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Pennod 18: Darpariaethau amrywiol ac atodol 

CYFLWYNIAD  

18.1 Mae'r Bennod hon yn ymdrin â chasgliad o ddarpariaethau amrywiol sy'n ymwneud 

â swyddogaethau o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (a deddfwriaeth 

gysylltiedig) yn gyffredinol - yn hytrach na'r rheiny sy'n ymwneud â rheoli datblygiad 

yn unig, a oedd dan sylw ym Mhennod 12, neu swyddogaethau penodol eraill. Maent 

yn perthyn i bedwar categori eang.  

18.2 Yn gyntaf, mae'r gyfraith ym Mhenodau blaenorol y Papur Ymgynghori yma'n 

ymwneud yn eang â datblygiad ar unrhyw dir yng Nghymru, pwy bynnag sy'n berchen 

ar y tir a phwy bynnag sy'n mynd i wneud y gwaith datblygu.  Ond mae categorïau 

penodol o dir a datblygiad yn cael eu trin ychydig yn wahanol - yn benodol y rheiny 

sy'n ymwneud ag ymgymerwyr statudol a'r Goron (yn Rhannau 11 a 13 Deddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990), awdurdodau lleol ac Eglwys Loegr (yn Rhan 15). 

18.3 Yn ail, mae'r system gynllunio'n trin gweithrediadau mwyngloddio ychydig yn wahanol 

i'r mathau eraill o ddatblygiad (hefyd yn Rhan 15). 

18.4 Yn drydydd, mae darpariaethau eraill amrywiol a chyffredinol ynghylch ffioedd a 

thaliadau am berfformio gweithrediadau cynllunio (yn rhan 14 DCGTh 1990); 

ynghylch ymholiadau a gweithredoedd eraill (yn Rhan 15); ac ynghylch cymhwyso 

darpariaethau yn Neddf Iechyd y Cyhoedd. 

18.5 Yn olaf, mae diffiniadau o'r termau amrwyiol a ddefnyddiwyd trwy'r Ddeddf.  

18.6 Yn debyg i ddarpariaethau sy'n cael eu trafod ym Mhennod 12, ni fydd y mwyafrif o'r 

rheiny a drafodwyd yn y Bennod hon yn digwydd yn aml.  Ond, yma hefyd, mae'n 

rhaid i'r ddeddfwriaeth gysylltiedig (fel y mae'n gymwys yng Nghymru) fod yn addas 

i'r pwrpas, lawn cymaint â'r ddeddfwriaeth sy'n codi'n amlach mewn bywyd yn 

ymarferol. 

 

YMGYMERWYR STATUDOL 

Diffiniad o "ymgymerwyr statudol" 

18.7 Mae Rhan 11 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn ymdrin â defnyddio'r gyfraith 

gynllunio ar y tir a gwaith ymgymerwyr statudol - hynny yw, mewn termau eang, cyrff 

sy'n darparu gwasanaethau cyhoeddus.  Roeddem yn arfer eu galw, ac yn dal i'w 

hystyried weithiau hefyd, yn "gyrff cyhoeddus" neu "gyfleustodau cyhoeddus", ond 

mae rhai wedi cael eu preifateiddio'n rhannol neu'n gyfan gwbl erbyn hyn, ac mae 

rhai sydd heb gael eu cymryd i mewn i berchnogaeth gyhoeddus erioed. 

18.8 Nid yw'r cwestiwn ynglŷn â pha gyrff sy'n "ymgymerwyr statudol" at ddibenion y 

Ddeddf yn syml iawn i'w ateb.  Mae'r diffiniad sylfaenol yn adran 262 Deddf Cynllunio 

Gwlad a Thref 1990, a dyma ei eiriad: 
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(1) [cyrff] wedi eu hawdurdodi gan unrhyw ddeddf i gludo ar unrhyw 

ymgymeriad rheilffordd, rheilffordd ysgafn, tramffordd, cludiant ffordd, 

cludiant ar ddŵr, camlas, llywio mewndirol, doc, harbwr, pier neu oleudy 

neu unrhyw ymgymeriad i gyflenwi pŵer hydrolig; a 

(2) gweithredwr maes awyr perthnasol (o fewn ystyr Rhan 5 y Ddeddf 

Meysydd Awyr 1986).1 

18.9 I lawer (ond nid bob) pwrpas, mae'r Ddeddf yn darparu bod y canlynol yn 

ymgymerwyr statudol hefyd yng Nghymru: 

(1) unrhyw gludydd nwy, dŵr neu garthffosiaeth2; 

(2) Corff Adnoddau Naturiol Cymru3; 

(3) unrhyw ddarparydd gwasanaeth post cyffredinol mewn cysylltiad â 

darparu gwasanaeth post cyffredinol4; 

(4) yr Awdurdod Hedfan Sifil5; a 

(5) chorff sy'n dal trwydded o dan Bennod 1 Rhan 1 Deddf Trafnidiaeth 2000 

(gwasanaethau rheoli traffig awyr).6 

18.10 Ac mae'r Ddeddf yn gofyn bod darparwyr gwasanaethau trydan a drwyddedir o dan 

adran 6 y Ddeddf Trydan 1989 yn cael eu hystyried hefyd yn ymgymerwyr statudol i 

amrywiol bwrpasau o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, yn dibynnu ar faint 

y pwerau a roddir iddynt gan eu trwydded.7 

18.11 At ddibenion Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 

1995, diffinnir ymgymerydd statudol fel a ganlyn: 

(1) ymgymerydd statudol fel y mae wedi'i ddiffinio yn adran 262(1) Deddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990; a 

(2) darparydd gwasanaeth cyffredinol mewn cysylltiad â darparu gwasanaeth 

post cyffredinol, yr Awdurdod Hedfan Sifil ... Corff Adnoddau Naturiol 

                                                

1  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 1990, a 262(1),(2). Yr unig faes awyr perthnasol yng Nghymru yw 

Maes Awyr Caerdydd. 

2  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a 262(3),(4), diwygiwyd gan Ddeddf Cyfleustodau 2000, a 76. 

3  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a 262(3),(4), diwygiwyd gan Orchymyn Corff Cyfoeth Naturiol Cymru 

(Swyddogaethau) 2013 (OS Rhif 755), Atodlen 2. 

4  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a 262(3),(4), diwygiwyd gan y Ddeddf Gwasanaethau Post 2000, 

Gorchymyn (Diwygiadau Ôl-ddilynol Rhif 1) 2001 (OS Rhif 1149), Atodlen 1.  Gwelwch hefyd Ddeddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a 262(5)(a),(b),(5B). 

5  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a 262(3),(4), diwygiwyd gan Ddeddf Trafnidiaeth 2000, Atodlen 5.  

Gwelwch hefyd Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a 262(5)(b). 

6  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a 262(3),(4), diwygiwyd gan Ddeddf Trafnidiaeth 2000, Atodlen 5.  

Gwelwch hefyd Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a 262(5)(b),(5A). 

7  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a 262(6),(7). 
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Cymru, unrhyw ymgymerydd dŵr, unrhyw glydwr nwy, ac unrhyw ddaliwr 

trwydded yn ystyr adran 64(1) Deddf Trydan 1989.8 

18.12 Gwerthfawrogir bod hyn yn debyg iawn (ond nid yn union yr un fath) ag effaith gyfun 

y diffiniadau yn adran 262 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.9 Y gwahaniaethau 

yw bod darparwyr gwasanaethau rheoli traffig awyr sydd wedi'u trwyddedu o dan y 

Ddeddf Cludiant 2000 ac ymgymerwyr carthffosiaeth yn ymgymerwyr statudol i bob 

pwrpas bron o dan y Ddeddf, ond nid o dan y Gorchymyn Datblygu Cyffredinol a 

Ganiateir; mae darparwyr gwasanaethau trydanol, a'r gwasanaethau sydd wedi'u 

rhestru ym mharagraff 17.9 uchod (heblaw rheolaeth traffig awyr) yn ymgymerwyr 

statudol i bwrpasau'r Gorchymyn Datblygu Cyffredinol a Ganiateir, ond dim ond i 

bwrpasau penodol o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.   

18.13 Yn ogystal, mae'r Gorchymyn Datblygu Cyffredinol a Ganiateir yn caniatáu datblygiad 

yn awtomatig nid yn unig gan "ymgymerwyr statudol" (fel sydd wedi'i ddiffinio yn y 

paragraff blaenorol), ond hefyd gan gyrff draenio, ymgymerwyr carthffosiaeth a 

gweithredwyr codau cyfathrebu electronig, yn ogystal â "datblygiad hedfan".10 

Safle cyffredinol ymgymerwyr statudol mewn cyfraith gynllunio 

18.14 Mae Adran 55(2)(c) Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn darparu nad "datblygiad" 

yw rhai gweithiau bach gan ymgymerwyr statudol - at ddibenion archwilio neu 

adnewyddu unrhyw garthffosydd, prif bibellau, ceblau pibellau neu offer arall (yn 

cynnwys torri strydoedd yn agored).  Felly nid ydynt yn gofyn caniatâd cynllunio, ac 

nid ydynt hyd yn oed angen cael eu caniatáu gan y Gorchymyn Datblygu Cyffredinol 

a Ganiateir. 

18.15 Yn ail, fel y nodwyd uchod, mae nifer o weithiau eraill gan ymgymerwyr statudol - rhai 

yn weddol fach a rhai sy'n gallu bod yn weddol sylweddol - yn cael eu caniatáu gan 

amrywiol ddosbarthiadau yn Atodlen 2 i'r Gorchymyn Datblygu Cyffredinol a 

Ganiateir.11Mae hyn yn berthnasol fel arfer dim ond mewn perthynas â thir 

gweithredol yr ymgymerwr perthnasol (gwelwch isod). Gallent fod yn bwnc 

cyfarwyddiadau erthygl 412 mewn achosion penodol, i sicrhau nad ydynt ond yn cael 

eu caniatáu (os o gwbl) mewn ymateb i gais cynllunio penodol, ond lle gwneir 

cyfarwyddyd o'r fath, efallai y bydd iawndal yn daladwy gan yr awdurdod cynllunio.13 

                                                

8  Gorchymyn (Datblygiad Cyffredinol a Ganiateir) Cynllunio Gwlad a Thref, erth 1(2), diwygiwyd gan Ddeddf 

Cyfleustodau 2000, a 76, Deddf Gwasanaethau Post 2011, Gorchymyn (Diwygiadau ac Addasiadau Ôl-

ddilynol) 2011 (SO 2085), Atodlen 1, a Gorchymyn Corff Cyfoeth Naturiol Cymru (Swyddogaethau) 2013 

(OS Rhif 755), Atodlen 4. 

9  Gwelwch baragraffau 18.9 i 18.11 uchod.  Mae adran 64 Deddf 1989 yn diffinio trwydded fel trwydded o 

dan a 6 y Ddeddf honno; felly mae daliwr trwydded at ddibenion Gorchymyn Datblygu Cyffredinol a 

Ganiateir yr un fath â daliwr trwydded at ddibenion a 262 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. 

10   Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygiad Cyffredinol a Ganiateir), Atodlen 2, Rhannau 14 i 18, 24, 

diwygiwyd gan OS 1996 rhif 252, 1996 rhi 528, 2001 rhif 1149, 2003 rhif 2155, a 2013 Rhif 755. 

11  Gwelwch baragraff 18.13.   

12  Gwelwch baragraff 7.59. 

13  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a 279(1)(a).  Mae iawndal yn daladwy hefyd os bydd caniatâd yn cael 

ei ddiddymu neu ei addasu ar gyfer datblygiad sydd wedi ei ganiatáu mewn ymateb i gais cynllunio (a 
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18.16 Heblaw ei fod yn un o amodau'r caniatâd yn y Gorchymyn Datblygu Cyffredinol a 

Ganiateir y dylai'r ymgymerydd statudol hysbysu'r awdurdod cynllunio, nid oes raid 

iddo roi unrhyw rybudd cyn gwneud gwaith. Ond, os yw datblygiad yn debygol o gael 

effaith leol sylweddol yna, i ddarparu hysbysiad teg i bobl sy'n debygol o gael eu 

heffeithio (yn cynnwys ymgymerwyr statudol eraill), dylid trafod y rhain gyda'r 

awdurdod.14 

18.17 Yn drydydd, mae ceisiadau cynllunio ar gyfer datblygiad gan ymgymerwyr statudol 

yn cael eu trin yn gyffredinol gan awdurdodau cynllunio yn y ffordd arferol.  Ond, yn 

rhinwedd adran 266, gall Gweinidogion Cymru a'r "gweinidog priodol" gyhoeddi 

cyfarwyddeb yn nodi bod yn rhaid i faterion penodol gael eu trin ar y cyd gan 

Weinidogion Cymru a'r "gweinidog priodol".15Gall hyn fod yn berthnasol mewn 

cysylltiad ag unrhyw un o'r canlynol, cyn belled â'u bod yn berthnasol i ddatblygiad 

ar dir gweithredol (neu ar dir y bwriedir iddo ddod yn dir gweithredol); 

(3) ceisiadau y mae Gweinidogion Cymru'n eu galw i mewn ar gyfer eu 

penderfyniad eu hunain; 

(4) apeliadau; 

(5) ceisiadau sy'n gysylltiedig ag apeliadau gorfodi; 

(6) gorchmynion addasu a diddymu; a 

(7) gorchmyniom dirwyn i ben.16 

18.18 Mae'r term "gweinidog priodol" yn cyfeirio at y gweinidog sy'n gyfrifol am y maes o 

weithgaredd y mae'r ymgymeriad yn digwydd ynddo - er enghraifft, yr Ysgrifennydd 

Gwladol dros Drafnidiaeth mewn perthynas â chwmni rheilffordd.17 

18.19 Mae ceisiadau o'r math yma ac ati yn brin, mae'n debyg oherwydd yr hawliau datblygu 

eang a ganiateir sydd gan ymgymerwyr statudol. 

18.20 Nid yw ceisiadau am ganiatâd cynllunio ar gyfer datblygiad o arwyddocâd 

cenedlaethol (DNS), neu geisiadau eraill am ganiatâd cyllunio a wneir yn 

uniongyrchol i Weinidogion Cymru18, yn ymgysylltu ag adran 266, am fod adran 266 

yn berthnasol dim ond mewn perthynas â cheisiadau sy'n cael eu galw i mewn ac 

apeliadau cynllunio ar ôl iddynt gael eu gwrthod gan awdurdod cynllunio.Mae hyn yn 

golygu bod ceisiadau am ganiatâd cynllunio gan ymgymerwyr statudol a wneir yn 

uniongyrchol i Weinidogion Cymru'n cael eu penderfynu ganddyn nhw eu hunain, heb 

unrhyw ymgyfraniad gan weinidogion eraill; mae'r gweinidog priodol ond yn cyfranogi 

                                                
279(1)(b)).  Gwelwch hefyd a 279(5)-(7) ynghylch yr hawl i iawndal; ac adrannau 280-282 am asesu'r 

iawndal sy'n daladwy. 

14  Gwelwch er enghraifft ganllawiau a gyflwynir gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol yn Lloegr, yn y 

Canllawiau Arferion Cynllunio, paragraff 13-068-20140306. 

15  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a 266. 

16  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a 266, 269, 270.  Gwelwch hefyd a 291. 

17  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a 265. 

18  Gwelwch Bennod 11. 
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lle gwneir y cais i ddechrau i'r awdurdod cynllunio - a fydd, trwy ddiffiniad yn achos 

llai arwyddocaol fel arfer. 

18.21 Yn bedwerydd, lle mae caniatâd cynllunio'n cael ei weithredu ar gyfer datblygiad gan 

ymgymerwr statudol ar ei dir gweithredol, mae angen caniatâd cyn y bo modd gosod 

amodau sy'n gofyn am dynnu adeiladau a ganiateir, neu am roi stop ar y defnydd a 

ganiateir.19 Mae hyn yn golygu na ellir rhoi caniatâd dros dro heb ganiatâd yr 

ymgymerydd. 

Tir gweithredol 

18.22 Mae nifer o'r darpariaethau uchod yn berthnasol dim ond mewn cysylltiad â 

datblygiad gan ymgymerwyr statudol ar dir gweithredol.  Mae Adran 263 Deddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn diffinio "tir gweithredol" fel tir sy'n cael ei ddefnyddio 

gan yr ymgymerydd at ddibenion gwneud ei ymgymeriad, ac y cedwir diddordeb 

ynddo i'r diben hwnnw.20Ond mae'n eithrio tir sy'n "gymaradwy gyda thir yn 

gyffredinol" yn hytrach na gyda thir a ddefnyddir ar gyfer ymgymeriadau 

statudol.21Mae'r eithriad yn cyfeirio at safleoedd megis ystafelloedd arddangos, 

swyddfeydd ac anheddau cyflogeion, hyd yn oed os cânt eu defnyddio mewn rhyw 

ffordd ar gyfer yr ymgymeriad. Felly mae'r ddeddfwriaeth yn ceisio gwahaniaethu 

rhwng tir a ddelir gan ymgymeriad i bwrpasau cyffredinol neu ar gfyer buddsoddiad, 

a thir a ddefnyddir go iawn i wneud gweithgareddau craidd yr ymgymerydd statudol.  

18.23 Ymhellach, mae adran 264(3)-(6) yn darparu na fydd tir ond yn weithredol os yw un 

neu fwy o'r canlynol yn gymwys: 

 (1)  Roedd wedi'i ddal gan yr ymgymerydd cyn 6 Rhagfyr 1968, a'i ddefnyddio 

bryd hynny fel tir gweithredol; 

(2)  y cafodd ei drosglwyddo i'r ymgymerydd gan ymgymerydd arall o dan 

unrhyw ran o'r ddeddfwriaeth ad-drefnu / preifateiddio a nodir yn adran 

264(4), a chafodd ei ddal fel tir gweithredol yn syth cyn y trosglwyddiad 

hwnnw; 

(3) yw wedi bod yn bwnc caniatâd cynllunio mewn ymateb i gais ar gyfer 

datblygiad ar ddibenion yr ymgymerydd.  

(4) yw'n bwnc gorchymyn datblygiad arbennig neu orchymyn datblygiad lleol 

sy'n rhoi caniatâd ar gyfer datblygiad o'r fath; 

(5)  yw'n destun Deddf preifat neu leol sy'n awdurdodi datblygiad o'r fath; neu 

(6) os cafodd datblygiad datblygiad o'r fath ei awdurdodi gan adran y 

Llywodraeth o dan adran 90 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. 

                                                

19  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a 267. 

20  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a 263(1). 

21  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref  1990, a 263(2). 
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18.24 Mae'r Ddeddf yn gwneud darpariaethau arbennig am "dir gweithredol" mewn 

perthynas â: 

(1) darparwyr gwasanaeth post cyffredinol22; 

(2) yr Awdurdod Hedfan Sifil23; a 

(3)  chyrff sy'n dal trwyddedau i ddarparu gwasanaethau rheoli traffig awyr.24 

Ymatebion i'r Papur Cwmpasu 

18.25 Yn ein papur cwmpasu, roeddem yn awgrymu y dylai cam cyntaf y prosiect ymdrin â 

gweithrediad Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 gydag ymgymerwyr statudol.  

Roedd RWE Generation, Innogy Renewables a Persimmon Homes West Wales yn 

cytuno.  

18.26 Roeddem yn awgrymu y dylid egluro eithrio mewn perthynas â thir gweithredol sydd 

wedi'i gynnwys yn adran 262 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.25 Roedd 

Persimmon Homes West Wales yn credu y dylem egluro'r eithriad. O ran Cymdeithas 

y Bar ar Gynllunio a'r Amgylchedd (PEBA) , doedd hithau 'ddim mor argyhoeddedig' 

bod angen mwy o eglurhad deddfwriaethol mewn perthynas â thir gweithredol.  

Rhoddodd y Grid Cenedlaethol sylw am yr eglurhad o'r eithriad yn y termau a ganlyn: 

Dylai ymgymerwyr statudol, yn cynnwys y Grid Cenedlaethol, gymryd rhan 

yn yr adolygiad yma i sicrhau bod y canlyniadau'n galluogi iddynt gwrdd â'u 

dyletswyddau statudol ac nad ydynt yn tanseilio datblygiad, gweithrediad a 

chynhaliaeth seilwaith hanfodol. 

18.27 Dywedodd Dŵr Cymru wrthym y dylid addasu'r diffiniad o ymgymerwyr statudol a 

awgrymwyd gennym yn ein papur cwmpasu i gynnwys ymgymerwyr dŵr a 

charthffosiaeth fel y cyfeirir atynt yn adran 262(3) Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 

1990.    

Symleiddio 

18.28 Dim ond cyfyngedig yw perthnasedd gweithredu'r gyfraith gynllunio i'r mwyafrif o 

ddefnyddwyr y system gynllunio; ond i'r gwneuthurwyr eu hunain, ac i eraill sy'n 

rhyngweithio gyda nhw (er ei fod yn weddol brin yn y mwyafrif o achosion) mae o 

arwyddocâd sylweddol.  Mae'n ymddangos hefyd bod tuedd barhaol i lywodraethau, 

o bob argyhoeddiad, addasu'r trefniadau gweinyddol sy'n ymwneud â rhedeg 

gwasanaethau cyhoeddus, gydag amrywiol sectorau'n cael eu dwyn i mewn neu'n 

                                                

22  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a 263(2D),(2E),(3), diwygiwyd gan y Ddeddf Gwasanaethau Post 

2000, Gorchymyn (Diwygiadau Ôl-ddilynol Rhif 1) 2001 (OS Rhif 1149), Atodlen 1.  A gwelwch Ddeddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a 264(7). 

23  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a 263(3),(4).  A gwelwch Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a 

264(8). 

24  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a 263(2A)-(2C), rhoddwyd i mewn gan Ddeddf Trafnidiaeth 2000, a 

37.  A gwelwch Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a 264(8), diwygiwyd gan OS 2001 Rhif 4050, Atodlen 

1. 

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

paragraffau 5.20 i 5.22. 
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cael eu tynnu allan o reolaeth gyhoeddus, neu eu had-drefnu, o bryd i'w gilydd.  Mae 

hyn wedi'i adlewyrchu yn y nifer o ddiwygiadau a wnaed i'r ddeddfwriaeth sylfaenol 

ac eilaidd sydd wedi'i hamlinellu hyd yn hyn - nad ydynt oll yn hawdd eu canfod o 

weithiau cyfeirio safonol. 

18.29 Mae'n amlwg hefyd bod darpariaethau'r Gorchymyn Datblygu Cyffredinol a Ganiateir 

1995 sy'n delio gydag ymgymerwyr statudol26 yn cymryd cyfran sylweddol o'i hyd, 

ond dydy'r mwyafrif o ddefnyddwyr y Gorchymyn Datblygu Cyffredinol a Ganiateir 

ddim yn dod ar draws y rheiny'n aml iawn. 

18.30 Ar y llaw arall, mae'r darpariaethau statudol dan sylw'n cynrychioli addasiad i ofynion 

cynllunio arferol sy'n berthnasol dim ond i sefydliadau sydd wedi eu pennu gan 

Senedd y DU, drwy Brydain gyfan yn gyffredinol.  Rydym yn cydnabod, felly, bod 

unrhyw ddiwygiadau yn y maes yma'n gallu bod yn broblematig oherwydd gallent 

effeithio ar feysydd sydd y tu allan i allu deddfwriaethol y Cynulliad. 

18.31 Yn amodol ar y pwynt yma, rydym yn ystyried dros dro y byddai'n symleiddio'r Cod 

yn sylweddol os byddai'r Bil yn: 

(1)  rhesymoli cyn belled ag y bo'n bosibl cyrff neu gategorïau cyrff sydd i 

gael eu trin fel ymgymerwyr statudol i bwrpas rhywfaint o'r Cod, neu'r Cod i gyd (ac 

i ba ddarpariaethau); a 

(2)  darparu mewn perthynas â phob ymgymerydd neu gategori o 

ymgymerydd beth sydd i gael ei ystyried yn "dir gweithredol"27 a phwy yw'r 

"Gweinidog priodol".28 

18.32 Gallai fod yn ddefnyddiol hefyd, pan fo'r GPO yn cael ei ddiweddaru nesaf, os byddai'r 

darpariaethau sy'n ymwneud â datblygiad gan wneuthurwyr statudol, y Goron, 

gweithredwyr mwynau a chyrff tebyg eraill29, mewn gorchymyn ar wahân i'r rheiny 

sy'n ymwneud â datblygiad yn gyffredinol.   

18.33 Mae adran 283 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn darparu nad yw adrannau 

266 i 270 a 279(1), (5) a (6) - sydd oll yn berthnasol i roi caniatâd cynllunio - yn 

berthnasol i arddangos hysbysebion ar dir gweithredol ymgymerwyr statudol.  Ond 

mae arddangosiadau o'r fath yn galw am ganiatâd (tybiedig neu ddatganedig) o dan 

y Rheoliadau Hysbysebion, ac yna tybir eu bod wedi cael caniatâd cynllunio'n 

awtomatig (yn ôl adran 222).  Felly rydym yn ystyried dros dro bod adran 283 yn 

ddiangen, ac nad oes angen ei ailddatgan yn y Cod. 

                                                

26  Gweler para 18.13 a 18.15. 

27  DCGTh 1990, a 263(1) a (2), ac adrannau 264(1) i (4), (5) a (6); gweler para 18.22 i 18.24. 

28  DCGTh 1990, a 265(4); gweler para 18.17 i 18.19. 

29  Yn bresennol yn TCP(GPDO) 1995, amserlen 2, rhannau 12, 13 (awdurdodau lleol ac awdurdodau 

priffyrdd); rhannau 14 i 18 (ymgymerwyr statudol); rhan 20 (awdurdod glo); rhan 24 (gweithredwyr cod 

cyfathrebiadau electronig) a rhannau 34 i 38 (y goron). 
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Cwestiwn ymgynghori 18 -1.  

Cynigiwn dros dro y dylai'r Bil:  

(1) resymoli cyn belled a phosib, cyrff neu gategorïau o gyrff sydd i gael eu trin 

fel ymgymerwyr statudol at ddibenion rhywfaint o'r Côd neu'r Côd cyfan (ac i 

ba ddarpariaethau); ac 

(2) esbonio i bob ymgymerydd neu gategori o ymgymerwyr beth sydd i gael ei 

ystyried yn "dir gweithredol" a phwy yw'r "Gweinidog priodol".  

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Cwestiwn ymgynghori 18-2.  

Cynigiwn dros dro, pan fo'r GDCG (GPDO) yn cael ei ddiweddaru nesaf, y dylid rhoi 

ystyriaeth i wahanu'r darpariaethau hynny sy'n ymwneud â datblygiad gan 

ymgymerwyr statudol, y Goron, gweithredwyr mwynau a chyrff tebyg eraill, oddi wrth 

y rheiny sy'n ymwneud â datblygiad yn gyffredinol.   

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Cwestiwn ymgynghori 18-3.  

Cynigiwn dros dro nad yw adrannau 283 a 316A Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 

(yn ymwneud ag arddangos hysbysebion ar dir gweithredol ymgymerwyr statudol ac 

awdurdodau lleol sy'n ymgymerwyr statudol) yn cael eu hailddatgan yn y Bil. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Ymgymerwyr statudol sydd yn awdurdodau lleol 

18.34 Mae Adran 316A yn berthnasol i ymgymerwyr statudol sydd yn awdurdodau 

cynllunio, Gall fod yn berthnasol yn achos, er enghraifft, rheilffordd ysgfan neu 

dramffordd a redir gan awdurdod lleol.30 Mae'r adran yn gwneud darpariaeth ar 

gyfer gweithredu ambell ddarpariaeth yn DCGTH 1991 parthed gweithredoedd y 

fath ymgymerwyr: 

                                                

30  Rhedir Tramffordd y Gogarth, er enghraifft, gan GBS Conwy, dan rymoedd Deddf Tramffyrdd y Gogarth 

1898. 
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(1)  adrannau 266 i 270 a 279 (1), (5) a (6) (caniatâd cynllunio);31 ac  

(2) adran 283 (hysbysebu),32  

yn amodol ar addasiadau a allai gael eu rhagnodi. 

18.35 Mewnosodwyd adran 316 A gan Ddeddf Cynllunio a Digolledu 1991, ac mae'n 

ymddangos na grewyd unrhyw rheoliad fyth odano. Ystyriwn dros dro, felly, ei bod 

yn ddiangen, ac nad oes angen ei hailddatgan yn y Bil.  

Cwestiwn ymgynghori 18-4. 

Cynigiwn dros dro nad yw adran 316A DCGTh 1990 (sy'n galluogi cread rheoliadau 

sydd yn berthnasol i ganiatâd cynllunio ar gyfer datblygu gan awdurdodau lleol 

sydd yn ymgymerwyr statudol ac arddangosiad hysbysebion ar eu tir gweithredol) 

yn cael ei hailddatgan yn y Bil. 

Ydy ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Darpariaethau eraill yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 sy'n ymwneud ag 

ymgymerwyr statudol 

18.36 Er mwyn bod yn gyflawn dylid nodi bod adrannau 271 i 274 Deddf Cynllunio Gwlad 

a Thref 1990 yn ymwneud â hawliau ymgymerwyr statudol mewn perthynas â thir a 

brynwyd yn orfodol naill ai o dan Rhan 9 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 neu o 

dan Ddeddf Adeiladau Rhestredig 1990.  Mae adrannau 275 i 278 yn ymwneud yn 

bennaf gydag estyniad swyddogaethau ymgymerwyr statudol mewn perthynas â thir 

o'r fath. 

18.37 Mae adrannau 279(2) a (3) yn rhoi'r hawl i ddigollediad lle cymerir camau gweithredu 

o dan adrannau 271 a 272.  Mae adrannau 280 i 282 yn darparu ar gyfer mesuriad 

digollediad o'r fath.33 

18.38 O ystyried na fydd y Bil Cynllunio'n cynnwys y darpariaethau sy'n ymwneud â chaffael 

tir, mae'n ymddangos yn briodol na ddylai llawer o adrannau 271 i 281 gael eu 

cynnwys yn y Côd Cynllunio, ac y dylent aros yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 

sy'n berthnasol i Gymru a Lloegr.34 

 

                                                

31  Gweler para 18.17 i 18.21 uchod. 

32   Gweler para 18.33 uchod.  

33  Mae adrannau 280 - 282 hefyd yn gymwys i iawndal am ddiddymiad caniatâd cynllunio sydd wedi ei roi i 

ymgymerwr cynnal (gweler tn 13 uchod) 

34  Gweler para 3.114 i 3.118. 
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GWEITHREDU'R COD MEWN SEFYLLFAOEDD ARBENNIG ERAILL  

Awdurdodau lleol 

18.39 Mewn egwyddor, mae rheolaeth gynllunio'n berthnasol i ddatblygiad a wneir gan 

awdurdodau lleol, ac i ddatblygiad a wneir gan bobl eraill ar dir sy'n eiddo i 

awdurdodau lleol, fel y mae i unrhyw ddatblygiad arall.  Mae hyn yn arwain at 

botensial amlwg am wrthdaro buddiannau lle mae gan awdurdod (neu ystyrir bod gan 

awdurdod) gyfran ariannol yng nghanlyniad cais cynllunio sy'n effeithio ar ei dir ond 

ymdrinnir â hynny i raddau helaeth gan y llysoedd bob yn achos unigol.   

18.40 I gydnabod pryderon o'r fath, mae'r gweithdrefnau arferol ar gyfer penderfynu 

ceisiadau cynllunio wedi eu haddasu ychydig lle mae naill ai'r darparwr neu 

berchennog y tir yn awdurdod cynllunio.  Cyflawnir hyn i raddau helaeth gan reoliadau 

a wnaed o dan bwerau yn adran 316 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, y cafodd 

y fersiwn gyfredol ohoni ei disodli gan adran 20 Deddf Cynllunio a Digolledu 1991 ac 

yn fwy diweddar ei haddasu gan Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015; y rheoliadau 

cyfredol yw Rheoliadau Cyffredinol Cynllunio Gwlad a Thref 1992.35 

18.41 Nid ydym yn ymwybodol o unrhyw broblemau heb eu hateb gyda gweithrediad adran 

316, er y byddai'n ddefnyddiol amnewid Rheoliadau 1992 gyda chyfres newydd o 

Reoliadau sy'n cynnwys yr holl ddiwygiadau a wnaed iddyn nhw ac sy'n ymwneud yn 

benodol ag arferion a gweithdrefnau yng Nghymru. 

18.42 Rydym eisoes wedi ystyried safle'r awdurdodau lleoll sydd yn ymgymerwyr statudol.36 

Y Goron 

18.43 Hyd 7 Mehefin 2006, roedd tir y Goron - hynny yw, yn fyr, tir sy'n eiddo i Ei Mawrhydi 

neu i adran o'r Llywodraeth - yn esempt rhag rheoliadau cynllunio. Daethpwyd â hyn 

i ben gan Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, a gyflwynodd adran 292A Deddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990, sy'n nodi'n syml bod "y Ddeddf hon yn clymu'r Goron".  

Bydd angen i'r adran honno, ynghyd ag adran 293 (sy'n diffinio'n fwy manwl beth a 

olygir gan "tir y Goron"), gael ei chynnwys yn y Bil Cynllunio.   

18.44 Yn ogystal mae nifer o ddarpariaethau eraill yn Rhan 13 y Ddeddf Cynllunio Gwlad a 

Thref sy'n dal i fod mewn grym, gan weithredu (gydag addasiadau) y darpariaethau 

statudol sy'n delio gyda phynciau penodol i dir y Goron a datblygiad gan y Goron.   

18.45 Er enghraifft, mae adran 298A, a fewnosodwyd gan Ddeddf Cynllunio a Phrynu 

Gorfodol 2004, yn delio gyda cheisiadau am dystysgrifau o ddatblygiad cyfreithlon 

(CLOPUDs a CLEUDS37) a cheisiadau am ganiatâd cynllunio, ac yn galluogi 

Gweinidogion Cymru i addasu'r gweithdrefnau arferol mewn perthynas â cheisiadau 

o'r fath cyn belled â'u bod yn berthnasol i dir y Goron.  Bydd angen i ddarpariaeth 

                                                

35  1992 OS diwygiwyd yn OSau 1992 Rhif 1982, 1996 Rhif 525, 1998 Rhif 2800, 1999 Rhif 1810, 1999 Rhif 

1892, 2001 Rhif 1589, 2013 Rhif 2145, 2015 Rhif 807. 

36  Gweler paragraffau 18.34, 18.35. 

37  Gweler paragraffau 7.83 - 7.97. 
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gyfatebol gael ei chynnwys yn y Côd - o bosib yn Rhan ohono sy'n delio gyda 

cheisiadau o'r fath.38 

18.46 Mae adran 293A yn ymwneud â datblygiad brys y Goron, a bydd cynnwys hwn hefyd 

- o bosib yn y Rhan o'r Côd sy'n delio gyda cheisiadau cynllunio yn gyffredinol.39A 

bydd angen cynnwys adran 296A, sy'n delio gyda gorfodi mewn perthynas â'r Goron 

- ynghyd â darpariaethau eraill sy'n ymdrin â datblygiad heb ei awdurdodi.40 

18.47 Rydym yn ystyried dros dro y byddai'n ddefnyddiol i'r ychydig ddarpariaethau hynny 

sy'n weddill gael eu cynnwys yn y Côd ynghyd â'r darpariaethau statudol y maent yn 

berthnasol iddynt, yn hytrach nag yn Rhan ar wahân.  

Eiddo Eglwys Loegr 

18.48 Mae Adran 318 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn galluogi defnyddio'r Ddeddf 

ar gyfer "eiddo eglwysig" - hynny yw, eiddo y mae swyddogion plwyfi Eglwys Loegr 

yn berchen arnynt - ac mae'n gofyn bod bwrdd cyllid yr esgobaeth berthnasol yn 

cymryd rhan.   

18.49 Adeg datgysylltiad yr Eglwys yng Nghymru, roedd pob plwyf oedd yn gyfan gwbl yn 

Lloegr neu'n gyfan gwbl yng Nghymru wedi'u dyrannu i'r eglwys genedlaethol briodol.  

Cafodd y plwyfi eraill sy'n ymestyn dros y ffin eu dyrannu i un neu'r llall, a chael eu 

trin yn ôl trefn yr eglwys berthnasol.41 O ganlyniad, mae nifer fechan o blwyfi Eglwys 

Loegr yn sefyll yn rhannol yng Nghymru.42 Felly, mae Adran 318 yn dal i fod yn 

berthnasol iddynt, a bydd angen iddynt gael eu hailddatgan yn y Bil newydd (heblaw 

am adran 318(2), sy'n berthnasol i gaffael eiddo o dan Rhan 9.  

 

MWYNAU 

Diffiniadau perthnasol 

18.50 Ar y dechrau, rydym yn nodi bod nifer o ddiffiniadau sy'n cyd-gloi yn Neddf Cynllunio 

Gwlad a Thref 1990 a'r Gorchymyn Datblygu Cyffredinol a Ganiateir sy'n ymwneud â 

chloddio am fwynau a gweithgareddau cysylltiedig; ac rydym wedi ystyried a allent 

gael eu rhesymoli'n ddefnyddiol. 

18.51 Y man cychwyn yw adran 336 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, sy'n diffinio 

"mwynau" i gynnwys yr holl sylweddau o fath sy'n cael ei weithio fel arfer i gael ei 

dynnu gan waith tanddaearol neu ar yr wyneb, heblaw nad ydyw'n cynnwys mawn a 

dorrwyd i bwrpasau eraill heblaw gwerthiant.  Mae hefyd yn diffinio "gwaddod gwaith 

mwynau" fel "unrhyw waddod o ddeunydd sy'n weddill ar ôl i fwynau gael eu tynnu 

                                                

38  Gweler Penodau 7 ac 8. 

39  Gweler Pennod 8. 

40  Gweler Pennod 12. 

41  Deddf Eglwys Cymru 1914, a 9. 

42  O fewn Esgobaethau Caer, Caerlwytgoed a Henffordd. 
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o'r tir neu fel arall yn deillio o'r gwaith o wneud gweithrediadau i sicrhau a gweithio 

gyda mwynau o fewn, ar neu o dan y tir 

18.52 O ran gweithgareddau sy'n ymwneud â mwynau, y term a ddefnyddir amlaf yn Neddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yw "sicrhau a gweithio gyda mwynau".43Nid yw adran 

336 yn darparu diffiniad unigryw o hyn, ond mae'n nodi ei fod yn cynnwys "echdynnu 

mwynau o waddod gweithio mwynau." 

   18.53 Nid yw'r term "gweithrediadau mwyngloddio" yn cael ei ddefnyddio'n aml yn Neddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990.44 Nid yw'r term yma wedi'i ddiffinio'n unigryw yn y 

Ddeddf; ond mae adran 55(4) yn datgan ei fod yn cynnwys: 

(1) tynnu deunyddiau o unrhyw fath o waddod gweithio mwynau, neu 

waddod o ludw tanwydd wedi'i falu'n llwch neu ludw ffwrnais neu 

glincer arall, neu o waddod o haearn, dur neu slag metalaidd; a 

(2)         echdynnu mwynau o arglawdd rheilffordd segur.45 

18.54 Yn y Papur Cwmpasu, rydym yn nodi bod "gweithredoedd cloddio" wedi eu diffinio yn 

y Gorchymyn Datblygu Cyffredinol a Ganiateir - fel "sicrhau a gweithio mwynau o 

fewn, ar neu o dan y tir, p'un a ydyw hynny drwy weithio ar yr wyneb neu'n 

danddaearol".46Yn rhinwedd y diffiniad o "sicrhau a gweithio mwynau" yn y Ddeddf, 

mae'r diffiniad yma yn y Gorchymyn Datblygu Cyffredinol a Ganiateir sydd hefyd yn 

cynnwys yr amrywiol weithredoedd y cyfeirir atynt yn adran 55. 

 18.55 O ystyried y gorgyffwrdd sylweddol rhwng y ddau derm "gweithrediadau 

mwyngloddio" a "sicrhau a gweithio mwynau", rydym yn ystyried dros dro y byddai'n 

fwy priodol i'r Bil gael ei ddrafftio'n gyffredinol drwy gyfeirio at un.  Byddai'r term 

blaenorol yn ymddangos yn fwy priodol, am mai hwn sy'n cael ei ddefnyddio fwyaf 

cyffredin mewn iaith pob dydd ac hefyd dyma'r term sydd wedi cael ei ddefnyddio yn 

y diffiniad o "ddatblygiad" erioed yn adran 55  Yna gellid defnyddio'r term 

"gweithrediadau mwyngloddio" hefyd yn y Bil newydd lle bynnag mae'r term "sicrhau 

a gweithio mwynau" yn digwydd yn narpariaeth gyfatebol Deddf Cynllunio Gwlad a 

Thref 1990, ac ni fyddai angen yr olaf yn y Ddeddf heblaw o bosib yn y diffiniad 

cyffredinol o weithrediadau mwyngloddio. 

18.56 Gellid cynnwys un diffiniad o "gweithrediadau mwyngloddio" yn y Bil, efallai ar 

ddechrau'r darpariaethau arbennig sy'n ymwneud â mwynau, i gynnwys sicrhau a 

gweithio gyda mwynau o fewn, ar neu o dan y tir, p'un a ydyw hynny drwy waith ar yr 

wyneb neu dan y ddaear, ac hefyd yr amrywiol weithrediadau a enwir yn adran 55(4).  

                                                

43  DCGTH 1990, au 72(5), 91(4) At.5 (amodau); a 97(5),(6) 116(1) (addasiad neu ddiddymiad caniatadau); au 

102(8), 111(2), 189(1) At.9 (terfyn); a315 (darpariaethau cyffredinol); a 336 (diffiniadau). Hefyd a 58A 

(caniatâd mewn egwyddor) ac At 1 (materion sirol) (y ddau yn Lloegr yn unig). 

44  Fe'i defnyddir yn a 55(4) (diffiniad o ddatblygiad), a116 (iawndal), ac At. 9 (gwahardd ailgychwyn gweithio 

mwynau). 

45  DCGTH 1990, a 55(4). Diffinir "Mwynau" yn drylwyr yn DCGTH 1990, a 336. 

46  DCGTH (GDCG) 1995, erth 1(2). 
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Byddai'r diffiniad hwnnw'n cario'n awtomatig ar draws y Gorchymyn Datblygu 

Cyffredinol a Ganiateir, heb unrhyw newid yn y gyfraith hawliau.   

18.57 Yn olaf, mae Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn darparu ar gyfer bodolaeth 

"awdurdod cynllunio mwynau", sef y cyngor sir yn Lloegr (lle mae un i'w gael).  Ond 

yng Nghymru, gyda'i system unedol o lywodraeth leol, yr awdurdod cynllunio fydd 

hwn yn syml iawn (hynny yw, yr awdurdod lleol neu, mewn parc cenedlaethol, yr 

awdurdod parc cenedlaethol).47 

Cwestiwn ymgynghori 18-5. 

Ystyriwn dros dro dylid y Bil newydd ddefnyddio'r term "gweithrediadau 

mwyngloddio" yn gyffredinol yn lle'r term "sicrhau a gweithio mwynau", wedi ei 

ddiffinio er mwyn cynnwys:  

(1) sicrhau a gweithio mwynau o fewn, ar neu o dan y tir, nai llai trwy waith ar yr 

wyneb neu o dan y ddaear; 

(2) tynnu deunydd o unrhyw ddisgrifiad oddi wrth:  

- gwaddod sy'n gweithio mwynau;  

- gwaddod o ludw tanwydd a falwyd yn llwch neu ludw arall neu 

glincer o ffwrnais; neu  

- gwaddod o haearn, dur neu slag metalaidd; ac 

(3) echdyniad mwynau o arglawdd rheilffordd segur. 

Ydy ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Rheolaeth gynllunio dros weithrediadau cloddio 

18.58 Cydnabuwyd ers talwm bod gweithio gyda mwynau'n wahanol i unrhyw fath arall o 

ddatblygiad mewn nifer o ffyrdd: 

(1) dim ond lle ceir hyd i fwynau y gellir gwneud gwaith echdynnu; 

(2) mae'n ddefnydd dros dro o'r tir, er y gallai ddigwydd dros gyfnod hir iawn 

o amser; 

(3) gallai safle cymeradwy orwedd yn segur am flynyddoedd lawer; 

                                                

47  Mae'n nodedig bod y diffiniad o "awdurdod cynllunio mwynau" yn Atod 13 i Ddeddf yr Amgylchedd 1995 yn 

cyfeirio'n syml at "awdurdod cynllunio" mewn perthynas â'r Alban. Gweler hefyd para 5.152, Cwestiwn 

ymgynghori 5 - 13 uchod. 
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(4) tra bo'r gwaith mwynau'n digwydd, gall fod yn hynod fewnwthiol ac yn 

niweidiol i'r amgylchedd; 

(5) unwaith mae wedi dod i ben, gall gwaith tipio gwastraff ddigwydd, sy'n 

gallu bod hyd yn oed yn fwy heriol i'r amgylchedd; 

(6) yn y pen draw bydd angen adfer y tir, ar draul y cwmni mwynau; 

(7) yna mae'n rhaid canfod ffordd fuddiol o'i ddefnyddio. 

18.59 Mewn egwyddor, mae cyfraith gynllunio yn gymwys i weithrediadau cloddio fel y 

mae i ffurfiau eraill o ddatblygu. Fodd bynnag, cydnabuwyd erioed bod angen 

addasiadau er mwyn delio gydag agweddau problematig gweithrediadau cloddio a 

nodwyd uchod, yn benodol bodolaeth gweithrediadau a ganiatawyd ddegawadu yn 

ôl.  

18.60 Gwnaeth adroddiad Pwyllgor Stevens ar Reoli Cynllunio dros Weithio Mwynau nifer 

o argymhellion, a gafodd eu trosi'n Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref (Mwynau) 1981 

a'u cynnwys mewn deddfwriaeth gynllunio prif ffrwd pan gafodd ei atgyfnerthu yn 

1990.  Yna cafodd Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ei haddasu gan Atodlen 1 i 

Ddeddf Cynllunio a Digolledu 199148; ac roedd Atodlen 2 i'r Ddeddf honno'n cyflwyno 

gweithdrefn newydd oedd yn caniatáu i ganiatadau mwynau a roddwyd yn y cyfnod 

o 1943 hyd 1948 gael eu hadolygu. 

18.61 Yna cyflwynodd Deddf Amgylchedd 1995 system yn gofyn am adolygu ar sail unwaith 

yn unig yr holl ganiatadau mwynau a  roddwyd rhwng Gorffennaf 1948 a 22 Chwefror 

1982, ac adolygiad parhaus o'r holl ganiatadau mwynau pryd bynnag y cawsent eu 

rhoi.   

Hen ganiatadau mwynau 

18.62 Mae'r drefn a gyflwynwyd gan Atodlen 2 i Ddeddf Cynllunio a Digolledu 1991 sy'n 

gofyn bod caniatadau ar gyfer datblygiad mwynau a roddwyd gan orchmynion 

datblygu interim yn cael eu rhoi o 22 Gorffennaf 1943 hyd 30 Mehefin 1948 yn dod 

yn ddi-rym heblaw eu bod wedi eu cofrestru erbyn 25 Mawrth 1992.  Yn dilyn 

cofrestriad o'r fath, byddai'n rhaid iddynt fod yn atebol i orfodi amodau newydd gan 

yr awdurodd cynllunio, yn unol â safonau amgylcheddol modern ynghylch 

gweithrediad y safle a'i adferiad dilynol ac ôl-ofal, os oeddent yn mynd i barhau i fod 

yn effeithiol.   

18.63 Mae'r amser ar gyfer cofrestru caniatadau o dan y cynllun, a gorfodi amodau newydd, 

wedi pasio ers meitin.   

18.64 O dan y cynllun a weithredwyd gan Atodlen 13 i Ddeddf Amgylchedd 1995, roedd y 

caniatadau a roddwyd rhwng 1 Gorffennaf 1948 a 22 Chwefror 198249 i gael eu 

hadolygu a'u diweddaru.  Roedd yn rhaid i'r awdurdod cynllunio baratoi rhestr ebryn 

31 Ionawr 1996 o'r holl safleoedd mwynau gweithredol lle'r oedd caniatâd wedi cael 

                                                

48  Gweler DCGTH 1990 au 72(5), 91(4), 97, 100, 102(8). 105, 107, 116, 117, 189(1) ac Atod 1. 

49  Deddf yr Amgylchedd 1995, Atod 13. 22 Chwefror 1982 oedd prif ddyddiad cychwyn Deddf Cynllunio Gwlad 

a Thref (Mwynau) 1981. 
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ei roi rhwng 1 Gorffennaf 1948 a 31 Mawrth 1969.  Erbyn 3 Hydref 1998, roedd yn 

rhaid i'r awdurdod baratoi rhestr  o'r holl safleoedd lle'r oedd caniatâd wedi'i roi rhwng 

1 Ebrill 1969 a 22 Chwefror 1982.  Ymhob achos, roedd yn rhaid cyflwyno cais am 

gymeradwyo amodau newydd erbyn y dyddiad a nodwyd yn y rhestr mewn perthynas 

â'r safle perthnasol. 

18.65 Yma hefyd, mae'r amser ar gyfer gwneud ceisiadau i'r awdurdod cynllunio ar gyfer 

adolygiad cyntaf hen ganiatadau wedi pasio ers talwm, heblaw efallai mewn 

perthynas â safleoedd segur.  Gellir nodi, fodd bynnag, na ellir adfywio caniatâd ar 

gyfer defnyddio safle segur heblaw ei fod wedi cael ei adolygu a'i ddiweddaru, ac nid 

yw unrhyw iawndal yn daladwy am orfodi unrhyw amodau diwygiedig neu amodau 

newydd mewn achos o'r fath.   

18.66 Mae Atodlen 2 i Ddeddf 1991 ac Atodlen 13 i Ddeddf 1995 wedi cyflwyno gofynion 

yn ymwneud â llunio cofrestrau, i'w cyflawni erbyn dyddiadau sydd yn awr yn y 

gorffennol pell.  Ond bydd y cofrestrau hynny, a gafodd eu paratoi dro yn ôl, yn parhau 

i fod yn berthnasol hyd y gellir ei ragweld.    Erbyn hyn, mae'r safleoedd gweithredol 

hynny oedd wedi eu cynnwys yn y gofrestr yn atebol i ofyniad am adolygiad cyfnodol, 

o dan Atodlen 14 i Ddeddf 1995 (gwelwch isod); a gallai safleoedd segur, o leiaf 

mewn egwyddor, gael eu hadfywio rywbryd yn y dyfodol.   

18.67 Rydym felly'n ystyried dros dro na ddylai'r darpariaethau yn y ddwy Atodlen honno 

gael eu hailddatgan yn y Côd Cynllunio newydd, ond dylent gael eu diweddaru, yn 

syml iawn, drwy wneud diwygiadau ôl-ddilynol priodol i gyfeirio at y Côd. 

Cwestiwn ymgynghori 18-6.  

Ystyriwn dros dro nad oes pwrpas defnyddiol mwyach i Atodlen 2  Deddf Cynllunio a 

Digolledu 1991 (caniatadau mwynau a roddwyd cyn 1 Gorffennaf 1948) ac Atodlen 13 

i Ddeddf yr Amgylchedd 1995 (rhoddwyd caniatadau mwynau o 1 Gorffennaf 1948 hyd 

22 Chwefror 1982), ac nid oes angen eu hailddatgan yn y Cod  Cynllunio. 

Ydy ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Adolygiad sy'n parhau o ganiatadau mwynau 

18.68 Cyflwynwyd system newydd gan Atodlen 14 i Ddeddf yr Amgylchedd 1995 yn gofyn 

am adolygiad parhaus y caniatadau mwynau, i sicrhau bod yr amodau sy'n 

gysylltiedig â nhw'n parhau i gael eu diweddaru, yn unol â'r safonau amgylcheddol 

presennol.  Mae'r adolygiad hwnnw'n digwydd bob 15 mlynedd yng Nghymru. 

18.69 Gellid gwneud adolygiad ar wahân o hynny maes o law, ond ar hyn o bryd rydym yn 

barnu y dylid ei gadw yn y Côd Cynllunio, o bosib mewn Atodlen ynghyd â'r 

darpariaethau sy'n ymwneud â thor parhad y gwaith gyda mwynau a gwahardd ei 

ailgychwyn (sydd ar hyn o bryd yn Atodlen 9 i Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990). 
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Cwestiwn ymgynghori 18-7. 

Cynigiwn dros dro dylid y Bil gynnwys: 

(1)  y darpariaethau sydd yn Atodlen 14 i Ddeddf yr Amgylchedd 1995 ar hyn o 

bryd  

(2)  y rhai sydd yn Atodlen 9 i Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ar hyn o 

bryd (terfyniad caniatadau mwynau). 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Y rheoliadau sy'n ymwneud â mwynau 

18.70 Mae adran 315 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn caniatáu i Weinidogion Cymru 

ragnodi addasiadau a diwygiadau i'r adrannau yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 

1990 a restrir yn Atodlen 16, er mwyn eu cysylltu gydag amgylchiadau penodol 

datblygiad y mwynau.  

18.71 Y rheoliadau sydd mewn grym ar hyn o bryd yw'r Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref 

(Mwynau) 1995.50 Mae'r rhain yn diwygio Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 drwy 

ddarparu: 

(1) nad yw'r term "defnydd" y tir (heblaw yng nghyd-destun hysbysiadau dirwyn i      

ben) yn cynnwys defnyddio'r tir ar gyfer sicrhau a gweithio mwynau; 

(2) addasiad i adran 56 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ynglŷn â phryd mae 

datblygiad yn "cychwyn" yng nghyd-destun mwynau; a 

(3) darpariaeth ychwanegol am yr iawndal sy'n daladwy o dan adran 107 ar gyfer 

diddymu neu addasu caniatâd am ddatblygu mwynau. 

18.72 Nid yw'r Rheoliadau'n hawdd eu deall.Er enghraifft, dydy hi ddim yn hollol glir beth 

yw goblygiad y cyntaf o'r diwygiadau uchod mewn perthynas ag adrannau 55 a 57, 

sy'n darparu'r diffiniad o "ddatblygiad" ac yn llywio'r angen am ganiatâd cynllunio. 

18.73 Rydym yn ystyried dro dro y byddai'n symlach i sylwedd yr addasiadau i Ddeddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990 sydd i'w gweld yn Rheoliadau 1995 gael eu cynnwys 

yn y Ddeddf ei hunMae werth nodi hefyd na chafwyd unrhyw ddiwygiadau sylweddol 

i Reoliadau 1995 yn y 22 mlynedd ers iddynt gael eu gwneud, sy'n tueddu awgrymu 

nad oes angen i Weinidogion fod â'r hyblygrwydd i ddelio gyda'r materion yma mewn 

is-ddeddfwriaeth. 

 

                                                

50  OS Rhif 2863. 
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Cwestiwn ymgynghori 18-8.  

Cynigiwn dros dro dylid darpariaethau Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn y ffurf 

y maent yn berthnasol wedi eu haddasu gan Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref 

(Mwynau) 1995 (fel eu bod yn berthnasol i ddatblygiad mwynau) cael eu cynnwys yn 

y Bil ei hun yn hytrach nag mewn is-ddeddfwriaeth.  

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

DARPARIAETHAU ARIANNOL 

Ffioedd 

18.74 Ers blynyddoedd lawer erbyn hyn, codwyd ffioedd am y mwyafrif o geisiadau am 

ganiatâd cynllunio a chaniatâd hysbysebion.  Pan gyflwynwyd ffioedd i ddechrau, 

roedd rhai pobl yn eu gwrthwynebu, ar sail y ffaith fod rheolaeth cynllunio'n ymarfer 

a wneir er budd y gymuned gyfan, ond y farn bennaf oedd y dylai ceiswyr dalu ffioedd 

er mwyn talu rhai neu'r holl gostau o brosesu ceisiadau. Mae adran 303 Deddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990, fel y cafodd ei gweithredu'n wreiddiol, wedi darparu 

felly y gellid gwneud rheoliadau i alluogi i awdurdodau cynllunio godi ffi am unrhyw 

gais o dan y Ddeddf (neu unrhyw reoliadau o dan y Ddeddf) am ganiatâd, cydsyniad, 

cymeradwyaeth, penderfyniad neu dystysgrif.51 

18.75 Mae'r pŵer wedi cael ei ymestyn erbyn hyn i alluogi Gweinidogion Cymru i wneud 

rheoliadau i alluogi awdurdodau cynllunio i godi ffi am berfformio "unrhyw 

swyddogaeth sydd ganddynt" - hynny yw, mae'n debyg, unrhyw rai o'u 

swyddogaethau o dan y Ddeddf.52 Byddai hynny'n cynnwys, er enghraifft, ymdrin ag 

ymholiadau cyn ceisio, gwneud archwiliadau safle, a negodi goblygiadau cynllunio. 

A gallai Gweindogion Cymru hefyd godi ffi am wneud eu swyddogaethau mewn 

perthynas â cheisiadau a wneir iddynt.53 Mae'r rheoliadau yma'n aros i gael eu 

cymeradwyo ar hyn o bryd gan y Cynulliad o dan y weithdrefn penderfynu 

cadarnhaol.54 

18.76 Mae'r rheoliadau a wnaed o dan y pwerau hyn wedi gwneud nifer o eithriadau bob 

amser i'r egwyddor cyffredinol o godi ffi am wasanaethau cynllunio - naill ai'n codi o 

natur y tir neu ddatblygiad dan sylw neu oherwydd amgylchiadau'r ymgeisydd.55 

                                                

51  Nid oes grym cyfatebol dan Ddeddf Adeiladau Rhestredig 1990 i alluogi Gweinidogion Cymru i ddarparu ar 

gyfer ffioedd i'w talu am geisiadau i LBC na CAC. 

52   DCGTH 1990, a 303; daeth Deddf Cynllunio 2008, a 199 yn ei lle (mewn grym yng Nghymru ers 8 Awst 

2014).   

53  DCGTH 1990, 1990, a 303(1B),(1C). Gweler Pennod 9. 

54  DCGTH 1990, a 303 (8). 

55  Gweler yn benodol para 13.155-13.158 ynghylch codi ffioedd ar ymgeiswyr am ganiatâd adeilad rhestredig. 
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18.77 Awgrymwyd wrthym y gallai fod yn fwy cyfleus os gellid addasu lefelau'r ffioedd yn 

syml drwy gyhoeddi'r cyfraddau newydd ar wefan, a fyddai'n llai o faich na gwneud 

offeryn statudol.  Byddai hyn yn dileu grym y Cynulliad i graffu ar reoliadau drafft. 

18.78 Ar y llaw arall, mae'r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn darparu'n eglur bod 

grym Gweinidogion Cymru i ragnodi lefelau'r ffioedd yn amodol ar adran 303(10), sy'n 

gofyn nad yw'r incwm i awdurdodau cynllunio ac i Weinidogion Cymru o'r ffioedd a 

godir yn mynd yn uwch na chost gwneud y swyddogaeth berthnasol.  

18.79 Rydym yn ystyried bod bodolaeth darpariaeth sy'n gyfatebol ag adran 303(10) yn 

darparu cyfyngiad uchaf i lefel y ffioedd y gellir eu codi, felly nid yw'r awgrym yma'n 

codi mater mawr o egwyddor.  Yn amodol ar hynny, mae hyn yn ymddangos yn 

awgrym rhesymol. 

Cwestiwn ymgynghori 18-9.  

Cynigiwn dros dro dylid cynnwys yn y Bil pŵer Gweinidogion Cymru i ddarparu ar 

gyfer graddfa o ffioedd am weithredu unrhyw rai o'u swyddogaethau o dan y Côd, neu 

am weithrediad awdurdodau cynllunio o unrhyw rai o'u swyddogaethau o dan y Côd, 

trwy gyhoeddiad yn hytrach na rhagnodi, ar yr amod ei fod hefyd yn cynnwys 

cyfyngiad sy'n gyfatebol ag adran 303(1) Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, gan 

sicrhau nad yw'r incwm o'r ffioedd a godir felly yn uwch na chost gwneud y 

swyddogaeth berthnasol.   

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Dadleuon am ddigolledu 

18.80 Mae nifer o ddarpariaethau yn y Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ynghylch 

penderfyniadau gan yr Uwch Dribiwnlys am yr iawndal sy'n daladwy mewn perthynas 

ag amrywiol faterion - yn cynnwys adrannau 117 a 118 (diddymu, addasu a dirwyn i 

ben); adran 171H (hysbysiadau gwahardd dros dro); adran 186 (hysbysiadau stop); 

adran 191 (niwed a achosir gan fynd i mewn i bwrpasau gorfodi); adran 203 (diogelu 

coed); adran 250 (priffyrdd); ac adran 282 (ymgymerwyr statudol). 

18.81 Mae pob un o'r darpariaethau hynny sy'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol 

berthnasol i adran 4 Deddf Digolledu Tir 1961, yn amodol ar addasiadau o'r math a 

allai gael eu rhagnodi gan reoliadau.  Ymhob achos, cyn belled ag yr ydym yn 

gwybod, nid oes unrhyw addasiadau o'r fath wedi eu rhagnodi erioed. 

18.82 Rydym yn ystyried dros dro y byddai'n fwy syml i'r Bil gynnwys un ddarpariaeth sy'n 

golygu bod unrhyw gwestiwn ynghylch digollediad y mae dadlau yn ei gylch o dan 

unrhyw rai o'r darpariaethau yma'n cael eu penderfynu gan yr Uwch Dribiwnlys o dan 

adran 4 Deddf 1961. 
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Cwestiwn ymgynghori 18-10.  

Cynigiwn dros dro y dylid cael darpariaeth unigol yn y Bil er mwyn darparu 

penderfyniadau yr Uwch Dribiwnlys am ddadleuon ynghylch digollediadau o dan 

ddarpariaethau’r Bil sydd yn ymwneud â diddymu, addasu a dirwyn i ben ganiatâd 

cynllunio, hysbysiadau gwahardd dros dro, hysbysiadau gwahardd, niwed a 

achoswyd gan fynd i mewn i bwrpasau gorfodi, diogelu coed, priffyrdd ac 

ymgymerwyr statudol, o dan y darpariaethau yn y Ddeddf Digolledu Tir 1961. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

YMHOLIADAU, GWRANDAWIADAU AC ACHOSION ERAILL  

Darpariaethau cyffredinol 

18.83 Mae darpariaethau cyffredinol yn ymwneud ag ymholiadau, gwrandawiadau ac 

achosion eraill yng Nghymru - yn cynnwys y rheiny sydd wedi'u nodi ym Mhennod 

11 am benderfynu gweithdrefnau56 - i'w cael yn adrannau 303ZA, 319B, 320, 321, 

321A, 321B, 322C, 323A Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, ac adran 250(2),(3) 

Deddf Lywodraeth Leol 1972.57 Mae nifer o'r rhain yn wahanol erbyn hyn i'r 

darpariaethau cyfatebol sy'n berthnasol yn Lloegr.   

18.84 Byddai rhesymoli trefniant y deunydd yma o fewn y Bil yn welliant sylweddol ynddo'i 

hun.  Fodd bynnag, er bod y darpariaethau perthnasol yn cael eu defnyddio, yn 

bennaf yng nghyd-destun apeliadau cynllunio o dan adran 78, byddai'n well iddynt 

aros, fel y maent ar hyn  bryd, yn y rhan o'r Bil sy'n ymdrin â darpariaethau amrywiol 

ac atodol, fel y maent yn berthnasol i ymholiadau ac ati sy'n cael eu dal i amrywiaeth 

o ddibenion eraill.  

Tystiolaeth arbenigol 

18.85 Fel arfer nid yw tystiolaeth mewn ymholiadau, gwrandawiadau a gweithdrefnau'n cael 

eu cymryd dan lw; ond gallai hynny ddigwydd lle mae dadl sylweddol ynghylch y 

gwir.58   

18.86 Fodd bynnag, mae'n dod yn gynyddol gyffredin i'r datganiad (y cyfeirir ato'n aml fel 

"prawf o dystiolaeth") a gynhyrchir gan dyst proffesiynol gynnwys "datganiad o 

wirionedd". Mae nodyn arweiniad perthnasol Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr 

Siartredig yn dangos y dylai datganiad ysgrifenedig o dystiolaeth a gynhyrchir gan 

syrfewr mewn apeliadau cynllunio ac achosion tebyg gynnwys datganiad o'r fath, ac 

y dylai ei eiriad fod wedi'i seilio ar hwnnw yn y Rheolau Trefniadaeth Sifil sy'n 

berthnasol i dystiolaeth arbenigol, fel a ganlyn: 

                                                

56  Gweler para 11.14-11.20. 

57  Cymhwysir i LBC a CAC gan Ddeddf Adeiladau Rhestredig 1990, a 89. 

58  Yn arbennig yng nghyd-destun achosion gorfodi. 
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  ‘Rwy'n cadarnhau cyn belled ag y bo'r ffeithiau sydd wedi'u nodi yn fy adroddiad yn 

gywir yn ôl yr hyn a wn, rwyf wedi esbonio'n glir pa rai ydynt a chredaf eu bod yn wir, 

a bod y barnau yr wyf wedi'u mynegi'n cynrychioli fy marn gywir a hollol broffesiynol.’59 

18.87 Mae'r canllawiau gan yr Arolygiaeth Gynllunio ar dystiolaeth arbenigol yn awgrymu 

hefyd y dylid ardystio hynny gyda datganiad yn dweud hynny, a dylai gyfateb gyda 

gofynion unrhyw gorff proffesiynol y mae'r tyst yn aelod ohono.60  

18.88 Rydym yn ystyried dros dro y dylid gweud cynnwys datganiad o'r fath mewn 

tystiolaeth arbenigol yn ofyniad statudol, yn hytrach na dim ond rheol o arfer da.  

Byddai'n well cynnwys yn yr is-ddeddfwraeth dan ba amgylchiadau y dylid bod angen 

datganiad o'r fath, a ffurf  manwl y geiriad, ond dylai'r pwerau perthnasol mewn 

deddfwriaeth sylfaenol fod yn ddigon eang i alluogi i hyn gael ei gyflawni. 

18.89 Mae'r Rheolau Trefniadaeth Sifil hefyd yn cynnwys gofyniad bod nifer o ddogfennau 

penodol a gynhyrchir mewn cysylltiad â gweithdrefnau llys yn dod gyda datganiad o 

wirionedd, gan achosi i'r person sy'n cynhyrchu'r ddogfen gredu bod y ffeithiau 

ynddi'n wir.  Nid ydym yn ystyried y byddai'n briodol cyflwyno gofyniad o'r fath mewn 

perthynas â gweithdrefnau cynllunio, am fod nifer o gynrychioliadau'n cael eu gwneud 

gan bobl lleyg sydd heb eu cynrychioli. 

Cwestiwn ymgynghori 18-11.  

Cynigiwn dros dro y dylai'r Cod gynnwys pŵer i ofyn am tystiolaeth arbenigol mewn 

ymholiadau ac achosion eraill (yn cynnwys apeliadau a benderfynir ar sail 

cynrychiolaethau ysgrifenedig), a dylir ei ddyroi gyda datganiad o wirionedd yn unol 

â'r gofynion Rheolau Trefniadaeth Sifil sydd mewn grym ar hyn o bryd.  

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

Costau partïon 

18.90 O ran costau partïon i weithdrefnau o'r fath, mae adran 322C(6) yn darparu'n syml y 

gallai Gweinidogion Cymru wneud gorchmynion am gostau'r partïon, a pha barti sy'n 

eu talu.  Fodd bynnag, mae rhai arferion hirsefydlog wedi ei gwneud hi'n amlwg nad 

yw costau'n cael eu dyfarnu dim ond lle: 

(1) mae un parti i apêl wedi ymddwyn yn afresymol; a 

(2) bod ymddygiad afresymol wedi arwain partïon eraill i greu treuliau dianghenraid 

neu wastraffus. 

                                                

59  Tirfesurwyr yn actio fel tystion arbenigol,  RICS , Ionawr 2009, para 5.1(i) ar sail y geiriad yn y Rheolau 

Trefniadaeth Sifil, Cyfarwyddyd Ymarfer 35, para 3.3. 

60  Canllawion Cynllunio Gweithdrefnol: Apeliadau Cynllunio  - Lloegr, 5 Awst 2016, Para O.21 (disgwylir 

cyhoeddi Canllaw Gweithredu i Gymru yn nes ymlaen yn 2017). 
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18.91 Mae hyn yn amlwg o'r arfer mewn gweithdrefnau llys, lle mae gofyn yn gyffredinol i'r 

partïon sy'n colli dalu am gostau'r enillwyr; ac o weithdrefnau prynu gorfodol, lle mae 

awdurdodau caffael yn gyffredinol atebol i dalu costau'r rheiny y mae eu tir yn cael ei 

gaffael.  Mae'r ffordd y mae'r egwyddorion yn gweithio yn ymarferol i'w gweld yng 

nghanllawiau Llywodraeth Cymru.61 

18.92 Rydym yn ystyried y byddai'n well i'r egwyddor sylfaenol yma, sy'n hirsefydlog ac nid 

yn ddadleuol, yn cael ei chynnwys ar wyneb y statud, oherwydd gallai adran 322C(6), 

sy'n darparu pŵer cyffredinol yn unig i ddyfarnu costau, fod yn gamarweiniol o bosib 

i'r rheiny sy'n anghyfarwydd â'r safle yn ymarferol. 

Cwestiwn ymgynghori 18-12. 

Cynigiwn dros dro bod y pŵer i wneud gorchmynion ynghylch costau rhai sydd yn 

barti i achosion, sydd ar hyn o bryd yn adran 322C(6) Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 

1990, gael ei chwyddo i ddangos yn glir na ddylid gwneud gorchymyn o'r fath, heblaw 

lle: 

(1) mae un parti i apêl wedi ymddwyn yn afresymol; a 

(2) bod ymddygiad afresymol wedi arwain partïon eraill i greu treuliau 

dianghenraid neu wastraffus.  

Ydy ymgyngoreion yn cytuno? 

 

GWEITHREDU DARPARIAETHAU YN NEDDF IECHYD CYHOEDDUS 1936 

18.93 Mae amrywiol ddarpariaethau yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 - adran 178(3) 

(gweithredu a chostau gweithio sy'n ofynnol gan hysbysiad gorfodi), adran 209(3) 

(gwaith sy'n orfodol ar hysbysiad amnewid coed) ac adran 219 (gwaith sy'n ofynnol 

gan hysbysiad tir blêr o dan adran 215) - yn nodi bod rheoliadau a wnaed o dan 

Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn gallu nodi bod adrannau 276, 289 a 294 

Deddf Iechyd Cyhoeddus 1936 yn berthnasol i waith a wnaed gan yr awdurdod 

cynllunio i sicrhau cydymffurfiad â'r hysbysiad dan sylw.Mae'r pwerau hynny wedi 

cael eu gweithredu yn Rheoliadau Cyffredinol Cynllunio Gwlad a Thref 1992.62 

18.94 Mae pwerau tebyg o dan Ddeddf Adeiladau Rhestredig 1990 i Weinidogion Cymru 

wneud rheoliadau sy'n berthnasol i'r adrannau hynny o Ddeddf 1936 sy'n ymwneud 

â gwaith sy'n ofynnol gan hysbysiad gorfodi adeilad rhestredig.63Mae'r pwerau hynny 

                                                

61  Llawlyfr Rheoli Datblygiad, Llywodraeth Cymru, Mai 2017, Adran 12 Atodiad: Dyfarnu Costau (yn lle 

Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 23/93 Dyfarnu Costau sy'n codi mewn Cynllunio ac Achosion Eraill (gan 

gynnwys Gorchymyn Prynu Gorfodol). Gweler yn benodol para 1.2 o'r Atodiad. 

62  OS 1992 Rhif 1492, rhe. 14, fel y'i diwygiwyd gan OS 1997 Rhif 3006. 

63  Deddf Adeiladau Rhestredig 1990, a 42(3). 
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wedi eu gweithredu yn y Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd 

Cadwraeth (Cymru) 2012.64 

18.95 Mae Adran 190 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn darparu bod adran 276 Deddf 

1936 (ond nid adrannau 289 a 294) yn berthnasol i waith a wneir gan awdurdod lleol 

i sicrhau cydymffurfiad â hysbysiad dirwyn i ben - heb fod angen Rheoliadau. 

18.96 Mae'r rhan fwyaf o Ddeddf 1936 wedi'i diddymu.  Fodd bynnag, mae adran 276 yn 

cynnwys pwerau awdurdod lleol i werthu deunyddiau a dynnwyd mewn gwaith 

gweithredol; mae adran 289 yn cynnwys y pŵer i ofyn i feddiannydd unrhyw safle 

beidio rhwystro'r gwaith rhag cael ei wneud; ac mae adran 294 yn cyfyngu ar 

rwymedigaeth landlordiaid ac asiantiaid mewn perthynas â threuliau y gellir eu 

hadfer. 

18.97 Nid yw'r darpariaethau perthnasol yn Neddf 1936 rhyngddynt ond yn bump is-adran, 

ac maent yn ymddangos yn hollol synhwyrol.  Rydym yn ystyried dros dro y dylent 

gael eu hymgorffori'n syml iawn i mewn i'r Bil Cynllunio, i'r graddau nad ydynt wedi 

cael eu hymgorffori'n barod, heb fod angen is-deddfwriaeth.  

Cwestiwn ymgynghori 18-13. 

Ystyriwn dros dro y dylai'r Côd Cynllunio gynnwys darpariaethau sy'n gyfatebol â'r 

rhai sydd ar hyn o bryd yn: 

(1) adran 276 Deddf Iechyd Cyhoeddus 1936 (pwerau awdurdodau cynllunio i 

werthu deunyddiau a dynnwyd mewn gwaith gweithredol); 

(2) adran 289 y Ddeddf honno (pŵer i fynnu ofyn nad yw meddiannydd unrhyw 

safle yn atal gwaith rhag cael ei weithredu); ac 

(3) adran 294 y Ddeddf honno (cyfyngiad ar rwymedigaeth landlordiaid ac 

asiantiaid mewn perthynas â threuliau y gellir eu hadfer), 

fel eu bod yn weithredol i weithrediad gwaith yr awdurdod sydd yn ofynnol o dan 

hybysiadau dirwyn i ben, hysbysiadau gorfodi, hysbysiadau amnewid coed a 

hysbysiadau tir diolwg. 

Ydy ymgyngoreion yn cytuno? 

 

DEHONGLIAD  

18.98 Mae adran 336 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn cynnwys nifer o ddiffiniadau 

o eiriau ac ymadroddion allweddol a ddefnyddir drwy'r Ddeddf gyfan.  Mae geiriau ac 

ymadroddion penodol - megis "datblygiad" a "hysbysiad prynu"- wedi eu diffinio yn y 

rhan o'r Ddeddf y maent yn ymwneud yn fwyaf uniongyrchol â nhw65 ac yna mae 

                                                

64  OS 2012/793, rhe. 15 

65  DCGTH 1990, au 55, 137 yn y drefn honno. 
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adran 336 yn cyfeirio'n syml at y diffiniadau hynny.  Mae termau eraill - megis "adeilad 

rhestredig' a "chludydd nwy" - yn cael eu diffinio mewn darnau eraill o ddeddfwiriaeth, 

sy'n cael eu mabwysiadu at ddibenion Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.   

18.99 Mae rhai darnau o is-ddeddfwriaeth gynllunio, yn benodol y Gorchymyn Datblygu 

Cyffredinol a Ganiateir, yn cynnwys adrannau diffiniadau sylweddol hefyd.   

18.100 Mae'n amlwg y bydd angen cario'r diffiniadau yma drosodd i'r Côd Cynllunio.  Mae'r 

dull o gynnwys diffiniad sylweddol term yng nghorff Deddf - yn hytrach na dim ond 

mewn adran ddehongli ar y diwedd - yn ddefnyddiol lle defnyddir y term yn bennaf 

mewn cyd-destun penodol; ac rydym wedi awgrymu bod hyn yn cael ei wneud mewn 

perthynas â "hysbyseb"66, ac efallai "coeden".67 Rydym wedi awgrymu hefyd, cyn 

belled ag y bo'n bosibl, bod y diffiniadau mewn deddfwriaeth sylfaenol ac is-

ddeddfwriaeth, yn cael eu dwyn ynghyd, a'u cynnwys yn y ddeddfwriaeth sylfaenol, 

fel nad oes raid eu hailadrodd mewn is-deddfwriaeth. Ac rydym yn argymell y 

technegau hynny'n fwy cyffredinol. 

18.101 Yn ein Papur Cwmpasu rydym wedi nodi bod y llysoedd wedi diffinio rhai termau, ond 

wedi cadw hyblygrwydd oherwydd eu bod wedi mynnu bod cysylltu'r gyfraith â 

ffeithiau achosion unigol yn fater i'r sawl sy'n gwneud y penderfyniad perthnasol.  Ond 

roeddem wedi mynegi'r farn bod rhywfaint o gwmpas beth bynnag i godeiddio 

diffiniadau sydd wedi'u setlo mewn cyfraith achosion.  Rydym wedi amlygu'n arbennig 

y termau "cwrtil, "gweithredoedd peirianneg" "adeilad" ac "ystyriaethau cynllunio 

materol"; ac rydym wedi gwahodd awgrymiadau ynghylch y termau pellach y byddai'n 

ddefnyddiol ac y mae'n rhaid eu diffinio neu eu hegluro yn y Côd newydd.  Mewn 

ymateb, rydym wedi derbyn nifer o awgrymiadau, yn aml heb sylw pellach, ynghylch 

y termau y gellid eu diffinio'n ddefnyddiol - yn cynnwys "ffinio", "cyffiniol", "amwynder", 

"tŷ annedd" a "phriffordd".  Rydym wedi ystyried y diffiniad o "amwynder" yn barod, 

yng nghyd-destun hysbysebion a choed.68 

18.102 Yn ystod ein gwaith, rydym wedi dod yn ymwybodol o dermau y mae eu hystyr yn 

gallu bod yn ansicr weithiau - yn benodol "awdurdod lleol", "awdurdod cynllunio", 

"hysbyseb" a "choeden".   

18.103 Rydym wedi ystyried nifer o'r rhain yn gynharach yn y Papur Ymgynghori yma, yn y 

bennod am y pwnc perthnasol.  Mae "cyffiniol" a "ffiniol" yn digwydd yn bennaf yn y 

Gorchymyn Datblygu Cyffredinol a Ganiateir yn hytrach nag mewn deddfwriaeth 

sylfaenol.  Ac mae'r diffiniad o "briffordd" yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yr 

un fath ag ydyw yn Neddf Priffyrdd 1980; rydym yn barnu na fyddai'n briodol diwygio 

hynny yng nghyd-destun yr ymarfer presennol.   

18.104 Yng nghyd-destun adran ddehongli gyffredinol y Bil, felly, rydym yn ystyried rhai 

termau pellach yn awr, a ddefnyddir drwy'r Ddeddf gyfan - "tŷ annedd" ac "annedd", 

"cwrtil" ac "amaethyddiaeth" ac ymadroddion perthnasol. 

                                                

66  Gweler paras 14.11-14.20. 

67  Gweler paras 15.22-15.26. 

68  Gweler paras 14.91-14.92 a 15.29-15.38. 
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18.105 Heblaw am y pwyntiau uchod, nid ydym wedi dod yn ymwybodol o dermau y mae 

angen egluro eu hystyr.  Ond rydym yn gwahodd awgrymiadau gan y rheiny sy'n 

ymateb i'r Papur Ymgynghori hwn, yn arbennig os oes awgrym ar gyfer diffiniad o'r 

term dan sylw yn gwmni iddo.  

Cwestiwn Ymgynghori 18-14. 

Oes unrhyw dermau arall a ddefnyddir yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 sydd 

angen eu diffinio (neu eu ddiffinio'n fwy eglur) ar wahân i'r rhai a gyfeirir atynt yn 

benodol mewn cwestiynau ymgynghori eraill?  

 

DIFFINIAD O "DŶ ANNEDD" AC "ANNEDD" 

Diffiniad o "dŷ annedd" yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 

18.106 Nid yw'r term "tŷ annedd" yn un a ddefnyddir mewn Cymraeg pob dydd.  Fodd 

bynnag, gwelir hyn yn aml iawn mewn deddfwriaeth gynllunio, ond yn anffodus nid 

oes ganddo'r un ystyr bob tro.Mae hefyd rai cyfeiriadau at "annedd". 

18.107 Yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, mae'n cael ei ddefnyddio'n gyntaf yn adran 

55(2)(d), sy'n diffinio'r term "datblygiad", er mwyn eithrio (ymysg pethau eraill) 

"ddefnyddio adeiladau neu dir arall o fewn cwrtil tŷ annedd i unrhyw bwrpas sy'n 

berthnasol i fwynhad y tŷ annedd felly." Mae Adran 55(3)(a) hefyd yn darparu bod 

defnyddio adeilad fel dau neu fwy o dai annedd ar wahân wedi iddo gael ei ddefnyddio 

yn y gorffennol fel un tŷ annedd yn gofyn newid defnydd yn faterol, sydd felly'n gofyn 

caniatâd cynllunio fel arfer.  

18.108 Yn ail, yn Rhan 4 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, sy'n ymwneud â hawl i 

gyflwyno hysbysiad malltod, mae adran 168 yn cyfeirio at rywun sy'n meddiannu 

hereditament cyfan neu'r rhan fwyaf o hereditament "fel annedd preifat".69Mae adran 

171 yn diffinio "uned amaethyddol" er mwyn cynnwys "unrhyw dŷ annedd neu adeilad 

arall a feddiannir gan [y ffermwr]".Ac mae paragraff 9 Atodlen 19 yn cyfeirio at 

gynnwys tir mewn cynigion am briffyrdd sy'n gwrtil, neu sydd o fewn cwrtil "annedd". 

18.109 Yn drydydd, mae amrywiol ddarpariaethau gorfodi'n cael eu haddasu mewn 

perthynas ag eiddo preswyl.  Mae adran 171B yn addasu'r cyfyngiad amser ar gyfer 

gweithredu gorfodiad mewn perthynas â newid defnydd unrhyw adeilad i "ddefnydd 

fel un tŷ annedd".70 Mae adrannau 171F a 183 yn darparu na cheir cyflwyno 

hysbysiadau atal dros dro a hysbysiadau atal i rwystro unrhyw un rhag defnyddio 

adeliad fel tŷ annedd.71 Mae adrannau 196A a 214B yn caniatáu mynediad gan bobl 

                                                

69   DCGTh 1990, s 168(3). 

70  DCGTh 1990, s 171B(2), mewnosodwyd gan Deddf Cynllunio a Digolledu 1991, a 9. 

71  DCGTH 1990, 171F(1), mewnosodwyd gan Deddf Cynllunio a Digolledu 1991, a 52; DCGTH 1990, a 

183(4), mewnosodwyd gan Deddf Cynllunio a Digolledu 1991, a 9. 
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awdurdodedig at ddibenion gorfodi ar dir, heb warant chwilio, ond yn gwahardd 

mynediad i unrhyw adeilad a ddefnyddir fel tŷ annedd heb rybudd o 24 awr.72 

18.110 Yn bedwerydd, mae Atodlen 3 yn nodi bod datblygiad nad yw'n gymwys i gael 

digollediad mewn amgylchiadau penodol yn cynnwys "ei ddefnyddio fel dau neu fwy 

o dai annedd o adeilad oedd yn cael ei ddefnyddio fel un tŷ annedd". Ac mae'n 

cynnwys ailadeiladu tŷ annedd ar yr amod nad yw ei faint yn cael ei gynyddu o fwy 

na deg y cant. 

18.111 Nid yw'r term "tŷ annedd" wedi'i ddiffinio yn adran ddehongli gyffredinol Deddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990, nac yn benodol mewn perthynas ag unrhyw rai o'r 

darpariaethau uchod.  Mewn perthynas â phob un ohonynt, fodd bynnag, mae'n 

ymddangos o'r cyd-destun bod "tŷ annedd" yn cynnwys, neu o leiaf y dylai gynnwys, 

fflat ac adeilad sy'n cynnwys un neu fwy o fflatiau.  Felly, yn adran 55(2)(d), byddai'n 

rhyfedd os byddai defnyddio'r  tir sy'n gysylltiedig â fflat llawr gwaelod i bwrpasau 

domestig yn gyfystyr â datblygiad, lle na fyddai defnyddio tir sy'n gysylltiedg â thŷ 

teulu confensiynol yn gyfystyr â datblygiad.  Mae Adran 55(3)(a) ac Atodlen 3 yn 

rhagweld yn glir rannu adeilad unigol yn "dai annedd" niferus.  Mae adran 171 yn 

rhagweld defnyddio "adeilad", sy'n cynnwys "rhan o adeilad" fel tŷ annedd.  Ac mae 

adrannau 183, 196A a 214B oll yn cyfeirio at adeilad a ddefnyddir fel tŷ annedd, a 

fyddai'n cynnwys fflat - ac fel petaent wedi'u llunio i atal unrhyw darfu ar feddiannu 

domestig, a fyddai'n berthnasol i fflatiau cymaint ag y byddai i dai heb eu rhannu. 

Cyfeiriadau eraill at "dŷ annedd" ac "annedd" yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 

18.112 Gellir nodi hefyd bod tri diwygiad diweddar i Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, 

yn berthnasol i Loegr yn unig, sy'n cyfeirio at dai annedd ac anheddau.  Er na fyddai 

unrhyw ddiffiniad yn y Bil newydd yng Nghymru'n berthnasol i'r rhain, rydym wedi 

ystyried yn fyr a fyddai'n achosi unrhyw broblemau trwy amryfusedd. 

18.113 Mae adrannau 60(2B) Deddf Cynllunio Gwlad a Thref73 yn cyflwyno gofyniad i sicrhau 

nad yw datblygiad a ganiateir gan orchymyn datblygu ar dir yn Lloegr sy'n dŷ annedd 

(neu yng nghwrtil un) yn cael effaith annerbyniol ar amwynder y safleoedd cyffiniol.  

Nid yw "tŷ annedd" wedi'i ddiffinio yno, ond mae'n ymddangos bod y cyd-destun yn 

awgrymu ei fod yn cynnwys fflat yn ogystal â thŷ. 

118.114 Yn ail, mae adran 106ZB (sy'n berthnasol yn Lloegr) yn diffinio "tai fforddiadwy" drwy 

gyfeirio at amryiwol gategorïau o "anheddau newydd".74 Mae'r diffiniad o "annedd 

newydd" yn ymwneud yn eglur ag adeilad neu ran o adeilad. 

18.115 Mae adrannau 225C a 225F Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn caniatáu i 

awdurdodau cynllunio yn Lloegr hawlio yn ôl gan berchnogion eiddo dreuliau tynnu 

hysbysiadau diawdurdod a graffiti o adeilad, ond nid lle'r oedd yn arfer cael ei 

ddefnyddio fel fflat neu dŷ annedd.75 Mae "tŷ annedd" wedi'i ddiffinio yn y cyd-destun 

                                                

72   

73  DCGTH 1990, a 60 (2B), (2C), Mewnosodwyd gan Ddeddf Twf a Seilwath 2013, a 4. Ymddengys bod hyn 

yn un enghraifft yn DCGTH 1990 o'r defnydd o "anhedd dŷ" (dau air) yn lle "anhedd-dŷ". 

74  DCGTH 1990, a 106ZB, i'w fewnosod gan Ddeddf Tai a Chynllunio 2016, a.159. 

75  DCGTH 1990, au 225C (14), 225 F(8), mewnosodwyd  gan Ddeddf Lleoliaeth 2011, a. 127(2). 
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hwnnw, dim ond, cyn belled â'r ffaith"nad ydyw'n cynnwys adeilad sy'n cynnwys un 

neu fwy o fflatiau, neu fflat sydd wedi'i gynnwys o fewn adeilad o'r fath".76 Mae "fflat" 

yn ei dro wedi'i ddiffinio fel "cyfres hunangynhwysol ac ar wahân o safleoedd a 

adeiladwyd neu a addaswyd i'w defnyddio fel annedd ac yn ffurfio rhan o adeilad o ryw 

ran arall sydd wedi'i rannu'n llorweddol".77 Mae hyn yn golygu bod y gwaharddiad ar 

allu awdurdod i adfer costau'r gwaith yn berthnasol lle mae'r adeilad dan sylw'n fflat, 

neu dŷ sydd heb gael ei rannu; ond nid lle mae tŷ wedi'i rannu'n fflat ar wahân yn y 

seler neu'r atig.Mae'r sail polisïau ar gyfer hynny'n aneglur; ond mae'n pwysleisio'r 

angen am fanwl gywirdeb. 

 

Cyfeiriadau at "dŷ annedd" mewn is-deddfwriaeth. 

18.116 Defnyddir y term "tŷ annedd" mewn nifer o ddarnau o is- ddeddfwriaeth gynllunio. 

18.117 Mewn rhai achosion - yn benodol y Rheoliadau Ffioedd a Rheoliadau EIA  - mae "tŷ 

annedd" wedi'i ddiffinio i olygu "adeilad neu ran o adeilad a ddefnyddir fel un annedd 

preifat ac nid i unrhyw bwrpas arall".78 

18.118 Yn amlach - yn cynnwys y Gorchymyn Datblygu Cyffredinol a Ganiateir a Gorchymyn 

Gweithdrefn Rheoli Datblygiad - mae "tŷ annedd" yn eithrio "adeilad sy'n cynnwys un 

neu fwy o fflatiau, neu fflat sydd wedi'i chynnwys mewn adeilad o'r fath.79 Ac mae fflat 

wedi'i diffinio fel y nodir uchod. 

18.119 Nid oes diffiniad o "dŷ annedd" yng Ngorchymyn Dosbarthiadau Defnydd 1987, ond 

byddai'n ymddangos bod y cyntaf o'r ddau ddiffiniad yma'n berthnasol yn erthygl 3, 

sy'n cyfeirio at "ddefnyddio unrhyw ran o'r adeilad fel tŷ annedd ar wahân".  Ond mae 

Dosbarth C4 yn cyfeirio at "ddefnyddio tŷ annedd ... fel tŷ mewn amlfeddiannaeth" a 

allai ymwneud yn fwy naturiol â'r ail ddiffiniad.   

18.120 Bydd pobl yn gwerthfawrogi'n barod iawn bod y ddau ddiffiniad yn sylweddol wahanol, 

ac un o'r rhesymau mwyaf am hyn yw bod y cyntaf yn cynnwys fflat; a'r ail yn eithrio 

fflat.  Defnyddir yr un term Cymraeg (tŷ annedd) yn y ddau achos.80 

18.121 Canlyniad yr anghysondeb yma, er enghraifft, yw bod tŷ pâr sydd wedi ei rannu'n 

ddwy fflat - rhywbeth sy'n digwydd yn gyffredin mewn gwirionedd - yn dŷ annedd i 

bwrpas y diffiniad cyntaf, ond nid yw'n dŷ annedd i bwrpas yr ail ddiffiniad.  O 

ganlyniad, nid yw codi sied yng ngardd y fflat i lawr y grisiau (neu godi erial dysgl) yn 

ddatblygiad a ganiateir, ac felly mae angen gwneud cais cynllunio ar ei gyfer - ond 

                                                

76  DCGTH 1990, au 225 C(16), 225F(12), mewnosodwyd  gan Ddeddf Lleoliaeth 2011, a 127(2). 

77  Gweler paragraffau 18.118 a 18.123. 

78  Rheoliadau CGTh (Ffioedd am Geisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau â Safleoedd) (Cymru) 2015 

(OS 1552); Rheoliadau CGTh (Asesiad o Effaith ar yr Amgylchedd) (Cymru)  2016 (OS 567), rhe 2. 

79  Gorchymyn Cymru GRD 2012 erthyglau 2,7, Atod 4; (Gweithdrefn) Gorchymyn Datblygiadau o Arwyddocad 

Cenedlaethol (Cymru) (OS 55), Atod 5, para 1; CGTh (Gweithdrefn Ceisiadau a Gyfeiriwyd ac Apeliadau) 

(Cymru) Rheoliadau 2017 OS Rhif 544), rhe 3; CGTh Gorchymyn (Datblygiad Cyffredinol a Ganiateir) 1995, 

erth 1. Defnyddir y diffiniad hwnnw hefyd yn Rheoliadau Adeiladu 2010 (OS 2214), erth 2(1). 

80  Rheoliadau CGTh (Asesiad Effaith ar yr Amgylchedd) (Cymru) 2017, rhe 2(1); CGTh (Gweithdrefn Rheoli 

Datblygiad) (Cymru) Gorchymyn 2012, erth 2(1). 
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byddai datblygiad tebyg sy'n gysylltiedig â thŷ sydd yn union yr un fath yn ffisegol 

sydd heb gael ei rannu'n llai'n cael ei ganiatáu'n awtomatig.81 Ymhellach, nid yw'r 

cais sy'n angenrheidiol yn achos y fflat yn "gais deiliad tŷ", ac felly nid yw'n elwa o'r 

drefn apeliadau wedi'u brysio sydd ar gael i ddatblygiad sy'n ymwneud â thy 

annedd.82 Fodd bynnag, am fod y Rheoliadau Ffioedd yn defnyddio'r diffiniad cyntaf, 

mae ffioedd is am y cais yma, p'un a ydyw'r tŷ wedi'i rannu ai peidio.83 

18.122 Nid yw'n glir bob amser sut mae'r darpariaethau statudol perthnasol yn berthnasol yn 

achos adeiladau sy'n cynnwys fflatiau uwch siopau, cartrefi gwyliau, fflatiau gofalwyr 

a llawer o ffurfiau eraill o letyau preswyl. Ac mae'r llysoedd wedi archwilio rhai 

agweddau o'r problemau yma ar amrywiol achlysuron, gyda chanlyniadau cymysg.  

Mae hwn yn fater pwysig, a fyddai'n elwa o archwiliad llawer llawnach, ond un sydd 

y tu hwnt i gwmpas y Papur Cwmpasu yma.  

Casgliad 

18.123 At ddibenion holl ddarpariaethau Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 sydd mewn 

grym yng Nghymru84 - mae'n ymddangos bod y term "tŷ annedd" yn cael ei 

ddefnyddio i gyfeirio at adeilad neu ran o adeilad a ddefnyddir fel annedd preifat 

unigol ac nid i unrhyw bwrpas arall.  Hynny yw, mae'n berthnasol i ddefnydd preswyl 

o'r adeilad neu ran ohono, ac nid yw'n ddibynnol ar y nifer o unedau yn yr adeilad 

sy'n cael eu defnyddio fel yma.  O ystyried diffiniadau anghyson y term mewn 

deddfwriaeth eilaidd, a amlygir uchod, rydym yn ystyried dros dro y byddai'n 

ddefnyddiol gwneud hyn yn glir yn adran ddehongli'r Bil. 

18.124 Ymhellach, gallai fod yn fwy cytafebol gyda defnydd cyfredol yr iaith Saesneg os yw 

fersiwn iaith Saesneg y Bil yn defnyddio'r term "annedd" yn lle "tŷ annedd".  Byddai 

hynny'n adlewyrchu'r ffaith fod y term yn cyfeirio at adeilad neu ran o adeilad sy'n 

cael ei ddefnyddio mewn ffordd arbennig, yn hytrach nag ar gyfer math arbennig o 

adeilad.  Byddai hefyd yn gyfatebol â BiIiau Cynulliad diweddar, lle mae'r term 

"annedd" wedi'i ddefnyddio'n gyffredinol.   

18.125 Yn olaf, rydym yn nodi bod y Rheoliadau Adeiladu'n cynnwys y diffiniadau a ganlyn: 

mae “annedd” yn cynnwys tŷ annedd a fflat; 

nid yw “tŷ annedd” yn cynnwys fflat nag adeilad sy'n cynnwys fflat.85 

Mae'n ymddangos i ni bod hyn yn cwmpasu'n gryno y cysyniadau yr ydym wedi bod 

yn eu hystyried uchod, ac rydym yn awgrymu y byddai diffiniad ar hyd y llinellau yma'n 

briodol i'w gynnwys yn y Bil. Fodd bynnag, er mai'r unig dro byddai'r term “tŷ annedd” 

yn digwydd fyddai mewn diffiniad o "annedd", byddai'n ymddangos y gellid 

                                                

81  Hawliau datblygu a ganiateir dan GDCG 1995, Atod 2, Rhan 1 a Rhan 24 yn gymwys i "anhedd-dai" yn unig. 

82  GCGRD 2012, erth 26. 

83  Rheoliadau CGTh (Ffioedd am Geisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau â Safleoedd) (Cymru) 2015, 

rhe 4(1). 

84  Gweler paragraffau 18.106 i 18.111. 

85  Rheoliadau Adeiladau 2010, rheol 2. 
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defnyddio'r diffiniad o "annedd" i'r perwyl ei fod yn cynnwys tŷ a fflat. Yna gair 

Cymraeg cyffredin fyddai tŷ, heb angen diffiniad penodol.  

Cwestiwn ymgynghori 18-15. 

Cynigwn dros dro y dylid: 

(1)  darpariaethau fersiwn Saesneg y Bil sydd yn cyfateb gyda adrannau 55, 171, 

183, 196A a 214B ac Atodlen A y DCGTh gael ei fframio trwy gyfeiriad i 

"annedd" yn hytrach na “thŷ annedd”; a 

(2) gynnwys gynnwys diffiniad o'r term "annedd" yn adran dehongliad y Bil, fel ei 

bod cynnwys tŷ a fflat. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

DIFFINIAD O 'GWRTIL' 

Ei ddefnydd mewn cynllunio a deddfwriaeth arall 

181.27 Defnyddir y gair "cwrtil" mewn nifer o fannau yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.  

Yn gyntaf, mae cyfeiriadau, sydd wedi eu nodi uchod, at "gwrtil tŷ annedd" a "chwrtil 

annedd".86 Ac mae rhai o ddarpariaethau Deddf Cynllunio Gwlad aThref 1990 sy'n 

berthnasol yn Lloegr yn unig, sydd wedi eu nodi uchod hefyd, yn cyfeirio at gwrtil tŷ 

annedd.87 Yn ail, mae cyfeiriad at gwrtil tir a ddefnyddir gan ymgymerwyr statudol ar 

gyfer eu gwaith.88 

18.128 Yn drydydd, mae gan "cwrtil" arwyddocâd arbennig yng nghyd-destun adeiladau 

rhestredig, am fod adran 1(5) Deddf Adeiladau Rhestredig yn nodi bod "adeilad 

rhestredig" yn cynnwys strwythur cyn-1948 yng nghwrtil yr adeilad yn y rhestr.   

18.129 Yn bedwerydd, ac yn fwy eang, mae'r term "cwrtil" yn ymddangos fwy na 1,500 o 

weithiau mewn amrywiaeth eang o ddarnau o ddeddfwriaeth sylfaenol ac is-

ddeddfwriaeth.89 Mae nifer sylweddol o'r rheiny, ond nid pob un o bell ffordd, yn 

ymwneud â chynllunio.90 Ac mae'r mwyafrif o gyfeiriadau at dir "yng nghwrtil" adeilad 

o ddisgrifiad penodol.   

                                                

86  DCGTh 1990 a 55(2)(d) (gweler para 18.107); amserlen 13, para 19 (gweler para 18.108). 

87  DCGTh 1990 a 60(2B) (gweler para 18.113), aa 225C(14) a 225F(8) (gweler para 18.115). 

88  DCGTh 1990, amserlen 14, para 3(5), (7). 

89  O'r Ddeddf Cyd-ddaliad 1838 i'r Ddeddf Cynllunio Cymdogaeth 2017; ac o'r Gorchymyn Bwrdd Hyfforddi'r 

Diwydiant Adeiladu 1964 i'r Rheoliadau Deddf Tiroedd Comin 2006 (Cywiro, Tir Comin Heb ei Gofrestru neu 

Dir Comin a Gam-gofrestrwyd) Cymru 2017. Gweler, er enghraifft Dyer v CS Dorset [1998] QB 346, CA 

(Deddf Tai 1980); Methuen-Campbell v Walters [1979]QB 535 (trawsgludo). 

90  Gweler Sinclair-Lockhart's Trustees v Central Land Board (1951) 1 P & CR 195 yn 204 (talu am 

ddatblygiad); Stephens v Cuckfield RDC[1959] QB 516 ar dud 526; cynhaliwyd ar [1960] 2 QB 373. 
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181.30 Felly, er enghraifft, yn y Gorchymyn Datblygu Cyffredinol a Ganiateir 1995, mae 128 

o gyfeiriadau at "gwrtil" - mewn darpariaethau cyffredinol, megis "cwrtil adeilad", 

"adeiladau o fewn yr un cwrtil", "cwrtil yr adeilad gwreiddiol", "ffin cwrtil y safle", "cwrtil 

adeilad rhestredig" a "chwrtil adeilad a ddiogelir"; ac mewn dapariaethau mwy 

penodol, megis "cwrtil tŷ annedd", "cwrtil warws neu adeilad diwydiannol cyfredol", 

"cwrtil ysgol, coleg [ac ati] presennol". "cwrtil adeilad gweithredol y Goron", "cwrtil 

adeilad swyddfa", "cwrtil siop" a "chwrtil mwy nag un system solar sy'n sefyll ar ei ben 

ei hun".  Mae'r llysoedd wedi egluro, wrth weithredu darpariaethau o'r fath, bod angen 

ystyried beth yw cwrtil yr adeilad dan sylw ar y dyddiad pan fo'r datblygiad arfaethedig 

i gael ei weithredu; ond bydd maint y cwrtil "yn ei hanfod yn fater o ffaith".91 

18.131 Mae'n ymddangos nad oes gwahaniaeth rhwng ystyr y term mewn deddfwriaeth 

sylfaenol ac is-deddfwriaeth. 

18.132 Weithiau mae dogfennau polisi cynllunio'n cyfeirio at ddatblygiad sy'n dderbyniol o 

fewn cwrtil adeiladau presennol. Mae Polisi Cynllunio Cymru, er enghraifft, yn cyfeirio 

at gwrtil datblygiad blaenorol; ac yn diffinio "cwrtil" fel "ardal o dir sy'n atodol at 

adeilad".92 

Ymatebion i'r Papur Cwmpasu 

18.133 Yn y Papur Cwmpasu, rydym yn nodi nad yw'r gair "cwrtil" wedi'i ddiffinio mewn 

statud; rydym yn nodi barn ragarweiniol y byddai diffiniad yn gwella eglurder y 

gyfraith.  Roedd y mwyafrif o'r ymgyngoreion a roddodd eu barn ynglŷn â chynnwys 

y diffiniad o gwrtil yn y Bil Cynllunio'n cytuno y dylid gwneud hynny.93 Er enghraifft, 

roedd y Gymdeithas Landlordiaid Preswyl yn meddwl bod y ffaith fod ansicrwydd yn 

y gyfraith yn rheswm o blaid codeiddio egwyddorion er mwyn gwella cyflwr y gyfraith 

ar hyn o bryd: 

Rydym yn cytuno bod angen ymdrin â'r mater aneglur ynglŷn â beth yw 

"cwrtil". Am ei fod yn ymdrin â nifer o wahanol amgylchiadau'n eglur, 

mae'n amlwg mai dim ond gwneud nodyn o egwyddorion y gall ei 

wneud, ond byddai unrhyw beth yn well na'r ansicrwydd cyfredol 

ynghylch y mater yma. Gellid defnyddio esiamplau anghyflawn lle bo'n 

briodol. 

181.34 Nododd y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru (RTPI) bod eu 

haelodau'n mynegi cefnogaeth i'r farn y byddai diffinio "cwrtil" yn gwella eglurder y 

gyfraith ac y byddai'n gwella materion o safbwynt gweithredol. Roeddent yn nodi'r 

canlynol: 

Mae'n hynod anodd a chymhleth diffinio cwrtil heb unrhyw ddiffiniad 

statudol clir - wrth ddelio gyda materion cwrtil preswyl mewn perthynas 

                                                

91  James v Yr Ysgrifennydd Gwladol [1991] 1PLR; gweler hefyd Collins v Yr Ysgrifennydd Gwladol  [1989] 

EGCS 15, McAlpine v Yr Ysgrifennydd Gwladol  [1995] 1 PLR 15; Lowe v Yr Ysgrifennydd Gwladol [2003]1 

PLR 81. 

92  PPW, Argraffiad 9, Tachwedd 2016, Ffig 4.4; Withers v Yr Ysgrifennydd Gwladol [2002] 4 PLR 102; Wheeler 

v Yr Ysgrifennydd Gwladol [2002] 4 PLR102. 

93  Fe wnaeth saith ymgynghorwr cynnig sylwadau ar y syniad o ddiffinio cwrtil yn y Cod Cynllunio Newydd; fe 

wnaeth pump gytuno a dau anghytuno. 
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â datblygiad a ganiateir ac wrth ddelio gyda diffinio maint y diogelwch i 

adeilad rhestredig (h.y. yn cynnwys gosodion ac adeiladau o fewn y 

cwrtil). 

18.135 Cytunodd Persimmon y dylid cynnwys diffiniad o "cwrtil" ond nododd y dylid cael 

rhagor o ymgynghori mewn perthynas â'i ystyr a'r dyddiad pan ddylai'r ystyr fod yn 

berthnasol, gan dynnu sylw at hyn: 

Dylai cwrtil adeilad rhestredig adlewyrchu'r dyddiad pan restrwyd yr 

adeilad, ond dylid cymryd y cwrtil sy'n gysylltiedig â chais cynllunio 

cyfredol o'r dyddiad y cyflwynwyd y cais. 

18.136 Cytunodd Cyngor Castell Nedd Port Talbot, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, 

Cymdeithas Swyddogion Cynllunio Cymru (POSW) (De Orllewin Cymru) hefyd y dylid 

diffinio cwrtil yn y Bil Cynllunio newydd.   

18.137 Ond, rydym hefyd wedi derbyn dau ymateb yn awgrymu nad ydym yn codeiddio'r 

diffiniad o gwrtil.  Roedd yr Arolygiaeth Gynllunio'n barnu nad yw'r mater o gwrtil yn 

addas iawn i gael ei nodi yn y gyfraith, o ystyried ei fod 'yn ffaith a graddfa i raddau 

mawr'. Yn yr un modd, esboniodd y Gymdeithas Gwlad Tir a Busnes (CLA) hefyd nad 

yw'n fanteisiol cynhyrchu diffiniad o gwrtil, o ystyried y gall y syniad o gwrtil mewn 

cyd-destun gwledig fod yn hollol wahanol i'r syniad o gwrtil mewn cyd-destun mwy 

trefol.  Nododd y "byddai'n dibynnu sut mae hyn yn cael ei wneud, a gallai hyn fod yn 

berthnasol i godeiddio / diffiniadau eraill".  Roedd yn awgrymu efallai y byddai'n well 

ymdrin â diffiniadau fel yma gan ddefnyddio canllawiau a chyfeiriodd at ganllawiau 

diweddar Historic England ar gwrtil adeilad rhestredig. Yn ôl y Gymdeithas Gwlad Tir 

a Busnes: 

Mae'n sicr bod 'cwrtil' yn achosi dryswch, ond mae cyfraith achos yn 

aml yn darparu rhywfaint o sicrwydd, er enghraifft wrth esbonio'n glir 

os nad yw adeilad B yn ategol, ac erioed wedi bod yn ategol, i adeilad 

A, yna mae adeilad B yn annhebygol o fod yng nghwrtil adeilad A. I'r 

gwrthwyneb, mae'n ymddangos mai'r agwedd a awgrymir yn 7.17 yw 

hyn: "dyma restr pwyntiau bwled o oddeutu 10 o ffactorau, y gallai 

unrhyw un ohonynt fod yn berthnasol wrth benderfynu'r cwestiwn yma, 

ond ni fydd y Côd yn dangos chwaith beth mae pob pwynt bwled yn ei 

olygu mewn gwirionedd, na pha ffactorau allai fod yn fwy perthnasol 

mewn unrhyw achos penodol". Gallai hynny'n amlwg fod yn llai o 

gymorth ac yn llawer gwaeth na'r sefyllfa gyfredol. Felly mae angen 

cynllunio unrhyw godeiddio'n ofalus i gynyddu ac nid gostwng sicrwydd 

i bob parti.  

Y term "Cwrtil" mewn cyfraith achos 

18.138 Nid yw "cwrtil" yn air sy'n cael ei ddefnyddio mewn Cymraeg pob dydd; mae'r gair 

yma, a'i gyfieithiad Saesneg (curtilage) yn digwydd mewn cyd-destun cyfreithiol yn 

unig.94 Mae'n cwmpasu syniad gweddol syml: y tir sy'n gysylltiedig o fewn graddau 

rhesymol o agosrwydd at adeilad i'r mwyafrif o bwrpasau.  Ni fyddai ei amnewid yn 

                                                

94   Mae'r ddau yn tarddu o'r gair Ffrengig courtil, o'r canol oesoedd; yr ystyr yw "cwrt bach". 
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syml gyda therm arall yn datrys y broblem, sef sut i ddiffinio'n fanwl gywir pa dir sydd 

i gael ei ystyried fel tir sy'n gysylltiedig â'r adeilad ar ddyddiad penodol.   

18.139 O ran pennu a yw un strwythur (B) yng nghwrtil prif adeilad arall (A), mae'r llysoedd 

wedi ystyried hyn lawer o weithiau; ac maent felly wedi darparu canllaw defnyddiol y 

gellir ei ddefnyddio mewn achosion eraill.  Efallal mai'r penderfyniad mwyaf nodedig 

yw penderfyniad y Llys Apêl yn achos y Twrnai Cyffredinol v Cyngor Bwrdeistref 

Calderdale,95 oedd yn ymwneud â'r cwestiwn a oedd strwythur o fewn cwrtil adeilad 

yn y rhestr.  Cyfeiriodd y llys at nifer o benderfyniadau yn dangos y gallai gwahanol 

ffeithiau arwain at wahanol gasgliadau, ac yn wir fod yr un ffeithiau'n gallu arwain at 

wahanol farn farnwrol.96 Ond, daeth i'r casgliad bod: 

Rhaid cymryd tri ffactor i ystyriaeth wrth benderfynu a oedd strwythur 

(neu wrthrych) o fewn ystyr [adran 1(5) Deddf Adeiladau Rhestredig], 

beth bynnag fyddai dehongliad trawsgludo tynn y gair hynafol a 

gweddol aneglur "cwrtil".  Dyma nhw 

(1) 'cynllun' ffisegol yr adeilad rhestredig a'r strwythur; 

(2)      eu perchnogaeth, yn y gorffennol a'r presennol; a 

(3) eu denfydd a'u swyddogaeth, yn y gorffennol a'r presennol97 

18.140 Ac mae'r llysoedd wedi cadarnhau hefyd nad yw'r tir i gyd dan yr un berchnogaeth 

oherwydd bydd y prif adeilad wedi'i gynnwys;98 efallai y bydd rhywfaint o dir dan 

berchnogaeth wahanol wedi'i gynnwys mewn rhai achosion;99 ac nid oes cwrtil gan 

bob adeilad.100 

18.141 Yr anhawster, fel a ganfuwyd gan arolygwyr a beirniaid mewn llawer o achosion, yw 

defnyddio'r fformiwla ar amrediad eang o wahanol sefyllfaoedd ffeithiol.  Felly, lle 

mae tŷ'n uno â phatio, sydd yn ei dro'n cyffinio â lawnt, yna lwyni ac yna ardd lysiau 

gyda waliau o'i chwmpas (a ddefnyddir yn awr fel pwll nofio), yna badog, yna 

goedwig, lle yn union mae ffin y cwrtil?   

Casgliad 

18.142 Rydym yn ystyried dros dro na fydd hi'n bosibl dyfeisio diffiniad cyflawn o'r term 

"cwrtil", sy'n berthnasol ymhob sefyllfa.  Ymhellach, mae'n ymddangos nad oes 

unrhyw air arall mewn Cymraeg a Saesneg modern sy'n air cyfystyr ag o Fodd 

bynnag, rydym yn cydnabod nad yw "cwrtil" - yn wahanol i "annedd" - yn air a 

                                                

95  (1982) 46 P & CR 399. 

96  Methuen-Campbell v Walters [1979] QB 325; Vestry of St Martin' in the Fields v Bird [1985]...... QB 4128; a 

Pilbrow v Vestry of the Parish of St Leonard Shoreditch [1985] 1 QB 433. 

97  [1983] JPL 310, AC trwy Stephenson LJ. Gweler hefyd Watson-Smyth v Yr Ysgrifennydd Gwladol  

[1992]JPL 451; Skermitts of Nottingham Ltd v Yr Ysgrifennydd Gwladol  [2001]QB 59, CA. 

98  Collins v Yr Ysgrifennydd Gwladol [1985] EGCS 15; James v Yr Ysgrifennydd Gwladol [1991] 1PLR 58; 

Lowe v Y Prif Ysgrifennydd Gwladol [2003]1 PLR 81. 

99  Calderdale [1983] JPL 310, AC, CA. 

100  R (Hammerton) v London Underground Ltd [2003] JPL 984. 
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ddefnyddir yn gyffredin, a barnwn y byddai'n ddefnyddiol cynnwys diffiniad ohono, 

sy'n golygu mai dyma'r tir sy'n cysylltu'n agos ag adeilad.Wrth gwrs, nid yw hynny'n 

ddiffiniad manwl gywir ynddo'i hun; a dylid ei wneud yn fwy manwl trwy ddarpariaeth 

a fydd yn golygu bod y cwestiwn a yw un strwythur yng nghwrtil strwythur arall, yn 

cael ei ateb mewn perthynas â thri ffactor y cyfeirir atynt ym mhenderfyniad 

Calderdale, a nodwyd uchod.101 

18.143 Ni fyddai hynny'n achub y blaen ar rôl y llysoedd wrth weithredu'r egwyddorion 

sylfaenol hynny i ffeithiau achosion penodol sy'n codi yn y dyfodol, ond o leiaf 

byddai'n sefydlu'r egwyddorion sydd i gael eu hystyried.  A gallai canllawiau mwy 

manwl, anstatudol barhau i gael eu cyhoeddi, fel y maent ar hyn o bryd, gan ddangos 

sut y gellid gweithredu'r egwyddorion hynny mewn sefyllfaoedd penodol. 

18.144 Byddai'n ddefnyddiol hefyd i egluro'r union ddyddiad y mae maint cwrtil adeilad i gael 

ei ystyried.  Ond, byddai hynny wedi'i wneud orau yng nghyd-destun y Côd 

Amgylchedd Hanesyddol.  Felly rydym wedi cyffwrdd â hyn yn fyr ym Mhennod 13 y 

Papur Ymgynghori yma.102 

Cwestiwn ymgynghori 18-16. 

Ystyriwn dros dro y byddai'n ddefnyddiol i'r Bil gynnwys darpariaeth sydd yn nodi 

mai cwrtil adeilad yw'r tir sydd wedi'i gysylltu agosaf iddo, a rhaid penderfynu a yw 

un strwythur o fewn "cwrtil" adeilad mewn perthynas â:  

(1) 'chynllun' ffisegol yr adeilad a'r strwythur; 

(2) eu perchnogaeth, yn y gorffennol a'r presennol; a 

(3) eu defnydd a'u swyddogaeth, yn y gorffennol a'r presennol. 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

DIFFINIAD O "AMAETHYDDIAETH" A THERMAU PERTHNASOL  

"Amaethyddiaeth" ac "amaethyddol" 

18.145 Mae'r termau "amaethyddiaeth"103 ac “amaethyddol”104 wedi eu diffinio'n gynhwysfawr 

yn adran 336 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990; 

  mae "amaethyddiaeth" yn cynnwys garddwriaeth, tyfu ffrwythau, tyfu hadau, 

ffermio llaeth, bridio a chadw da byw (yn cynnwys unrhyw greadur a gedwir i 

gynhyrchu bwyd, gwlân, crwyn neu flew, neu at ddibenion ei ddefnyddio wrth 

                                                

101  I gael darpariaeth gymaradwy, gwelwch Ddeddf Treth Gorfforaethol 2010, a.730C, a roddwyd i mewn o dan 

Ddeddf Cyllid 2013,  Atod.14. 

102  Gweler paragraffau 13-184-13.187. 

103  Defnyddiwyd yn DCGTH 1990, au 55, 147 a 315, Atodlenni 5 a 9. 

104  Defnyddiwyd (ar wahân i'w ddefnyddio mewn termau megis "uned amaethyddol) yn DCGTH 1990, a 171. 
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ffermio tir), defnyddio'r tir fel tir pori, dolydd, tir helyg, gerddi marchnad a thir 

planhigfa, a defnyddio tir ar gyfer coedwig lle mae'r defnydd hwnnw'n ategol at 

ffermio'r tir i bwrpasau amaethyddol eraill, a bydd "amaethyddol" yn cael ei 

ddehongli yn unol â hynny; 

18.146 Mae "Amaethyddol"105 wedi'i ddiffinio hefyd:  

(1)  yn adran 147 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 at ddibenion adrannau 1

 45, 146 a 147 (hysbysiadau prynu), ac 

(2)  yn adran 171, i bwrpasau Pennod 2 Rhan 6 (hysbysiadau malltod). 

18.147 Yn y ddau achos, mae'r ddarpariaeth yn Neddf Cynllunio Gwlad aThref 1990 yn 

mynegi diffiniad o "amaethyddol" yn adran 109 Deddf Amaethyddiaeth 1947, sydd yn 

yr union eiriau â'r diffiniad yn adran 336 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.  Mae 

adran 147 ac adran 171 yn ychwanegu bod "cyfeiriadau at ffermio tir yn cynnwys 

cyfeiriadau at wneud gweithgareddau amaethyddol mewn perthynas â'r tir".Yn 

amodol ar yr ychwanegiad hwnnw, nid yw'r diffiniadau o "amaethyddol" yn 

ychwanegu unrhyw beth at hwnnw yn adran 336, ac nid oes angen eu cynnwys yn y 

Bil. 

18.148 Mae Rhan 6 Atodlen 2 Gorchymyn Datblygu Cyffredinol a Ganiateir yn cynnwys 

cyfeiriadau eang at "amaethyddiaeth", ond nid yw'n eu diffinio ymhellach, heblaw i 

gynnwys gweithgareddau penodol at ddibenion penodol. 

“Tir Amaethyddol” 

18.149 Mae Pennod 1 Rhan 6 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn ymwneud â chyflwyno 

hysbysiad prynu mewn perthynas â "thir amaethyddol", lle mae gan yr un sy'n 

gwneud y cais ddiddordeb mewn tir amaethyddol yn yr un uned.  Mae adran 147 yn 

defnyddio'r un diffiniad o "dir amaethyddol" ag ydyw adran 109 Deddf 1947, fel a 

ganlyn: 

Mae'r term "tir amaethyddol" yn golygu tir a ddefnyddir ar gyfer 

amaethyddiaeth sy'n cael ei ddefnyddio felly at ddibenion masnach neu 

fusnes, neu sydd wedi'i ddynodi gan  y Gweinidog at ddibenion yr is-

adran yma, ac yn cynnwys unrhyw dir a ddynodwyd yn dir a ddylai, ym 

marn y Gweinidog, gael ei ddefnyddio ar gyfer amaethyddiaeth: 

Ar yr amod na fydd unrhyw ddynodiad o dan yr is-adran yma'n ymestyn- 

(a) i dir a ddefnyddiwyd fel tiroedd pleser, gerddi preifat neu erddi 

rhandir, neu 

(b)   i dir a gedwir neu a gynhelir yn bennaf neu'n gyfan gwbl i 

bwrpasau chwaraeon neu adloniant, heblaw lle mae'r Gweinidog 

yn fodlon na fyddai ei ddefnyddio ar gyfer amaethyddiaeth yn 

anghyson gyda'i ddefnydd at y dibenion a nodwyd ac mae wedi'i 

nodi felly yn y dynodiad. 

                                                

105  Defnyddiwyd (ar wahân i'w ddefnyddio mewn termau megis "uned amaethyddol) yn DCGTH 1990, a 171. 
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18.150 Ni wyddys a yw'r Gweinidog wedi dynodi unrhyw ran ohono, ac, os ydyw, faint o dir 

o dan adran 109.  Byddai'n ymddangos nad yw'r diffiniad penodol iawn o dir 

amaethyddol yn adran 147 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn ychwanegu 

unrhyw beth at yr ymadrodd cyffredinol "tir amaethyddol", sydd wedi'i ddehongli'n 

gyfan gwbl yng nghyd-destun "amaethyddiaeth" a ystyrir uchod. Ac mae'r cyfeiriad 

aneglur at y cynllun o ddynodiad Gweinidogol yn debygol o fod yn ddryslyd i 

ddefnyddwyr y Bil.   

18.151 Mae Rhan 6 Atodlen 2 i Orchymyn Datblygu Cyffredinol a Ganiateir - sy'n darparu ar 

gyfer hawliau datblygu a ganiateir ar gyfer tir amaethyddol - yn diffinio'r term "tir 

amaethyddol" fel a ganlyn: 

Tir sydd, cyn y gwneir y datblygiad a ganiateir gan y Rhan yma, yn dir a 

ddefnyddir ar gyfer amaethyddiaeth ac sy'n cael ei ddefnyddio felly i 

bwrpasau masnach neu fusnes, ac yn eithrio unrhyw dŷ annedd neu 

ardd. 

18.152 Mae hwn yn ddiffiniad ychydig mwy penodol na'r diffiniad cyffredinol a nodir uchod, 

ond ystyriwn y byddai'n dal i fod yn briodol ar gyfer dehongli Rhan 6 y Ddeddf ac 

hefyd Rhan 6 Atodlen 6 ill dau i'r GDCG.  

Termau eraill sy'n ymwneud ag amaethyddiaeth 

18.153 Defnyddir y term "uned amaethyddol" mewn nifer o leoedd yn Neddf Cynllunio Gwlad 

a Thref 1990 mewn perthynas â hysbysiadau prynu a hysbysiadau malltod.106 Mae 

wedi'i ddiffinio i'r ddau bwrpas, yn adran 171 Deddf Cynlluno Gwlad a Thref 1990107, 

fel a ganlyn: 

tir wedi'i feddiannu fel uned at ddibenion amaethyddol, yn cynnwys 

unrhyw dŷ annedd neu adeilad arall sydd wedi'u meddiannu gan yr un 

person i bwrpas ffermio'r tir. 

18.154 Defnyddir y term hefyd nifer o weithiau yn Rhan 6 Atodlen 2 i'r Gorchymyn Datblygu 

Cyffredinol a Ganiateir - sy'n darparu ar gyfer hawliau datblygu a ganiateir ar gyfer tir 

amaethyddol.  Mae hynny'n ei ddiffinio yn yr un termau ag ydyw yn y Ddeddf, heblaw 

ei fod hefyd yn cynnwys unrhyw annedd ar y tir sydd wedi'i feddiannu gan weithiwr 

fferm. 

18.155 Byddai'n ymddangos bod y ddau ddiffiniad yn ceisio cyfeirio at yr un cysyniad, ac y 

byddai'n fwy boddhaol i'r diffiniad sydd yn y Gorchymyn Datblygu Cyffredinol a 

Ganiateir, neu ddiffinad sydd â'r un effaith i raddau mawr, gael ei gynnwys yn y Bil.  

18.156 Defnyddir y termau "tenant amaethyddol" a "daliad amaethyddol" yn adran 65 yn 

unig, a chânt eu diffinio yno (trwy gyfeiriad at Ddeddf Daliadau Amaethyddol 1986 a 

Deddf Tenantiaethau Amaethyddol 1995). Byddai'n ymddangos yn ddoeth i'r rhain 

gael eu cynnwys ochr yn ochr â'r darpariaethau sydd yn yr adran honno ar hyn o 

bryd. 

                                                

106  Defnyddiwyd yn DCGTH 1990 au 145, 149 i 151, 154, 155, 157, 158., 160 I 164, 166, 168, 171, a 307. 

107  DCGTH 1990, a 147 yn mynegi'r diffiniad yn a. 171. 
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Casgliad 

18.157 Rydym yn ystyried dros dro y byddai o gymorth i ddefnyddwyr y Côd petai'r holl 

ddiffiniadau cysylltiedig yma - cyn belled â'u bod yn parhau'n ofynnol - yn cael eu 

dwyn ynghyd mewn un lle, mae'n debyg yn adran ddehongliad cyffredinol y Bil. 

Cwestiwn ymgynghori 18-17. 

Cynigiwn dros dro bod y dylai rhan ddehongli'r Bil gynnwys diffiniadau o'r termau 

canlynol: 

(1) "amaethyddiaeth" ac "amaethyddol", ar linellau'r diffiniad sydd ar hyn o 

bryd yn adran 336 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, gyda chyfeiriad at 

ffermio yn ychwanegol ato yn unol â'r rheiny sydd ar hyn o bryd yn adran 147 

a 171; a 

(2) "tir amaethyddol" ac "uned amaethyddol", yn fras yn unol â'r diffiniad yn 

Rhan 6 Atodlen 2 y GDCG. 

ac fe gynigwn dros dro nad oes diffiniadau pellach o'r termau hynny i'w 

darparu mewn perthynas â hysbysiadau prynu a hysbysiadau malltod; 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

DARPARIAETHAU AMRYWIOL 

18.158 Mae adran 314 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn galluogi cyngor sir i 

gyfarwyddo bod modd trin rhai o'r treuliau sydd ganddo fel rhai a grewyd mewn 

perthynas â darn yn unig o'i ardal, fel bod modd eu hadlewyrchu'n briodol yn y 

galwadau treth gyngor yng ngwahanol rannau'r sir. O ystyried bod system unedol o 

lywodraeth leol yng Nghymru, mae'n ymddangos bod y ddarpariaeth hon yn 

ddiangen. 

18.159 Mae adran 335 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn ymwneud â'r berthynas rhwng 

y cynllun modern o reolaeth cynllunio a deddfwriaeth gynllunio oedd mewn grym ar 

amser neu oddeutu amser pasio Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1947. Mae'n 

ymddangos ei fod yn ddarfodedig. 

18.160 Mae Rhannau 1 a 2 Atodlen 16 i Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn ymwneud ag 

adrannau 314 a 315 y Ddeddf; mae Rhan 3 yn ymwneud ag adran 315 a 318; a Rhan 6 

ag adran 318.  O ystyried ein cwestiynau ymgynghori yn gynharach yn y Bennod108, 

rydym yn ystyried dros dro bod yr Atodlen yn ddiangen.   

 

                                                

108  Gweler paragraffau 18.48 i 18.49 (DCGTH 1990, a 318 eiddo eglwysig), paragraffau 18.70 - 18.73 (a 315) 

rheoliadau mwynau) a para 18.159 (a 314 - treuliau cyngor sir). 
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Cwestiwn ymgynghori 18-18.  

Cynigiwn dros dro na ddylid cynnwys y Côd Cynllunio, y darpariaethau a ganlyn, am 

eu bod yn ymddangos yn ddarfodedig neu'n ddiangen: 

(1) adran 314 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (dosrannu treuliau gan 

gynghorau sir);  

(2) adran 335 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (y berthynas rhwng 

deddfwriaeth gynllunio a deddfwiaeth arall oedd mewn grym yn 1947); ac 

(3) Atodlen 16 i Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (darpariaethau'r Ddeddf 

wedi eu defnyddio neu eu haddasu gan amrywiol ddarpariaethau eraill yn y 

Ddeddf). 

Ydy'r ymgyngoreion yn cytuno? 

 

 

 


