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RHESTR TERMAU 

Adeilad rhestredig Adeilad sydd wedi’i gynnwys gan Weinidogion Cymru mewn rhestr 

o adeiladau o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig, 

ar gyngor Cadw. 

Amod cyn cychwyn  Amod a atodir i ganiatâd cynllunio sy’n ei gwneud yn ofynnol i 

fanylion penodol y datblygiad gael eu cymeradwyo, neu i gamau 

gweithredu eraill gael eu cymryd, cyn cychwyn ar y datblygiad (neu 

o bosibl cyn meddiannu adeilad).  

Amod Grampian   Amod a atodir i ganiatâd cynllunio sy’n ei wahardd rhag cael ei 

weithredu nes bod rhyw ddigwyddiad penodol wedi digwydd. 

Ardal gadwraeth  Ardal o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig ac y 

mae’n ddymunol gwarchod neu wella’i chymeriad neu’i golwg, 

sydd fel arfer wedi’i dynodi fel y cyfryw gan yr awdurdod cynllunio.  

Ardoll Seilwaith 

Cymunedol 

Ardoll a godir ar y rhan fwyaf o ddatblygiadau newydd, a 

ddefnyddir i ariannu seilwaith lleol (megis parciau, cyfleusterau 

chwaraeon a gorsafoedd heddlu), a osodir mewn ardaloedd lle 

mae’r awdurdod cynllunio wedi dewis ei chodi.  

Arolygiaeth Gynllunio Un o asiantaethau gweithredol Gweinidogion Cymru, sy’n gyfrifol 

am benderfynu ar geisiadau a alwyd i mewn ac apeliadau, a 

chynnal ymchwiliadau i gynlluniau datblygu drafft. 

Asesiad o’r Effaith 

Amgylcheddol 

Yr asesiad o effaith rhai prosiectau cyhoeddus neu breifat mwy 

sylweddol ar yr amgylchedd, yn wreiddiol yn ofyniad o dan 

Gyfarwyddeb berthnasol yr UE. 

Awdurdod cynllunio Awdurdod lleol neu awdurdod parc cenedlaethol, sy’n gyfrifol am 

lunio cynllun datblygu a phenderfynu ar geisiadau am ganiatâd 

cynllunio (y cyfeirir ato mewn deddfwriaeth fel “awdurdod cynllunio 

lleol” neu “awdurdod cynllunio mwynau”). 

Awdurdod cynllunio lleol 

(ACLl) 

Gweler “Awdurdod cynllunio”. 

Cadw Gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru.  

Caniatâd cynllunio  Cymeradwyaeth a roddir gan yr awdurdod cynllunio neu 

Weinidogion Cymru i ymgymryd â datblygu. 

Corfforaeth datblygu trefol Sefydliad a sefydlir gan Weinidogion Cymru i ddatblygu ardal 

drefol. 

Crogrent Rhent sy’n cynrychioli gwerth blynyddol llawn eiddo ar y farchnad 

agored, neu’r rhent ar y farchnad, 
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Cydsyniad adeilad 

rhestredig 

Cydsyniad sy’n ofynnol i ddymchwel adeilad rhestredig neu ei 

newid mewn unrhyw ffordd sy’n debygol o effeithio ar ei gymeriad 

fel adeilad o ddiddordeb arbennig, mewn rhai achosion yn 

ychwanegol at ganiatâd cynllunio (mae methiant i gael cydsyniad 

yn drosedd). 

Cydsyniad ardal gadwraeth  Cydsyniad i ddymchwel adeilad heb ei restru mewn ardal 

gadwraeth, yn ychwanegol at ganiatâd cynllunio (mae methiant i 

gael cydsyniad yn drosedd). 

Cydsyniad heneb 

gofrestredig 

Caniatâd sydd ei angen i ddymchwel neu ymgymryd ag unrhyw 

waith bron sy’n effeithio ar heneb, a geir gan Weinidogion Cymru. 

Cynllun ardal fenter Cynllun a wnaed gan Weinidogion Cymru, o dan Ddeddf 

Llywodraeth Leol, Cynllunio a Thir 1980, sy’n rhoi caniatâd 

cynllunio i bob diben ar gyfer datblygiad a bennir ynddo. 

Cynllun datblygu  Cyfres o ddogfennau a baratoir gan Weinidogion Cymru ac 

awdurdodau cynllunio, sy’n nodi eu cynigion ar gyfer datblygu yn y 

dyfodol ac sy’n rhoi’r cyd-destun polisi ar gyfer gwneud 

penderfyniadau cynllunio. 

Datblygiad o Arwyddocâd 

Cenedlaethol 

Prosiect seilwaith mawr o bwys cenedlaethol (er enghraifft, fferm 

wynt, gorsaf ynni neu gronfa dŵr), y mae angen cymeradwyaeth 

Gweinidogion Cymru yn hytrach na’r awdurdod cynllunio ar ei 

gyfer. 

Datblygu  Ymgymryd â gweithrediadau adeiladu, peirianyddol, mwyngloddio 

neu weithrediadau eraill, neu wneud newid perthnasol i’r defnydd a 

wneir o adeilad neu dir. 

Datblygu a ganiateir  Datblygu, yn fân ei gymeriad fel arfer, y rhoddir caniatâd cynllunio 

ar ei gyfer drwy orchymyn datblygu cyffredinol (neu, yn eithriadol, 

drwy orchymyn datblygu lleol). 

Deddf Adeiladau 

Rhestredig 

Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 

1990 

Deddf Henebion Deddf Henebion a Mannau Archaeolegol 1979 

Egwyddor Whitley  Yr egwyddor bod methiant i weithredu amod cyn cychwyn sy’n 

mynd at wraidd y caniatâd yn gwneud unrhyw ymgais honedig i 

gychwyn ar y datblygiad yn annilys. 

Fframwaith datblygu 

cenedlaethol  

Cynllun, i’w lunio gan Weinidogion Cymru, sy’n nodi polisïau 

cenedlaethol mewn perthynas â datblygu a defnyddio tir yng 

Nghymru, ac sy’n pennu’r categorïau o ddatblygu sy’n gyfystyr â 

datblygu o arwyddocâd cenedlaethol. 

Gorchymyn datblygu Is-ddeddfwriaeth sy’n rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer pob 

datblygiad mewn categori penodol (gorchymyn datblygu 

cyffredinol) neu ar gyfer rhywfaint o ddatblygu mewn ardal benodol 

(gorchymyn datblygu arbennig neu leol) 
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Gorchymyn diogelu coed  Gorchymyn a wneir gan awdurdod cynllunio i ddiogelu coed, 

grwpiau o goed neu goetiroedd penodol er budd amwynder. 

Gorchymyn gorfodi 

cynllunio 

Gorchymyn, a roddir gan lys ynadon ar gais awdurdod cynllunio, 

sy’n caniatáu i’r awdurdod ymestyn y terfyn amser ar gyfer cymryd 

camau gorfodi yn erbyn achos o dorri rheolaeth gynllunio sydd 

wedi cael ei gelu’n fwriadol. 

Heneb gofrestredig  Heneb sydd wedi’i chynnwys gan Weinidogion Cymru yn y gofrestr 

o henebion o dan y Ddeddf Henebion.  

Hysbyseb  Arwydd, hysbyslen, bwrdd, hysbysiad, hysbysfwrdd, cysgodlen, 

llen dywyll, neu unrhyw wrthrych neu strwythur arall, sydd wedi 

cael ei gynllunio neu ei addasu at ddibenion cyhoeddiad, 

cyhoeddusrwydd neu gyfarwyddyd, ac sy’n cael ei ddefnyddio’n 

gyfan gwbl neu’n rhannol at y cyfryw ddiben (heblaw am gofeb neu 

signal rheilffordd). 

Hysbysiad Dirwyn i Ben Gofyniad gan yr awdurdod cynllunio y dylai gweithgarwch neu 

weithrediad neu ddefnydd tir cyfreithlon sy’n bodoli ddod i ben (yn 

amodol ar hawl am iawndal i’r rhai sy’n dioddef colled). 

Hysbysiad gorfodi Hysbysiad a gyhoeddir gan awdurdod cynllunio sy’n ei gwneud yn 

ofynnol i gamau gael eu cymryd i unioni effaith datblygu heb 

awdurdod, yn amodol ar hawl i apelio i Weinidogion Cymru (mae 

peidio â chydymffurfio â’r hysbysiad yn drosedd). 

Hysbysiad malltod Hysbysiad a gyflwynir i awdurdod cynllunio gan berchennog tir, 

sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r awdurdod brynu tir sydd wedi cael ei 

wneud yn annefnyddiol o ganlyniad i’w neilltuo yn y cynllun 

datblygu (neu mewn dogfen debyg). 

Hysbysiad Prynu Hysbysiad a gyflwynir gan berchennog tir i awdurdod cynllunio, 

sy’n ei gwneud yn ofynnol iddo brynu tir sydd wedi’i wneud yn 

annefnyddiol o ganlyniad i benderfyniad cynllunio. 

Hysbysiad stop Hysbysiad a gyhoeddir gan awdurdod cynllunio ar yr un pryd â 

chyhoeddi hysbysiad gorfodi neu’n union ar ôl cyhoeddi hysbysiad 

gorfodi, sy’n ei gwneud yn ofynnol i ddatblygu heb awdurdod ddod 

i ben ar unwaith. 

Hysbysiad stop dros dro  Hysbysiad a gyflwynir gan awdurdod cynllunio sy’n ei gwneud yn 

ofynnol i’r sawl sy’n ei dderbyn dod â datblygu yr ymddengys ei fod 

yn torri rheolaeth gynllunio i ben. 

Hysbysiad torri amodau Hysbysiad a gyhoeddir gan awdurdod cynllunio sy’n ei gwneud yn 

ofynnol i’r sawl sy’n ei dderbyn gydymffurfio â’r amodau a atodir i 

ganiatâd cynllunio a roddwyd ar gyfer datblygiad. 

Hysbysiad tramgwyddo 

cynllunio 

Hysbysiad a gyhoeddir gan awdurdod cynllunio sy’n ei gwneud yn 

ofynnol i’r sawl sy’n ei dderbyn ddarparu gwybodaeth ynghylch 

perchenogaeth tir, y defnydd a wneir ohono, a gweithgareddau 

sy’n digwydd yno, ac esboniad ynghylch pam nad yw’r defnydd 

na’r gweithgareddau hynny yn torri rheolaeth gynllunio. 
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Mwynau Pob sylwedd o fath y cloddir amdano i’w dynnu drwy gloddio 

tanddaearol neu ar yr wyneb, heblaw am dorri mawn at ddibenion 

anfasnachol. 

Nodyn Cyngor Technegol 

(TAN) 

Cyngor manwl a baratoir gan Lywodraeth Cymru ar nifer o 

bynciau. 

Parth cynllunio syml Ardal lle y rhoddir caniatâd cynllunio drwy gynllun parth cynllunio 

syml ar gyfer datblygu mewn dosbarthiadau penodedig.  

Perchennog (tir) Person y byddai ganddo’r hawl i gael y crogrent pe bai’r tir yn cael 

ei osod ar rent. 

Polisi Cynllunio Cymru 

(PCC) 

Polisi cynllunio cenedlaethol, a gyhoeddir gan Lywodraeth Cymru 

ar ôl ymgynghori – Argraffiad 9, a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 

2016; Argraffiad 10, wrthi’n cael ei baratoi. 

Prosiect seilwaith o 

arwyddocâd cenedlaethol 

Prosiect seilwaith mawr mewn un o bum categori (gorsafoedd 

cynhyrchu trydan, llinellau pŵer, storio nwy tanddaearol, 

piblinellau, harbyrau) y mae’n ofynnol cael caniatâd datblygu gan 

yr Ysgrifennydd Gwladol ar ei gyfer (nid caniatâd cynllunio). 

Prynu gorfodol Caffael tir, fel arfer gan awdurdod cyhoeddus ar gyfer prosiect 

cyhoeddus, heb ganiatâd y perchennog, yn amodol ar hawl i 

iawndal i berchenogion a deiliaid a ddadfeddiennir. 

Tariff seilwaith lleol Tariff a gynigiwyd i ddisodli’r ardoll seilwaith cymunedol, sy’n 

cymhwyso tariff isel i’r rhan fwyaf o ddatblygiadau newydd. 

Trwydded cwympo coed Trwydded gan Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n awdurdodi cwympo 

coed, nad yw’n ofynnol i gwympo coed ar raddfa fach nac mewn 

achosion eithriadol eraill. 

Tystysgrif cyfreithlondeb 

defnydd neu ddatblygiad 

arfaethedig 

Tystysgrif a roddir gan yr awdurdod cynllunio i’r perwyl na fyddai 

defnydd tir arfaethedig, na datblygiad y cynigir ei gyflawni, yn 

agored i gamau gorfodi. 

Tystysgrif cyfreithlondeb 

defnydd neu ddatblygiad 

sy’n bodoli 

Tystysgrif a roddir gan yr awdurdod cynllunio i’r perwyl bod 

defnydd tir sy’n bodoli, neu ddatblygiad a gyflawnwyd, yn rhydd 

rhag camau gorfodi. 

Ymgymerydd statudol Corff cyhoeddus sy’n ymgymryd â darparu gwasanaethau 

cyhoeddus penodol, gan gynnwys rheilffyrdd, ffyrdd, traffig awyr, 

camlesi, dociau a harbyrau, nwy, trydan, priffyrdd. 
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TALFYRIADAU ERAILL 

CBS Cyngor Bwrdeistref Sirol 

CD Cyngor Dosbarth 

CNC Cyfoeth Naturiol Cymru 

CS Cyngor Sir  

PEBA Cymdeithas y Bar ar Gynllunio a’r Amgylchedd  

POSW Cymdeithas y Swyddogion Cynllunio (Cymru) 

 

 


