynigiwyd yn 

gynharach,28 fyddai sicrhau y byddai hynny'n gymwys yn awtomatig i arfer unrhyw 

swyddogaeth (naill ai o dan y Ddeddf neu Reoliadau 1992) ynghylch rheoli 

hysbysebion, heb yr angen am unrhyw ddarpariaeth ddatganedig yn y Rheoliadau.   

Gorgyffwrdd â chaniatâd cynllunio  

14.50 Fel y nodwyd uchod, tybir bod caniatâd cynllunio wedi ei roi ar gyfer unrhyw hysbyseb 

sydd yn ffurfio "datblygiad".29 

14.51 Yn y Papur Cwmpasu, fe wnaethom ni nodi fod Deddf Datblygiadau 2000 

Gweriniaeth Iwerddon yn nodi fod arddangos hysbysebion yn ddatblygiad, ac mae 

angen  caniatâd cynllunio i wneud hynny yno.   Mae hyn yn caniatáu i gydsyniad gael 

ei roi gan Reoliadau Cynllunio a Datblygiadau 2001 (yr hyn sy'n cyfateb i GPDO 

2015) ar gyfer categorïau penodol o hysbysebion, yn union fel unrhyw ddosbarth arall 

o "ddatblygiad sydd wedi'i eithrio" (sy'n cyfateb i "ddatblygiad a ganiateir" yng 

Nghymru.    

14.53 2O ganlyniad i'r categorïau hysbysebion sydd wedi cael eu diffinio fel datblygiad sydd 

wedi'i eithrio, mae'r drefn reoli yn Iwerddon i bob pwrpas yn cyfateb i'r drefn fel yr 

oedd hi yng Nghymru cyn 1969. Ond y gwahaniaeth allweddol yw'r ffaith fod 

hysbysebu yn dod yn bendant o dan reoliadau cynllunio prif ffrwd, yn hytrach na bod 

yn destun côd statudol ar wahân fel yn y DU.   

                                                

26  Gweler paragraffau 5.28 - 5.32. 

27  TCP (Control of Advertisements) (England) Regulations 2007, reg 3(1)(a). 

28  Gweler cwestiwn ymgynghori 5-1. 

29  DCGTH 1990 a 222; gweler para 14.5. 
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14.53 Byddai modd cyflwyno system debyg yng Nghymru, fel y byddai'r diffiniad o 

"ddatblygiad" yn cael ei ehangu i gynnwys arddangos hysbysebion, y mae angen 

caniatâd cynllunio ar ei gyfer o dan y DCGTh  1990; ond i ddarparu fod caniatâd yn 

cael ei roi gan y GPDO ar gyfer categorïau o hysbysebion sy'n debyg i'r rhai sydd yn 

Rheoliadau 1992 ar hyn o bryd.   Byddai hynny yn eithaf tebyg i'r ymagwedd rydym 

ni wedi'i chynnig ynghylch gwaith ar adeiladau rhestredig.30  

14.54 Fodd bynnag, mae'n ofynnol i lawer o brosiectau adeiladu gael caniatâd adeiladu a 

chaniatâd cynllunio, ond nid oes llawer o hysbysebion a arddangosir y mae'n rhaid 

cael caniatâd cynllunio a chydsyniad o dan y Rheoliadau ar eu cyfer.   Yn achos y 

rhai y mae arnynt angen hynny - megis palisau posteri wrth fin y ffordd - tybir yn 

awtomatig eu bod wedi cael caniatâd cynllunio os ydynt yn elwa o gydsyniad tybiedig 

neu ddatganedig dan y Rheoliadau.   Mae hynny'n golygu y gwneir penderfyniad i 

ganiatáu neu atal arddangosfa arfaethedig mewn ymateb i gais am gydsyniad 

datganedig (pan fo hynny'n ofynnol), nid cais cynllunio.  Mae hynny'n gwneud 

synnwyr, oherwydd mae'r materion sy'n ymwneud ag asesu cynnig o'r fath yn debygol 

o fod yn hollol benodol i safle, heb godi unrhyw faterion cynllunio ehangach.    

14.55 Mewn rhai achosion, bydd caniatâd cynllunio yn cael ei roi ar gyfer prosiect adeiladu 

sydd o reidrwydd yn cynnwys elfen o hysbysebu - er enghraifft, blaen siop newydd 

sy'n cynnwys arwydd ffasgia.   Byddai'n ddefnyddiol osgoi'r angen i wneud cais am 

ddau fath o gydsyniad trwy gyflwyno dosbarth newydd o gydsyniad tybiedig, 

"arddangos hysbyseb sy'n rhan o adeilad neu weithgarwch arall y mae caniatâd 

cynllunio wedi cael ei roi ar ei gyfer". Gellid ystyried hynny y tro nesaf y caiff y 

Rheoliadau eu diweddaru.  

14.56 Ac eithrio hynny, nid ydym yn cynnig newid y gyfraith er mwyn dod ag arddangos 

hysbysebion yng Nghymru o fewn cwmpas datblygiad y mae angen caniatâd 

cynllunio ar ei gyfer.   

Cwestiwn ymgynghori 14-7. 

Cynigiwn dros dro y dylid caniatáu cydsyniad tybiedig o dan y Rheoliadau 

Hysbysebion i arddangosfa o hysbysebion sy'n elwa o ganiatâd cynllunio. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Hysbysebion ar gerbydau ac ynddynt. 

14.57 Un categori arddangos sy'n dal i beri problemau yw hysbysebion ar gerbydau ac 

ynddynt.  Ar hyn o bryd, nid oes angen cydsyniad i arddangos hysbyseb ar "safle", 

sy'n golygu unrhyw dir neu adeilad ble caiff ei arddangos.31  Ni fyddai hynny'n 

cynnwys hysbyseb a arddangosir ar gerbyd.   Fodd bynnag, mae'r Rheoliadau yn 

diddymu unrhyw amheuon ynghylch y mater trwy ddarparu nad oes angen cydsyniad 

i arddangos hysbyseb "ar neu mewn cerbyd" - boed hynny yn ddatganedig neu'n 

                                                

30  Gweler Papur Cwmpasu, Pennod 6; a Phennod 13 y papur hwn. 

31  TCP (Control of Advertisements) Regulations 1992, regs 3, 2. 
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dybiedig - ar yr amod y caiff y cerbyd "ei ddefnyddio fel arfer fel cerbyd symudol", ac 

nid ei ddefnyddio'n bennaf i arddangos hysbysebion.32   

14.58 Bwriad hyn yw caniatáu hysbysebion ar ffurf posteri papur y tu allan neu du mewn i 

fysys neu dacsis, ac yn wir, paentio neu drin bws neu dacsi mewn modd arall er mwyn 

creu yr hyn sydd mewn gwirionedd yn un hysbyseb mawr.  Mae hefyd yn caniatáu i 

enw'r gweithredwr a gwaith celf hyrwyddol arall gael eu harddangos ar gerbydau 

masnachol yn gyffredinol; yn ddealladwy, bydd llawer o gwmnïau yn elwa o'r cyfle i 

gael cyhoeddusrwydd am ddim a ddarperir gan ochrau eu lorïau a'u faniau.    

14.59 Fodd bynnag, mae'r un ddarpariaeth hefyd yn caniatáu hysbysebu ar gerbydau a 

threlars sefydlog sydd wedi'u parcio mewn caeau wrth ymyl priffyrdd a rheilffyrdd, a 

all fod yn niweidiol i amwynder mewn ardaloedd gwledig, ar yr amod y gellir gyrru 

neu dynnu'r cerbyd neu'r trelar ar y tir ac oddi arno.   Cadarnhawyd hyn gan y Llys 

Adrannol yn CBM Calderdale v Windy Bank Dairy Farm Ltd a Quinn.33 

14.60 Un dull o osgoi hysbysebion hyll ar gerbydau wedi'u parcio fyddai addasu'r 

Rheoliadau er mwyn darparu'r canlynol: 

(1) nid oes angen unrhyw gydsyniad (datganedig na thybiedig) i arddangos 

hysbyseb o fewn cerbyd nac ar du allan i gerbyd ar briffordd gyhoeddus;  

(2) caniateir cydsyniad tybiedig i arddangos hysbyseb ar gerbyd nad yw ar 

briffordd, cyhyd â bod y cerbyd yn cael ei ddefnyddio fel arfer fel cerbyd 

symudol ac na chaiff ei ddefnyddio yn bennaf i arddangos hysbysebion. 

14.61 Byddai hynny'n golygu, yn y mwyafrif helaeth o achosion, y gellid parhau i arddangos 

hysbysebion o'r fath heb fod angen gwneud cais i'r awdurdod cynllunio i gael union 

gydsyniad o dan y Rheoliadau.   Fodd bynnag, gallai awdurdod cynllunio arwyddo 

rhybudd dirwyn i ben mewn perthynas â'r defnydd o safle penodol ar gyfer hysbysebu 

o'r fath, a byddai hynny'n dirwyn yr arddangosfa i ben (yn amodol ar hawl i apelio i 

Weinidogion Cymru). 34   

14.62 Pe bai problem barhaus mewn perthynas â safle, gallai'r awdurdod ofyn am 

gyfarwyddyd gan Weinidogion Cymru yn atal y cydsyniad tybiedig yn llwyr.   Gallai 

cyfarwyddyd o'r fath fod yn berthnasol i safle penodol yn unig, neu i lecyn mwy o dir 

- gallai, er enghraifft, fod yn berthnasol i gaeau wrth ddwy ochr priffordd neu reilffordd 

sy'n rhedeg trwy barc cenedlaethol.  Byddai'n rhaid rhoi cyhoeddusrwydd iddo ar ffurf 

drafft, a byddai'n rhaid i Weinidogion Cymru ystyried gwrthwynebiadau cyn 

cadarnhau hynny; ond byddai'n galluogi i awdurdod reoli'r broblem.35 

14.63 Rydym yn ystyried dros dro y byddai hyn yn newid gwerth chweil i'w gyflwyno y tro 

nesaf y caiff y rheoliadau eu diweddaru.  Yn amlwg, byddai llunio rhybudd dirwyn i 

                                                

32  TCP (Control of Advertisements) Regulations 1992, Sched 2, Class C. 

33  [2010] EWHC 2929 (Admin), [2011] JPL 754. 

34 Rheoliadau 1992, rheoliad 8.   

35  Rheoliadau 1992, rheoliad 7.   
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ben neu geisio cyfarwyddyd mewn achos penodol yn arwain at wario adnoddau gan 

yr awdurdod, ond byddai'n fater i ddisgresiwn yr awdurdod ym mhob achos. 

Cwestiwn ymgynghori 14-8. 

Cynigiwn dros dro y dylai arddangos hysbysebion ar gerbydau a threlars sefydlog 

gael ei reoli trwy addasu'r Rheoliadau er mwyn darparu'r canlynol: 

(1) ni fydd angen cydsyniad (datganedig na thybiedig) i arddangos 

hysbyseb o fewn cerbyd, nac ar du allan cerbyd ar briffordd gyhoeddus;  

(2) caniateir cydsyniad tybiedig i arddangos hysbyseb ar gerbyd nad yw ar 

briffordd, os caiff y cerbyd ei ddefnyddio fel arfer fel cerbyd symudol ac 

na chaiff ei defnyddio'n bennaf i arddangos hysbysebion. 

Ydy ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Yr angen am gydsyniad 

14.64 Gall ansicrwydd sylweddol fodoli ynghylch yr angen am gydsyniad ar gyfer 

arddangosfa benodol o hysbysebion, ac yn benodol, ynghylch a yw'n dod o dan un 

neu ragor o'r dosbarthiadau sy'n elwa o gydsyniad tybiedig.   Bydd hyn yn deillio i 

raddau helaeth o ganlyniad i natur hysbysebu modern sy'n newid yn gyson, sy'n 

golygu na fydd hi'n eglur bob amser a fydd mathau newydd o arddangos o fewn 

dosbarth o'r fath.  

14.65 Mewn rhai achosion, gall arddangosfa o hysbysebion fod yn ddatblygiad, a thybir fod 

caniatâd cynllunio wedi'i roi i hynny gan adran 222 DCGTh 1990 ble bydd yn elwa o 

gydsyniad o dan y Rheoliadau36.  Felly, mae'r angen am ganiatâd cynllunio yn 

dibynnu ar yr angen am gydsyniad o dan y Rheoliadau; ac mae'n caniatáu i 

hysbysebwr ddiddymu unrhyw amheuon ynghylch y mater trwy ymgeisio am 

dystysgrif cyfreithlondeb - tystysgrif cyfreithlondeb defnydd neu ddatblygiad sy'n 

bodoli (CLEUD) pan fydd yr arddangosfa eisoes wedi cychwyn neu dystysgrif 

cyfreithlondebdefnydd neu ddatblygiad arfaethedig (CLOPUD) pan na fydd wedi 

cychwyn.37  Yn ymarferol, nid yw rhai awdurdodau yn awyddus i dderbyn ceisiadau 

o'r fath; ac nid yw pob arddangosfa yn gyfystyr â datblygiad o reidrwydd.  

14.66 Wrth gwrs, gellir gofyn i awdurdod am farn anffurfiol.   Fodd bynnag, ni fydd barn o'r 

fath o reidrwydd yn ei rwymo os bydd achosion gorfodi dilynol, sy'n anffodus iawn o 

gofio fod arddangos hysbysebion heb gydsyniad yn dramgwydd droseddol.  

14.67 Mae'r Llys Adrannol wedi dal ei bod yn gamddefnydd o broses i awdurdod cynllunio 

ddwyn, neu i barhau, erlyniad lle mae hysbysebwr wedi gweithredu ar sicrwydd gan 

ei swyddogion bod dim angen cydsyniad ar gyfer yr arddangosiad dan sylw.38 Fodd 

                                                

36  Gweler para 14.5. 

37  Gweler paragraffau 7.83 i 7.97. 

38  Postermobile v CBLl Brent, The Times, 8 Rhagfyr 1997. 
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bynnag, mae hefyd, yn dilyn hynny, wedi dal nad yw o anghenraid yn annheg i 

awdurdod, gan sylweddoli ei fod wedi gwneud camgymeriad yn y gorffennol, i geisio 

ei gywiro.39 Felly nid oed modd dibynnu ar y naill benderfyniad na'r llall yn hollol 

ddiogel. Sut bynnag, dylai fod yn bosibl i hysbysebwr geisio am ddyfarniad diffiniol 

heb orfod disgwyl erlyniad.  

14.68 Mewn egwyddor, gellid ymgeisio am ddatganiad gan yr Uchel Lys ynghylch yr angen 

am gydsyniad, ond mae'r Llys wedi datgan yn glir nad yw'n croesawu ceisiadau o'r 

fath.40   

14.69 Felly, rydym ni'n ystyried dros dro y byddai'n symlach cael mecanwaith, tebyg i'r un 

sy'n llywodraethu ceisiadau am CLEUD a CLOPUD, y gall unrhyw un ei ddefnyddio i 

geisio penderfyniad rhwymol ynghylch arddangosfa o hysbysebion sy'n bodoli neu 

un arfaethefig - hynny yw, ynghylch a yw'n gyfystyr â (neu, pe câi ei weithredu, a 

fyddai'n gyfystyr â) thramgwydd o dan adran 224  DCGTH  1990.  Pe rhoddid 

tystysgrif o'r fath, byddai'n atal yr awdurdod rhag mynd ati i erlyn. 

14.70 Fodd bynnag, er y byddai cais am dystysgrif yn cynorthwyo'r ymgeisydd, byddai'n 

weithdrefn newydd i'w gweithredu gan yr awdurdod.  Nid yw'n eglur sawl cais allai 

fod mewn gwirionedd, neu a fyddai'r baich o'u prosesu yn fwy neu'n llai na'r budd a 

godai o gael ffordd hawdd o gael sicrwydd. Byddem yn gwerthfarwogi barn 

ymgyngoreion ar hyn.  

14.71 Mae'n debyg y byddai'n well cynnwys gweithdrefn ceisiadau o'r fath yn y Rheoliadau 

y tro nesaf y byddir yn eu diweddaru; ond byddai angen addasu'r darpariaethau 

galluogol yn y Bil yn unol â hynny.   

Cwestiwn ymgynghori 14-9. 

Cynigiwn dros dro y:  

(1) dylid cyflwyno darpariaeth yn y Rheoliadau Hysbysebion i ganiatáu i 

dystysgrif gyfreithlondeb gael ei rhoi mewn perthynas ag arddangos 

hysbysebion; a  

(2) dylai darpariaeth alluogol gael ei chynnwys yn y Bil, yn unol â'r dull a 

awgrymir yng nghwestiwn ymgynghori 14-3.  

Ydy ymgyngoreion yn cytuno? A beth fyddai goblygiadau tebygol y cynnig hwn ar 

adnoddau? 

 

                                                

39  R (CS Westminster) v National Car Parks [2002] 21 Chwefror, ni adroddwyd arno. 

40  Chambers v Guildford BC [2008] JPL 1459, QB. 
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TORRI RHEOLAETH HYSBYSEBION 

14.72 Yn ymarferol, mae llawer o arwyddion a hysbysebion yn anawdurdodedig; ond mewn 

gwirionedd, nid yw'r mwyafrif yn peri problemau.  Felly, ceir tri mecanwaith i ddelio 

ag arddangosfeydd anawdurdodedig: 

(1) canateir cydsyniad tybiedig i arddangos hysbysebion ar safleoedd sydd wedi 

cael eu defnyddio i hysbysebu, â chydsyniad neu heb hynny, ers blynyddoedd 

lawer;  

(2) mae gan awdurdodau cynllunio rywfaint o rymoedd i dynnu arddangosfeydd 

anawdurdodedig; a 

(3) gallant erlyn y sawl sy'n gyfrifol.  

Byddwn yn ystyried pob un yn ei dro. 

Cydsyniad tybiedig  

14.73 Caniateir cydsyniad tybiedig i arddangos hysbysebion ar safloedd sydd wedi'u 

defnyddio i hysbysebu, â chydsyniad neu heb hynny, ers blynyddoedd lawer (ar hyn 

o bryd yn rhinwedd Dosbarth 13 Atodlen 3 Rheoliadau 1992).  Mae'r ddarpariaeth 

hon yn ddefnyddiol, oherwydd bydd yn rheoleiddio llawer o arddangosfeydd ar ôl i'r 

awdurdod cynllunio gael cyfle i weithredu.   Ac mae'r posibilrwydd o gamau dirwyn i 

ben yn caniatáu i awdurdod gadw o leiaf rhywfaint o reolaeth mewn perthynas ag 

arddangosfeydd penodol sydd bellach yn cael eu hystyried yn niweidiol i amwynder 

neu ddiogelwch - yn enwedig pan fydd cymeriad ardal yn newid.    

14.74 Yng Nghymru, mae Dosbarth 13 yn cynnwys hysbysebion sy'n cael eu harddangos 

ar safleoedd sydd wedi cael eu defnyddio i hysbysebu ers 1 Ebrill 1974.41  Mae'r 

ddarpariaeth gyfatebol yn Lloegr yn awdurdodi hysbysebion ar safleoedd sy'n cael 

eu defnyddio ers deng mlynedd.42  Wrth i 1974 fynd yn rhan o hanes yn raddol, daw'n 

gynyddol anodd i wybod yn sicr pryd cafodd safle ei ddefnyddio am y tro cyntaf i 

hysbysebu; a byddai'r un sefyllfa yn digwydd maes o law pe newidid y dyddiad am 

un mwy diweddar.   Yn gyffredinol, mae'r cyfnod treigl deng mlynedd yn Lloegr yn 

ymddangos yn well; ac rydym ni'n ystyried dros dro y dylai hynny gael ei fabwysiadu 

yng Nghymru y tro nesaf y caiff y Rheoliadau eu haddasu neu eu hailosod.  

Cwestiwn ymgynghori 14-10. 

Cynigiwn dros dro y dylai'r hyn sydd bellach yn Ddosbarth 13 yn Atodlen 3 

Rheoliadau 1992 gael ei addasu i ddarparu y caniateir cydsyniad tybiedig i 

arddangos hysbysebion ar safle sy'n cael ei ddefnyddio i'r diben hwnnw ers deng 

mlynedd, yn hytrach na thrwy gyfeirio at ddyddiad sefydlog (1 Ebrill 1974 ar hyn o 

bryd).  

                                                

41  Rheoliadau 1992, Atodlen 3, Dosbarth 13.  Efallai y dewiswyd y dyddiad hwnnw oherwydd dyna pryd ddaeth 

yr awdurdodau lleol newydd i rym (yng Nghymru a Lloegr) o dan Ddeddf Llywodraeth Leol 1972. 

42  Rheoliadau 2007, Atodlen 3, Dosbarth 13. 
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Ydy ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Tynnu hysbysebion 

14.75 Yn y rhan fwyaf o achosion ble caiff hysbysebion eu harddangos heb gydsyniad, prif 

ystyriaeth yr awdurdod cynllunio - ar ran y gymuned leol - yw tynnu'r arddangosfa 

sy'n tramgwyddo, nid cosbi'r sawl sy'n gyfrifol.   Yn ychwanegol, mae llawer o 

arddangosfeydd yn anawdurdodedig, sydd o bosibl yn adlewyrchu'r ffaith fod 

arddangos hysbysebion yn weddol syml, a gall hynny arwain at incwm sylweddol i 

hysbysebwyr, yn enwedig mewn ardaloedd trefol.43  Oherwydd y rheswm hwnnw, 

bydd awdurdodau yn defnyddio eu grymoedd i weithredu'n uniongyrchol yn fwy 

mynych mewn cysylltiad â hysbysebion anawdurdodedig nag y byddant mewn 

cysylltiad â mathau eraill o weithgarwch anawdurdodedig.  

14.76 Mae DCGTh 1990 (yn union fel ei rhagflaenwyr) yn darparu y gall rheoliadau 

weithredu darpariaethau gorfodi cyffredinol y Ddeddf i reoli hysbysebion, i alluogi 

awdurdod cynllunio i arwyddo rhybudd gorfodi i sicrhau y caiff unrhyw hysbysebion 

anawdurdodedig eu tynnu.44 Ceir gweithdrefn o'r fath yn yr Alban, o dan ddarpariaeth 

gyfatebol y ddeddfwriaeth ar ochr ogleddol y ffin45; ond nid oes unrhyw un o'r 

rheoliadau sy'n gymwys yng Nghymru a Lloegr ers 1948 wedi cynnwys gweithdrefn 

o'r fath. 

14.77 Rydym ni'n ystyried dros dro nad yw hyn yn ofynnol, ac nid oes angen i'r grymoedd 

galluogi yn adrannau 224(1) a (2) gael eu hailddatgan yn y Bil. 

14.78 Yn lle hynny, mae adran 225 DCGTh 1990 yn galluogi awdurdod cynllunio i dynnu 

neu ddileu unrhyw hysbyslen neu boster sy'n cael ei arddangos yn ei ardal heb 

gydsyniad o dan y Rheoliadau (ac eithrio un o fewn adeilad).   Cyn gweithredu yn y 

fath fodd, bydd rhaid i'r awdurdod roi dau ddiwrnod o rybudd i'r sawl sy'n gyfrifol am 

yr arddangosfa - os gellir nodi pwy ydynt - neu i'r sawl y mae eu nwyddau neu eu 

gwasanaethau yn cael eu hyrwyddo.46  Nid oes unrhyw hawl i apelio yn erbyn rhybudd 

o'r fath - ac eithrio trwy gamau i gael adolygiad barnwrol yn yr Uchel Lys - ond gellir 

hawlio iawndal os bydd arfer y grym yn peri colled neu ddifrod i unrhyw un ac eithrio'r 

sawl sy'n gyfrifol am yr arddangos.Mae'r Llys Sesiwn yn yr Alban wedi awgrymu mai 

bwriad y Senedd wrth weithredu adran 187 DCGTh (yr Alban) 1997 (yr hyn sy'n 

cyfateb i adran 225) oedd caniatáu tynnu posteri47; ond nid oes unrhyw beth yn adran 

                                                

43  Mae'r rhent sy'n daladwy yn 2017 gan gontractwr hysbysebu i berchennog darn bychan o dir ger cylchfan 

fawr yng nghanol Llundain, yn amrywio o £20,000 i £45,000 y flwyddyn, yn dibynnu ar y math o 

arddangosfa, a bydd yn ennill rhwng £200,000 i £500,000 dros dymor prydles deng mlynedd (ffynhonell: 

adroddiad cynllunio Cyngor Lambeth).  Nid yw'r incwm net a gafodd y contractwr yn hysbys.   

44  DCGTh 1990, a 224(1), (2); a gweler Wyatt v Jarrad [1998] 2 PLR 81, QBD, ar dudalen 87H. 

45  Deddf TCP (Yr Alban) 1997, a 186(1)(2).  Gallai hyn fod oherwydd yr anawsterau a brofir gan awdurdodau 

cynllunio wrth geisio collfarnau am hysbysebu anawdurdodedig, oherwydd yr angen i berswadio'r 

Procuradur Ffisgal Lleol i fynd ati i erlyn. 

46  DCGTh 1990, a 225(3),(5). 

47  Baillie Lite Ltd v Glasgow City Council [1999] 3 PLR 64, a p 72E. 



331 
 

225 i awgrymu na ellir ei ddefnyddio mewn perthynas ag unrhyw boster neu 

hysbyslen anawdurdodedig. 

14.79 Cyflwynwyd grym mwy cynhwysfawr mewn perthynas â hysbysebu anawdurdodedig 

mewn ardaloedd o reolaeth arbennig ac ardaloedd cadwraeth yng Ngheredigion, Sir 

Gaerfyrddin a Sir Benfro.   Mae Adran 43 Deddf Dyfed 1987 yn darparu y gall 

awdurdod cynllunio dynnu unrhyw hysbyseb anawdurdodedig ac eithrio poster neu 

hysbyslen (byddai adran 225 DCGTh 1990 yn berthnasol i hynny) ar ôl rhoi 14 

diwrnod o rybudd i'r sawl sy'n gyfrifol.   Yma hefyd, ni cheir hawl i apelio yn erbyn 

rhybudd o'r fath, ond yn ystod y cyfnod 14 diwrnod, gall unrhyw un osod cwynion i'r 

awdurdod yn datgan pam nad yw'r hysbyseb dan sylw yn anawdurdodedig, a pham 

ddylai'r awdurdod ystyried y cwynion hynny a hysbysu'r sawl sy'n eu gosod beth 

mae'n bwriadu ei wneud.  Os canfyddir yn dilyn hynny nad oedd yr hysbyseb yn 

anawdurdodedig, bydd rhad i'r awdurdod dalu iawndal i unrhyw un sy'n dioddef colled 

yn sgil tynnu'r hysbyseb.  

14.80 Cyflwynwyd grym eithaf tebyg yn adran 11 Deddf Awdurdodau Lleol Llundain 1995, 

yn galluogi awdurdodau cynllunio yn Llundain Fwyaf i dynnu unrhyw hysbyseb 

anawdurdodedig (nid poster neu hysbyslen yn unig) ar ôl rhoi 21 diwrnod o rybudd i'r 

sawl sy'n gyfrifol.   Cafodd y grym hwnnw ei ymestyn maes o law i bob rhan o Loegr 

gan Ddeddf Lleoliaeth 2011, oedd yn dirymu adran 11 Deddf 1995 ac yn ychwanegu 

adrannau 225A, 225B a 225K at  DCGTH  1990.   

14.81 Mae Adran 225A yn galluogi awdurdod cynllunio i dynnu unrhyw "adeiledd 

arddangos" - hynny yw, unrhyw adeiledd a ddefnyddir er mwyn arddangos 

hysbysebion - a fyddai ynddo'i hun yn gyfystyr â "hysbyseb" o dan y Ddeddf (gweler 

uchod) os na fyddai codi'r adeiledd hwnnw yn elwa o gydsyniad o dan y rheoliadau 

hysbysebion. Cyn tynnu'r adeiledd, byddai'n rhaid i'r awdurdod roi 22 diwrnod o 

rybudd o leiaf i'r sawl sy'n gyfrifol.    

14.82 O dan adran 225B, mae hawl yn bodoli i apelio i lys ynadon yn erbyn rhybudd o'r fath 

gan y sawl y cyflwynir y rhybudd iddo a gan berchnogion a deiliaid safle'r hysbyseb.48  

Y seiliau pennaf ar gyfer apelio yw honni nad yw'r hysbyseb yn groes i'r rheoliadau; 

bod y rhybudd yn ddiffygiol; neu bod yr amser a ganiateir i'w dynnu yn annigonnol.  

Yma hefyd, os bydd yr awdurdod yn tynnu'r hysbyseb ei hun, bydd yn atebol i dalu 

iawndal am unrhyw ddifrod, ac eithrio difrod i'r adeiledd ei hun.   O dan adran 225K 

Deddf 1995, gall ymgymerwyr statudol gyflwyno gwrthrybudd mewn perthynas â 

gwaith tynnu hysbysebion a wneir ar eu tir gweithredol.     

14.83 Mae'n amlwg fod angen i awdurdodau cynllunio allu tynnu hysbysebion 

anawdurdodedig.   Mae'r grymoedd presennol sydd ar gael yn y rhan fwyaf o Gymru, 

ac eithrio rhannau o Orllewin Cymru, wedi'u cyfyngu i dynnu (neu ddileu) posteri a 

hysbyslenni - ond nid ydynt yn caniatáu i'r strwythurau a ddefnyddir i'w harddangos 

gael eu tynnu.  Yn Lloegr ac mewn rhai rhannau o Orllewin Cymru, mewn cyferbyniad, 

gellir tynnu unrhyw "hysbyseb" anawdurdodedig - yn ystyr ehangaf y term hwnnw.    

14.84 Rydym ni'n ystyried dros dro y byddai'n ddefnyddiol newid darpariaethau presennol 

adran 225 DCGTh 1990 ac adran 43 Deddf Dyfed 1987 am un weithdrefn yn caniatáu 

                                                

48  Gellir nodi nad oedd unrhyw hawl i wneud apêl o'r fath o dan Ddeddf 2011.    



332 
 

tynnu neu ddileu unrhyw  hysbyseb a arddangosir heb gydsyniad neu yn groes i 

amodau sy'n gysylltiedig â chydsyniad.   Byddai angen cynnwys darpariaethau tebyg 

i'r rhai yn adran 225B a 225K  DCGTH  1990, a ychwanegwyd yn 2011, yn gwneud 

y canlynol yn ofynnol: 

(1) ni ellir tynnu unrhyw hysbyseb heb roi 21 diwrnod o rybudd yn y lle cyntaf i'r 

sawl sy'n gyfrifol; 

(2) rhaid i hawl i apelio fod ar gael i'r sawl sy'n cael rhybudd o'r fath, ac i 

berchnogion a deiliaid safle'r hysbyseb sy'n tramgwyddo, fel o dan adran 

225B DCGTh 1990 - ar sail yn ymwneud â chyfreithlondeb yr hysbyseb, 

cyflwyno'r rhybudd, a'r amser a ganiateir i'w dynnu; 

(3) bydd iawndal yn daladwy am ddifrod a achosir i dir neu eiddo trwy dynnu'r 

hysbyseb (ac eithrio difrod i'r hysbyseb ei hun); a  

(4) dylid rhoi amddiffyniad i ymgymerwyr statudol yn unol ag adran 225K.     

Cwestiwn ymgynghori 14-11. 

Cynigiwn dros dro na ddylai'r grym (sydd ar hyn o bryd yn adran 224(1), (2)) i 

Weinidogion Cymru gynnwys darpariaethau mewn Rheoliadau sy'n debyg i 

rybuddion gorfodi gael ei ailddatgan yn y Bil. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno?  

 

Cwestiwn ymgynghori 14-12. 

Cynigiwn dros dro y dylai'r grymoedd sydd ar hyn o bryd yn adran 225   DCGTh  

1990 (tynnu posteri a hysbyslenni anawdurdodedig) ac yn adran 43 Deddf Dyfed 

1987 (tynnu hysbysebion anawdurdodedig eraill) gael eu newid am un weithdrefn 

sy'n caniatáu tynnu hysbysebion anawdurdodedig, ar yr amod 

(1) na chaiff unrhyw hysbyseb ei dynnu heb roi 21 diwrnod o rybudd yn y lle 

cyntaf i'r sawl sy'n gyfrifol; 

(2) dylai hawl i apelio fod ar gael i'r sawl sy'n derbyn rhybudd o'r fath ac i 

berchnogion a deiliaid safle'r hysbyseb sy'n tramgwyddo, fel y nodir o dan 

adran 225B DCGTh  1990 – ar sail yn ymwneud â chyfreithlondeb yr 

hysbyseb, cyflwyno'r rhybudd, a'r amser a ganiateir i'w dynnu; 

(3) bydd iawndal yn daladwy gan yr awdurdod cynllunio am ddifrod a achosir i 

dir neu eiddo trwy dynnu'r hysbyseb (ac eithrio difrod i'r hysbyseb ei hun); 

a 

(4) dylid rhoi amddiffyniad i ymgymerwyr statudol yn unol ag adran 225K.  
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Rydym yn ceisio safbwyntiau atebwyr ynghylch oblygiadau tebygol y cynnig hwn. 

Ydy ymgyngoreion yn cytuno? Beth yw effaith tebygol y cynnig hwn ar adnoddau? 

 

Erlyn 

14.85 Fel y nodwyd yn gynharach, mae arddangos hysbysebion heb y cydsyniad gofynnol 

- yn wahanol i ymgymryd â datblygiad anawdurdodedig - yn cael ei ystyried yn 

dramgwydd droseddol.   Gall hyn hefyd adlewyrchu'r ffaith fod arddangos 

hysbysebion yn weddol rhwydd, gan arwain at incwm sylweddol iawn i'r hysbysebwr.   

Yn sgil hynny, nid yw erlyniadau yn anghyffredin, ac mae angen i'r gyfraith berthnasol 

fod yn addas i'w diben.  

14.86 Yn benodol, mae angen i'r ddedfryd uchaf fod yn briodol. Dylid nodi, pan gyflwynwyd 

y ddeddfwriaeth yng Nghymru a Lloegr yn y lle cyntaf, y ddirwy uchaf am am 

arddangos hysbyseb yn groes i'r rheoliadau oedd £50 yn y lle cyntaf;49 byddai'r swm 

cyfatebol yn 2017 oddeutu £1,920.  Yn 1968, cafodd hynny ei ddyblu i £100, er bod 

y gwerth real wedi cwympo fel ei fod yn £1,670 yn unig yn unol â chyfraddau 2017.50 

Roedd lefel y ddirwy mewn termau real wedi gostwng yn sylweddol erbyn 1982, pan 

gafodd ei newid i "Lefel 3" ar y raddfa safonol newydd, £200 yn y lle cyntaf (£710 

hediw).51  Cafodd ei dyblu ddwy flynedd yn ddiweddarach, a'i chynyddu i £1,000 yn 

1992 (£1,970 ym mhrisiau 2017).52  Yna, cafodd y ddirwy ei chynyddu gan Ddeddf 

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 o Lefel 3 i Lefel 4 - £2,500 (£3,730 ym mhrisiau 

2017).53 Mae'n dal yn £2,500. Cafwyd cynnig yn 2014 i gynyddu Lefel 4 o £2,500 i 

£10,000, ond ni fwriwyd ymlaen â hynny.54 

14.87 Mae'r uchafswm felly wedi codi a gostwng yn sylweddol mewn termau real ers 1947 

- o isafwynt o £350 (yn ngwerthoedd heddiw), ychydig cyn cyflwyno'r raddfa safonol, 

i fyny i £3,730, a bellach i lawr i £2,500. Ac mae 25 mlynedd wedi mynd heibio ers i'r 

gorchymyn diwethaf gael ei wneud yn cynyddu'r ddirwy ar bob lefel o'r raddfa safonol, 

felly mae'r ddirwy uchaf yn debygol o ostwng mewn termau real.   

14.88 I gymharu â hynny, arferai cosbau am droseddau eraill o dan  DCGTH  1990 - gwneud 

gwaith anawdurdodedig i adeilad rhestredig a thorri coeden warchodedig - fod yn 

ddirwy uchaf o £20,000 yn sgil collfarn ddiannod a dirwy anghyfyngedig ar dditiad.55 

Ers 2015, y gosb ym mhob achos yw dirwy anghyfyngedig, naill ai yn sgil collfarn 

ddiannod neu dditiad.55Ac mae penderfyniadau diweddar gan y Llys Apêl yn awgrymu 

                                                

49  DCGTh 1947, a 32(3).   

50  DCGTh 1962, a 63(2); DCGTH 1968, a 101, Sched 8. 

51  DCGTh 1971, a109(2); Deddf Cyfiawnder Troseddol 1982, a 37. 

52  SI 1984 Rhif 447; Deddf Cyfiawnder Troseddol 1991, a 17; OS 1992 Rhif 333. 

53  DCGTh 1990, a 224(3); Anti-social Behaviour Act 2003, a 53. 

54  Drafft o Orchymyn 2014 Deddf Cymorth Cyfreithiol, Dedfrydu a Chosbi Troseddwyr 2012 (Addasu'r Raddfa 

Dirwyo Safonol am Droseddau Diannod), a wnaed o dan Ddeddf Cymorth Cyfreithiol [ayyb] 2012, a 87(6); 

cyflwynwyd hwn i'r Senedd, ond ni chafodd ei gymeradwyo, yn dilyn newid mewn polisi. 

55  Deddf Adeiladau Rhestredig, a 9(4); DCGTh 1990, a 210(2). 
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y gall dirwyon mwy fod yn briodol mewn perthynas â throseddau gan gorfforaethau 

ac unigolion cefnog.56 

14.89 Ni chafwyd unrhyw ganllawiau perthnasol uniongyrchol oddi wrth y Cyngor Dedfrydu 

mewn perthynas â throseddau cynllunio, ond mae'r Cyngor wedi cyflwyno canllawiau 

mewn perthynas â throseddau amgylcheddol (gan gynnwys taflu gwastraff yn 

anghyfreithlon a llygru dŵr). Mae'r rhain yn awgrymu mai'r pwynt cychwyn ar gyfer 

dedfrydu yn dilyn euogfarn diffynnydd corfforaethol am drosedd fwriadol yn ymwneud 

â niwed mân lleol i werth amwynder (categori 3) fyddai £180.000.57 Ac mae 

penderfyniadau diweddar gan y Llys Apêl yn awgrymu y gall dirwyon uwch fod yn 

briodol mewn perthynas â throseddau gan gorfforaethau ac unigolion cefnog.58 

14.90 Rydym ni'n ystyried dros dro y byddai'n fwy priodol cynyddu'r gosb uchaf am 

hysbysebu diawdurdod yn unol â'r rhai sy'n berthnasol i dramgwyddau cynllunio eraill, 

yn enwedig o gofio'r enillion ariannol sylweddol iawn y gellir eu gwneud yn sgil 

trosedd o'r fath, i ddirwy anghyfyngedig.59 Wrth gwrs, byddai lefel y ddirwy mewn 

unrhyw achos penodol yn cael ei phennu yn unol ag egwyddorion dedfrydu arferol. 

Byddwn hefyd yn argymell bod y Cyngor Dedfrydu ymhen amser yn ystyried lefelau 

priodol dedfrydau ar gyfer troseddau o'r math hyn.  

Cwestiwn ymgynghori 14-13. 

Cynigiwn dros dro y dylai uchafswm y ddedfryd yn sgil collfarn am hysbysebu 

anawdurdodedig gael ei gynyddu i ddirwy anghyfyngedig, yn union fel troseddau 

eraill o dan DCGTh 1990 a Deddf Adeiladau Cofrestredig 1990. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Sail polisi ar gyfer gweithredu yn erbyn hysbysebu anawdurdodedig  

14.91 Mae Rheoliad 4 Rheoliadau 1992 yn darparu fod yn rhaid i awdurdod cynllunio sy'n 

arfer ei rymoedd o dan y Rheoliadau wneud hynny er budd amwynder a diogelwch y 

cyhoedd.   Fodd bynnag, nid yw'r egwyddor yn ymestyn i arfer swyddogaethau yn 

ymwneud â hysbysebu o dan DCGTH  1990 ei hun.   Mae swyddogaethau o dan y 

Ddeddf yn cynnwys erlyniad am hysbysebu anawdurdodedig a wneir o dan adran 

224 a thynnu hysbysebion anawdurdodedig o dan adran 225 (ac adran 225A yn 

Lloegr, ac fel y cynigir uchod yng Nghymru60). 

                                                

56  Rheoliadau 2015 (SI 664) Deddf Cymorth Cyfreithiol, Dedfrydu a Chosbi Troseddwyr 2012 (Dirwyon yn 

Dilyn Collfarn Ddiannod), Atodlen 4, paragraffau18, 19. 

57  Troseddau amgylcheddol: Canllaw Diffiniol, Cyngor Dedfrydu, 2014. 

58  R v Sellafield Ltd [2014] EWCA Crim 49, Env LR 19; gweithredwyd yn Natural England v Day [2014] EWCA 

Crim 2683, [2015] Env LR 15.  Roedd y ddau yn ymwneud â throseddau o dan ddeddfwriaeth 

amgylcheddol. 

59  Gweler troednodyn 32 uchod. 

60  Gweler cwestiwn ymgynghori 14-12. 
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14.92 O bryd i'w gilydd bydd y rhai hynny a gyhuddir o arddangos hysbysebion nas 

awdurdodwyd yn dibynnu ar ddadl annheilwng nad yw'r arddangosiad dan sylw yn 

peri unrhyw niwed i amwynder, a bod unrhyw doriad ar y Rheoliadau yn "dechnegol 

" yn unig.  Nododd Bingham LJ, fel yr oedd yn  Kingsley v CBLl Hammersmith a 

Fulham   

"Mae Rheoliad 4 yn amlwg yn bwriadu i sicrhau, wrth arfer y pwerau penodol i 

roi neu wrthod cydsyniad sydd wedi'u rhoi i awdurdod lleol dan y rheoliadau, 

dylent arfer y pwerau hynny er lles amwynder a diogelwch y cyhoedd.  Ond nid 

oes unrhyw beth yn y Rheoliadau sy'n rhoi pwer i erlyn i awdurdod lleol.  Nid 

wyf i wedi fy mhersawdio fod arfer swyddogaeth erlyn yn destun y 

dyletswyddau a bennir yn rheoliad 4.  Mae'n ymddangos i mi fod hawl gan 

awdurdod lleol, er mwyn cynnal rheolaeth dros [arddangos hysbysebion] sydd 

heb gydsyniad i wneud hynny, i fod ag ymagwedd gaeth ac i fynnu 

cydymffuriaeth â'r hyn a ddarperir gan y statud a'r rheoliadau.”61   

14.93 Fodd bynnag, mewn gwirionedd, mae nifer fawr iawn o'r hysbysebion a arddangosir 

sy'n tramgwyddo'r Rheoliadau yn dechnegol am ryw reswm neu'i gilydd - yn benodol, 

mae'r dosbarthiadau cydsyniad tybiedig wedi'u drafftio trwy gyfeirio at nifer o amodau 

manwl ynghylch dimensiynau a materion eraill, ac yn aml iawn, ni chydymffurfir â 

hynny.  Ond nid yw'n ymddangos yn briodol i awdurdod fynd ati i erlyn os bydd 

tramgwydd technegol yn unig.    

14.94 Rydym felly yn ystyried dros dro y byddai'n ddoeth diddymu'r broblem hon trwy 

drosglwyddo o'r rheoliadau i'r Bil yr egwyddor y caiff unrhyw swyddogaethau dan y 

Cod yn ymwneud â hysbysebu (ac felly tynnu arddangosfeydd anawdurdodedig ac 

erlyn y sawl sy'n gyfrifol amdanynt) eu harfer er budd amwynder a diogelwch y 

cyhoedd.  Gallai'r rheoliadau barhau, fel maent yn gwneud ar hyn o bryd, i bennu'r 

materion manwl y dylid eu hystyried wrth ystyried amwynder a diogelwch y cyhoedd.  

14.95 Byddai hynny'n arwain at yr effaith gysylltiedig na fyddai awdurdod cynllunio sy'n 

cynnig polisïau mewn perthynas â rheoli hysbysebion yn gallu gwneud hynny oni 

byddai'r polisïau hynny yn llesol i amwynder a diogelwch y cyhoedd.  Felly, er 

enghraifft, ni fyddai modd cynnwys polisi ynghylch beth sy'n cael ei gynnwys mewn 

hysbyseb.   Yn ei hanfod, byddai hynny'n gwneud y gyfraith bresennol yn eglur.   

Cwestiwn ymgynghori 14-14. 

Cynigiwn dros dro y dylai fod yn eglur ar wyneb y Bil, yn hytrach nag yn y 

rheoliadau (fel y mae ar hyn o bryd), y dylai'r holl rymoedd statudol mewn perthynas 

â hysbysebu gael eu harfer er lles amwynder a diogewch y cyhoedd. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

                                                

61  62 P&CR 589 a 592. 
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DARPARIAETHAU AMRYWIOL AC ATODOL  

Pwyllgorau ymgynghorol a thribiwnlysoedd  

14.96 Mae Adran 220 DCGTh  1990 (yn union fel pob Deddf cynllunio ers 1947622) yn 

darparu y gall rheoliadau hysbysebion ddarparu ar gyfer pwyllgorau ymgynghorol 

arbennig, a thribiwnlysoedd annibynnol i bennu apeliadau yn lle Gweinidogion 

Cymru.63  Nid oes unrhyw bwyllgor neu dribiwnlys o'r fath erioed wedi cael ei 

sefydlu.64 

14.97 Rydym ni'n ystyried dros dro nad oes angen am y darpariaethau hyn, sydd heb gael 

eu defnyddio ers dros saith deg mlynedd.   

Cwestiwn ymgynghori 14-15. 

Rydym yn cynnig dros dro na ddylai'r darpariaethau yn adran 220 y DCGTh  1990 

ynghylch pwyllgorau ymgynghorol a thribiwnlysoedd gael eu cynnwys yn y Bil. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Mannau arbrofol 

14.98 Mae Adran 222(1)(b)  DCGTh  1990 yn darparu y gall rheoliadau hysbysebion wneud 

darpariaeth arbennig ynghylch arddangos hysbysebion mewn "mannau arbrofol".   

Gall ardal arbrofol gael ei diffinio yn y fath fodd at ddiben asesu effaith mathau 

penodol o hysbysebion dros gynfod penodol. 65  

14.99 Cyflwynwyd y ddarpariaeth hon am y tro cyntaf gan Ddeddf Tai a Chynllunio 1986; 

amlinellwyd bwriadau'r Llywodraeth ar y pryd yn y Papur Gwyn, Adeiladau Busnesau 

ac nid Rhwystrau.66  Roedd yr ardal arbrofol gyntaf i gael ei diffinio, trwy ymgynghori 

â'r awdurdodau cynllunio lleol perthnasol, yng Nghaint, a bu hynny mewn grym am 

gyfnod o ddwy flynedd o 1 Gorffennaf 1987.  Yn ystod y cyfnod hwnnw, rhoddwyd 

cydsyniad tybiedig ar gyfer arwyddion brown yn cyfeirio ymwelwyr at atyniadau, er 

mwyn gallu asesu eu heffaith.67 Dyma'r unig ardal a gafodd ei diffinio, ac ni chafodd 

ei hadnewyddu pan ddaeth y cyfnod arbrofol dwy flynedd i ben yn 1989.   Gan hynny, 

cafodd y Dosbarth perthnasol o gydsyniad tybiedig ar gyfer arwyddion o'r fath ei 

                                                

62  Gweler DCGTH 1947, a 31(1)(e),(2). 

63  DCGTh 1990, a 220(2)(d),(4). 

64  Dadleuwyd yn O’Brien v Ysgrifennydd Gwladol a CBM Doncaster  [2001] JPL 375, yn [11] fod yr hepgoriad 

yn golygu fod y system gyfan yn groes i hawliau dynol, ond ni lwyddodd y ddadl honno. 

65  DCGTH 1990, s 221(2). 

66  Cmnd 9794, para 5.11. 

67  Rheoliadau 1989, rheoliad 6 ac Atodlen 3, Dosbarth 11B, mewnosodwyd gan OS 1987 Rhif 804. Bellach, 

mae'r arwyddion brown sydd dan sylw wedi'u cynnwys yn y Llawlyfr Arwyddion Traffig, ac felly maent oddi 

allan i gwmpas y Rheoliadau Hysbysebion (Rheoliadau 1992, Atodlen 2, Dosbarth H). 
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ddiddymu.68 Fodd bynnag, mae'r grym i ddiffinio rhagor o ardaloedd arbrofol yn dal 

ar y llyfr statud, yng Nghymru ac yn Lloegr. 

14.100 Rydym ni'n ystyried dros dro nad oes angen y ddarpariaeth hon, sydd bellach heb 

gael ei defnyddio ers deg mlynedd ar hugain, erbyn hyn.   

Cwestiwn ymgynghori 14-16. 

Cynigiwn dros dro na ddylai'r darpariaethau yn adran 221(1)(b), (2) DCGTh  1990 

ynghylch ardaloedd arbrofol gael eu cynnwys yn y Bil. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Iawndal am dynnu hysbysebion 

14.101 Ni thelir iawndal fel arfer pan fydd rhaid i safle ar gyfer hysbysebu gael ei ddirwyn i 

ben, neu pan fydd rhaid tynnu hysbyseb penodol.  Fodd bynnag, efallai y gellir hawlio 

iawndal cyfyngedig mewn achosion penodol, lle câi'r safle dan sylw ei ddefnyddio i 

hysbysebu ar 1 Awst 1948, neu roedd yr hysbyseb penodol yn cael ei arddangos ar 

y dyddiad hwnnw, o dan adran 223 DCGTH  1990.69 Yn y ddau achos, nid oes 

wahaniaeth beth ddigwyddodd yn y blynyddoedd rhwng 1948 a'r dyddiad pan fydd 

rhaid i'r hysbyseb gael ei dynnu neu bydd rhaid dirwyn y safle i ben. 

14.102 Caniateir cydsyniad tybiedig yn awtomatig i arddangos hysbyseb ar safle sydd wedi 

cael ei ddefnyddio'n gyson ar gyfer arddangos o'r fath ers 1 Ebrill 1974.70 Fodd 

bynnag, gall awdurdod cynllunio ddirwyn arddangos hysbysebion i ben ar safle o'r 

fath, neu arddangos hysbyseb penodol yno, trwy gyflwyno rhybudd dirwyn i ben.   Oni 

bydd y sawl y cyflwynir y rhybudd iddo yn apelio'n llwyddiannus yn erbyn hynny, bydd 

rhaid i'r defnydd o'r safle i hysbysebu ddirwyn i ben, neu bydd rhaid i'r hysbyseb 

penodol gael ei dynnu, beth bynnag sy'n ofynnol.  Os oedd y safle yn cael ei 

ddefnyddio i hysbysebu nid yn unig ers 1974 ond hefyd ar 1 Awst 1948, neu roedd yr 

hysbyseb penodol y dylid ei dynnu yn cael ei arddangos ar y dyddiad hwnnw, gellir 

hawlio iawndal cyfyngedig yn rhinwedd adran 223.   Sylwer na fyddai o bwys i'r diben 

hwn pe bai'r defnydd hysbysebu wedi'i ddirymu dros dro ar unrhyw adeg rhwng 1948 

a 1974, cyn belled ag y bo'n bodoli yn 1948 a thrwy gydol y cyfnod ers 1974.  

14.103 Efallai hefyd y gellir adfer iawndal o dan y darpariaethau hyn lle'r oedd safle yn cael 

ei defnyddio ar gyfer hysbysebu yn 1948, ac mae'n dal i gael ei ddefnyddio i'r perwyl 

hwnnw, ond nid yw'r cydsyniad tybiedig o dan Ddosbarth 13 bellach yn gymwys - yn 

sgil toriad yn y defnydd hysbysebu, neu oherwydd y ffaith y cafodd natur y defnydd 

                                                

68  OS 1990 Rhif 881, rheoliad 5(c). 

69  Arwyddocâd y dyddiad hwnnw yw dyna pryd y daeth y Rheoliadau Hysbysebion cyntaf i rym yng Nghymru 

(a Lloegr).   

70 Rheoliadau 1992, rheoliad 6, Atodlen 3, Dosbarth 13.  Mae hyn yr un mor berthnasol mewn mannau ble ceir 

rheolaeth arbennig neu ardal sensitif arall (ardal gadwraeth, ac ati) ag yn unrhyw le arall. 
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hwnnw, rywbryd neu'i gilydd wedi dechrau'r cyfnod perthnasol, ei newid neu 

cynyddwyd ei ehangder - ac mae un o'r canlynol yn gymwys:  

(2) mae'r defnydd presennol o'r safle ar gyfer hysbysebu yn golygu ei fod yn dal i 

ddenu cydsyniad tybiedig (o dan un o'r Dosbarthiadau eraill yn Atodlen 3), ond 

mae rhybudd dirwyn i ben bellach wedi cael ei gyflwyno ac mae'n dod i rym; 

neu 

(3) mae'r defnydd presennol o'r safle ar gyfer hysbysebu yn golygu ei fod yn denu 

cydsyniad tybiedig o dan Ddosbarth 4A, Dosbarth 4B neu Ddosbarth 8, ond 

bellach mae'n rhaid i hynny ddirwyn i ben oherwydd caiff y safle ei gynnwys 

mewn ardal rheolaeth arbennig, ardal gadwraeth, parc cenedlaethol neu ardal 

o harddwch naturiol eithriadol.  

(4) mae'r defnydd hysbysebu bellach yn fath y mae angen cydsyniad datganedig 

ar ei gyfer, ond ni cheisir cydsyniad o'r fath (neu ceisir cydsyniad a chaiff ei 

wrthod), ac felly mae'n rhaid i'r hysbysebu ddirwyn i ben. 

14.104 O ganlyniad, byddir yn gallu gwerthfawrogi fod yr amgylchiadau ble gellir hawlio 

iawndal o dan adran 223 bellach yn brin iawn.   

14.105 Yn ychwanegol, mae'r swm y gellir ei hawlio yn gyfyngedig iawn.   Caiff ei gyfyngu i'r 

costau sydd wedi'u hachosi yn sgil y gwaith sydd wedi cael ei wneud i ddirwyn yr 

hysbysebu i ben (neu i dynnu'r hysbyseb penodol, os mai dyna yw'r sefyllfa).71 Nid 

yw, yn benodol, yn ymestyn i golli incwm o'r defnydd o'r safle ar gyfer hysbysebu - ac 

yn achos safle amlwg, gall hynny fod yn sylweddol.   Nid oes unrhyw iawndal erioed 

wedi'i roi am golled o'r fath pan fydd hynny'n deillio o gamau dirwyn i ben neu orfodi 

o dan y Rheoliadau. 

14.106 Gwneir hawliad am iawndal o dan adran 223 gan y sawl y bu'n rhaid iddo ysgwyddo 

cost y gwaith perthnasol – sef y contractwr hysbysebu fel arfer. Nid oes unrhyw 

ddarpariaeth ar gyfer hawliad ar wahân gan y tirfeddiannwr, os yn wahanol.   

14.107 Erbyn hyn, rydym ni'n amau y gwneir ychydig iawn o hawliadau am iawndal, os 

hawliadau o gwbl, o dan adran 223.  Rydym ni felly yn ystyried dros dro nad oes 

angen ei ailddatgan yn y bil. 

Cwestiwn ymgynghori 14-17. 

Mae'n ymddangos nad yw adran 223 DCGTh 1990, sy'n darparu ar gyfer talu iawndal 

mewn perthynas â chostau tynnu hysbysebion ar safleoedd oedd yn cael eu 

defnyddio i hysbysebu yn 1948, bellach yn ddefnyddiol yn ymarferol, ac felly 

cynigiwn na ddylid ei chynnwys yn y Bil.   A yw'r ymgyngoreion yn cytuno? 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 
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