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Pennod 16: Gwelliant, adfywiad ac adnewyddiad 

CYFLWYNIAD 

16.1 Mae Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn ymwneud yn bennaf â rheoli cynigion 

datblygu gan berchnogion a meddianwyr tir a datblygwyr eraill.  Ond, mae rhai 

darpariaethau yn y Ddeddf sy'n galluogi awdurdodau cynllunio a chyrff cyhoeddus 

eraill i ymyrryd yn bositif er mwyn sicrhau gwelliannau ac adfywiad.   

16.2 Yn y lle cyntaf, mae amrywiol bwerau, yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ac 

mewn deddfwriaeth berthnasol, i awdurdodau cynllunio ymyrryd mewn perthynas ag 

adeiladau unigol a lleiniau o dir sydd o dan berchnogaeth breifat: 

(1) i ddod â gwelliant i dir y mae ei gyflwr yn effeithio ar amwynder yr ardal, o dan 

adrannau 215 i 219 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ac adran 89(2) 

Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949 (yn y Bennod 

hon cyfeirir at hon fel "Deddf 1949"); ac 

(2) i wneud gwaith tirlunio ar unrhyw dir, o dan adran 89(1) Deddf 1949. 

16.3 Ystyrir y rhain ym mharagraffau 16.7 - 16.43. 

16.4 Yn ail, roedd pwerau ar gael hyd yn ddiweddar i awdurdodau cynllunio yng Nghymru 

orfodi tynnu graffiti a phosteri a osodwyd yn anghyfreithlon, o dan adrannau 48 i 52 

y Ddeddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2003 - yn debyg i'r pwerau o dan 

adrannau 225F i 225K Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a gyflwynwyd yn 

ddiweddar yn Lloegr.Ystyrir y rhain ym mharagraffau 16.44 - 16.55. 

16.5 Yn drydydd, mae nifer o fentrau wedi eu seilio mewn ardaloedd - mewn deddfwriaeth 

heblaw Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 fel arfer - ond maent wedi'u cysylltu'n 

agos â'r system gynllunio, yn cynnwys: 

(1) ardaloedd menter, wedi eu dynodi o dan Atodlen 32 i'r Ddeddf Llywodraeth 

Leol, Cynllunio a Thir 1980 ("Deddf 1980") ; 

(2) trefi newydd, wedi'u dynodi erbyn hyn o dan y Ddeddf Trefi Newydd 1981 a 

deddfwriaeth berthnasol; a 

(3) chorfforaethau datblygu trefol, wedi eu sefydlu o dan Rhan 16 Deddf 1980; 

(4) ymddiriedolaethau gweithredu tai, wedi eu sefydlu o dan Rhan 3 Deddf Tai 

1988; a 

(5) byrddau datblygiad gwledig, wedi eu sefydlu o dan Ddeddf Amaethyddiaeth 

1967. 

16.6 Ystyrir pob un o'r rhain yn eu tro, ym mharagraffau 16.56 i 16.92. 
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GWELLA TIR AC ADEILADAU DIOLWG  

Y pwerau sydd ar gael 

16.7 Mae amrywiol ddarpariaethau statudol yn galluogi awdurdodau cynllunio i gymryd 

camau i wella tir y mae ei gyflwr yn niweidio amwynder yr ardal leol.  Mae'n debyg 

nad ydynt yn cael eu defnyddio rhyw lawer mewn gwirionedd, ond gallent o bosib fod 

yn ddefnyddiol o dan amgylchiadau penodol i alluogi i gymdogaethau gael eu gwella, 

am gost gweddol isel yn aml iawn.  O ran pa bŵer sy'n briodol mewn achos penodol, 

bydd hyn yn dibynnu'n bennaf ar bwy sy'n gwneud ac yn talu am y gwaith gwella 

angenrheidiol, naill ai perchnogion y tir neu'r awdurdod. 

16.8 Y grŵp cyntaf o ddarpariaethau yw'r rheiny yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 

sy'n galluogi i awdurdod cynllunio dan amgylchiadau penodol gyflwyno hysbysiad (o 

dan adran 215) ar berchennog a meddiannydd y tir y mae ei gyflwr yn niweidio 

amwynder y gymdogaeth, gan fanylu ar y camau i'w cymryd i'w wella.  Lle cyflwynir 

hysbysiad o'r math yma, gall y derbyniwr apelio yn erbyn ei ofynion (o dan adran 217) 

a gallai gael ei erlyn am fethu â chydymffurfio (adran 216).  A gallai'r awdurdod ei hun 

gymryd y camau sydd wedi eu disgrifio ar draul yr unigolyn yma (o dan adran 

219).Felly mae defnyddio'r weithdrefn hon yn rhoi'r ddyletswydd i wneud y gwaith - 

ac i dalu amdano - yn gadarn ar ysgwyddau perchennog y tir. 

16.9 Mae'r pŵer i gyflwyno hysbysiad o'r fath ym Mhennod 2 Rhan 8 Deddf Cynllunio 

Gwlad a Thref 1990.  Mae hyn braidd yn rhyfedd, am fod Rhan 8 (sy'n dwyn y teitl 

"rheolaethau arbennig") yn ymdrin yn gyffredinol â rheolaethau dros waith arfaethedig 

ar goed sydd wedi'u diogelu (Pennod 1) a thros arddangosiadau arfaethedig o 

hysbysebion (Pennod 3).  Mae Pennod 2, ar y llaw arall, yn ymdrin â'r sefyllfa sy'n 

codi lle does neb yn cynnig gwneud unrhyw beth (neu o leiaf unrhyw beth adeiladol).   

16.10 Dylid gosod y pwerau sydd ar gael i awdurdod cyllunio o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad 

a Thref 1990 ochr yn ochr â'r rheiny sydd ar gael o dan Ddeddf 1949.1   O dan adran 

89(2) y Ddeddf honno, gall awdurdod  - gyda chytundeb perchnogion y tir - wneud 

gwaith i wella unrhyw dir yn ei ardal sy'n ddiffaith, wedi'i esgeuluso neu sy'n ddiolwg 

(neu i wella unrhyw dir sy'n debygol o fynd yn ddiffaith ac ati o ganlyniad i hen waith 

cloddio tanddaearol).  Ac o dan adran 89(1) gall wneud gwaith tirlunio ar unrhyw dir 

(nid y tir sy'n ddiffaith ac ati yn unig).  Gall awdurdod gaffael tir yn orfodol hefyd, o 

dan adran 89(5) i'r naill bwrpas neu'r llall.  Mae defnyddio'r gweithdrefnau hyn yn 

rhoi'r cyfrifoldeb am wneud y gwaith - ac mewn gwirionedd am dalu (neu o leiaf 

gyfrannu at) eu costau - ar yr awdurdod. 

16.11 Er bod y darpariaethau sy'n galluogi awdurdod i wneud gwaith o'r fath o fewn Deddf 

1949, gallent gael eu defnyddio - yn wahanol i unrhyw bwerau eraill o dan y Ddeddf 

honno - mewn perthynas â thir nad yw mewn parc cenedlaethol nac yng nghefn 

gwlad.2  Mae hynny hefyd ychydig yn rhyfedd. 

                                                

1  Mae Adran 89 Deddf 1949 wedi cael ei diwygio'n sylweddol ers iddi ddod i rym i ddechrau - yn benodol gan 

Ddeddf Awdurdodau Lleol (Tir) 1963, Deddf Llywodraeth Leol 1972 a Deddf Tir Diffaith 1982. 

2  O ddarpariaethau sylweddol y Ddeddf honno, mae Rhan 2 yn delio gyda pharciau cenedlaethol; mae Rhan 

3 yn ymdrin â chadwraeth natur; mae Rhan 4 yn ymdrin â llwybrau hirion; mae Rhan 5 (ac adrannau 90-92) 

yn ymdrin â mynediad i gefn gwlad agored; mae Rhan 6 yn ymwneud yn bennaf gyda Natural England a 
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16.12 Mae'r ddau set o ddarpariaethau'n gorgyffwrdd i raddau sylweddol, ac felly rydym yn 

eu hystyried ynghyd yma, gan ddechrau gyda'r rheiny sydd yn Neddf Cynllunio Gwlad 

a Thref 1990. 

Gofyn i berchennog y tir diolwg wneud gwaith adfer (adran 215) 

16.13 Effaith adrannau 215 a 217 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yw y gall awdurdod 

cynllunio gyflwyno hysbysiad i berchennog a meddiannydd darn o dir yn ei ardal sy'n 

gofyn i'r tir gael ei gynnal yn gywir, os yw cyflwr y tir: 

(1) yn effeithio'n niweidiol ar amwynder rhan o ardal yr awdurdod neu ardal mewn 

awdurdod cyffiniol; ac  

(2) nid yw'n ganlyniad i, nac yn digwydd mewn bywyd pob dydd arferol oherwydd 

gweithredoedd ar y tir hwnnw, neu oherwydd y defnydd a wneir o'r tir hwnnw, 

sy'n gyfreithlon o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. 

16.14 Lle cyflwynir hysbysiad o dan adran 215, ac mae'n dod yn weithredol (efallai o 

ganlyniad i apêl aflwyddiannus), mae'n rhaid i'r derbynwyr gydymffurfio â'i ofynion. 

Os nad ydynt yn gwneud hynny, caiff yr awdurdod fynd ar y tir a gwneud y gwaith 

angenrheidiol ei hun, a chofrestru'r hysbysiad fel pridiant yn Rhan 2 y Gofrestr 

Pridiannau Tir Lleol, gan alluogi i gost y gwaith gael ei hawlio'n ôl pan fo'r tir yn newid 

dwylo. 

16.15 Rhoddwyd arweiniad gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig yn 2005 am yr arferion 

gorau wrth ddefnyddio pwerau o dan adran 215.3 Gellir nodi'n arbennig bod "tir" yn 

cynnwys adeilad, felly gellir defnyddio'r pŵer yma i ddod â gwelliant i adeilad sydd 

mewn cyflwr gwael, yn ogystal â thir agored. 

16.16 Mae drafftio adran 215(1) yn awgrymu bod modd cyflwyno hysbysiad mewn unrhyw 

achos lle mae'r cyntaf o'r ddau brawf uchod wedi'u bodloni - a'r cyntaf o'r seiliau 

statudol y gellir gwneud apêl arnynt yn erbyn hysbysiad o'r fath yw nad yw cyflwr y tir 

yn effeithio'n niweidiol ar amwynder yr ardal.4    

16.17 Ond, yr ail sail ar gyfer apelio yw "bod cyflwr y tir ... wedi ei achosi gan, ac felly'n 

ganlyniad i, wneud gweithrediadau ar y tir hwnnw neu wneud defnydd o'r tir hwnnw, 

mewn bywyd arferol pob dydd, nad yw'n mynd yn groes i Ran 3 [Deddf Cynllunio 

Gwlad a Thref 1990]".5  Mae hyn yn adlewyrchu'r ffaith fod llawer o ddefnyddiau hollol 

gyfreithlon o'r tir - er enghraifft, safleoedd delwyr sgrap, a nifer o safleoedd 

diwydiannol - yn achosi bod y tir yn ddiolwg i ryw raddau a hynny'n anochel.  Nid yw 

                                                
Chyfoeth Naturiol Cymru, ac ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol (AHNE).  Mae Rhan 1 sy'n delio 

gyda'r Comisiwn Parciau Cenedlaethol - ac yn ddiweddarach Gyngor Cefn Gwlad Cymru - wedi cael ei 

diddymu. 

3  DCGTh 1990 Adran 215; Canllawiau Arferion Gorau, Swyddfa'r Dirprwy Brif Weinidog, Llundain, Ionawr 

2005.  Hyn yn Lloegr.  Dim ond yn Lloegr y mae hyn yn berthnasol (ac ni chafodd ei ganslo yn 2014 pan 

gafodd y Canllawiau Arferion Cynllunio eu cyhoeddi yma'n gyntaf), ond mae'n berthnasol i arferion yng 

Nghymru.  Gellir cynnwys yr arweiniad ar adran 215 maes o law i'r  llawlyfr Rheoli Datblygiad. 

4  DCGTh 1990, a. 217(1)(a). 

 

5  DCGTh 1990, a 217(1)(b). 
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Adran 215 wedi'i hanelu at y rheiny, ond yn hytrach at dir sydd mewn cyflwr gwael 

oherwydd rhywbeth nad yw'n ganlyniad anochel i'w ddefnydd cyfreithlon - megis 

gerddi a thir agored arall gyda gor-dyfiant, ffatrïoedd lled-ddiffaith a thai gwag.  

16.18 Yn ymarferol, felly, mae'n rhaid bodloni'r ddau brawf uchod cyn y gellir cyflwyno 

hysbysiad.6  Rydym yn ystyried dros dro y byddai'n fwy eglur i'r awdurdodau ac i 

berchnogion tir pe bai'r ddarpariaeth berthnasol yn y Bil yn esbonio'n glir ar y dechrau 

bod yn rhaid bodloni'r ddau brawf -  yn hytrach na dim ond wrth ddarparu sail ar gyfer 

apelio.  A byddai'n ymddangos bod y cyfeiriad at gyflwr y tir i'w "briodoli" i weithgarwch 

ar y tir yn ddiangen. 

16.19 Gellid esbonio'n gliriach hefyd bod yr ail brawf yn ymwneud dim ond â chyflwr y tir 

sy'n codi o ddefnydd cyfreithlon o'r tir sy'n digwydd ar y pryd, yn hytrach na defnydd 

blaenorol o'r tir a oedd yn gyfreithlon bryd hynny (ond nid yn awr).  Mewn geiriau 

eraill, dyma esiampl o hynny: lle cafodd tir ei ddefnyddio'n gyfreithlon gyfnod yn ôl ar 

gyfer storio cerbydau sgrap, ond rhoddwyd y gorau i ddefnyddio'r tir i'r pwrpas hwnnw 

a does gan y tir ddim defnydd cyfreithlon mwyach, gellir cyflwyno hysbysiad o dan 

adran 215 i wella'r tir.   

Cwestiwn ymgynghori 16-1. 

Ystyriwn dros dro y dylid ddraftio’r Bil i'w gwneud hi'n glir bod modd cyflwyno 

hysbysiad o dan yr hyn sydd nawr yn adran 215 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, 

yn gofyn i dir gael ei gynnal yn gywir, yn medru cael ei ddyroddi lle mae cyflwr y tir: 

(1) yn effeithio yn andwyol amwynedd ardal yr awdurdod, rhan ohoni neu 

awdurdod neu ardal awdurdod cyffiniol; ac 

(2) nad yw'n arwain yng nghwrs arferol digwyddiadau at weithrediadau 

cyfreithlon ar y tir hwnnw neu ddefnydd o'r tir hwnnw sydd yn 

gyfreithlon.  

Yw ymgyngoreion yn cytuno? 

 

 

 

                                                

6  Gweler paragraff 8.10. 
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Cwestiwn ymgynghori 16-2. 

Ystyriwn dros dro y dylai fod yn bosib i gyhoeddi hysbysiad (o dan yr hyn sydd ar 

hyn o bryd yn adran 215 y DCGTh 1990) lle mae cyflwr y tir dan sylw yn ganlyniad i’r 

weithrediadau arni a oedd yn gyfreithlon ar y pryd a chawsant eu ymgymryd, ond 

sydd nawr yn anghyfreithlon. 

Yw ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Hysbysiad adran 215 yn dod yn weithredol 

16.20 Mae Adran 215(3) Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn darparu bod hysbysiad o 

dan adran 215 i ddod yn weithredol ar ddiwedd y cyfnod sydd wedi'i nodi ynddo, sy'n 

gorfod bod o leiaf 28 diwrnod o ddyddiad ei gyflwyno.  Mae hyn yn arwain at y 

broblem, sydd wedi'i phennu'n barod mewn perthynas â thor parhad hysbysebion, lle 

mae modd cyflwyno hysbysiadau sy'n ymwneud ag un darn unigol o dir i amrywiol 

gyfranogwyr (sef yn benodol berchennog a meddiannydd y tir) ar wahanol 

ddyddiadau, gan achosi i bob un ohonynt gael eu dirymu.7   

16.21 Yma hefyd, rydym yn ystyried dros dro bod y gofynion ynglŷn â chynnwys hysbysiad 

o dan adran 215 yn cael eu haddasu i sicrhau bod un hysbysiad yn cael ei "ddyroddi", 

a'i fod yn dod i rym ar ddyddiad penodol sydd wedi'i nodi yn yr hysbysiad, gyda 

chopïau o'r hysbysiad hwnnw'n cael eu cyflwyno fel y bo'n briodol.Byddai angen 

addasu'r pedwerydd sail apelio statudol fel y bo'n briodol.8 

16.22 Ac – unwaith eto, yn debyg i hysbysiadau tor parhad9 – dylai hysbysiad o dan adran 

215 gynnwys hysbysiad am hawl y derbyniwr i apelio yn ei erbyn. 

Cwestiwn ymgynghori 16-3. 

Cynigiwn y dylai hysbysiad o dan y ddarpariaeth yn y Côd newydd sy'n disodli 

adran 215: 

(1) ddod i rym ar ddyddiad penodol sydd wedi ei nodi ynddo (yn hytrach nag ar 

ddiwedd cyfnod penodol ar ôl y dyddiad a gyflwynir); 

(2) gael ei "ddyroddi" (yn hytrach na'i "gyflwyno" fel y mae ar hyn o bryd), 

ynghyd a chop i bawb sy'n gyfrifol am gynnal y tir perthnasol; a 

(3) cynnwys hysbysiad am hawliau unrhyw dderbyniwr i apelio yn ei erbyn. 

Yw ymgyngoreion yn cytuno? 

                                                

7  Bambury v Cyngor Bwrdeistref Lleol Hounslow [1966] 2 QB 204; Gweler paragraff 12.58. 

8  DCGTH 1990, a. 217(1)(d). Gweler paragraff 16.23. 

9  Gweler paragraff 14.34. 
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Apeliadau yn erbyn hysbysiadau adran 215 

16.23 Ers 5 Mai 2017, i Weinidogion Cymru y daw apeliadau yn erbyn hysbysiad o dan 

adran 215.10 Mae seiliau'r apêl wedi eu nodi mewn rhestr gyfyngol yn is-adran 217(1).  

Mae'r ddau gyntaf yn ymwneud â chyflwr y tir, ac maent wedi cael eu hystyried 

uchod.11 Mae'r ail ddau'n ymwneud â'r gwaith sy'n ofynnol gan yr hysbysiad - eu bod 

yn fwy na'r hyn sy'n angenhrheidiol i atal cyflwr y tir rhag effeithio'n niweidiol ar yr 

ardal; ac nad yw'r cyfnod ar gyfer eu gweithredu nhw'n ddigonol.12 

16.24 Mae modd i'r drefn newydd, sydd wedi'i llunio i sicrhau bod modd i apeliadau yn erbyn 

hysbysiadau o dan adran 215 gael eu trin gan archwilwyr, yn llawer gwell na'r 

trefniadau blaenorol, lle gwnaed apeliadau i'r llys ynadon.13 Mae Gweinidogion 

Cymru wedi llunio rheoliadau sy'n gofyn bod y camau'n cael eu cymryd mewn 

perthynas â gwneud apêl o dan adran 217, â'r wybodaeth sydd i gael ei darparu, ac 

â'r drefn ar gyfer ystyried apêl o'r fath.14    

16.25 Mae Paragraff 1 Atodlen 6 i Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn nodi y gall 

Gweinidogion Cymru ragnodi, drwy reoliadau, dosbarthiadau penodol o apeliadau 

sydd i gael eu penderfynu gan rywun a benodir ganddynt hwy.15  Yn anffodus, nid 

oes darpariaeth o'r fath ar gyfer apeliadau o dan adran 217 - er bod apeliadau o'r fath 

yn amlwg yn addas i gael eu penderfynu gan archwilwyr.  Rydym yn ystyried dros dro 

y dylid cywiro'r hepgoriad yma.Gellid dod ag apeliadau o'r fath i mewn i gwmpas y 

ddarpariaeth gyffredinol hefyd yn adran 319B ynglŷn â'r ffordd mae amrywiol 

achosion yn cael eu trin. 

16.26 Ym Mhennod 17, rydym yn cynnig nad yw'r Côd Cynllunio newydd yn cynnwys 

darpariaeth arbennig ar gyfer heriau sy'n ymwneud â chynllunio yn yr Uchel Lys, yn 

gyfatebol â Rhan 12 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.16  Os derbynnir hynny, 

bydd angen cynnwys yn yr adran o'r Côd sy'n ymdrin â thir diolwg, darpariaeth sy'n 

gyfatebol ag adran 285(3) a (4) Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, yn nodi na ellir 

cyflwyno sialens yn yr Uchel Lys yn erbyn hysbysiad adran 215 ar unrhyw sail a allai 

fod yn sylfaen i apêl i Weinidogion Cymru. 

 

                                                

10  DCGTh 1990, a. 217(2), diwygiwyd gan Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015, a. 48(2).  Mae hyn yn dod â'r 

gyfraith yng Nghymru'n gyfatebol â'r gyfraith yn Yr Alban (DCGTH (Yr Alban) 1997 a. 180). 

11  Gweler paragraffau 16.13 i 16.17. 

12  DCGTh 1990, a. 217(1)(c),(d). 

13  Dyma sy'n digwydd yn Lloegr o hyd. 

14  DCGTh 1990, a. 217(7); Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cyfeiriadau a Gyfeiriwyd a Threfn Apeliadau) 

(Cymru) 2017 (OS 544). 

15  Gweler paragraff 11.15. 

16  Gweler cwestiwn ymgynghori 17-9.  Yn lle hynny byddai heriau o'r fath yn cael eu cyflwyno drwy gais am 

adolygiad barnwrol o dan Ran 54 y Rheolau Gweithdrefn Sifil. 
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Cwestiwn ymgynghori 16-4. 

Ystyriwn dros dro y dylai'r Bil nodi'n glir fod pob apêl yn erbyn hysbysiadau adran 

217 yn cael eu penderfynu fel arfer gan archwilwyr yn unol â chwestiwn ymgynghori 

11-3.  

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Gwneud gwaith adfer ar unrhyw dir diolwg (adran 89(2) Deddf Parciau Cenedlaethol a 

Mynediad i Gefn Gwlad 1949)  

16.27 O dan adran 89(2) Deddf 1949, lle mae'n ymddangos i awdurdod cynllunio bod 

unrhyw dir yn ei ardal yn "ddiffaith, wedi esgeuluso neu'n ddiolwg" - neu'n debygol o 

ddod yn ddiffaith, wedi esgeluso neu'n ddiolwg oherwydd cwymp yr arwyneb o 

ganlyniad i hen waith cloddio tanddaearol - gall wneud "gwaith o'r fath ar y tir hwnnw 

neu ar unrhyw dir arall a fyddai'n ymddangos yn gyfleus i bwrpas adfer neu wella'r tir 

hwnnw neu i'w alluogi i gael ei ddefnyddio".17 

16.28 Lle nad yw tir yn eiddo i'r awdurdod, ni chaiff arfer ei bwerau o dan adran 89(2) heb 

ganiatâd perchnogion y tir, ar y telerau hynny y cytunir arnynt. Mae unrhyw waith 

cynnal dilynol ar y tir sy'n dod yn angenrheidiol o ganlyniad i blannu coed neu waith 

arall a wneir dan adran 89, i gael ei wneud naill ai gan yr awdurdod neu gan y 

perchnogion, fel y mae'n cael ei gytuno.18   

16.29 Gallai'r awdurdod gaffael tir nad yw'n berchen arno i bwrpas gweithredu o dan adran 

89(2).19  Mae caffaeliad or fath wedi'i lywio gan Ddeddf Prynu Gorfodol 1965 a Deddf 

Caffael Tir 1981.20 

16.30 Rydym yn drwgdybio bod adran 89(2) yn anhysbys i raddau mawr mae'n debyg, ac 

felly nid yw'n cael ei ddefnyddio fawr mewn gwirionedd.  Ac mae'n ymddangos hefyd 

bod adran 89(2) yn gorgyffwrdd yn sylweddol â darpariaethau adrannau 215 i 217 

Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, sy'n cael ei hystyried uchod.  Mae tir sy'n 

"ddiffaith, wedi'i esgeuluso neu'n ddiolwg" yn debygol o fod mewn cyflwr a fydd yn 

effeithio'n niweidiol ar amwynder yr ardal leol.  Felly gellir cael hysbysiad adran 215 

am dir o'r fath, heblaw bod ei gyflwr wedi'i greu drwy wneud gweithredoedd sy'n 

gyfreithlon neu gan ddefnydd sy'n gyfreithlon.21   

                                                

17  Mae Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949, a. 89(2) yn cyfeirio at "awdurdod lleol".  

Trwy rinwedd a. 89(7), mae hyn yn golygu awdurdod cynllunio. 

18  Deddf 1949, a. 89(3), (6). 

19  Deddf 1949, a. 89(5). 

20  Deddf 1949, a. 103. 

21  Er mwyn bod yn gyflawn, gellid nodi bod gan Weinidogion Cymru bwerau tebyg mewn perthynas â thir o'r 

fath o dan Ddeddf Asiantaeth Datblygu Cymru 1976, a.16. 
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16.31 O dan adran 215 Deddf 1990 neu adran 89 Deddf 1949, cychwynnir camau 

gweithredu gan yr "awdurdod cynllunio lleol".22  O dan adran 215, cyflwynir hysbysiad 

gan yr awdurdod; yna mae'n rhaid i'r perchennog wneud y gwaith trwsio 

angenrheidiol, ar eu traul eu hunain (neu ar draul perchnogion y dyfodol, wedi'i 

ddiogelu gan bridiant tir lleol).O dan adran 89(2), nid oes darpariaeth i gyflwyno 

hysbysiad, ond dim ond gyda chaniatâd y perchnogion y ceir gwneud y gwaith, felly 

mae'n rhaid rhoi gwybod iddynt o flaen llaw.   

16.32 Lle mae cyflwr y tir yn codi o ganlyniad i weithredoedd neu ddefnydd cyfreithiol, ni 

ellir cyflwyno hysbysiad o dan adran 215 (fel y mae wedi ei weithredu ar hyn o bryd).  

Ond, gallai'r awdurdod ei hun wneud gwaith adfer o dan adran 89, ond dim ond gyda 

chaniatâd y perchennog, sydd ond yn debygol o fod yn barod i wneud hynny ar yr 

amod bod yr awdurdod yn talu costau'r gwaith, sy'n debygol o gyfyngu ar ei 

gymhwysedd mewn gwirionedd.   

16.33 Diffinir "Tir" i bwrpasau hysbysiad o dan adran 215 i olygu unrhyw hereditament 

corfforol, yn cynnwys adeilad.23 At ddibenion adran 89 Deddf 1949, mae wedi'i 

ddiffinio i gynnwys tir wedi'i orchuddio gan ddŵr.24 Mae gan "Perchennog" yr un ystyr 

yn y ddwy Ddeddf.25 

16.34 Felly, dyma'r pwerau sydd ar gael i awdurdod cynllunio o dan adran 89(2) Deddf 1949 

ond sydd ddim ar gael iddo o dan adran 215 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990: 

(1) ar yr amod ei fod wedi cael caniatâd y perchennog, gall yr awdurdod ei hun 

wneud gwaith adfer ar unrhyw dir sy'n ddiffaith, wedi'i esgeuluso neu'n 

ddiolwg, p'un a yw cyflwr y tir wedi codi o ganlyniad i'w ddefnydd cyfreithlon ai 

peidio; 

(2) ar yr amod ei fod wedi sicrhau caniatâd o'r fath, gallai'r awdurdod hefyd 

wneud gwaith adfer ar unrhyw dir sy'n debygol o fynd yn ddiffaith, wedi'i 

esgeuluso neu'n ddiolwg oherwydd cwymp yr arwyneb a achoswyd gan 

gloddio tanddaearol yn y gorffennol; a 

(3) gallai'r awdurdod gaffael unrhyw dir sy'n ddiffaith, wedi'i esgeuluso neu sy'n 

ddiolwg (neu sy'n debygol o ddod yn ddiffaith ac ati oherwydd cwymp o 

ganlyniad i gloddio) gan ddefnyddio pwerau gorfodol neu drwy gytundeb, i 

bwrpas gwneud gwaith adfer. 

16.35 Ar y llaw arall, nid oes darpariaeth amlwg sy'n galluogi awdurdod i ddefnyddio ei 

bwrerau o dan adran 89 mewn perthynas ag adeilad.  Nid oes hawl apelio mewn 

perthynas ag unrhyw weithred o dan adran 89.  Ac ni ellir ond gweithredu'r pwerau o 

dan adran 89 mewn perthynas â thir y Goron gyda chaniatâd yr awdurdod 

perthnasol.26 

                                                

22      Mae gan y term yr un ystyr yn y ddwy Ddeddf (Gweler Ddeddf Parciau Cenedlaethol ac ati 1949, a. 114. 

23  DCGTh 1990, a. 336. 

24  Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949, a. 114. 

25  DCGTh 1990, a. 336; Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949, a. 114. 

26  Deddf Parciau Cenedlaethol ac ati 1949, a. 101(7). 
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Harmoneiddio'r ddwy weithdrefn 

16.36 Rydym yn ystyried dros dro y byddai'n fwy buddiol i bwerau awdurdod cynllunio o dan 

adran 89(2) Deddf 1949 - a restrwyd yn y paragraff blaenorol - gael eu cynnwys yn y 

Côd Cynllunio ochr yn ochr â'r rheiny sydd ar gael iddo ar hyn o bryd o dan Adran 

215 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.  Heblaw mewn perthynas â'r materion a 

nodwyd yn y paragraff blaenorol (adeiladau, a thir y Goron), ni fyddai hynny ynddo'i 

hun yn rhoi unrhyw bwerau ychwanegol i awdurdodau nag sydd ganddynt ar hyn o 

bryd, ond byddai'n dod â'r pwerau hynny at ei gilydd mewn cynllun cydlynol. 

16.37 Yr un pŵer ychwanegol a fyddai'n ymddangos yn ddefnyddiol fyddai delio gyda'r 

sefyllfa lle mae awdurdod eisiau gweithredu i wella cyflwr y tir na ellir canfod ei 

berchennog.  Ni all yr awdurdod ofyn i'r perchennog weithredu o dan adran 215 Deddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990; ac ni all sicrhau caniatâd y perchennog cyn gwneud y 

gwaith angenrheidiol ei hun. Rydym yn ystyried dros dro y dylid cywiro'r hepgoriad 

yma. 

16.38 O dan drefn newydd sy'n disodli adran 89(2), felly, gallai awdurdod gyflwyno 

hysbysiad yn nodi ei fwriad i wneud gwaith ar dir y mae ei gyflwr yn effeithio'n 

niweidiol ar amwynder y gymdogaeth27, yn cyflwyno copïau i berchnogion a 

meddiannwyr (lle maent yn hysbys) a gosod hysbysiad safle fel y bo'n briodol. Yna 

gallai'r awdurdod wneud y gwaith yma naill ai: 

(1) ar delerau y cytunwyd arnynt rhwng yr awdrudod a pherchennog a 

meddiannydd y tir (mewn perthynas â gwneud y gwaith eu hunain a'r gofal 

dilynol am y tir); neu 

(2) lle nad yw wedi derbyn ymateb i'r hysbysiadau o fewn amser penodol. 

16.39 Gellid dadlau bod hwn yn ymyriad â hawl personau i fwynhau eu heiddo yn 

heddychlon, ac felly yr dor-erthygl 1 Protocol cyntaf yr ECHR, ond rydym yn ystyried 

bod y gofynion ynghylch hysbysu a chyhoeddusrwydd yn ddigonol i sicrhau y byddai'r 

ddarpariaeth yn taro cydbwysedd rhesymol rhwng hawliau preifat a budd y cyhoedd. 

16.40 Ac, yn debyg i'r weithdrefn bresennol o dan adran 89, lle nad yw awdurdod yn derbyn 

ymateb boddhaol i hysbysiad o'r fath, yna byddai'n gallu caffael y tir dan sylw, trwy 

ddefnyddio archeb brynu orfodol sy'n gofyn am gadarnhad gan Weindogion Cymru.   

16.41 Yn debyg i'r weithdrefn gyfredol o dan adran 215 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 

1990, gellir adfer costau'r gwaith a wneir gan y perchennog, lle bo'n ymarferol, neu 

gellir codi pridiant ar y tir. 

Cwestiwn ymgynghori 16-5. 

Cynigiwn y gallai'r Côd Cynllunio newydd gynnwys pwerau, a fyddai’n disodli'r rhai 

sydd ar gael ar hyn o bryd o dan adran 89(2) Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad 

i Gefn Gwlad 1949, i alluogi awdurdod cyllunio, mewn perthynas ag unrhyw dir lle 

mae ei gyflwr yn effeithio ar amwynder ei ardal neu ardal gyffiniol (neu sy'n debygol 

                                                

27  Neu ar dir sy'n debygol o fynd yn ddiffaith, wedi'i esgeuluso neu'n ddiolwg oherwydd cwymp yr arwyneb o 

ganlyniad i hen weithgareddau cloddio tanddaearol (fel gyda'r adran 89 gyfredol). 
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o effeithio arno oherwydd cwymp yr arwyneb o ganlyniad i weithredoedd cloddio 

tanddaearol): 

(1) i gyflwyno hysbysiad, a rhoi copi ohono i'r perchennog a meddiannydd y tir 

ac arddangos hysbysiad priodol ar y tir, gan nodi bwriad yr awdurdod i 

wneud gwaith trwsio; 

(2) i wneud y gwaith ei hun sydd wedi'i nodi yn yr hysbysiad, naill ai 

- ar delerau a chytunir arnynt rhwng yr awdurdod a pherchennog a 

meddiannydd y tir (ynglun a’r gwaith ei hun ac hefyd gofal dilynol); 

neu 

- lle na dderbynnir ymateb i'r hysbysiad; 

(3) i adfer costau gwaith o'r fath gan y perchennog, neu godi pridiant ganddynt 

ar y tir; ac  

(4) i gaffael y tir i bwrpas gwneud gwaith o'r fath, gan ddefnyddio pwerau 

gorfodol neu drwy gytundeb. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Gwneud gwaith tirlunio (adran 89(1))  

16.42 O dan adran 89(1) Deddf 1949, gallai awdurdod cynllunio blannu coed ar unrhyw dir 

yn ei ardal i bwrpas cadw neu wella ei harddwch naturiol, ar delerau sydd i gael eu 

cytuno gyda'r perchennog.Trwy rinwedd adran 114 Deddf 1949, mae'r term "plannu 

coed" yn Neddf 1949 yn cynnwys plannu llwyni, plannu neu hau blodau, a hau 

glaswellt a gosod tywyrch28; ac mae "cadw harddwch naturiol y tir" yn cynnwys 

cadwraeth ei fflora, ffawna a nodweddion daearegol a ffisiograffigol.29  Unwaith eto, 

lle bo'n briodol, gall awdurdod gaffael tir i'r pwrpas yma.   

16.43 Rydym yn ystyried dros dro bod hwn yn bŵer a allai fod yn ddefnyddiol i ddod â 

gwelliannau amgylcheddol, a gellid dod ag o'n fanteisiol i mewn i'r Côd Cynllunio 

newydd.  Yma hefyd, gellid addasu'r pŵer i ymdrin â'r tir lle nad oes perchennog 

adnabyddadwy i bob pwrpas - ac un o'r rhesymau mwyaf am hynny yw mai'r mathau 

yma o dir yw'r rhai sy'n debygol o fod â'r angen mwyaf am welliant o'r fath.Felly 

byddai'r cwestiwn ymgynghori uchod am hysbysu, cyhoeddusrwydd ac adfer costau 

yr un mor berthnasol yn y cyd-destun yma.30 A gallai'r cyfeiriad at "blannu coed", hyd 

yn oed fel y mae wedi'i ymestyn gan adran 114, fod yn ddi-fudd o gyfyngus - 

oherwydd efallai na fydd yn cynnwys tirlunio caled megis llwybrau neu bafin; rydym 

                                                

28  Deddf 1949, a. 114(3). 

29  Deddf 1949, a. 114(3). 

30  Gweler baragraffau 16.38 i 16.41 uchod. 
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yn barnu y byddai'n fwy priodol cynnwys rhestr ehangach o waith, megis honno a geir 

ar hyn o bryd yn adran 5(2) Deddf Ardaloedd Trefol Mewnol 1978.31 

Cwestiwn ymgynghori 16-6. 

Ystyriwn dros dro y dylai'r Côd Cynllunio newydd gynnwys pwerau cyfatebol â'r rhai 

sydd ar gael ar hyn o bryd o dan adran 89(1) i alluogi awdurdod cynllunio: 

(1) i gyhoeddi hysbysiad, a chyflwyno copi ohono i berchennog a meddiannydd 

y tir, gan nodi bwriad yr awdurdod i wneud gwaith tirlunio i bwrpas gwella'r 

tir; 

(2) i wneud y gwaith ei hun sydd wedi'i nodi yn yr hysbysiad, naill ai 

- ar delerau y cytunwyd arnynt rhwng yr awdurdod a pherchennog a 

meddiannydd y tir (yn ymwneud â gwneud y gwaith ei hun ac hefyd 

yn ymwneud â gofal dilynol y tir); neu 

- lle na dderbynnir ymateb i'r hysbysiad; ac 

(3) i gaffael y tir i bwrpas gwneud gwaith o'r fath, gan ddefnyddio pwerau 

gorfodol neu drwy gytundeb. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

GRAFFITI A GOSOD POSTERI'N ANGHYFREITHLON  

Cefndir deddfwriaethol 

16.44 Un math penodol o ddirywiad amgylcheddol sydd wedi derbyn sylw arbennig mewn 

blynyddoedd diweddar yw difwyno adeiladau a strwythurau eraill gyda graffiti a gosod 

posteri'n anghyfreithlon.  Ymdriniwyd â hyn gydag amrywiaeth ddryslyd o ddarnau o 

ddeddfwriaeth mewn blynyddoedd diweddar, y mae rhai ohonynt wedi bod yn 

gymwys yng Nghymru a Lloegr, rhai yn Lloegr yn unig, a rhai dim ond yn Llundain 

Fwyaf. 

16.45 Daeth adrannau 48 i 52 o Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 i rym yng 

Nghymru ar 15 Mawrth 2003, sy'n caniatáu bod cyflwyno "hysbysiadau tynnu graffiti" 

yn peri i graffiti gael ei dynnu o safleoedd.32  O dan y Ddeddf honno, gallai awdurdod 

gyflwyno hysbysiad i berchennog yr arwyneb lle mae'r graffiti, neu unrhyw un arall 

sy'n gyfrifol am yr arwyneb, yn eu gwahodd i'w dynnu. Os na fyddai hynny'n dod â 

chanlyniad, gallai'r awdurdod gamu i mewn a gwneud y gwaith tynnu ei hun - a gallai 

                                                

31  Wedi'u nodi yng nghynnwys Deddf Ardaloedd Canol Tref 1978 a. 5(2) fel rhestr unigol. 

32  OS 2004 Rhif 999.  Yr enw gwreiddiol ar hysbysiadau o dan y darpariaethau yma oedd "hysbysiadau tynnu 

graffiti"; cyflwynwyd y teitl newydd yn 2005.Roedd darpariaethau gweddol debyg wedi cael eu cyflwyno'n 

gynharach yn Neddf Awdurdodau Lleol Lundain 1995, oedd wedi rhoi'r grym i gynghorau bwrdeistref 

Llundain orfodi tynnu graffiti (Deddf Awdurdodau Lleol Llundain (LLAA) 1995, adrannau 11 - 13, a 

ddiwygiwyd gan LLAA 2004, adrannau 7,12 a LLAA 2007, a. 18). 



380 
 

sicrhau ad-daliad am y gost o wneud hynny gan berchennog ac ati'r arwyneb (er bod 

canllawiau'n awgrymu na fyddai adferiad o'r fath yn briodol yn aml iawn).    

16.46 Ymestynnwyd y darpariaethau hynny yn Neddf 2003 gan y Ddeddf Cymdogaethau 

ac Amgylchedd Glân 2005 i alluogi cyflwyno "hysbysiadau tynnu difwyniad" i sicrhau 

naill ai bod graffiti neu bosteri a osodwyd yn anghyfreithlon yn cael eu tynnu: daeth y 

diwygiadau i rym yng Nghymru ar 15 Mawrth 2007.33 Arhosodd y rhain mewn grym - 

mewn perthynas â Chymru a Lloegr - hyd nes y cawsent eu diddymu gan Ddeddf 

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Trosedd a Phlismona 2014.34   

16.47 Cyflwynodd Deddf 2014 system o "hysbysiadau gwarchod y gymuned", i gymryd lle'n 

rhannol y system o hysbysiadau tynnu difwyniad o dan Ddeddf 2003.  Dywedodd y 

nodyn esboniadol i Ran 4 y Ddeddf y byddai hysbysiadau gwarchod y gymuned yn 

disodli'r mesurau cyfredol, yn cynnwys hysbysiadau tynnu difwyniad; ond byddai'n 

wahanol iddynt oherwydd y ffaith y byddent yn ymdrin ag ystod ehangach o 

ymddygiad (yr holl ymddygiad sy'n niweidiol i ansawdd bywyd y gymuned leol) yn 

hytrach na chael eu cyfyngu'n benodol i fathau arbennig o ymddygiad (er enghraifft, 

graffiti). 

16.48 Roedd y system o hysbysiadau tynnu difwyniad o dan Ddeddf 2003 wedi'i hatodi 

erbyn hynny yn Lloegr gan system newydd a gyflwynwyd gan Ddeddf Lleoliaeth 2011, 

sy'n delio'n fwy penodol gyda graffti a gosod posteri'n anghyfreithlon35- sy'n parhau 

mewn grym, ochr yn ochr â'r darpariaethau newydd a gyflwynwyd yn 2014.  Fodd 

bynnag, yng Nghymru, pan ddiddymwyd adrannau 48 i 52 Deddf 2003 yn 2014 ni 

chyflwynwyd unrhyw system debyg yn eu lle..Nid yw'n hollol glir a wnaed hyn ar 

bwrpas ai peidio. 

Y sefyllfa bresennol 

16.49 Canlyniad yr hanes deddfwriaethol yma sydd braidd yn anarferol yw bod 

darpariaethau mewn grym yng Nghymru sy'n galluogi awdurdodau i ymdrin yn 

benodol gyda graffiti (o 2004 hyd 2014) a gosod posteri'n anghyfreithlon (o 2007 hyd 

2014).  Ond nid oes darpariaethau o'r fath mewn grym ar hyn o bryd. 

16.50 Yn arbennig, mae'n ymddangos nad yw'r system o hysbysiadau gwarchod y 

gymuned o dan Ddeddf 2014 yn opsiwn newydd digonol, oherwydd maent wedi eu 

targedu at ymddygiad unigolion penodol, yn cynnwys meddiannwyr safleoedd sydd 

wedi'u heffeithio gan graffti neu osod posteri'n anghyfreithlon, yn hytrach nag at y 

safleoedd eu hunain.  Ac nid ydynt yn darparu unrhyw drefniadaeth benodol ar gyfer 

                                                

33  OS 2006 Rhif 2797. 

34  Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Trosedd a Phlismona 2014, adrannau 58, 181; Atodlen 11, paragraff 

41, a ddaeth i rym ar 20 Hydref 2014. 

35  Adran 127(1) Deddf 2011 a gyflwynodd DCGTH 1990, adrannau 225C i 225E, i ymdrin â hysbysebu 

diawdurdod parhaol (yn debyg i LLAA 2007, adrannau 11, 12).  Cyflwynodd Adran 127(2) DDCGTH 1990, 

adrannau 225F i 225K i ymdrin â graffiti a gosod posteri'n anghyfreithlon (yn debyg i LLAA 1995, adrannau 

11-13). 
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tynnu graffiti a phosteri a osodwyd yn anghyfreithlon o dir y mae ymgymerwyr statudol 

yn feddiannwyr arno.36   

16.51 Felly rydym yn ystyried dros dro y byddai'n briodol ail gyflwyno rhyw fath o reolaeth, 

sy'n weddol debyg i'r darpariaethau a gyflwynwyd i Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 

1990 gan Ddeddf Lleoliaeth 2011 yn Lloegr, sy'n galluogi awdurdodau i: 

(1) ymdrin â graffiti neu bosteri a osodwyd yn anghyfreithlon sy'n niweidiol i 

amwynder neu sy'n sarhaus, drwy ofyn i berchnogion neu feddianwyr y tir a 

effeithiwyd ei dynnu; ac 

(2) ymdrin â hysbysebu diawdurdod parhaus, drwy gyflwyno hysbysiad ar y 

rheiny sy'n gyfrifol am arwynebau sy'n cael eu gorchuddio'n barhaus gan 

bosteri a osodir yn anghyfreithlon, gan ofyn iddynt gymryd mesurau i atal 

hynny (megis rhoi paent pigog arno, sy'n ei gwneud hi'n anoddach gosod 

posteri arno) er mwyn gostwng achosion o'r fath.  

16.52 Yn y naill achos a'r llall, byddai angen pwerau priodol i alluogi'r awdurdod i gymryd 

camau uniongyrchol lle bo raid, a chodi tâl eto ar y rheiny sy'n gyfrifol lle bo'n briodol.  

A byddai angen darpariaethau arbennig hefyd lle mae'r tir dan sylw yn eiddo i, neu'n 

cael ei ddefnyddio gan, feddianwyr statudol. 

16.53 Fodd bynnag, yn gyntaf, rydym yn ystyried y byddai'n fwy priodol, yn hytrach na 

chyflwyno darpariaethau o'r fath i'r Bil Cynllunio (yn unol â'r agwedd a gymerwyd yn 

Lloegr yn 2011), i gynnwys darpariaethau o'r fath mewn cyfres o reoliadau sy'n sefyll 

ar ei phen ei hun, yn enwedig am ei bod hi'n debygol y byddai angen eu diwygio o 

bryd i'w gilydd ar sail profiad. 

16.54 Yn ail, rydym yn cydnabod y byddai angen i fanylion y darpariaethau sydd i gael eu 

cynnwys mewn rheoliadau o'r fath dderbyn rhagor o ystyriaeth fanwl, ac yn y pen 

draw ymgynghoriad ar wahân.   

16.55 Rydym yn awgrymu felly mai'r ffordd fwyaf priodol ymlaen ar y cam yma fyddai 

cyflwyno yn y Bil newydd bŵer sy'n galluogi Gweinidogion i gyflwyno rheoliadau i 

hwyluso tynnu graffiti a phosteri a osodwyd yn anghyfreithlon.  Pe bai Gweinidogion 

Cymru'n cymryd mantais o bŵer fel yma, byddai hynny'n galluogi iddynt gynhyrchu 

rheoliadau sy'n ffurfio côd hunangynhwysol ar wahân sy'n llywio tynnu graffiti a 

phosteri a osodwyd yn anghyfreithlon - sy'n gyfatebol â'r rheoliadau sy'n ymwneud 

ag arddangos hysbysebion a gwneud gwaith i goed wedi'u diogelu.  

 

 

                                                

36  Fel a ddarparwyd gan DCGTh 1990 adrannau 225E, a. 225G, a. 225H, a. 225K, a gyflwynwyd gan y Ddeddf 

Lleoliaeth 2011. 
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Cwestiwn ymgynghori 16-7. 

Cynigiwn dros dro y dylai'r Bil gynnwys pwerau i Weinidogion Cymru wneud 

rheoliadau i hwyluso tynnu graffiti a phosteri a osodwyd yn anghyfreithlon, drwy 

alluogi awdurdodau cynllunio i: 

(1) ymdrin â graffiti neu bosteri a osodwyd yn anghyfreithlon sy'n niweidiol i 

amwynder neu sydd yn sarhaus, drwy ofyn i ddefnyddwyr neu feddianwyr y 

tir a effeithiwyd ei dynnu; 

(2) ymdrin â hysbysebu diawdurdod parhaus, drwy gyflwyno hysbysiad i'r 

rheiny sy'n gyfrifol am yr arwynebau sydd wedi eu gorchuddio'n barhaus â 

phosteri a osodir yn anghyfreithlon, gan ofyn iddynt gymryd mesurau ataliol 

i leihau achosion o hynny; ac 

(3) yn y naill achos a'r llall, i gymryd camau uniongyrchol lle bod angen, a 

chodi tâl unwaith eto ar y rhai sydd yn gyfrifol lle'n briodol.   

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

MENTRAU WEDI EU SEILIO MEWN ARDALOEDD YN GYFFREDINOL  

16.56 Mae ail hanner y Bennod hon yn cyffwrdd yn fyr ar amrywiaeth o drefnau 

deddfwriaethol sydd wedi creu pwerau i alluogi Llywodraeth ganolog (sef 

Gweinidogion Cymru erbyn hyn) i sefydlu amrywiol fathau o awdurdodau arbennig a 

threfniadau eraill, gyda'r nod o hybu cynhyrchiad neu welliant.   

16.57 Fel sydd wedi'i esbonio isod, mae pob un o'r amrywiol fentrau wedi cael eu defnyddio 

i raddau cyfyngedig yn unig, neu ddim o gwbl yng Nghymru.  Mae profiad mewn 

degawdau diweddar yn awgrymu bod mentrau m=newydd i hwyluso adfywiad trefol 

yn cael eu gweithredu naill ai trwy ddefnyddio deddfwriaeth gynllunio arferol - yn 

arbennig, drwy'r broses cynllun datblygu - neu trwy gyflwyno deddfwriaeth hollol 

newydd, sydd wedi'i llunio i adlewyrchu nodweddion penodol y fenter polisïau sydd i 

gael ei chyflwyno.Mae'n ymddangos yn annhebygol felly y bydd yr amrywiol ddarnau 

o ddeddfwriaeth a amlygir yng ngweddill y Bennod hon yn cael eu defnyddio yn y 

dyfodol.37   

16.58 Ymhellach, rydym yn ymwybodol mai ychydig o gyfeiriadau sydd ym mhrif gorff y 

ddeddfwriaeth gynllunio, ac yn arbennig Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, at yr 

amrywiol drefnau yma sydd wedi eu seilio ar ardaloedd.  Mae'r brif ddolen yn y 

diffiniad o'r hyn yw awdurdod cynllunio lleol mewn ardal sy'n atebol i un ohonynt.  

Felly, er enghraifft, gall awdurdod ardal fenter neu gorfforaeth datblygu trefol 

(UDC/CBT), o leiaf mewn theori, gael ei dynodi'n awdurdod cynllunio o fewn ei hardal 

                                                

37  Roedd y Gymdeithas Cynllunio Gwlad a Thref (yn ei adroddiad a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2014, 

Deddf Trefi Newydd 2015?) yn annog y Llywodraeth i ddiweddaru'r ddeddfwriaeth trefi newydd; ond cafodd 

menter fwy diweddar Llywodraeth y DU (a gyhoeddwyd ar Ionawr 7 2017) i gefnogi creu pentrefi gardd a 

threfi gardd yn Lloegr ei lansio heb unrhyw ddeddfwriaeth ffres. 
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- er ei bod hi'n amlwg nad yw unrhyw awdurdod ardal fenter erioed wedi cael ei dynodi 

felly, nac unrhyw gorfforaeth datblygu trefol chwaith yng Nghymru. 

16.59 Gellid dadlau, felly, bod y ddeddfwriaeth sy'n llywio'r trefnau statudol amrywiol yma'n 

syrthio y tu allan i gwmpas yr ymarfer presennol.  Ar y llaw arall, mae'n amlwg ei fod 

wedi'i gysylltu'n eglur at ddeddfwriaeth gynllunio brif ffrwd, hyd yn oed os yw hynny 

dim ond oherwydd natur y maes dan sylw.  Ac os yw i gael ei adolygu neu ei 

ddiddymu, byddai hwn yn amser delfrydol i wneud hynny.  Mae'n hawdd gohirio 

adolygiad fel yma'n amhenodol, ond byddai gwneud hynny'n golygu bod y llyfr statud 

yn parhau i gynnwys deddfwriaeth sy'n annhebygol iawn o gael ei defnyddio, ond nid 

yw hyn o ddefnydd i'r rheiny sy'n dyfeisio deddfwriaeth ar gyfer y dyfodol neu, yn 

bwysicach na hynny, i ddefnyddwyr. 

16.60 Yn drydydd, mae'n rhaid i unrhyw newid deddfwriaethol a gynigir yn rhan o'r ymarfer 

presennol fod o fewn gallu deddfwriaethol y Cynulliad.  Fodd bynnag, nid yw'r 

adfywiad trefol a gwledig o'r math a welwn yma'n fater a gedwir yn ôl (yn nhermau 

Atodlen 7A i Ddeddf Llywodraeth Cymru 200638).  Felly, nid ydym yn barnu bod angen 

i hyn atal diwygio'r trefnau statudol arbennig yma.   

 

ARDALOEDD MENTER  

16.61 Mae Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a darnau eraill o ddeddfwriaeth sy'n ei 

diwygio, yn cyfeirio mewn amrywiol fannau at "ardaloedd menter".  Fodd bynnag, 

mae dau gategori amlwg o ardaloedd menter, yn codi o dan drefnau cyfreithiol digon 

gwahanol: 

(1) y rheiny a ddynodir gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan bwerau yn Neddf 

Llywodraeth Leol, Cynllunio a Thir 1980 ("Deddf 1980"), a'r 

(2) rheiny a gydnabyddir gan y Trysorlys o dan Ddeddf Lwfansau Cyfalaf 2001, fel 

y mae wedi'i diwygio gan Ddeddf Cyllid 2012.39 

16.62 Fel y byddech yn ei ddisgwyl, cafodd y ddau gynllun statudol eu dyfeisio i sicrhau 

adfywiad trefol drwy annog datblygiad sector preifat.   Mae'r ddau'n cynnwys mesurau 

cyllidol, ond dim ond y cyntaf sy'n cynnwys mentrau cynllunio penodol.  Yn y cyd-

destun presennol, y math cyntaf o ardal fenter sy'n berthnasol.  Fodd bynnag, i osgoi 

unrhyw ddryswch, mae angen ystyried y ddau. 

Ardaloedd menter a ddynodwyd yn yr 1980au a'r 1990au 

16.63 O ran y math cyntaf o ardal fenter, cyflwynwyd pwerau yn Atodlen 32 i Ddeddf 1980, 

i alluogi'r Ysgrifennydd Gwladol (sef Gweinidogion Cymru erbyn hyn) i wahodd 

awdurdod lleol i fabwysiadu cynllun ardal fenter.  Gallai'r cynllun benodi "awdurdod 

ardal fenter" i fod yn awdurdod cynllunio lleol, os nad oedd felly'n barod; a gallai roi 

                                                

38  Fel y bydd unwaith mae Atodlen 1 i Ddeddf Cmyru 2017 wed dod i rym. 

39  Mae trydydd math o ardal fenter, o dan Orchymyn Ardaloedd Menter (Gogledd Iwerddon) 1981 - yn ôl pob 

tebyg fel cangen o'r fenter a arweiniodd at ddynodi ardaloedd menter o dan Ddeddf 1980 - ond nid yw 

hynny'n berthnasol i'r pwrpasau presennol. 
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caniatâd cynllunio i'r datblygiad a ddisgrifir ynddo. Darparodd Adran 6 Deddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990 y gallai gorchymyn sy'n dynodi parth bennu mai'r 

"awdurdod ardal fenter" a fyddai'n awdurdod cynllunio mewn perthynas â chategorïau 

penodol o ddatblygiad. 

16.64 Roedd y cynllun hefyd yn eithrio meddianwyr safleoedd annomestig rhag y 

rhwymedigaeth i dalu ardollau, a chyflwynodd lwfansau cyfalaf 100 y cant am 

adeiladau diwydiannol a masnachol.  Roedd hefyd yn cyflwyno manteision mewn 

perthynas â threth tir datblygu, tystysgrifau datblygu diwydiannol, ac ardollau 

hyfforddiant diwydiannol.   

16.65 Yn y degawdau dilynol, gwnaed rhyw 35 o orchmynion o dan Atodlen 32 i Ddeddf 

1980, gan ddynodi ychydig dros 100 o ardaloedd rhyngddynt.  O'r rheiny, dynododd 

pedwar o orchmynion 15 o barthau yng Nghymru.40  Ni ddynododd unrhyw un o'r 

gorchmynion unrhyw gorff yn awdurdod cynllunio nad oedd yn awdurdod cynllunio 

yn barod.  Roedd pob gorchymyn yn parhau am ddeng mlynedd. Ni wnaed unrhyw 

orchymyn ers 1996, a dim yng Nghymru ers 1985. Mae'n dilyn nad oes unrhyw ardal 

fenter wedi bodoli o dan Ddeddf 1980 yng Nghymru ers mwy nag 20 mlynedd. 

16.66 Er nad oes unrhyw ardal fenter wedi cael ei dynodi o dan Ddeddf 1980 am fwy nag 

20 mlynedd, mae amrywiol ddarnau o ddeddfwriaeth sy'n diwygio Deddfau Cynllunio 

hŷn yn dal i gyfeirio at ardaloedd menter - er enghraifft, mewn blynyddoedd diweddar, 

Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013, Deddf Cynllunio (Cymru) 2015, yn ogystal â 

(mewn perthynas â Lloegr yn unig) Deddf Lleoliaeth 2011, Deddf Seilwaith 2015 a 

Deddf Tai a Chyllunio 2016.41 Mae ddeddfwriaeth arall - yn benodol Ddeddfau 

Cyflenwi a Pherchnogiadau - yn cyfeiro wrth basio at "ardaloedd menter", ac mae'n 

ymddangos eu bod yn golygu ardaloedd a allai gael eu dynodi o dan Ddeddf 1980.42 

Ardaloedd menter a ddynodwyd ers 2011 

16.67 Yn fwy diweddar, yn dilyn cyhoeddiad yng nghyllideb 2011, cyflwynwyd cynllun 

newydd gan Ddeddf Cyllid 2012, yn galluogi gwariant ar offer neu beiriannau penodol 

i ddenu manteision treth mewn perthynas â lwfansau cyfalaf, os ydynt mewn ardal a 

gynorthwyir a ddynodwyd mewn gorchymyn gan y Trysorlys o fewn ardal fenter.  Mae 

“ardal fenter” yn y cyd-destun yma'n golygu "ardal a gydnabyddir gan y Trysorlys fel 

ardal y mae ffocws arbennig ynddi ar ddatblygiad economaidd ac a bennir ar fap sydd 

wedi'i gyhoeddi gan y Trysorlys i bwrpasau adran 45K Deddf Lwfansau Cyfalaf 2001, 

fel y mae wedi'i mewnosod Ddeddf Cyllid 2012.”43   

16.68 Yna gwnaeth Atodlen 1 i Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 2012 ddiwygiadau i'r ffordd 

y trinir ardrethi annomestig a gesglir gan awdurdodau bilio yn Lloegr o dan Ddeddf 

                                                

40  Abertawe (yr ardal gyntaf i gael ei dynodi ym Mhrydain Fawr, o dan OS 757 1981), 13 ar lannau Dyfrffordd 

Aberdaugleddau (OSau 443/44 1984) a Chwm Tawe Isaf (1985 OS 137). 

41  Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2014, a.39; Deddf Cynllunio Cymru 2015, Atodlen 4, paragraff 9: Deddf 

Lleoliaeth 2011, Atodlen 12, paragraff 12; Deddf Seilwaith 2015, Atodlen 4, paragraff 13; Deddf Tai a 

Chynllunio 2016, nodyn esboniadol, paragraff 39.  

42  Deddf Cyflenwi a Pherchnogiadau (Prif Amcangyfrifon) 2016, Atodlen; Deddf Cyflenwi a Pherchnogiadau 

(Disgwyliad a Diwygiadau) 2016, Atodlen 1, para 2; a Deddfau cyfatebol ar gyfer blynyddoedd blaenorol. 

43  Deddf Lwfansau Cyfalaf 2001, a. 45K(14), a fewnosodwyd gan Ddeddf Cyllid 2012, a. 11, Atodlen 14.   Mae 

ardaloedd cynorthwyedig wedi'u dynodi o dan, er enghraifft, OS 2014 Rhif 3183. 
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Cyllid Llywodraeth Leol 1988.  Mae'r nodyn esboniadol i Ddeddf 2012 yn nodi bod 

paragraff 8 i'r Atodlen honno'n rhoi pŵer i'r Ysgrifennydd Gwladol drwy reoliadau 

wneud darpariaeth ar gyfer didyniadau o daliad rhannu canolog awdurdod bilio, er 

mwyn gweithredu ymrwymiad y Llywodraeth i gyllido rhyddhad ardrethi yn ôl 

disgresiwn penodol mewn “ardaloedd menter”.44 Mae'n ymddangos bod hyn yn 

cyfeirio at ardaloedd menter a gydnabyddir gan y Trysorlys o dan adran 45K newydd 

Deddf 2011, yn hytrach na'r rheiny a ddynodir gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan 

Ddeddf 1980. 

16.69 Gwnaed addasiadau pellach i Ddeddf 2011 gan Ddeddf Cyllid 2014, sy'n galluogi'r 

Trysorlys i ymestyn cynllun lwfans cyfalaf gwell mewn ardaloedd menter o 2017 hyd 

2020.45 

16.70 Ar hyn o bryd mae wyth ardal yng Nghymru sydd wedi eu dynodi o dan y 

darpariaethau yma.46 Gwelir eu maint ar fapiau y gellir eu hagor drwy wefan y 

Trysorlys a gwefan "Busnes Cymru" Llywodraeth Cymru.47   

16.71 Nid yw cydnabod ardal fenter o dan y darpariaethau yma'n cael unrhyw oblygiadau 

uniongyrchol ar y system gynllunio, ond mae'n debygol y bydd yr awdurdod 

cynllunio'n fwy sympathetig i ddatblygiad newydd, a gallai ddefnyddio offer eraill 

megis gorchmynion datblygu lleol i helpu busnesau newydd.   

Casgliad 

16.72 Mae'n ymddangos yn amlwg na fydd rhagor o ardaloedd menter yn cael eu dynodi o 

dan y pwerau yn Neddf 1980, ac na fyddai unrhyw bwrpas mewn cadw'r posibilrwydd 

o ddynodiadau o'r fath.  Ymhellach, mae'r ffaith fod dau drefn cymhelliant gyda'r un 

teitl wedi eu sefydlu o dan ddeddfwriaeth gwahanol iawn yn pwysleisio bod angen 

tynnu darpariaethau diangen o'r llyfr statud. 

16.73 Felly, rydym yn ystyried dros dro bod y ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â bodolaeth 

ardaloedd menter o dan Deddf 1980 yn ddi-rym, ac y gellid ei haddasu fel nad yw 

bellach yn berthnasol yng Nghymru.  Ac nid oes angen ailddatgan adran 6 Deddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn y Côd - adran 6 yw'r adran y gellir dynodi awdurdod 

ardal fenter yn awdurdod cynllunio lleol ei ardal oddi tani. 

16.74 Ni fyddai hyn yn cael unrhyw effaith o gwbl ar yr ardaloedd menter sydd wedi'u 

dynodi'n barod yng Nghymru o dan y Ddeddf Lwfansau Cyfalaf 2001, na'r 

posibilrwydd bod ardaloedd pellach (yng Nghymru a Lloegr) yn cael eu cydnabod gan 

y Trysorlys o dan y ddeddfwriaeth honno ar ryw bwynt yn y dyfodol. 

 

                                                

44  Nodyn esboniadol i Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 2012, para 72. 

45  Deddf Cyllid 2014, adrannau 64, 65; Atodlen 13. 

46  Môn, Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan, Canol Caerdydd, Glannau Dyfrdwy, Glyn Ebwy, Dyfrffordd y 

Ddau Gleddau, Glannau Port Talbot, ac Eryri. 

47  https://businesswales.gov.wales/enterprisezones/zones  

https://businesswales.gov.wales/enterprisezones/zones
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Cwestiwn ymgynghori 16-8. 

Cynigiwn y dylid diwygio  

(1) Rhan 18 ac Atodlen 32 i Ddeddf Llywodraeth Leol, Cynllunio a Thir 1980 

(ardaloedd menter), a  

(2) darpariaethau sydd yn ymwneud ag ardaloedd menter yn Neddf Cynllunio 

Gwlad a Thref 1990 a deddfwriaeth berthnasol  

fel eu bod yn berthnasol i Loegr yn unig yn y dyfodol. 

Ydy ymgyngoreion yn cytuno? 

 

MENTRAU ERAILL WEDI EU SEILIO MEWN ARDAL 

Corfforaethau datblygu tref newydd  

16.75 Deilliodd y ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â threfi newydd o Ddeddf Trefi Newydd 

1949, a ffurfiodd un o dair colofn wreiddiol y ddeddfwriaeth gynllunio ar ôl y Rhyfel, 

ar y dechrau fel ffordd o wasgaru'r pwysau ar gyfer datblygiad newydd allan o'r 

dinasoedd mawr yn y blynyddoedd cynnar ar ôl y Rhyfel.  Y syniad gwreiddiol oedd 

y dylai corfforaeth datblygiad ar wahân fod yn gyfrifol am gynllunio pob tref newydd.  

Byddai pob corfforaeth o'r fath yn awdurdod cynllunio lleol hefyd o fewn ei hardal 

ddynodedig, yn gyfrifol am gynllunio cyffredinol yn ogystal â bod yn gyfrifol am 

sefydlu'r dref newydd ei hun. 

16.76 Sefydlwyd y Comisiwn ar gyfer y Trefi Newydd, o Ddeddf Trefi Newydd 1959, i reoli 

diddymiad y corfforaethau datblygu.  Cafodd Deddf 1949 ei diwygio'n sylweddol, cyn 

cael ei disodli gan Ddeddf Trefi Newydd 1965 (mesur cyfuno), a gafodd ei diwygio ei 

hun, a maes o law cafodd ei disodli gan Ddeddf Trefi Newydd 1981 (sydd hefyd yn 

fesur cyfuno).   

16.77 Crëwyd deg tref newydd yn Lloegr yn 1946-50, pump pellach yn 1961-64, a chwech 

terfynol yn 1967-70.  Yng Nghymru, dynodwyd Tref Newydd Cwmbrân yn 1949 a 

daethpwyd â'r Gorfforaeth Ddatblygu i ben yn 1988.48  Dynodwyd Tref Newydd y 

Drenewydd ym Mhowys) yn 1967,49 ac yn dilyn hynny cafodd swyddogaethau'r 

Gorfforaeth Ddatbygu eu trosglwyddo i Fwrdd Datblygu Cymru Wledig.50  Cynigiwyd 

trydydd tref newydd yng Nghymru yn 1969 yn Llantrisant; ond ni chafodd y cynnig 

yma ddwyn ffrwyth.51 

                                                

48  OS 2054 1949 ; OS 265 1988 

49  London Gazette, 28 Rhagfyr 1967; OS 1893 1967.   

50  Deddf Datblygu Cymru Wledig 1976, a. 1.  Cafodd swyddogaethau'r Bwrdd eu trosglwyddo wedi hynny i 

Asiantaeth Datblygu Cymru (Deddf Llywodraeth Cymru 1998). 

51  Dadleuon HC, 13 Mai 1969. 
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16.78 Yna darparodd Deddf Corfforaethau Datblygu Trefol a Threfi Newydd 1985 ar gyfer 

cyflawni'r rhaglen trefi newydd, a datgyweddiad y sector cyhoeddus yn y pen draw.  

Diwygiodd hefyd swyddogaethau'r Comisiwn, a darparodd ar gyfer ei ddiddymu yn y 

pen draw.  Cymerwyd y broses hon gam ymhellach gan Ddeddf Tai ac Adfywio 2008, 

a ddarparodd ar gyfer diddymiad terfynol y Comisiwn.52 

16.79 Mae'n dilyn bod Deddf Trefi Newydd 1981 bron i gyd, fel y'i diwygiwyd gan Ddeddfau 

1985 a 2008, yn ddi-rym.  Felly rydym yn cynnig dros dro y dylid diwygio'r ddwy 

Ddeddf fel nad ydynt yn berthnasol bellach yng Nghymru.Mae darpariaethau 

Deddfau 1985 a 2008 wedi eu treulio i raddau mawr erbyn hyn, ac nid oes angen eu 

cadw chwaith. 

Cwestiwn ymgynghori 16-9. 

Cynigiwn dros dro y dylid diwygio  

(1) Deddf Trefi Newydd 1981, a'r 

(2) darpariaethau sy'n ymwneud â threfi newydd yn Neddf Trefi Newydd a 

Chorfforaethau Trefol 1985, Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, Deddf Tai 

ac Adfywio 2008, a deddfwriaeth berthnasol  

fel eu bod yn berthnasol i Loegr yn unig yn y dyfodol. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Corfforaethau datblygu trefol 

16.80 Yn dilyn diddymu'r corfforaethau trefi newydd, cyflwynwyd ardaloedd datblygu trefol 

yn Rhan 16 Deddf Llywodraeth Leol, Cynllunio a Thir 1980.  Yn wahanol i ardaloedd 

menter, a sefydlwyd o dan yr un Ddeddf, a ddyluniwyd i annog menter preifat, roedd 

ardaloedd datblygu trefol wedi eu bwriadu i hybu adfywiad gan y sector cyhoeddus; 

ac yn gyffredinol rhoddwyd i'r corfforaethau datblygu trefol y mwyafrif o'r 

swyddogaethau y byddai awdurdodau lleol wedi eu gwneud fel arall o dan Ddeddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990.   

16.81 Darparwyd y drefn ar gyfer creu corfforaeth datblygu trefol, a'r pwerau y gellid eu 

darparu iddi, yn Atodlenni 26 i 31 Deddf 1980, fel y cawsent eu diwygio gan Ddeddf 

Trefi Newydd a Chorfforaethau Datblygu Trefol 1985 ac adrannau 177 i 180 Deddf 

Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygiad Trefol 1993. 

16.82 Cafodd corfforaethau eu sefydlu i ddechrau mewn amrywiol ardaloedd trefol yn 

Lloegr yn y cyfnod o 1980 hyd 1993.53  Yn gyffredinol, barnwyd eu bod wedi bod yn 

llwyddiannus a chawsent eu diddymu yn 1998.54  Sefydlwyd corfforaethau datblygu 

                                                

52  Deddf Tai ac Adfywiad 2008, a. 50, Atodlen 5.   

53  Yn cynnwys Dociau Llundain a Glannau Merswy. 

54  OS 769 1998. 
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pellach yn 2003 a 2004;55 ac, yn fwyaf diweddar, un yn 2015.56 Ymhob achos, 

sefydlwyd y gorfforaeth fel yr awdurdod cynllunio lleol, gyda swyddogaethau rheoli 

datblygiad llawn. 

16.83 Dim ond un gorfforaeth datblygu trefol a sefydlwyd erioed yng Nghymru.  Sefydlwyd 

Corfforaeth Datblygu Bae Caerdydd yn 1987, ond (yn wahanol i'r holl gorfforaethau 

yn Lloegr) ni roddwyd iddi'r pwerau sy'n ymwneud â pholisi cynllunio a rheoli 

datblygiad a fyddai fel arall wedi bod ar gael i awdurdod cynllunio lleol.57  Ei phrif rôl 

oedd goruchwylio adeiladu Morglawdd Bae Caerdydd.  Cafodd y Gorfforaeth ei 

diddymu ar 31 Mawrth 2000, a throsglwyddwyd ei chyfrifoldebau rheoli i raddau 

mawri Awdurdod Harbwr Caerdydd, fel y darperir ar ei gyfer gan Ddeddf Morglawdd 

Bae Caerdydd 1993. 

16.84 Yma hefyd, mae'n ymddangos yn annhebygol y bydd y drefn corfforaeth datblygiad 

trefol yn cael ei defnyddio eto yng Nghymru.  Mae'n dilyn bod Rhan 16 Deddf 1980, 

a'r Atodlenni sy'n gysylltiedig â'r Deddf honno, yn ddi-rym felly, o leiaf mewn 

perthynas â Chymru, ynghyd â'r ddeddfwriaeth sydd wedi diwygio'r darpariaethau 

hynny dros y blynyddoedd dilynol.  Ac nid oes angen i adran 7 Deddf Cynllunio Gwlad 

a Thref 1990, sy'n ymwneud â rôl datblygu trefol fel awdurdod cynllunio lleol, gael ei 

hailddatgan yn y Côd. 

16.85 Mewn ymateb i'r Papur Cwmpasu, roedd Cymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad 

(CLA) yn cefnogi'n gryf dynnu'r pŵer i greu corfforaethau datblygu trefol. 

16.86 Roedd Persimmon Homes West Wales a Chymdeithas y Bar Cynllunio ac 

Amgylcheddol (PEBA) hefyd yn cefnogi tynnu'r darpariaethau sy'n caniatáu sefydlu'r 

corfforaethau datblygu trefol.  

Cwestiwn ymgynghori 16-10. 

Cynigiwn dros dro y dylid diwygio  

(1) Rhan 16 o, ac Atodlenni 26 i 31 Deddf Llywodraeth Leol, Cynllunio a Thir 

1980 (ardaloedd datblygu trefol a chorfforaethau datblygu trefol), a'r 

(2) darpariaethau sy'n ymwneud â chorfforaethau datblygu trefol yn y Ddeddf 

Trefi Newydd a Chorfforaethau Datblygu Trefol 1985, Deddf Cynllunio Gwlad 

a Thref 1990, Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygiad Trefol 

1993, a deddwriaeth berthnasol  

fel eu bod yn berthnasol i Loegr yn unig yn y dyfodol. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

                                                

55  Thurrock, Thames Gateway, a Gorllewin Swydd Northampton; cawsent oll eu diddymu yn 2014 (OS 1181 

2014). 

56  Ebbsfleet (OS 2015/747). 

57  OS 646 1987.   
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Ymddiriedolaethau gweithredu tai 

16.87 Gallai'r Ysgrifennydd Gwladol ddynodi ardaloedd ymddiriedolaeth gweithredu tai, fel 

ardaloedd lle gallai amodau byw trigolion lleol ac amodau cymdeithasol ac 

amgylchedd cyffredinol gael eu gwella gan "ymddiriedolaeth gweithredu tai" sydd 

wedi'i chyfansoddi'n arbennig".  Unwaith y mae wedi'i sefydlu, gellid dynodi 

ymddiriedolaeth o'r fath yn awdurdod cynllunio lleol yn ei hardal.58 

16.88 Roedd y Ddeddfwriaeth berthnasol, Rhan 3 Deddf Tai 1988, yn berthnasol yng 

Nghymru ac yn Lloegr, felly gallai ardaloedd o'r fath fod wedi eu dynodi yng Nghymru.  

Fel mae'n digwydd, dim ond chwe ardal a ddynodwyd erioed, rhwng 1991 a 1994; 

roeddent oll yn Lloegr (tari yn Lundain, tair mewn ardal arall); ac mae'n ymddangos 

nad oedd unrhyw un o'r ymddiriedolaethau wedi'udynodi'n awdurdodau cynllunio 

lleol.  Cawsent eu diddymu ar amrywiol ddyddiadau rhwng 1999 a 2005.   

16.89 Mae'n ymddangos nad oes unrhyw ragolygon y bydd ardaloedd fel yma'n cael eu 

dynodi yng Nghymru yn y dyfodol.  Felly, dylid diwygio Adran 60(1) Deddf 1988 i 

ddangosyn glir bod Rhan 3 yn berthnasol dim ond i dir yn Lloegr; ac nid oes angen 

ailddatgan yn y Côd adran 9 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, sy'n ymwneud â 

rôl ymddiriedolaeth gweithredu tai fel awdurdod cynllunio lleol. 

Cwestiwn ymgynghori 16-11. 

Cynigiwn dros dro y dylid diwygio  

(1) Rhan 3 Deddf Tai 1988 (ardaloedd ymddiriedolaeth gweithredu tai), a 

(2) darpariaethau sy'n ymwneud ag ymddiriedolaethau gweithredu tai yn Neddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990 a deddfwriaeth berthnasol  

fel eu bod yn berthnasol i Loegr yn unig yn y dyfodol. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Byrddau datblygu gwledig 

16.90 Roedd y mentrau a ddisgrifr uchod yn ymwneud i raddau mawr â phroblemau 

ardaloedd trefol.  Dyfeisiwyd mecanwaith ychydig yn wahanol gan Lywodraeth 

Prydain rhyw hanner canrif yn ôl i ymdrin â phroblemau ac anghenion ardaloedd 

gwledig o fryniau a thiroedd uchel - yn arbennig, defnyddio tir mewn ardaloedd o'r 

fath ar gyfer amaethyddiaeth a choedwigaeth, gwella gwasanaethau cyhoeddus a 

diogelu'r amwynder a'r golygfeydd sydd yno.  O dan Ran 3 Deddf Amaethyddiaeth 

1967, rhoddwyd y grym i'r Llywodraeth sefydlu byrddau datblygu trefol mewn 

ardaloedd o'r fath, i lunio rhaglen i ddelio gyda'r problemau a'r anghenion hynny.   

                                                

58  DCGTh 1990, a 9 (Yn ein Papur Cwmpasu roeddem wedi cyfeirio at amrywiol fathau o fentrau seiliedig ar 

ardaloedd, a ystyriwyd yn y Bennod hon, ond nodwyd mai enghreifftiau yn unig oeddent; mae 

ymddiriedolaeth gweithredu tai yn enghraifft bellach o fenter o'r fath, na sonnir amdani yn y Papur 

Cwmpasu). 
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16.91 Roedd y mecanwaith i sefydlu bwrdd o'r fath yn Atodlen 5 y Ddeddf.   Fel mae'n 

digwydd, dim ond un bwrdd a sefydlwyd erioed, yng ngogledd Lloegr, yn 1969; cafodd 

ei ddiddymu ddwy flynedd yn ddiweddarach.59  Roedd ail fwrdd a gynigwyd, yng 

Nghanolbarth Cymru, yn bwnc llosg mewn ymgyrchoedd gan Undeb Cenedlaethol yr 

Amaethwyr, oedd yn ei wrthwynebu am ei fod yn syniad estron o Lundain. Ni ddaeth 

i fodolaeth o gwbl.60 

16.92 Mae'n ymddangos yn annhebygol iawn y bydd y cynllun statudol yma'n cael ei 

ddefnyddio o gwbl yn y dyfodol.  Yn y Papur Cwmpasu, roeddem yn cynnig ei fod yn 

cael ei ddiddymu mewn perthynas â Chymru. Cytunodd Persimmon Homes West 

Wales a PEBA gyda'r cynnig hwnnw.   

Cwestiwn ymgynghori 16-12. 

Cynigiwn dros dro i addasu Rhan 3 ac Atodlen 5 Deddf Amaethyddiaeth 1967 

(byrddau datblygu gwledig) a deddfwriaeth berthnasol fel eu bod ond yn gymwys  

mewn perthynas â Lloegr a'r Alban. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

                                                

59  OS 1095 1969; OS 224 1971. 

60  T. Beresford, We Plough the Fields: British Farming Today, Penguin, 1975, tudalennau 66-67.  Gweler 

paragraff 19. 


