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Pennod 17: Heriau Uchel Lys  

 

CYFLWYNIAD 

17.1 Ymodd arferol i herio penderfyniadau cynllunio yw trwy apêl at Weinidogion Cymru 

(a ystyriwyd yn rhan gyntaf Pennod 11). Fodd bynnag, gellir herio penderfyniadau 

gan Weinidogion Cymru, a rhai penderfyniadau gan awdurdodau cynllunio – yn 

arbennig ynghylch rhoi caniatâd cynllunio – trwy wneud cais i'r Uchel Lys. Gellir 

gwneud her o'r fath mewn rhai achosion trwy gais a wneir dan ddarpariaethau Rhan 

12 DCGTh 1990; mewn achosion eraill, bydd trwy wneud cais am adolygiad 

barnwrol, dan Rhan 54 y Rheolau Trefniadaeth Sifil (CPR).  

17.2 Yn y Bennod hon rydym yn ystyried y ddau ddull, i weld a oes cyfle i symleiddio. 

Rydym hefyd yn edrych yn gryno ar y weithdrefn i alluogi cywiro mân wallau mewn 

penderfyniadau. 

HERIO DILYSRWYDD PENDERFYNIADAU  

Heriau statudol  

17.3 Mae modd i unigolyn sydd wedi eu tramgwyddo gan orchymyn sy'n diddymu neu'n 

addasu caniatâd cynllunio, neu gan orchymyn tor parhad, gorchymyn diogelu coed, 

neu orchymyn sy'n dynodi ardal o reolaeth arbennig ar hysbysebion (neu orchymyn 

costau sy'n ymwneud ag unrhyw rai o'r rheiny) ei herio yn yr Uchel Lys drwy wneud 

cais o dan adran 288(1)(a).1 Ond ni ellir herio dilysrwydd gorchymynion o'r fath mewn 

unrhyw achosion eraill;2 hynny yw, er enghraifft, nid oes modd i unigolyn sy'n cael ei 

erlyn am dorri coeden i lawr oedd wedi ei diogelu gan orchymyn diogelu coed, herio 

dilysrwydd y gorchymyn yn yr achos troseddol. 

17.4 Mae modd i unigolyn sydd wedi'i dramgwyddo gan benderfyniadau penodol 

Gweinidogion Cymru (ac unrhyw orchmynion costau perthnasol) eu herio nhw yn yr 

Uchel Lys drwy wneud cais o dan adran 288(1)(b).3 Dyma'r penderfyniadau dan sylw: 

(1) ar gais a elwir i mewn ganddynt i gael eu penderfyniad, neu gais am 

ddatblygiad brys y Goron; 

(2) ar apêl (yn berthnasol i geisiadau am dystysgrifau o ddatblygiad cyfreithlon, 

caniatadau cynllunio, caniatâd i arddangos hysbysebion, neu ganiatâd i 

wneud gwaith ar goed sydd wedi'u diogelu); 

(3) i gadarnhau neu beidio cadarnhau hysbysiad prynu, neu i gadarnhau 

hysbysiad cwblhau; 

                                                           

1  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, adrannau 284(1)(g),(2), 288(1)(a), (4).   

2  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a 284(1)(e), (2). 

3  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, adrannau 284(1)(g),(3), 288(1)(b), (4).   
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(4) mewn perthynas â chais am ddatblygiad o arwyddocâd cenedlaethol (neu am 

ganiatâd eilaidd sy'n ymwneud â datblygiad o'r fath); 

(5) i roi caniatâd cynllunio neu i ryddhau hysbysiad neu gyfyngiad ar ganiatâd, yn 

dilyn apêl yn erbyn hysbysiad gorfodi; neu 

(6) mewn perthynas ag unrhyw gyfarwyddyd o dan y rheoliadau sy'n ymwneud â 

hysbysebion.4 

Yma hefyd, efallai na fydd dilysrwydd penderfyniadau'n cael eu herio mewn unrhyw 

weithrediadau eraill.5 

17.5 Gall rhywun sydd wedi'i dramgwyddo gan orchymyn i rwystro neu ddargyfeirio 

priffordd (o dan adran 247 neu 248 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990) neu lwybr 

troed neu lwybr ceffyl (o dan adran 257) ei herio yn yr Uchel Lys drwy wneud cais o 

dan adran 287, ond nid fel arall.6 

17.6 Gellir herio dilysrwydd y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol i Gymru, cynllun datblygu 

strategol neu leol, ac unrhyw ddiwygiad i'r rheiny, drwy wneud cais i'r Uchel Lys o 

dan adran 113(3) Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, ond nid mewn unrhyw 

achosion cyfreithiol eraill.7 

17.7 Ymhob achos, mae'n rhaid gwneud y sialens ar y sail: 

(1) nad oedd y penderfyniad o fewn y pŵer perthnasol o dan y ddeddfwriaeth 

berthnasol, neu 

(2) nad yw'n cydymffurfio â gofyniad gweithdrefnol.8 

17.8 Hyd yn weddol ddiweddar, roedd hawl awtomatig ar un cyfnod i wneud cais i'r Uchel 

Lys o dan adran 287 neu 288.  Ond, o ganlyniad i ddiwygiadau a wnaed gan Ddeddf 

Cyfiawnder Troseddol a Llysoedd 2015, ni cheir gwneud ceisiadau o'r fath erbyn hyn 

heb ganiatâd y Llys.9Mae'r cyfyngiad amser ar gyfer gwneud ceisiadau o'r fath wedi 

bod yn chwe wythnos erioed o ddyddiad y gorchymyn neu'r penderfyniad dan sylw.10 

                                                           

4  Mae Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a 284(3)((h)(iii) hefyd yn cyfeirio at dystysgrifau o dan reoliadau 

sy'n ymwneud â hysbysiadau neu goed, ond nid oes tystysgrifau o'r fath yn y rheoliadau hysbysebion 

cyfredol, na chwaith dystysgrifau na chyfarwyddebau yn Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Diogelu 

Coed) (Lloegr) 2012. 

5  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a 284(1)(f), (3). 

6  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, adrannau 284(1)(c), (d), 287(1). 

7  Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, a 113(2). 

8  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, adrannau 288(1), 287(2); Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, a 

113(3). 

9  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, adrannau 288(4A), 287(2A); Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, 

a 113(3A) – oll wedi eu gosod i mewn gan y Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a'r Llysoedd 2015, a 91, Atod 6, 

a ddaeth i rym o 26 Hydref 2015 (OS 2015 Rhif 1778). 

10  Gweler yn awr Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, adrannau 288(4B), 287(2B); Deddf Cynllunio a 

Phrynu Gorfodol 2004, a 113 (3B) – oll wedi eu gosod i mewn gan y Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a 
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17.9 Gellir gwneud apêl i'r Uchel Lys hefyd ar bwynt o'r gyfraith, o dan adran 289 Deddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990, yn erbyn penderfyniad Gweinidogion Cymru ar apêl 

yn erbyn: 

(1) hysbysiad gorfodi11; 

(2) hysbysiad amnewid coeden; neu 

(3) hybysiad tir blêr o dan adran 215.12 

Mae apeliadau o'r fath wedi gofyn caniatâd yr Uchel Lys bob amser.13 Ac mae'n rhaid 

iddynt gael eu gwneud o fewn 28 diwrnod i'r penderfyniad dan sylw (er y gellir 

ymestyn y cyfyngiad yma).14 

17.10 Mae hawliau apelio statudol pellach i'r Uchel Lys yn erbyn mathau tebyg o 

benderfyniadau i'w cael yn adrannau 62 i 65 Deddf Adeiladau Rhestredig 1990, adran 

22 Deddf Cynllunio (Sylweddau Peryglus) 1990, ac adran 55 Deddf Henebion ac 

Ardaloedd Archeolegol 1979.  Ymron pob achos, mae gofynion gweithdrefnol tebyg15, 

a darpariaethau tebyg yn atal heriau yn ystod y gweithdrefnau eraill. 

17.11  Gellir nodi wrth fynd heibio bod Tŷ'r Arglwyddi yn Boddington v Heddlu Trafnidiaeth 

Prydeinig wedi derbyn yn groyw bod darpariaethau Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 

sydd yn berthnasol i orfodaeth yn enghraifft o gyd-destun penodol lle mae gweithred 

weinyddol oedd wedi achosi canlyniadau at ddibenion y gyfraith troseddol i'w dal yn 

anghymwys i her mewn achosion troseddol, ond trwy achosion eraill yn unig: 

 Roedd Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn cynnwys cod cymhleth yn 

cynnwys darpariaeth ar gyfer apeliadau yn erbyn hysbysiadau (gorfodi), ac ar 

saernïaeth gywir adran 179(1) y Ddeddf y cyfan oedd angen ei brofi yn yr 

achosion troseddol oedd bod yr hysbysiad a gyflwynwyd gan yr awdurdod 

cynllunio lleol yn ddilys yn ffurfiol.16 

17.12 Byddai'r un egwyddor yn gymwys mewn perthynas â heriau i benderfyniadau 

cynllunio yn gyffredinol. Hynny yw, mae modd eu herio trwy wneud cais i'r Uchel Lys 

dan Rhan 12 DCGTh 1990, ond nid fel arall. 

Her drwy adolygiad barnwrol 

17.13 Ni ellir herio penderfyniadau eraill a wnaed o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 

1990, Deddf Caffael Cyhoeddus 2004 a deddfwriaeth debyg, gan y gweithdrefnau 

                                                           
Llysoedd 2015, a 91, Atod 6.  Nid oes modd ymestyn y cyfyngiad amser hwnnw (Smith v Cyngor Dosbarth 

Gwledig East Elloe [1956] AC 736; R v Ysgrifennydd Gwladol ex p Caint [1990] 1 PLR 128. 

11  Heblaw penderfyniad yn rhoi caniatâd cynllunio mewn ymateb i apêl hysbysiad gorfodi, y mae'n rhaid ei 

weithredu o fewn chwe wythnos, o dan a 288. 

12  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a 289. 

13  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a 289(6). 

14  Rheolau Trefniadaeth Sifil ("CPR"), Rhan 52, Cyfeiriad Ymarfer paragraff 22.6C(1). 

15  Yr unig eithriad yw nad yw'r gofyniad am ganiatâd yn berthnasol i apeliadau o dan Ddeddf 1979. 

16  [1998] UKHL 13; [1999] 2  AC 143, trwy'r Arglwydd Ganghellor ar dud 161, yn cyfeirio at araith yr Arglwydd 

Hoffman yn R v Wicks [1998] AC 92 ar dud 120. 
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statudol y cyfeirir atynt uchod, ond rhaid iddynt gael eu herio gan gais am adolygiad 

barnwrol o dan Rhan 54 Rheolau Trefniadaeth Sifil ("CPR"). 

17.14 Mae penderfyniadau yn y categori yma'n cynnwys y mwyafrif o benderfyniadau a 

gorchmynion gan awdurdodau cynllunio, yn cynnwys yn arbennig penderfyniadau i 

roi caniatâd cynllunio neu gydsyniadau eraill – fel bod yn rhaid i heriau yn erbyn 

trydydd parti yn erbyn rhoi caniatâd gael ei wneud trwy adolygiad barnwrol.  

Adolygiad barnwrol hefyd yw'r drefn briodol ar gyfer herio penderfyniadau a wneir 

gan Weinidogion Cymru mewn achosion interim, neu o dan drefniadau anffurfiol, neu 

a ddylid galw cais cynllunio i mewn, neu am y drefn ar gyfer penderfynu apêl neu alw 

i mewn, neu i beidio gweithredu.Ac mae'n briodol ar gyfer herio polisi a threfn 

llywodraeth leol a chanolog yn gyffredinol. 

17.15 Mae'n rhaid dod â chais o dan Rhan 54 hefyd lle mae'r ymgeisydd yn ceisio 

gorchymyn gorfodol, gwahardd neu ddileu – hynny yw, gorchymyn sy'n gofyn i gorff 

cyhoeddus wneud rhywbeth, neu beidio gwneud rhywbeth, neu ddileu penderfyniad 

y mae wedi'i wneud.  A gellir defnyddio Rhan 54 lle mae'r cais am ddatganiad 

(gorchymyn llys yn cyhoeddi effaith y gyfraith mewn perthynas â mater penodol) yn 

ymwneud â phenderfyniad neu weithred arall gan gorff cyhoeddus o dan y Deddfau 

cynllunio.17 

17.16 Mae her o dan Rhan 54 wedi bod angen caniatâd yr Uchel Lys erioed.18 Y sefyllfa yn 

y gorffennol oedd bod yn rhaid gwneud her o'r fath yn "brydlon, ac o fewn tri mis beth 

bynnag fo'r sefyllfa".  Ers 2013, mae'n rhaid ei wneud o fewn chwe wythnos.19 

Cymhariaeth rhwng y ddwy weithdrefn 

17.17 Nid yw'r mwyafrif o Ddeddfau'n cynnwys gweithdrefn statudol arbennig i adolygu 

penderfyniadau gan awdurdodau cyhoeddus.  Nid oedd trefn arbennig o'r fath, yn 

gyfatebol ag adran 288 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, yn Neddf Cynllunio 

Gwlad a Thref 1947; ac nid oes gweithdrefn o'r fath o hyd yn y ddeddfwriaeth 

gyfatebol sy'n berthnasol i Ogledd Iwerddon.  Cafodd y weithdrefn statudol sy'n bodoli 

erbyn hyn yn Neddfau 1990 ei chyflwyno'n gyntaf yn Neddf Cynllunio Gwlad aThref 

1959, mewn ymateb i argymhellion y Pwyllgor ar Dribiwnlysoedd ac Ymholiadau 

Gweinyddol (Adroddiad Franks) am yr annigonolrwydd a welwyd yn y system adolygu 

barnwrol ar y pryd.20 

17.18 Fodd bynnag, yn y 50 mlynedd dilynol ers Adroddiad Franks, mae'r system adolygu 

barnwrol wedi cael ei datblygu'n eang, ac un o'r rhesymau pennaf am hyn yw'r 

newidiadau a wnaed i Reolau'r Goruchaf Lys yn 1977 a Deddf y Goruchaf Lys yn 

                                                           

17  RTS rheol 54.2, 54.3. 

18  RTS rheol 54.4 (yn adnewyddu Rheolau’r Uchel Lys, Gorchymyn 53, rheol 3, fel y diwygiwyd yn 1978).  

19  RTS rheol 54.5(5), a gafodd ei fewnosodi gan OS 2013 Rhif 1412. Mae’r terfyn chwech wythnos ond yn 

berthnasol i heriau o dan “y cyfreithiau cynllunio”, sydd ddim yn cynnwys y PCPA 2004 neu deddfau arall, fel 

yr Ancient Monuments Act 1979 (gweler RTS, rheol 54.5(A1), TCPA 1990 a 336). 

20  TCPA 1959 a 31; gweler Adroddiad y Pwyllgor ar Tribiwnlysoedd ac Ymholiadau (Adroddiad Franks 1957),  

para 359. 
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1981.  Mae'n cael ei gydnabod yn eang erbyn hyn fel mecanwaith boddhaol i adolygu 

penderfyniadau gweinyddol.   

17.19 Ymhellach, mae'r gwahaniaethau rhwng y drefn statudol o dan Ran 12 Deddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990 a'r drefn adolygu barnwrol o dan Rhan 54 y Rheolau 

Gweithdrefn Sifil wedi diflannu bron yn gyfan gwbl erbyn hyn.  Yn arbennig, 

diwygiwyd y Rheolau Gweithdrefn Sifil yn 2013 i'w gwneud hi'n ofynnol i bob her 

adolygu barnwrol o dan y Deddfau cynllunio gael eu gweithredu o fewn chwe wythnos 

– yr un cyfyngiad amser ar gyfer ceisiadau o dan Ran 12; a chafodd Rhan 12 ei hun 

ei ddiwygio gan Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a Llysoedd 2015 i ofyn i ganiatâd gael 

ei sicrhau i holl sialensiau'r Uchel Lys.  

17.20 Nododd Richard Harwood CF felly, yn ei lyfr  Planning Permission, bod "achos enfawr 

o blaid diwygio deddfwriaethol i ymdrin â'r holl heriau cynllunio trwy adolygiad 

barnwrol, yn amodol ar gyfyngiadau amser statudol lle bo'n briodol."21 

17.21 Yn y Papur Cwmpasu, rydym yn nodi felly y byddem yn ystyried a ddylai Rhan 12 

Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 barhau i fodoli ochr yn ochr ag adolygiad 

barnwrol.22 

17.22 Dim ond un ymgynghorai a roddodd sylw am yr awgrymiad yma.  Cytunodd 

Cymdeithas y Bar ar Gynllunio a'r Amgylchedd (PEBA) bod angen adolygu'r 

rhyngberthynas rhwng y ddwy weithdrefn: 

Rydym yn rhannu barn y Comisiynydd bod angen, o fewn cwmpas y 

prosiect yma, adolygu darpariaethau adran 288 o Ddeddf 1990 a'r 

berthynas rhwng Rhan 12 Deddf 1990 a'r drefn adolygu barnwrol. 

Rydym yn nodi bod y gyfraith ar arfer disgresiwn barnwrol yn yr heriau 

statudol i, a'r ceisiadau am adolygiad barnwrol o, benderfyniadau 

cynllunio yn parhau i dderbyn sylw mewn sylwadau barnwrol gweddol 

rheolaidd. 

Y drefn ar gyfer herio dilysrwydd penderfyniadau cynllunio eraill 

17.23 Er mwyn cymharu, mae'n amlwg bod adrannau 61N a 106C Deddf Cynllunio Gwlad 

a Thref 1990 ac adrannau 13 a 118 Deddf Cynllunio 2008 yn cynnwys cyfres o 

ddarpariaethau sy'n ymwneud â heriau i amrywiol gategorïau o benderfyniadau a 

materion eraill.  Ymhob achos, mae'r ddarpariaeth yn achosi bod: 

"modd i lys gynnal achosion i gwestiynu [y penderfyniad perthnasol neu fater 

arall] dim ond os - 

(a) yw'r gweithdrefnau'n cael eu cychwyn gan gais am adolygiad 

barnwrol, ac 

                                                           

21  Harwood, Caniatad Cynllunio, para 25.12. 

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

para 5.91. 
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(b) yw'r ffurflen gais wedi ei ffeilio cyn diwedd y cyfnod o chwe 

wythnos yn cychwyn gyda'r diwrnod ar ôl y diwrnod pan [wnaed y 

penderfyniad perthnasol neu y cododd y mater]."23 

 

 

Symleiddio posibl 

17.24 Rydym yn ystyried dros dro y byddai'n welliant sylweddol pe bai un weithdrefn yn 

unig ar gyfer herio'r holl benderfyniadau o dan y Bil Cynllunio – sef, adolygiad 

barnwrol.  Gellid cyflawni hyn drwy gyflwyno darpariaeth ar hyd yr un llinellau â'r 

rheiny a nodwyd yn y paragraff blaenorol, gan nodi bod holl benderfyniadau unrhyw 

gorff cyhoeddus o dan y Côd (heblaw'r rheiny lle mae hawl apelio ar gael i 

Weinidogion Cymru24) – a'r holl fethiannau i wneud penderfyniad o'r fath – yn gallu 

cael eu herio yn y llysoedd, ond dim ond drwy gais am adolygiad barnwrol.   

17.25 Byddai darpariaeth o'r fath yn atal her gyfochrog rhag cael ei gwneud i ddilysrwydd 

penderfyniad o'r fath – er engraifft, yng nghwrs y gweithdrefnau troseddol – fel ar hyn 

o bryd.25 Byddai hefyd yn cyflwyno'r gweithdrefnau'n awtomatig o dan Rhan 54 y 

CPR.   

17.26 Mae'n debyg y bydd y cyfyngiadau amser perthnasol, sydd i gael eu nodi yn y Bil, yn 

parhau i fod am chwe wythnos yn y mwyafrif o achosion.  Yr unig eithriadau fyddai 

mewn perthynas â gweithdrefnau gorfodi, lle mae penderfyniadau polisi cyhoeddus 

yn dangos bod cyfyngiadau amser byrrach yn fanteisiol.  Fel y nodwyd uchod26, mae 

cyfyngiad o bedair wythnos yn berthnasol ar hyn o bryd yn achos yr her i benderfyniad 

Gweinidogion Cymru ar apêl yn erbyn hysbysiad gorfodi27, hysbysiad amnewid 

coeden a hysbysiad tir diolwg.  Rydym yn ystyried dros dro y byddai'r un egwyddor 

yn berthnasol i'r un graddau i benderfyniadau i wrthod tystysgrif o gyfreithlonedd y 

defnydd neu'r datblygiad presennol.   

17.27 Ni fyddai newid o'r fath yn arwain at unrhyw addasiad yn hawl unrhyw unigolyn i 

wneud cais i'r llysoedd i herio'r penderfyniadau cynllunio a gweithredoedd perthnasol 

cyrff cyhoeddus, ond byddai'n golygu y byddai'r holl heriau o'r fath yn cael eu tynnu 

o dan un weithdrefn yn y dyfodol. Mae hyn yn debygol o fod angen cymeradwyaeth 

adran Llywodraeth y DU sydd yn gyfrifol am weithdrefn y llys. 

                                                           

23  TCPA 1990 a 61N (gorchmynion datblygiad cymdogaeth yn Lloegr) ac a 106C (rhwymedigaethau cynllunio 

yn ymwneud a chaniatad datblygiad); Deddf Cynllunio 2008 a 13  (datganiad polisi cenedlaethol) – a gafodd 

y rhain i gyd ei ddiwygio gan y Ddeddf Cyfiawnder Troseddol Llysoedd 2015 a 92. 

24  Yn nodedig, mae apeliadau yn erbyn hysbysiadau sydd yn nodi bod cais yn annilys (o dan y TCPA 1990 a 

62ZA), penderfyniad awdurdod cynllunio ar gais cynllunoi (a 78), hysbys gorfodaeth (a 175); penderfyniad ar 

gais am tystysgrif datblygiad cyfreithiol (a 195) – neu darpariaethau cyfatebol yn ymwneud ag adeiladau 

cofrestredig, ardaloedd cadwrol, hysbysiadau a choed – neu hysbys amnewid coed (a 203), a hysbys tir 

anolygus (a 217). 

25  Gweler paragraffau 17.10 a 17.11, uchod. 

26  Gweler para 17.9 uchod. 

27  Heblaw penderfyniadau sydd yn rhoi caniatad cynllunio fel ymateb i apêl hysbysiad gorfodaeth. 
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Cwestiwn ymgynghori 17-1. 

Cynigiwn dros dro y dylai'r darpariaethau sydd yn Rhan 12 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a 

Thref 1990 ar hyn o bryd (heriau yn yr Uchel Lys i ddilysrwydd gweithredoedd a 

phenderfyniadau o dan y Ddeddf) gael eu disodli yn y Cod Cynllunio gan ddarpariaethau 

newydd i ganiatau’r llys i gynnal achosion sydd yn cwestiynu unrhyw benderfyniad gan gorff 

cyhoeddus o dan y Côd (heblaw un y mae hawl apelio yn ei erbyn i Weinidogion Cymru) – ac 

unrhyw fethiant i wneud unrhyw benderfyniad o'r fath – ond dim ond os: 

(1) yw'r gweithdrefnau'n cael eu cyflwyno drwy gais am adolygiad barnwrol;  

(2) yw'r ffurflen hawlio'n cael ei ffeilio: 

- cyn diwedd y cyfnod o bedair wythnos, mewn achos sydd yn herio 

penderfyniad Gweinidogion Cymru ar apêl yn erbyn hysbysiad gorfodi (heblaw 

penderfyniad sy'n rhoi caniatâd cynllunio), hysbysiad amnewid coeden, 

hysbysiad tir blêr neu benderfyniad yn gwrthod tystysgrif o gyfreithlondeb 

defnydd neu ddatblygiad presennol; neu  

- cyn diwedd y cyfnod o chwech wythnos mewn unrhyw achos arall, 

yn cychwyn gyda'r diwrnod ar ôl y diwrnod pan wnaed y penderfyniad perthnasol. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Ceisiadau ar draws y ffiniau 

17.28 Mae adan 286(1) Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn atal i her gael ei gwneud 

yn erbyn penderfyniad gan awdurdod cynllunio ar y sail y dylai fod wedi'i wneud gan 

awdurdod.  Gallai hyn fod yn berthnasol lle mae cais yn ymwneud â thir sy'n croesi'r 

ffin rhwng ardaloedd y ddau awdurdod, ac yn yr achos yma bydd y ddau awdurdod 

yn dod i gytundeb ynglŷn â pha un sydd i benderfynu'r cais.   

17.29 Felly rydym yn ystyried y dylid cynnwys darpariaeth gyfatebol yn y Cod – efallai ochr 

yn ochr â'r darpariaethau cyflwyniadol i ddelio gydag awdurdodau cynllunio'n 

gyffredinol.28 

17.30 Nid oes angen ailddatgan Adran 286(2) yn y Cod, am mai dim ond i Loegr y mae'n 

berthnasol. 

 

CYWIRO GWALLAU BYCHAIN  

17.31 O dan Rhan 5 Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, lle mae Gweinidogion Cymru 

neu arolygydd yn cyhoeddi penderfyniad o dan y Deddfau cynllunio sy'n cynnwys 

gwall y gellir ei gywiro, gallent gywiro'r gwall os gofynnir iddynt wneud hynny gan 

unrhyw berson (o dan adran 56(2)(a)) neu os ydynt yn rhoi gwybod i'r ymgeisydd am 

                                                           

28  Gweler para 5.131 to 5.137. 
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eu bwriad i wneud hynny (o dan adran 56(2)(b)).29 Mae'r weithdrefn yn ymwneud ag 

amrywiaeth eang o benderfyniadau, yn benodol y rheiny sy'n ymwneud ag amrywiol 

fathau o apeliadau.30 Mae hyn yn galluogi i bobl sy'n gwneud penderfyniadau gywiro 

gwallau mewn llythyr penderfyniad heb orfod mynd drwy'r drefn gymhleth a drud o 

herio yn yr Uchel Lys. Cynlluniwyd y drefn i gael ei defnyddio mewn cysylltiad â 

"gwallau clerigol amlwg ... nid gwallau materol sy'n mynd i sylwedd y penderfyniad."31 

17.32 Fodd bynnag, ni all pobl sy'n gwneud y penderfyniadau ond cymryd camau o'r fath o 

fewn y cyfnod a ganiateir ar gyfer her yn yr Uchel Lys (chwe wythnos fel arfer o 

ddyddiad y penderfyniad dan sylw32).  Anfantais i hyn sy'n digwydd yn aml yw pan fo 

her yn erbyn penderfyniad o'r fath yn yr Uchel Lys yn union cyn i'r cyfnod o amser 

perthnasol ddod i ben ac nid oes lle i wneuthurwr y penderfyniad ymateb drwy 

gyflwyno rhybudd cywiro, fel mai'r unig opsiwn sy'n agored iddynt efallai yw cydsynio 

i'r farn.   

17.33 Rydym yn ystyried dros dro y byddai'n briodol cadw'r ddarpariaeth bresennol lle na 

ellir gwneud cais (o dan adran 56(2)(a)) ac na ellir rhoi hysbysiad (o dan adran 

56(2)(b)) ar ôl diwedd y cyfnod herio statudol Fodd bynnag, dylid bod cyfnod o, 

dweder, 14 diwrnod pan fo'r gwneuthurwr penderfyniadau'n gallu ymateb i gais o'r 

fath ac y gall yr ymgeisydd ymateb i hysbysiad o'r fath.  Unwaith mae'r cais neu'r 

hysbysiad wed'i wneud, byddai'r cyfyngiad amser o chwe wythnos yn cael ei ohirio 

nes bo'r ymateb wedi dod neu mae'r 14 diwrnod i ymateb wedi dod i ben. 

17.34 Yn ogystal, am fod y darpariaethau cywiro yn Neddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 

2004, yn hytrach nag yn y Deddfau cynllunio eu hunain, efallai na chânt eu defnyddio 

i gywiro gwall yn yr hysbysiad cywiro ei hun.Byddai hynny wedi'i ddatrys pe bai'r 

darpariaethau sydd yn Rhan 5 y Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 yn cael 

eu dwyn i mewn i'r Bil Cynllunio, ac os byddai cwmpas y penderfyniadau y gellid eu 

cywirio'n cael eu hymestyn yn briodol. 

Cwestiwn ymgynghori 17-2. 

Ystyriwn dros dro y dylai darpariaethau Rhan 5 yn y Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 

(sydd yn ymwneud â chywiro gwallau bychain mewn penderfyniadau) gael eu cynnwys yn y 

Bil, ond eu bod yn cael eu diwygio er mwyn caniatáu cyfnod o 14 diwrnod lle gall Gweinidogion 

Cymru neu arolygydd ymateb i gais i wneud cywiriad i'w penderfyniad, ac y gall ymgeisydd 

ymateb i hysbysiad ganddynt eu bod yn cynnig gwneud cywiriad o'r fath. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

                                                           

29  PCPA 2005 a 56. Mae’r geiriau a ddefnyddir ym mharagraff yn a 57(1) bod rhaid darllen y ddau paragraff yn 

adran 56(2) ar wahan (neu fel eu bod yn ddewisadau amgen). 

30  TCPA 2005, a 59(4). 

31  Hansard, Ty’r Arglwyddi, 5 Chwefror 2004, Cyfrol 657, colofn 885. 

32  Gweler para 17.8 uchod. 


