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Beth yw’r ddogfen hon? 
Ysgrifennwyd y llyfryn hwn yn arbennig ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr 
a Siewmyn Teithiol fel canllaw i gynllunio eu safleoedd carafanau.  

Mae’r canllaw yn dilyn cyhoeddi Cylchlythyr y Llywodraeth ym 
Mehefin 2018 (005/2018) “Cynllunio ar gyfer safleoedd Sipsiwn, 
Teithwyr a Siewmyn”. 

Paratowyd y canllaw hwn gan Cymorth Cynllunio Cymru, elusen 
sy’n gweithio i gynyddu ymrwymiad cymunedol mewn cynllunio, 
gydag arian gan Lywodraeth Cymru.  

Ewch i www.planningaidwales.org.uk i gael mwy o wybodaeth.  
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Am beth mae’r canllaw hwn? 
 

 

Gellir darparu safleoedd i Sipsiwn, Teithwyr a Siewmyn Teithiol mewn nifer o 
ffyrdd.  

Gallant fod yn safleoedd cyhoeddus neu breifat ac yn safleoedd i’w rhentu neu 
i’w prynu. Fodd bynnag, daw’r holl safleoedd dan y system gynllunio ac fe’u 
hystyrir yr un fath â mathau eraill o ddatblygiad. 

Mae’r llyfryn hwn yn esbonio sut y gallwch ddweud wrth eich Cyngor ble y 
credwch chi bod angen safleoedd newydd; sut i wneud cais am ganiatâd 
cynllunio i adeiladu safle newydd i chi a’ch cymuned ar eich tir eich hun a beth 
yw eich hawliau os nad yw pethau’n mynd fel y’u cynlluniwyd. 

 

Pethau eraill i’w hystyried 
 

Pan yn bwriadu sefydlu eich safle carafanau eich hun, dylech hefyd ystyried y 
pwyntiau canlynol nas trafodir yn y llyfryn hwn:  

• Bydd yn rhaid i chi ddylunio sut bydd eich safle yn edrych. Ceir canllaw 
ar ddylunio safleoedd cyhoeddus ar wefan Llywodraeth Cymru 
https://gov.wales/designing-gypsy-and-traveller-sites, a gall hwn eich 
cynorthwyo gyda’ch dyluniad. 

• Mae’n debygol y bydd angen trwydded safle carafanau arnoch yn 
ogystal â chaniatâd cynllunio. Dylech wneud cais am y fath drwydded 
gan eich Cyngor lleol.  
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Beth yw cynllunio? 
 

 

Cynllunio yw’r system genedlaethol sy’n rheoli defnydd a datblygu pob darn o 
dir. Mae hyn yn cynnwys tai, ysgolion, ffatrioedd a’r rhan fwyaf o ddibenion 
eraill.   

Mae cynllunio yn rheoli sut mae lleoedd yn newid a’r hyn sy’n rhaid ei 
warchod, mae’n rheoli’r hyn sydd angen ei adeiladu ac ymhle, a sut bydd 
lleoedd yn edrych yn y dyfodol.  

Gall cynllunio da helpu gwella lleoedd a diogelu’r pethau sy’n bwysig. Hefyd 
gall cynllunio helpu i ddatrys problemau i unigolion a chymunedau, er 
enghraifft, pa fath o dai sydd eu hangen ac ymhle. 

Ystyrir safleoedd Sipsiwn, Teithwyr a Siewmyn Teithiol dan yr un system 
gynllunio.  

Mae penderfyniadau a pholisïau cynllunio yn effeithio ar fywydau eich 
cymuned a’r ardal ble rydych yn byw. Golyga hyn bod yn rhaid i chi a’ch 
cymuned ddeall y system gynllunio a chymryd rhan ynddi.  

Yn ogystal, bydd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn 
berthnasol i sicrhau cyflawni anghenion y presennol heb amharu ar anghenion 
cenedlaethau’r dyfodol. 

 

Ar gyfer pwy mae’r canllaw hwn?  
 

Y gynulleidfa darged yw Sipsiwn a Theithwyr yn cynnwys Siewmyn Teithiol. 
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Pwy yw Sipsiwn a Theithwyr? 
 

Rhoddir y diffiniad o Sipsiwn a Theithwyr yn Neddf Tai (Cymru) 2014:  

• Personau sy’n arfer ffordd nomadig o fyw, beth bynnag fo’u hil neu eu 
tarddiad gan gynnwys:   

 Personau sydd, ar sail eu hanghenion addysg, eu hanghenion 
iechyd neu eu henaint eu hunain, neu anghenion addysg, anghenion 
iechyd neu henaint eu teulu neu ddibynnydd, ac ar y sail honno yn 
unig, wedi rhoi’r gorau i deithio dros dro neu yn barhaol; ac   

 Aelodau o grŵp trefnedig o siewmyn teithiol neu bersonau sy’n rhan 
o syracasau teithiol (pa un a ydynt yn cyd-deithio mewn grŵp o’r fath 
ai peidio).    

• Unrhyw bersonau eraill sydd â thraddodiad diwylliannol o nomadiaeth 
neu o fyw mewn cartref symudol.  

Bwriad y diffiniad uchod yw sicrhau y cynhwysir Sipsiwn Romani ethnig a 
Theithwyr Gwyddelig, yn ogystal â’r rheiny o unrhyw grŵp ethnig sy’n dilyn 
math nomadaidd o fywyd.  

Mae’r diffiniad hefyd yn cynnwys Siewmyn Teithiol. Gellid hefyd cynnwys 
Teithwyr Newydd yn y diffiniad os gallant arddangos traddodiad diwylliannol o 
nomadiaeth neu o fyw mewn cartrefi symudol. 

Mae Siewmyn Teithiol yn teithio ar draws y wlad yn cynnal ffeiriau a syrcasau, 
ym misoedd yr haf fel arfer. Fodd bynnag, mae’n ofynnol bod ganddynt 
safleoedd parhaol i storio a chynnal a chadw eu cyfarpar a dibenion preswyl. 
Ambell waith gelwir y safleoedd hyn yn aneddau’r gaeaf er bod yn rhaid iddynt 
fod ar gael i’w defnyddio trwy gydol y flwyddyn. 
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Cynllunio ymlaen llaw 
 

 

Os ydych yn edrych i’ch dyfodol i sicrhau bod gennych le i aros neu le i 
deuluoedd eich plant i aros, gallwch ddweud wrth y Cyngor, er mwyn iddynt 
ystyried eich anghenion yn eu polisïau a’u cynlluniau yn y dyfodol.  

Gall hyn helpu pan byddwch yn cyflwyno cais cynllunio yn y dyfodol. Os nad 
yw’r Cyngor yn gwybod beth yw eich anghenion ni allant ddarparu ar eu cyfer.  

Mae dwy brif ran i gynllunio ymlaen llaw ar gyfer safleoedd newydd.   

Yn gyntaf, mae’n rhaid i’r Cyngor ddarganfod a oes angen 
safleoedd newydd ar gyfer carafanau Sipsiwn a Theithwyr. Gelwir 
hyn yn Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr (ALlSTh). Mae’r broses 
hon yn berthnasol hefyd i Siewmyn Teithiol. Mae hwn yn gyfle 
pwysig i chi ddweud wrth y Cyngor am eich anghenion. 

Os bydd yr ALlSTh yn barnu bod angen safleoedd newydd, yna 
mae’n ddyletswydd ar y Cyngor i ddod o hyd i leoliadau priodol.  
Gellid gwneud hyn fel rhan o’r ‘Cynllun Datblygu Lleol’ neu gellir 
delio â hyn trwy’r broses cais cynllunio. Mae hefyd yn bwysig eich 
bod chi a’ch cymuned yn eu helpu i wneud hyn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dywedwch wrth eich Cyngor 
beth yw eich anghenion a’ch 
gofynion. 

Yna gallant gynllunio’n iawn 
ar gyfer eich cymunedau. 

 

1 

2 
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Chwe chwestiwn pwysig i ofyn i chi’ch hun: 
 

Os ydych yn meddwl am eich dyfodol neu ddyfodol eich teulu, dylech ofyn y 
cwestiynau canlynol i chi’ch hun: 

 

Ydych chi neu unrhywun o’ch teulu yn byw wrth ochr y 
ffordd neu ar ryw fath o safle diawdurdod? 

 

Ydych chi neu unrhywun o’ch teulu yn byw ar safle preifat 
neu Gyngor sy’n orboblog? 

 

Os ydych chi’n byw ar safle, a fydd eich plant yn cael 
trafferth i ddod o hyd i lain rhydd i symud iddo pan 
fyddant wedi tyfu a chanddynt deuluoedd eu hunain? 

 

Ydych chi neu unrhywun o’ch teulu yn byw mewn tŷ neu 
fflat ond yn dymuno symud yn ôl i safle? 

 

Ydych chi’n dymuno prynu tir ar gyfer eich safle eich 
hun? 

 

Ydych chi’n ymwybodol o dir a all fod ar gael fel 
datblygiad safle arfaethedig y gall y Cyngor ei ystyried ar 
gyfer eich anghenion? 

 

Os atebwch yn gadarnhaol i unrhywun o’r cwestiynau hyn, mae’n bwysig iawn 
eich bod yn dweud wrth eich Cyngor er mwyn iddynt wybod am eich 
anghenion a’ch dymuniadau.   

Y ffordd orau i wneud hyn yw trwy’r ALlSTh a’r Cynllun Datblygu Lleol. Ceir 
mwy o wybodaeth am yr ALlSTh yn “Cynnal Asesiadau o Anghenion Llety 
Sipsiwn a Theithwyr: Canllawiau” Mai 2015, a baratowyd gan Lywodraeth 
Cymru a cheir manylion am sut i gael y ddogfen hon yn Atodiad 2 y canllaw 
hwn. Yn ogystal, gall Cynghorau gynhyrchu eu canllawiau eu hunain ar y 
mater hwn gyda chyfeiriadau penodol at eu hardal hwy ac felly mae’n ddoeth i 
gysylltu â’r Cyngor ynghylch hyn hefyd. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Faint o leiniau sydd eu hangen?  
 

 

Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr  
 

Yr Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr (ALlSTh) yw 
eich cyfle chi i ddangos bod angen safle newydd 
arnoch. 

Prif amcan yr Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr 
(ALlSTh) yw rhoi gwybod i’r Cyngor yr angen 
presennol, ac yn y dyfodol, am lety i Sipsiwn, 
Teithwyr a Siewmyn Teithiol.  

Mae asesiad yn nodi os yw’n ofynnol darparu llety ychwanegol ar gyfer 
Sipsiwn,Teithwyr a Siewmyn Teithiol ac fe’i defnyddir gan y Cyngor i 
hysbysu faint o safleoedd a lleiniau y dylid eu darparu. Dylai hyn hefyd 
gynnwys hysbysu creu polisïau ar gyfer safleoedd yng Nghynllun 
Datblygu Lleol (CDLl) y Cyngor. Bydd hefyd yn 
berthnasol i hysbysu ystyriaeth o geisiadau 
cynllunio. Mae’n rhaid ystyried Teithwyr a’u 
plant a’u perthnasau eraill syn byw mewn tai i 
weld a ydynt yn dymuno symud allan o, neu i 
mewn i’r fath lety.  

Faint o leiniau 
sydd eu hangen 
arnoch? 

Yr ALlSTh yw eich 
cyfle chi i ddangos 
bod angen safle 
arnoch.  
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Mae dealltwriaeth o faterion llety Teithwyr yn bwysig er mwyn sicrhau 
bod y Cyngor yn darparu digon o safleoedd ac osgoi’r problemau sy’n 
gysylltiedig â darpariaeth ad hoc neu diawdurdod.  Mae’n rhaid i’r 
Cyngor wybod yr hyn mae pobl yn ei ddymuno e.e. i berchenogi 
safleoedd neu i rentu safle. Mae’n rhaid iddynt feddwl am y bobl sy’n 
byw yn eich ardal yn ogystal â’r rhai sy’n pasio trwodd.   

 

Sut y cynhelir yr Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr 
 

Yn Neddf Tai (Cymru) 2014 mae’n ofyn 
statudol bod angen cynnal asesiad llety i 
Sipsiwn, Teithwyr a Siewmyn Teithiol ynghyd 
â dyletswydd i ddarparu safleoedd ble nodir 
yr angen gan yr asesiad. Mae’n rhaid i’r 
Cyngor gynnal yr asesiad hwn.  

Dylid cynnal yr ALlSTh bob 5 mlynedd a 
darparu safleoedd ble mae’r asesiad yn nodi 
angen, nas atebwyd, ar gyfer lleiniau i gartrefi 
symudol.  

Dylech wirio gyda’ch Cyngor 
pryd y cynhelir yr adolygiad 
nesaf. 

Bydd y Cynghorau yn dymuno 
darganfod y wybodaeth 
ganlynol, trwy holiadur neu 
gyfweliadau.  

 

 

Esiampl o holiadur 
ALlSTh >> 
 

 

 

 

 

Mae eich Cyngor 
angen gwybod am 
eich anghenion llety 
er mwyn cynllunio ar 
gyfer y nifer cywir o 
leiniau a safleoedd 
newydd  
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Beth sy’n digwydd os na chymerwch chi ran yn yr 
Asesiad? 
 

Os na weithiwch chi gyda’ch Cyngor a dweud wrthyn nhw beth yw eich 
anghenion chi a’ch teulu, ni fyddant yn gallu cynllunio ymlaen llaw ar gyfer y 
nifer o safleoedd a lleiniau newydd sydd eu hangen.  

Os na fydd gan y Cyngor wybodaeth gywir gall hyn ei gwneud yn fwy anodd i 
gael caniatâd cynllunio ar gyfer safle yn y dyfodol. 

 

 

 
 
 
 
 

Beth sy’n digwydd os na fydd y Cyngor yn gofyn i chi 
gymryd rhan? 
 

Fel y dywedwyd, mae gan y Cyngor ddyletswydd i gynnal y fath asesiadau. Yn 
ogystal, os na fydd y Cyngor yn cynnal ALlSTh yn iawn a gyda’ch help chi, ni 
allant gynllunio ar gyfer y safleoedd sy’n rhaid eu hadeiladu.   

Ni fyddant yn gallu creu polisïau cyfoes yn eu Cynllun Datblygu Lleol. Mewn 
achos fel hyn, gall yr Arolygydd Cynllunio annibynnol, sy’n gwirio polisïau 
Cynllun Datblygu Lleol y Cyngor, newid rhai polisïau. 

Bydd y Cyngor yn ystyried unrhyw angen newydd fel rhan o gais cynllunio; 
fodd bynnag, byddant hefyd yn ystyried a oes safleoedd ar gael eisoes yn yr 
ardal.  

Os bydd y teulu yn apelio penderfyniad, gall Arolygydd Cynllunio annibynnol 
ystyried a oes gan y Cyngor wybodaeth ddibynadwy i brofi nad oes prinder 
llety i Sipsiwn a Theithwyr yn eu hardal. 

Ceir mwy o wybodaeth ar yr ALlSTh yn “Cynnal Asesiadau o Anghenion Llety 
Sipsiwn a Theithwyr: Canllawiau” Mai 2015, a baratowyd gan Lywodraeth 
Cymru. Yn ogystal, gall Cynghorau gynhyrchu eu canllawiau eu hunain ar y 
mater hwn gyda chyfeiriadau penodol at eu hardal hwy ac felly mae’n ddoeth i 
gysylltu â’r Cyngor ynghylch hyn hefyd. 

Os na chymerwch chi ran yn yr ALlSTh 
ni fydd y Cyngor yn gallu cynllunio 
ymlaen llaw yn iawn ar gyfer y nifer o 
safleoedd a lleiniau newydd sydd eu 
hangen. 
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Ble ddylai safleoedd newydd fod? 
 

 

Y Cynllun Datblygu Lleol 
 

Os yw’r ALlSTh yn dangos bod angen 
safleoedd newydd i Sipsiwn a Theithwyr 
yn yr ardal, mae’n rhaid i’r Cyngor 
weithio gyda chi i ddod o hyd i leoedd 
priodol ar gyfer safleoedd newydd i 
Sipsiwn a Theithwyr.   

Yn y polisi cynllunio cenedlaethol mae’n 
ofynnol bod Cynghorau yn dod o hyd i 
ac yn dangos lleoedd priodol i Sipsiwn a 
Theithwyr yn y ‘Cynllun Datblygu Lleol’.  
Bydd yr ALlSTh yn ystyriaeth allweddol 
wrth wneud hyn. 

Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn helpu penderfynu pa ddefnydd o’r tir, megis 
tai, all ddigwydd ym mha leoedd.  

Mae’n cynnwys nifer o bolisïau a ddefnyddir i benderfynu ar geisiadau 
cynllunio ar gyfer pob math o ddatblygiad yn cynnwys safleoedd i Sipsiwn a 
Theithwyr.  

Mae’n bwysig eich bod yn cymryd rhan ym mharatoi’r Cynllun Datblygu Lleol i 
sicrhau yr ystyrir anghenion y gymuned Sipsiwn a Theithwyr. Mae’r Cynllun 
Datblygu Lleol yn gosod allan ble dylai’r safleoedd newydd fynd.   
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Bydd pob rhan o’r gymuned leol yn cymryd rhan. Mae’n rhaid i’ch Cyngor 
wrando ar y sylwdau gan bobl a grwpiau lleol a’u hystyried wrth baratoi’r 
cynllun. 

Cyn dechrau gweithio ar y Cynllun Datblygu Lleol, mae eich Cyngor yn paratoi 
‘Cynllun Cynnwys Cymunedau’. Mae hyn yn bwysig oherwydd mae’n gosod 
allan sut a phryd bydd pobl yn cymryd rhan.  

 
 

Mae’n rhaid i’r Cynllun Cynnwys Cymunedau ddatgan sut bydd Sipsiwn a 
Theithwyr yn cymryd rhan ym mharatoi’r Cynllun. Dylai hefyd ddweud sut y 
byddwch chi a’ch cymuned yn cymryd rhan mewn ffyrdd sy’n parchu eich 
traddodiadau a’ch ffordd o fyw, ac yn adeiladu ymddiriedaeth.   

Pan fydd eich Cyngor yn gofyn am eich sylwadau, mae’n bwysig na fyddwch 
yn colli’r cyfle gan fod dyddiadau terfynol pendant ar gyfer cyflwyno sylwadau. 
Chi a’ch chymuned yw’r bobl orau i ddweud ym mha fannau y dymunwch fyw.  

Bydd eich sylwadau a’ch safbwyntiau yn helpu gwella’r Cynllun Datblygu 
Lleol, a’i gwneud yn haws i chi ddod o hyd i le i aros yn y dyfodol. Gallwch 
sicrhau na fyddwch yn colli’r cyfle i gyflwyno eich safbwyntiau trwy gysylltu ag 
adran gynllunio eich Cyngor a gofyn iddynt am y Cynllun Datblygu Lleol. 
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Dod o hyd i fannau priodol ar gyfer safleoedd newydd 
 

Os bydd yr ALlSTh yn dangos angen eglur am safleoedd i Sipsiwn a 
Theithwyr yn yr ardal, dylai fod gan y Cyngor strategaeth ar gyfer darparu’r 
safleoedd hynny a dylai weithio gyda’ch cymuned i ddod o hyd i safleoedd 
newydd. Dylai’r broses hon gynnwys nodi safleoedd i Sipsiwn a Theithwyr 
trwy’r cynllun Datblygu Lleol sy’n addas ac yn debygol o gael eu datblygu. 
Gellir hefyd nodi safleoedd sy’n briodol ar gyfer byw ynddynt a rhedeg busnes.  

Dylid galw’r safleoedd hyn yn “Safleoedd Posibl” a bydd y Cyngor yn cyhoeddi 
amser penodol pan y gellir anfon y 
fath safleoedd atynt i’w hystyried. 

Os oes angen help arnoch i ddeall sut 
y paratoir y Cynllun Datblygu Lleol, 
neu os oes angen cyngor aroch 
ynghylch y ffyrdd gorau i gyflwyno 
eich sylwadau, gallwch ofyn i Cymorth 
Cynllunio Cymru am eu help. Gweler 
tudalen 38 am eu manylion cyswllt. 

 

Os nad oes digon o leoedd priodol 
 

Os na all eich Cyngor ddangos digon o safleoedd yn ei Gynllun Datblygu Lleol 
i ateb yr angen am safleoedd newydd, mae’n rhaid iddo roi rhesymau eglur 
pam lai. Pe digwydd hyn, dylai’r cynllun osod rheolau eglur i esbonio pa fathau 
o dir fyddai’n briodol ar gyfer safleoedd newydd. Bydd gan y polisïau hyn 
gyfres o feini prawf sy’n rhaid eu cyflawni. 

 

Pam mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn bwysig i chi 
 

Os ydych chi am osod eich safle eich hun, neu os ydych chi’n dymuno i’r 
Cyngor osod safle newydd, bydd yn rhaid cael caniatâd i’r naill a’r llall (hyd yn 
oed os mai’r Cyngor sy’n dymuno ei adeiladu). Pan fo rhywun yn gwneud cais 
am ganiatâd cynllunio, bydd y Cyngor yn edrych ar y Cynllun Datblygu Lleol.  

Os bydd y Cynllun yn dangos ble dylid datblygu safleoedd i Sipsiwn a 
Theithwyr yna mae’n debygol y rhoddir caniatâd i’r safle. Dyma pam mae’n 
bwysig eich bod yn rhoi gwybod i’ch Cyngor ble rydych yn dymuno cael y 
safleoedd newydd ynghyd â pha fath o safleoedd. 

Dylai’r CDLl osod ble 
dylai safleoedd newydd 
fynd. Gallwch leisio 
barn yn hyn trwy 
gymryd rhan yn 
paratoi’r cynllun. 
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Beth fydd yn digwydd os na fyddwch yn cymryd rhan? 
 

Os na fyddwch yn cymryd rhan yn paratoi’r Cynllun Datblygu Lleol, gallwch 
ddarganfod bod y lleoliadau i safleoedd Sipsiwn a Theithwyr mewn mannau 
sy’n anaddas i chi. Os byddwch wedyn yn gwneud cais am eich safle eich hun 
rywle arall, gall y Cyngor wrthod caniatâd. Gallant ddweud bod y Cynllun yn 
dangos lleoliad i safleoedd Sipsiwn a Theithwyr ac y dylech fynd yno.  

Mae’n rhaid i bolisïau cynllunio ynghylch dod o hyd i safleoedd newydd i 
Sipsiwn a Theithwyr fod yn deg a rhesymol. Os ydych am wybod mwy am 
gymryd rhan yn paratoi’r Cynllun Datblygu Lleol, cysylltwch â Cymorth 
Cynllunio Cymru sy’n gallu darparu cyngor proffesiynol, annibynnol, am ddim, 
ar holl faterion cynllunio. 

 

Beth sy’n digwydd os na fydd y cyngor yn gofyn i chi 
gymryd rhan? 
 

Dylai’ch Cyngor geisio eich cynnwys 
chi a’ch cymuned wrth baratoi’r 
Cynllun Datblygu Lleol. Os na fydd yn 
eich cynnwys, ni fydd yn gallu 
cynllunio’n iawn ar gyfer y safleoedd 
sy’n rhaid eu hadeiladu.   

Gallwch chi a’ch cymuned ysgrifennu 
hefyd at y Cyngor mewn ymateb i 
ddogfennau ymgynghori y Cynllun 
Datblygu Lleol. Mae’r dogfennau hyn 
ar gael ar wefan y Cyngor ac mewn llyfrgelloedd cyhoeddus er mwyn i 
unrhywun roi sylwadau. Bydd y Cyngor yn ystyried eich sylwadau ac ymateb 
yn eu dogfennau ac os na fyddant yn cytuno, gall yr Arolygydd Cynllunio 
annibynnol edrych ar y mater gan mae ef / hi sy’n archwilio’r CDLl cyfan. 

 

 

 

 

 

 

Os na fyddwch yn 
cymryd rhan yn paratoi’r 
Cynllun Datblygu Lleol, 
gall fod yn fwy anodd 
nes ymlaen i gael 
caniatâd cynllunio i’r 
safle a ddymunwch. 

Polisi cenedlaethol yn llywio polisi lleol 

Cynlluniau Datblygu Lleol yn gosod polisïau ar 
gyfer safleoedd 

Polisïau yn helpu penderfynu ar geisiadau 
cynllunio 
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Mannau priodol ar gyfer safleoedd newydd 
 
Mae rhai rheolau cynllunio ynghylch ble gall 
safleoedd carafanau Sipsiwn a Theithwyr fynd. 
Mae’r adran hon yn esbonio’r rhai mwyaf pwysig. 

Dylai safleoedd newydd fod yn ‘gynaliadwy’.  
Golyga hyn na ddylai’r safle niweidio’r 
amgylchedd leol ond hefyd y dylai ystyried 
cynnal a chadw a chefnogi rhwydweithiau teulu a chymdeithas. 

Pan fo’ch Cyngor yn meddwl am ba safleoedd i’w cynnwys yn y Cynllun 
Datblygu Lleol, bydd yn edrych ar yr holl wahanol safleoedd posibl i weld pa 
mor gynaliadwy ydyn nhw. Y man cychwyn fydd edrych ar safleoedd posibl o 
fewn neu nesaf at safleoedd presennol.  

Mae nifer o faterion a all gynorthwyo dod o hyd i safle addas, megis cael 
gafael ar iechyd ac addysg a gwasanaethau, felly awgrymir y dylid gofyn am 
gyngor pan yn ystyried safle. 

Gall fod yn bosibl i gael safle mewn man gwledig os oes prinder safleoedd o 
fewn neu yn agos at aneddau. Bydd y Cyngor yn edrych yn ofalus ar y fath 
safleoedd i sicrhau eu bod yn gymesur â’u lleoliad. 

Bydd angen gofod digonol ar safleoedd Siewmyn Teithiol ar gyfer cerbydau a 
chyfarpar. Oherwydd natur eu defnydd dylai bod mynediad rhwydd i’r system 
ffyrdd gan y safleoedd hyn. 
 

Mannau amhriodol ar gyfer safleoedd newydd  
 

Mewn Parciau Cenedlaethol, lleiniau glas, 
lletemau glas, ardaloedd o bwysigrwydd ecolegol, 
ardaloedd lle mae perygl o lifogydd, ardaloedd o 
bwysigrwydd archeolegol neu hanesyddol neu 
ardaloedd eraill i’w diogelu’n arbennig, rheolir 
datblygu’n fwy llym.  

Mae’n llawer mwy anodd i gael caniatâd cynllunio 
yn yr ardaloedd hyn nag yn unrhywle arall. Dylai Cynghorau osgoi pwysau am 
safleoedd newydd yn yr ardaloedd cadwraeth hyn trwy ddod o hyd i dir mewn 
ardaloedd mwy priodol.  

Ni ddylid darparu safleoedd newydd mewn lleoliadau nad oes modd cael 
gafael ar wasanaethau lleol megis addysg a siopau. Dylai safleoedd newydd 
gyfyngu ar sŵn ac effeithiau negyddol i’r gymuned ehangach, megis 
amhariaeth.  

Dylai safleoedd 
newydd fod yn 
gynaliadwy 

Rhaid i safle 
newydd sicrhau 
nad yw’n niweidio 
ei amgylchedd 
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Achosir hyn efallai gan gerbydau’n dod i mewn neu’n symud o amgylch y 
safle, neu gan fusnesau ar y safle.   

Mae safleoedd newydd yn fwy tebygol o gael caniatâd cynllunio os byddant yn 
gweddu i’w hamgylchedd. Ar dir a ddatblygwyd yn flaenorol – “tir llwyd”. 

Bydd safle newydd a gynllunir yn dda ac sydd wedi ei dirlunio helpu i wella’r 
tir. 

Dylai Cynllun Datblygu Lleol cyfredol y Cyngor a chanllawiau cynllunio eraill 
ddarparu cyngor ar ble byddai datblygu yn dderbyniol. Hefyd gall ddarparu 
polisïau cynllunio penodol a chanllawiau sy’n berthynol i safleoedd Sipsiwn a 
Theithwyr.  

 
Rhedeg busnesau ar y safleoedd 
 

Mae rhai Sipsiwn a Theithwyr yn rhedeg busnesau o’r safle ble maent yn byw.  
Yn nhermau cynllunio, mae’r safleoedd hyn yn wahanol i’r safloedd ble mae 
pobl yn byw. Os an ellir dod o hyd i safleoedd priodol ble ceir cymysgedd o 
breswylio a busnesau, dylai’r Cyngor geisio dod o hyd i safleoedd ar wahân ar 
gyfer defnydd preswyl a busnes sy’n agos at ei gilydd. 

Mae’n debygol bydd Siewmyn Teithiol yn gofyn am gyfleusterau ar wahân ar 
gyfer eu cyfarpar, a mannau i storio, a dylai’r Cyngor ystyried hyn. 

 

Safleoedd Tramwy  
 
Safle tramwy yw safle a adeiladir yn benodol, yn debyg i safle parhaol, gyda 
llawr caled, trydan ac ystafell ymolchi. Y gwahaniaeth arwyddocaol rhwng 
safle tramwy a safle parhaol yw nad oes caniatâd i chi aros ar safle tramwy yn 
hwy na chyfnod penodedig. Os ydych chi’n ymwybodol o’r angen am 
safleoedd ble bydd aelodau’r gymuned yn pasio trwy eich ardal dylech roi 
gwybod i’r Cyngor. 
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Ymgeisio am eich safle eich hun 
 
 

Pwy neu beth yw eich Awdurdod Cynllunio Lleol 
(ACLl)? 
 

Eich ACLl yw adran eich Cyngor neu’r Parc 
Cenedlaethol sy’n delio â materion cynllunio sy’n 
berthynol i ddatblygiadau newydd. 

Os dymunwch sefydlu safle carafanau newydd, 
bydd yn rhaid i chi gael caniatâd cynllunio oddi 
wrth eich ‘awdurdod cynllunio lleol’.  

Mae gwneud cais am ganiatâd cynllunio i safle carafanau yn debyg i wneud 
cais am dŷ neu unrhyw ddatblygiad arall.   

Fel arfer penderfynnir ar geisiadau cynllunio am safleoedd newydd yn unol â 
pholisïau’r Cynllun Datblygu Lleol mabwysiedig cyfredol. Byddai hyn yn golygu 
ystyried yr holl bolisïau perthnasol nid y polisi sy’n berthynol i safleoedd 
Sipsiwn a Theithwyr yn unig.  

Mae’ch Awdurdod 
Cynllunio Lleol yn 
rhan o’ch Cyngor 
neu’r Parc 
Cenedlaethol. 



20 
 
Cynllunio ar gyfer Safleoedd Carafanau Sipsiwn a Theithwyr  

Gelwir ystyriaethau eraill yn “ystyriaethau 
perthnasol” ac maent yn cynnwys sut bydd 
safle newydd yn effeithio ar yr ardal leol, yr 
effaith weledol, effaith trafnidiaeth, yr angen 
am safle newydd yn yr ardal a ph’un ai oes 
rhesymau penodol am ddewis y safle hwn, 
megis amgylchiadau teuluol, gwaith neu 
ofynion eraill. 

Mae sefydliadau a all eich helpu trwy’r broses cais cynllunio, megis 
Sefydliadau Sipsiwn a Theithwyr neu’r Showmen’s Guild of Great Britain a 
Cymorth Cynllunio Cymru a all roi cyngor proffesiynol a chefnogaeth am ddim. 
Ceir eu manylion ar dudalennau 38 – 40 y canllaw hwn.  

 

Cyngor Cyn-Cais 
 

Cyn prynu neu rentu darn o dir 
gallwch ofyn am farn y Cyngor 
ynghylch y posibilrwydd o gael 
caniatâd cynllunio. Mae gan y 
Cynghorau broses cyn-cais ble 
gallwch fynd at y Cyngor gyda 
manylion y safle a’ch cynnig penodol.  

Gallant roi cyngor i chi ar y materion sy’n berthnasol i’r cynnig a rhoi barn 
anffurfiol ar eich gobeithion o lwyddo. Hyd yn oed pe codir problemau, mae’r 
broses hon yn eich galluogi i archwilio a ellir eu datrys cyn cyflwyno cais 
ffurfiol. 

Byddai’n rhaid i chi gyflwyno manylion y safle, megis cynlluniau’r safle ac 
unrhyw wybodaeth mynegol ar eich cynnig. Gall fod ffî i’w dalu i’r Cyngor am y 
gwasanaeth hwn.  

Bydd y Cyngor yn gallu rhoi syniad i chi pa mor hir bydd yn rhaid i chi aros am 
gyngor ganddynt. Dylid nodi na all y Cyngor gadarnhau y rhoddir caniatâd 
oherwydd gellir ond gwneud hyn pan fo cais wedi ei gyflwyno, ond gall y 
broses nodi os oes problemau ai peidio a’ch galluogi chi i wneud penderfyniad 
gwell ynghylch y safle. 

Dylai manylion ar wasanaethau cyn-cais a ddarperir gan eich Cyngor fod ar 
gael ar wefan y Cyngor.  

 

Ystyriwch ofyn i 
sefydliad fel 
Cymorth Cynllunio 
Cymru am help 

Ceisiwch am gyngor cyn-
cais gan y Cyngor cyn 
gynted â phosibl. 
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Hawliau Datblygu a Ganiateir i Siewmyn Teithiol  
 

Mae hawl datblygu a ganiateir (h.y. nid yw’n ofynnol cael caniatâd cynllunio) 
ar gyfer defnydd tir, ac eithrio adeilad, fel safle carafanau i siewmyn teithiol. 
Mae’n rhaid iddynt fod yn aelodau o sefydliad i siewmyn teithiol sydd, dros 
dro, yn dal tystysgrif a roddir gan y Llywodraeth.  Hefyd mae’n rhaid eu bod yn 
teithio at ddibenion eu busnes. Mae’r datblygiad a ganiateir yn destun i’r amod 
y terfynnir y defnydd pan fo’r amgylchiadau uchod yn dod i ben a bod yr holl 
garafanau ar y safle yn cael eu symud oddi yno cyn gynted â sydd yn 
rhesymol. 

 

 

Sut ydych chi’n ymgeisio am ganiatâd 
cynllunio? 
 

Cam 1 Dod o hyd i ddarn o dir priodol 
Yn gyntaf, ceisiwch ddod o hyd i ddarn o dir 
y dymunwch fyw arno sydd mewn man 
priodol. Gwiriwch eich Cynllun Datblygu 
Lleol pan yn chwilio am dir. Os yw’ch 
Cynllun Datblygu Lleol yn dangos tir ar gyfer 
safleoedd i Sipsiwn a Theithwr, dyma’r 
mannau gorau i ddewis. 

Nid oes raid i chi brynu’r tir eto ac efallai y 
byddwch yn difaru ei brynu os na chewch 
ganiatâd cynllunio. Nid oes raid i chi fod yn berchen ar safle cyn gwneud cais 
am ganiatâd cynllunio. Ond efallai bydd y pris y talwch am y safle yn cynyddu 
os gewch chi ganiatâd cynllunio.  

A chofiwch, peidwich â mynd ar y tir cyn i chi gael caniatâd cynllunio – gall 
hyn niweidio’ch gobaith o gael caniatâd ac o bosib creu tensiwn o fewn y 
gymuned leol.    

 

Cam 2 Gwneud ymchwil ar y tir  
Darganfyddwch gymaint â phosibl am y tir dan sylw. Y pethau pwysicaf i’w 
gwirio yw: a oes cyfyngiad cyfreithiol (neu ‘gyfamod’) ar y tir sy’n golygu y gall 

Darganfyddwch 
gymaint am y safle â 
phosibl a defnyddio’r 
meini prawf yn y 
canllaw hwn i ddod o 
hyd i ddarn o dir 
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ei ddefnyddio at ddibenion penodol yn unig? Dylai’ch Cofrestr Costau Tir 
ddangos unrhyw gyfyngiadau cyfreithiol. Gallwch ofyn i weld hwn yn 
swyddfeydd eich Cyngor. Efallai bydd ffî yn daladwy am hyn. 

Ydy’r tir mewn ardal ble y cyfyngir ar ddatblygu, ble mae dynodiad penodol ar 
y tir? Os ydy, mae’n debygol y bydd yn fwy anodd i gael caniatâd cynllunio 
yma. I ddarganfod a yw’r tir o fewn ardal gadwraeth, edrychwch ar CDLl y 
Cyngor neu cysylltwch ag adran gynllunio eich Cyngor; efallai bydd ffî am y 
gwasanaeth hwn.  

Ydy’r tir yn debygol o orlifo yn y dyfodol? Gallwch ddod o hyd i’r wybodaeth 
hon ym Mapiau Llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru. 
https://naturalresources.wales/evidence-and-data/maps/long-term-flood-
risk/?lang=cy 

Os dangosir bod eich tir yn debygol o orlifo yn y Mapiau Llifogydd, ni fydd yn 
briodol i ddatblygu’r safle fel arfer. Mewn rhai amgylchiadau efallai y cewch 
ganiatâd cynllunio, ond digwyddir hyn ond os gallwch brofi bod y safle’n 
annhebygol o orlifo ac y bydd pobl ac eiddo yn ddiogel. Fel arfer mae’r Cyngor 
yn gofyn am adroddiad technegol yn profi y gellir rheoli’r perygl o lifogydd. 
Adwaenir hyn fel Asesiad Canlyniad Llifogydd. 

 

Cam 3 Casglwch wybodaeth am eich datblygiad arfaethedig 
Casglwch gymaint o wybodaeth ag y gallwch am y prosiect safle carafanau – 
Bydd angen hyn arnoch cyn i chi gyfarfod â’r cynllunwyr yn eich Cyngor. 
Byddant eisiau gwybod: 

• ym mha ardaloedd y buoch yn chwilio am safle;  
• eich rhesymau dros ddewis y safle a ddewisoch (megis amgylchiadau 

teuluol, gwaith neu faterion eraill);  
• p’un ai a oes safleoedd posibl eraill (ac os oes, pam rydych chi’n 

meddwl nad ydynt yn briodol); 
• y nifer o garafanau a lleiniau sydd eu hangen arnoch;  
• faint o bobl ar droed ac mewn cerbydau fydd yn dod ar y safle; 
• pa mor agos yw’r safle i ffordd darmac a sut gall pobl gael mynediad i’r 

safle o’r ffordd;  
• pa mor agos yw’r safle i ysgolion a chyfleusterau eraill;  
• lefelau a chyflwr y tir;  
• sut gellir tirlunio neu sgrinio’r safle;  
• sut mae’n gweddu i ddefnydd tir cyfagos arall. 

 

 

https://naturalresources.wales/evidence-and-data/maps/long-term-flood-risk/?lang=cy
https://naturalresources.wales/evidence-and-data/maps/long-term-flood-risk/?lang=cy
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Cam 4 Cyngor cyn-cais oddi wrth y Cyngor 
Mae bob amser yn well i drafod eich cynlluniau gyda’r Cyngor a dilyn y broses 
cyn-cais a fanylir uchod. 

 

Cam 5 Ymgeisio am ganiatâd cynllunio 
Os oes gobaith rhesymol y cewch ganiatâd 
cynllunio ar gyfer eich safle, dylech feddwl 
am gyflwyno cais am ganiatâd. I wneud hyn, 
dylech lenwi ffurflen gais cynllunio a’i 
chyflwyno i’r Cyngor. Mae ffî i’w dalu am 
gyflwyno’r cais.  

Os nad ydych yn hyderus ynghylch llenwi’r 
ffurflen, gall swyddog cynllunio y Cyngor eich helpu neu gofynnwch am help 
gan sefydliadau fel Cymorth Cynllunio Cymru.   

Mae’n rhaid i chi ddarparu gwybodaeth ychwanegol gyda’ch ffurflen y bydd y 
Cyngor ei angen er mwyn gwneud penderfyniad – pethau fel cynlluniau, 
gwybodaeth dechnegol, yn dibynnu ar faterion ynghylch y safle presennol. Os 
na fyddwch yn darparu’r holl wybodeth ofynnol gall y Cyngor annilysu’r cais. 
Cofiwch, os nad ydych yn berchen ar y safle ac y cewch ganiatâd cynllunio, 
gall pris y tir gynyddu. 

Yn dibynnu ar y cais a’r safle arfaethedig, efallai 
bydd o werth i gael cyngor neu apwyntio asiant 
cynllunio, rhywun fel ymgynghorydd cynllunio. 
Bydd pobl broffesiynol fel hyn fel arfer yn codi ffî 
am eu gwasanaeth. 

 

Defnyddiwch 
berson 
proffesiynol 
priodol i’ch helpu 
gyda’ch cais  

Casglwch a darparwch 
gymaint o wybodaeth 
ag y gallwch i helpu’ch 
cais. 
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Cam 6  Cefnogi eich cais cynllunio 
Bydd y Cyngor fel arfer yn penderfynu ar y cais o fewn wyth wythnos i’w 
dderbyn. Arhoswch i’r Cyngor benderfynu ar eich cais cyn gwneud dim – 
peidiwch â mynd ar y safle cyn y rhoddir caniatâd cynllunio.    

Dros yr wyth wythnos hyn, bydd y Cyngor yn cysylltu â phobl a sefydliadau a 
ellid effeithio arnynt gan eich cais. Bydd y bobl hyn yn cynnwys cymdogion y 
safle, y Cyngor Cymuned lleol a’r awdurdod priffyrdd. Fodd bynnag, yn 
dibynnu ar y safle, efallai yr ymgynghorir ag eraill. 

Dylent ddweud wrth bobl leol am y cais a 
gofyn am unrhyw sylwadau trwy roi hysbysiad 
yn ymyl y safle, trwy ysgrifennu atynt, trwy 
hysbysebu yn y papur newydd lleol a/ neu 
gyhoeddi gwybodaeth ar eu gwefan. Fel arfer 
bydd y Swyddog Cynllunio yn ymweld â’r safle 
i asesu’r cais. 

Bydd yr holl wybdoaeth a anfonwch gyda’ch cais ar gael yn swyddfeydd y 
Cyngor fel gall unrhywun edrych arnynt. Gall unrhywun ysgrifennu at y Cyngor 
i roi sylwadau ar eich cais, un ai i’w gefnogi neu i’w wrthwynebu.  

Gallwch ofyn i bobl eraill (e.e. Cynghorydd lleol, athro, ymwelydd iechyd neu 
gymydog) i ysgrifennu at y Cyngor i gefnogi eich cais. 

Bydd gennych hawl i weld yr holl sylwadau a dderbyniodd y Cyngor ynghylch 
eich cais. Ni all y Cyngor wrthod cais oherwydd bod llawer o bobl yn ei erbyn.  

Ond os bydd yn derbyn sylwadau sy’n berthnasol i’r materion cynllunio 
ynghlwm, mae’n rhaid iddynt ystyried y rheiny.  Gellir ystyried amgylchiadau 
personol mewn achosion neilltuol, ond pur anaml y’u hystyrir cyn ystyriaethau 
cynllunio eraill sy’n berthynol i ddefnydd priodol o’r tir.  

Gallwch roi sylwadau ar unrhyw gyflwyniadau a dderbyniwyd ac hefyd gallwch 
drafod unrhyw fater gyda’r swyddog cynllunio unwaith y cyflwynir y cais. 

 

 

Gofynnwch i bobl 
eraill i gefnogi 
eich cais. 
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Sut y penderfynnir ar eich cais 
 

 

Bydd y Cyngor yn anfon llythyr atoch i ddweud beth yw eu penderfyniad ar 
eich cais. Gall y Cyngor benderfynu mewn tair ffordd. Gall: 

1 roi caniatâd cynllunio parhaol ar gyfer y safle, neu  
2 wrthod y cais, neu  
3 roi caniatâd cynllunio dros dro. 

 

Caniatâd cynllunio parhaol 
 

Fel arfer mae caniatâd cynllunio yn barhaol. Yn aml daw caniatâd cynllunio 
gydag ‘amodau’ i esbonio’r hyn sy’n rhaid i chi ei wneud fel rhan o’ch 
datblygiad cyn y rhoddir caniatâd cynllunio cyflawn. Gall amod ymwneud â 
gwella mynediad ffordd i mewn i’r safle, plannu coed, neu pwy fydd yn byw ar 
y safle. Mae gan y Cyngor y grym i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â’r 
amodau hyn. 
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Gwrthod cais cynllunio 
 

Ni ddylai’r Cyngor wrthod cais heb resymau da. Er enghraifft, ni ddylai wrthod 
cais oherwydd nad oes gan y person sy’n cyflwyno’r cais gysylltiadau â’r 
ardal. Ni ddylai wrthod ceisiadau oherwydd bdd y safle’n achosi cynnydd bach 
mewn traffig lleol, ble na fyddai’r rhwydwaith ffyrdd lleol yn gorlenwi a chreu 
problemau diogelwch.  

Y rhesymau posibl pam fyddai’r Cyngor yn gwrthod cais yw os na fydd y cais 
yn cydymffurfio â’r Cynllun Datblygu Lleol; os gall y Cyngor ddangos bod tir 
priodol ar gyfer safleoedd newydd mewn ardal arall. Gall wrthod caniatâd os 
bydd gan y cynnig effaith weledol anffafriol, effaith ar safleoedd ecolegol ac 
ati. 

 

Caniatâd cynllunio dros dro 
 

Ambell waith gellir rhoi caniatâd cynllunio dros dro ar safle nad sydd fel arfer 
yn briodol. Ond gall hyn ond digwydd os oes angen safleoedd newydd ar frys 
ar ardal ac nid oes mannau priodol eraill. Ambell waith, os bydd safleoedd yn 
mynd i gael eu datblygu yn y dyfodol, rhoddir caniatâd dros dro i deulu i aros 
mewn lleoliad tan hynny.  

Fel enghraifft, gellid rhoi caniatâd dros dro gan y Cyngor i safle ble mae 
cynlluniau hir dymor i’w ddatblygu ar gyfer defnydd arall, ond yn y cyfamser, 
byddai’n briodol i Sipsiwn a Theithwyr ei ddefnyddio. Ni ddylai’r Cyngor roi 
caniatâd dros dro mewn lle a fyddai’n hollol amhriodol ar gyfer safle ar unrhyw 
gyfnod penodol; er enghraifft, caniatáu safle mewn lle â pherygl o orlifo difrifol 
neu ar dir llygredig ble byddai bywydau mewn perygl. 

Mae’n annhebygol y newidir caniatâd dros dro i ganiatâd parhaol nes ymlaen 
ond mae’n bosibl i ymestyn caniatâd dros dro; er ni ddylid ymestyn caniatâd 
dros dro, dro ar ôl tro. 

Gall caniatâd cynllunio dros dro ddod ag ‘amodau’ yn yr un ffordd â chaniatâd 
parhaol. 

Os tystiolaethir bod angen safleoedd, yna dylai’r awdurdodau lleol roi caniatâd 
parhaol. Felly, dim ond mewn achosion prin y rhoddir caniatâd cynllunio dros 
dro i safleoedd. 
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Eich hawl i apelio  
 
Os bydd y Cyngor yn gwrthod caniatâd cynllunio 
i’ch safle newydd, neu’n rhoi caniatâd ond gydag 
‘amodau’ afresymol, gallwch ‘apelio’.  

Gallwch hefyd apelio os bydd y Cyngor yn cymryd 
yn rhy hir i benderfynu ar eich cais (cymryd dros 
wyth wythnos). 

Os byddwch yn apelio, bydd Arolygydd Cynllunio a apwyntir gan yr 
Arolygiaeth Gynllunio (sy’n gweithredu ar ran Gweinidogion Cymru) yn edrych 
eto ar y cais a’r rhesymau dros ei wrthod, neu ar yr ‘amodau’ os rhoddir 
caniatâd.  

 Mae’n rhaid i chi apelio o fewn chwe mis i’r penderfyniad. I gyflwyno apêl 
mae’n rhaid i chi lenwi ffurflen arbennig. Ni ofynnir i chi dalu am apelio, (ac 
eithrio’ch bod yn ceisio caniatâd cynllunio ôl-weithredol) agellir delio ag apêl 
trwy gyfnewid datganiadau ysgrifenedig ond 
efallai bydd yn rhaid i chi fynychu 
‘gwrandawiad’ neu gyfarfod. Ceir mwy o 
wybodaeth ar wefan Llywodraeth Cymru 
https://gov.wales/planning-appeals  

Gall yr Arolygydd benderfynu i ganiatáu eich 
apêl (sy’n golygu y cewch ganiatâd cynllunio 
neu newid yr amodau) neu ei wrthod (sy’n golygu na chewch ganiatâd 
cynllunio). 

 

Os gwrthodir 
eich cais 
gallwch 
apelio.  

Ceisiwch help 
proffesiynol pan 
yn ystyried apêl. 

https://gov.wales/planning-appeals
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Mynd i’r llys 
 

Mae’r penderfyniadau a wneir gan Arolygydd 
Cynllunio ar apêl cynllunio yn derfynol, os na 
chânt eu herio’n llwyddiannus yn yr Uchel Lys. 

Er mwyn llwyddo yn yr Uchel Lys, bydd yn 
rhaid i chi ddangos bod yr Arolygydd wedi 
mynd tu hwnt i’w (ph)bwerau; neu nad oedd yr 
Arolygydd wedi dilyn y gweithdrefnau cywir ac 
felly wedi niweidio’ch buddiannau. Mae hefyd 
gyfyngiad amser i wneud y fath heriau. 

Meddyliwch yn ofalus cyn mynd i gyfraith, oherwydd gall fod yn ddrud iawn. 
Cyn gweithredu, dylech geisio darganfod mwy gan gynghorwyr cynllunio a 
chyfreithiol. Gofynnwch am gyngor cyn meddwl am fynd ir Uchel Lys – a 
gallwch siarad â thwrne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gofynnwch am 
gyngor cyn 
meddwl am fynd 
i’r Uchel Lys 
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Gorfodaeth – Datblygu heb Ganiatâd 
Cynllunio 
 

 

Nid yw’n drosedd i fyw ar 
dir heb ganiatâd cynllunio 
os oes gennych ganiatâd 
gan y tirfeddiannwr.   

Ond os nad oes gennych 
ganiatâd cynllunio, mae 
gan y cyngor rym i 
weithredu i atal defnydd o’r 
safle a’ch symud oddi yno. 
Gelwir hyn yn ‘weithredu 
gorfodaeth’.  Yn dilyn ceir y 
weithdrefn arferol bydd 
Cyngor yn ei ddilyn: 
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Cam 1 
 

Gall y Cyngor gysylltu â chi am wybodaeth er mwyn penderfynu a yw rheolau 
cynllunio wedi eu torri a gall hyn fod trwy Hysbysiad Torri Rheol Cynllunio. 
Mae’n ofynnol eich bod yn ymateb i hyn. 

 
Cam 2 
 

Mae’n debyg bydd swyddog y Cyngor yn ymweld 
â’ch safle i benderfynu a dorrwyd unrhyw reolau 
cynllunio. Yna bydd y Cyngor yn cysylltu â chi i 
ddweud wrthych beth allwch chi ei wneud i 
wneud pethau’n iawn.  

Gellir gofyn i chi i wneud cais am ganiatâd 
cynllunio ôl-weithredol neu am Dystysgrif 
Datblygiad Cyfreithiol (gweler uchod). Os bydd 
hyn yn llwyddiannus cewch aros. Neu, gallant 
ofyn i chi atal defnyddio’r safle a symud ymlaen. 

 

Cam 3 
 
Mewn achosion mwy difrifol, megis gwrthod 
caniatâd cynllunio ôl-weithredol neu os na 
chyflwynir cais ac ni chydymffurfir â gofynion y 
Cyngor o fewn amser penodedig, gellir rhoi 
‘hysbysiad gorfodaeth’ swyddogol i chi.   

Gosodir cyfyngiad amser ar hwn er mwyn i chi 
unioni pethau, megis gadael y datblygiad 
diawdurdod. Ond gallwch apelio i’r Arolygiaeth 
Gynllunio yn erbyn yr hysbysiad gorfodaeth; mae’n rhaid i’r apêl ddigwydd cyn 
y dyddiad pan ddaw’r hysbysiad i rym a nodir hyn ar yr hysbysiad gorfodaeth.   

Golyga’r apêl bod unrhyw weithredu yn cael ei atal nes ceir penderfyniad ar yr 
apêl, ac os na weithredir ymhellach gan y Cyngor yna cewch aros ar y safle 
nes y ceir penderfyniad ar yr apêl. 

 

 

Mae Hysbysiad 
Gorfodaeth yn 
ddogfen 
gyfreithiol 
bwysig – 
PEIDIWCH Â’I 
HANWYBYDDU 

Rhaid i chi 
apelio cyn y 
dyddiad y daw’r 
hysbysiad i rym. 
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Cam 4 
 

Os bydd eich apêl yn erbyn yr hysbysiad gorfodaeth yn methu, ac nid ydych 
yn gwneud yr hyn sy’n ofynnol yn yr hysbysiad gorfodaeth, byddwch yn 
cyflawni trosedd. Gall y Cyngor eich cymryd i’r llys.  

Gall y llys eich dirwyo, neu orchymyn eich bod yn cael eich symud oddi ar y 
safle. Gall y dirwyon fod hyd at £20,000 neu gellir eich dedfrydu i garchar os y 
cyfeirir yr achos i’r Uchel Lys. Yn ogystal, os na ddigwydd cydymffurfio, mae 
gan y Cyngor bwerau i wneud y gwaith sy’n ofynnol gan yr hysbysiad 
gorfodaeth a’ch gorfodi chi i dalu’r costau. 

Mae’n bosibl dadlau yn y llysoedd yr effeithir ar eich hawliau dynol os bydd yn 
rhaid i chi symud. Ond llwyddiant cyfyngedig a gafodd hyn yn y gorffennol. 
Fe’ch cynghorir i ddod o hyd i safle arall pe digwydd hyn.  

 

Hysbysiad atal 
 

Gall Cyngor roi ‘hysbysiad atal’ 
gyda hysbysiad gorfodaeth.  Mae’n 
drosedd i beidio â chydymffurfio â’r 
hyn sydd ynddo. Gellir ei 
ddefnyddio i atal Sipsiwn a 
Theithwyr rhag cysylltu cyflenwadau 
dŵr a chreu llain galed pan ddônt ar 
safle gyntaf oll, neu atal y defnydd 
ar unwaith. Nid oes hawl i apelio yn 
erbyn hysbysiad atal ei hun, ond 
mae’n bosibl i apelio i’r Arolygiaeth 
Gynllunio yn erbyn yr hysbysiad 
gorfodaeth sy’n gysylltiedig.  Os 
caniateir yr apêl yn erbyn yr 
hysbysiad gorfodaeth, diddymir yr 
hysbysiad atal hefyd. 

Gall y Cyngor hefyd roi hysbysiad atal dros dro i atal datblygu ar dir. Byddai 
hyn yn para am 28 diwrnod. Mae hyn yn galluogi’r Cyngor i gael amser i 
ystyried a ddylid defnyddio gorfodaeth. Nid oes hawl i apelio yn erbyn 
hysbysiad atal dros dro. 
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Rheoleiddio Datblygiad / Defnydd diawdurdod 
 

Mae dwy ffordd i wneud datblygiad diawdurdod yn gyfreithiol – ‘Tystysgrif 
Datblygiad Cyfreithiol’ neu ‘ganiatâd cynllunio ôl-weithredol’. 

 

Tystysgrif Datblygiad Cyfreithiol 
 

Os yw pobl wedi bod yn byw ar y safle am o leiaf 10 mlynedd yn ddi-dor, 
efallai y gallech gael ‘Tystysgrif Datblygiad Cyfreithiol’. Os gallwch gael un, 
bydd gennych hawl i barhau i ddefnyddio’r safle. Fodd bynnag, os byddwch yn 
dymuno datblygu’r safle ymhellach, bydd yn rhaid i chi gael caniatâd cynllunio 
ar wahân. 

Mae’n rhaid i chi lenwi ffurflen gan y Cyngor, darparu cynlluniau o’r safle a 
thalu ffî. Mae’n rhaid i chi brofi y defnyddiwyd y safle yn ddi-dor am o leiaf y 
deng mlynedd olaf. Hefyd, mae’n rhaid i chi brofi bod unrhyw adeiladau ar y 
safle wedi bod yno am o leiaf pedair blynedd.  

Mae’n rhaid i’ch prawf o hyn fod yn gryf iawn a nid eich gair chi neu eiriau eich 
ffrindiau a’ch teulu yn unig. Mae’n rhaid i chi ddarparu datganiadau statudol a 
mathau eraill o dystiolaeth a ellir eu cymryd i’r llys. 
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Caniatâd cynllunio ôl-weithredol 
 

Os nad yw’ch safle yn gymwys i dderbyn 
Tystysgrif Datblygiad Cyfreithiol, gallech o hyd 
gyflwyno cais am ganiatâd cynllunio ar ôl i chi 
symud ar y safle. Adwaenir hyn fel ‘cais 
cynllunio ôl-weithredol’. Mae’r broses yn union 
yr un fath â’r hyn a ddisgrifir ar dudalennau 
22-25.  

Mae’n bwysig nodi oherwydd bod y cais yn 
ôl-weithredol nid yw hyn yn golygu y 
cymeradwyir y cais oherwydd eich bod ar y 
safle yn barod, felly, dylech gael caniatâd 
cynllunio cyn symud ar safle newydd os yw 
hyn yn ofynnol. Fel arall, gallech fod yn 
destun i weithredu gorfodaeth gan y Cyngor 
ynghyd â gweithredu cyfreithiol o bosib. Gall 
y dull hwn greu mwy o broblemau i chi a’ch 
teulu yn y tymor hir na phe baech yn mynd 
trwy’r broses gywir o gael caniatâd cynllunio 
am safle trwy’r Cyngor cyn i chi symud ar y 
safle.  

 

 

Eich hawliau dynol 
 

 

Daw penderfyniadau cynllunio dan ddeddf Hawliau Dynol. Golyga hyn bod yn 
rhaid i benderfyniadau cynllunio barchu eich hawliau dynol a’ch trin chi yn yr 
un ffordd â phawb arall.  

Hefyd mae’r Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yn golygu bod yn rhaid i Gynghorau 
sicrhau nad oes gwahaniaethu ar sail hil ac y dylent weithio i gael cyfleoedd 
cyfartal i bawb pan yn cyflawni eu rolau cynllunio. Dylent hefyd hyrwyddo 
perthnasau hil dda rhwng Sipsiwn a Theithwyr a’r gymuned yn eu gwaith 
cynllunio. Dylai Swyddogion Cynllunio a Chynghorau ddarparu cyfiawnhad 
dros eu penderfyniadau cynllunio yn seiliedig ar ystyriaethau defnydd tir sy’n 
unol â pholisi cynllunio a’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). 

Dylech bob amser gael 
caniatâd cynllunio cyn 
byw ar safle, os yw’n 
ofynnol. Byddai hyn yn 
rhwystro unrhyw 
orfodaeth a gweithredu 
cyfreithiol yn eich 
erbyn chi a’ch teulu. 

Mae’n bosibl gwneud 
datblygiad 
anawdurdodedig yn 
gyfreithiol at 
ddibenion cyfraith 
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Ni ddylent seilio’r penderfyniadau ar hil, a 
thrwy hynny efallai dod i gasgliad 
gwahanol pe na baech yn Sipsi neu’n 
Deithiwr.   

Fodd bynnag, dylech gofio nad oes gan 
Sipsiwn a Theithwyr hawl i ddatblygu 
safleoedd newydd heb ganiatâd cynllunio 
dan ddeddf hawliau dynol neu 
gydraddoldeb.  

 

Eich hawl i gwyno  
 

 
Os credwch chi bod y gwasanaeth a ddarparwyd gan y Cyngor yn asesu eich 
cynnig cynllunio wedi bod yn anfoddhaol (er enghraifft, os na roddwyd gwybod 
i chi’n rheolaidd neu dweud wrthych pa wybodaeth y dylech ddarparu) mae 
gennych hawl i gwyno.  

Pe dymunwch wneud cŵyn yn erbyn y Cyngor, dylech ddilyn y camau 
canlynol yn y drefn ganlynol nes datrys y mater: 

1.) Ysgrifennwch at Brif Swyddog Cynllunio y Cyngor. Gellir cael eu 
manylion cyswllt trwy gysylltu ag Adran Gynllunio y Cyngor. Mae 
manylion cyswllt y Cyngor ar eu gwefan.   

2.) Ysgrifennwch at Swyddog Monitro’r Cyngor. Eto, ceir y camau i wneud 
cŵyn i’r Swyddog Monitro ar wefan y Cyngor.  

3.) Cysylltwch ag Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (ceir 
manylion cyswllt yn atodiad 1 y canllaw hwn).   

 

Dylech ond gweithredu fel hyn os ydych yn anhapus gyda’r gwasanaeth 
a ddarparwyd gan y Cyngor. Os ydych yn anghydweld â’r penderfyniad 
cynllunio, dylech apelio yn erbyn y penderfyniad.  

 

 

 

 

 

Mae gan Sipsiwn, 
Teithwyr a Siewmyn 
Teithiol hawl i gael eu 
trin yn yr un ffordd â 
phawb arall 
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Atodiad 1 – Cysylltiadau a gwefannau 
defnyddiol 
  

Awdurdodau Cynllunio Lleol 
Yn gyfrifol am benderfynu ar geisiadau cynllunio yn eich ardal a chynhyrchu 
Cynlluniau Datblygu Lleol. Os oes gennych gwestiwn ynghylch a yw lleoliad 
yn briodol i safle Sipsiwn a Theithwyr, dylech gysylltu â’ch awdurdod cynllunio 
lleol. Ceir manylion yr holl Awdurdodau Cynllunio Lleol yn:                              
www.planningaidwales.org.uk/about-planning/your-authority/  
 

Bwrdd Cyfarwyddwyr Cynllunio Llywodraeth Cymru  
Yn gyfrifol am ddatblygu’r system gynllunio yng Nghymru. Mae’n cynhyrchu 
canllawiau i awdurdodau cynllunio lleol i’w cynorthwyo pan yn penderfynu ar 
geisiadau cynllunio a chynlluniau datblygu. Ni all Llywodraeth Cymru roi 
sylwadau ar faterion lleol ac ar safleoedd penodol i Sipsiwn a Theithwyr. 
Felly, os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch cynnig safle 
penodol dylech gysylltu â’r awdurdod cynllunio lleol.  

Cyfeiriad: Bwrdd Cyfarwyddo Cynllunio, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, 
Caerdydd CF10 3NQ 

Ffôn: 0300 0604400  

Ebost: Planning.Directorate@gov.wales  

Gwefan: https://gov.wales/building-planning  
 

Tîm Cydraddoldeb Llywodraeth Cymru  
Yn gyfrifol am sefydlu’r fframwaith i helpu Sipsiwn, Roma a Theithwyr mewn 
cymdeithas. Mae’n cynhyrchu canllawiau i gynorthwyo awdurdodau cynllunio 
lleol i gyflawni anghenion llety Sipsiwn a Theithwyr ac i ddylunio a rheoli 
safleoedd iddynt. Ni all Llywodraeth Cymru roi sylwadau ar faterion lleol 
ac ar safleoedd penodol i Sipsiwn a Theithwyr. Felly, os oes gennych 
unrhyw gwestiynau ynghylch cynnig safle penodol dylech gysylltu â’r 
awdurdod cynllunio lleol.  

Cyfeiriad: Adran Gymunedau, Llywodraeth Cymru, Merthyr Tudful, CF48 1UZ  

Ffôn: 0300 0604400  
Ebost: EqualityBranch@gov.wales  
Gwefan: https://gov.wales/community-cohesion 

http://www.planningaidwales.org.uk/about-planning/your-authority/
mailto:Planning.Directorate@gov.wales
https://gov.wales/building-planning
mailto:EqualityBranch@gov.wales
https://gov.wales/community-cohesion
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Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru  
Mae’r comisiwn yn cefnogi cydraddoldeb a hawliau dynol i bawb. 

Cyfeiriad: Bloc 1, Spur D, Adeiladau’r Llywodraeth, St Agnes Road, Caerdydd, 
CF14 4YY  

Ffôn: 02920 447710  Ebost: Wales@equalityhumanrights.com  

Gwefan: www.equalityhumanrights.com 

 

Cymorth Cynllunio Cymru  
Yn darparu gwybodaeth a chyngor ar gynllunio, am ddim. Gall eich helpu 
gyda’ch cais am ganiatâd ar gyfer eich safle eich hun.  Gall hefyd eich cefnogi 
os ydych yn dymuno cymryd rhan yn paratoi Cynllun Datblygu Lleol. Mae 
ystod eang o wybodaeth am gynllunio ar y wefan. 

Llinell Gymorth: 02920 625000;  Gwefan: www.planningaidwales.org.uk;   

Ebost: info@planningaidwales.org.uk  

 

Yr Arolygiaeth Gynllunio (Cymru)  
Yn delio ag apeliadau cynllunio a gorfodaeth ac yn cynnal archwiliadau ar 
gynlluniau datblygu ar ran Gweinidogion Cymru.  

Cyfeiriad: Yr Arolygiaeth Gynllunio, Adeiladau’r Goron, Parc Cathays, 
Caerdydd, CF10 3NQ 

Ffôn: 0303 444 5940; Ebost: wales@planninginspectorate.gov.uk    

Gwefan: www.gov.wales/planning-inspectorate 

 
Teithio Ymlaen, Gwasanaeth Cynghori ac Adfocatiaeth i 
Sipsiwn, Roma a Theithwyr 

Yn gyfrifol am helpu a chefnogi cymunedau Sipsiwn a Theithwyr ar ystod o 
faterion. 

Cyfeiriad: Kiln House, 3ydd Llawr, The Maltings, East Tyndall Street, Caerdydd, 
CF24 5EA 

Ffôn: 01633 509544, Ffôn am ddim 0808 802 0025 

 

mailto:Wales@equalityhumanrights.com
http://www.equalityhumanrights.com/
http://www.planningaidwales.org.uk/
mailto:info@planningaidwales.org.uk
mailto:wales@planninginspectorate.gov.uk
http://www.gov.wales/planning-inspectorate
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The Showmen’s Guild of Great Britain  
Sefydliad sy’n cefnogi a chynghori aelodau’r siewmyn teithiol ar faterion 
amrywiol. 

Cyfeiriad: DeCymru – 7 Rhigos Gardens, Caerdydd, CF24 4LS 

Ffôn:  07949 289 075 Ebost: Sgwales1@gmail.com 

Gogledd Cymru – 11 St. Mary’s Place, Bury, Lancashire, BL9 0DZ  

Ffôn: 01617 629 502  Ebost: leesashowmensguild@yahoo.com 

Gwefan:  www.showmensguild.co.uk 

 

RTPI Cymru  
Y Sefydliad ar gyfer cynllunwyr tref siartredig. Mae’r sefydliad yn darparu 
rhestr ar-lein o ymgynghorwyr cynllunio sy’n gweithio ar faterion sipsiwn a 
theithwyr a gellir gweld hwn yn www.rtpiconsultants.co.uk 

Cyfeiriad: Studio 107, Creative Quarter, Arcêd Morgan, Caerdydd, CF10 1AF 

Ffôn: 02920 498215 Ebost: wales@rtpi.org.uk 

Gwefan: www.rtpi.org.uk/the-rtpi-near-you/rtpi-cymru 

 

Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus i Gymru 
Mae gan Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus i Gymru bwerau cyfreithiol 
i archwilio cwynion am wasanaethau cyhoeddus a darparwyr gofal annibynnol 
yng Nghymru. Mae hefyd yn archwilio cwynion bod aelodau cyrff llywodraeth 
leol wedi torri côd ymddygiad eu hawdurdod. Mae Ombwdsman 
Gwasanaethau Cyhoeddus yn annibynnol o holl gyrff y llywodraeth. 

Cyfeiriad: 1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed, CF35 5LJ 

Ffôn: 0300 790 0203 

Gwefan: https://www.ombudsman.wales/  

 

 

 

 

 

mailto:Sgwales1@gmail.com
mailto:leesashowmensguild@yahoo.com
http://www.showmensguild.co.uk/
http://www.rtpiconsultants.co.uk/
mailto:wales@rtpi.org.uk
http://www.rtpi.org.uk/the-rtpi-near-you/rtpi-cymru
https://www.ombudsman.wales/
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Atodiad 2 – Dogfennau canllaw ar 
Gynllunio a Sipsiwn a Theithwyr gan 
Lywodraeth Cymru  

 
 

Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 10, Llywodraeth Cymru, Rhagfyr 2018 
https://gov.wales/planning-policy-wales  

Cylchlythyr 005/2018, Cynllunio ar gyfer Safleoedd i Sipsiwn, Teithwyr a 
Siewmyn, Llywodraeth Cymru, Mehefin 2018 https://gov.wales/planning-
gypsy-traveller-and-showpeople-sites-wgc-0052018  

Mae’r polisi a’r canllaw uchod ar gyfer awdurdodau cynllunio i’w defnyddio pan 
yn ystyried nodi safleoedd i Sipsiwn a Theithwyr.   

Canllaw Cynnal Asesiadau Llety i Sipsiwn a Theithwyr, Llywodraeth Cymru, 
Mai 2015 https://gov.wales/gypsy-and-traveller-accommodation-assessments-
guidance   

Canllaw ar Reoli Gwersylla Diawdurdod, Llywodraeth Cymru, Rhagfyr 2013 
https://gov.wales/managing-unauthorised-camping-guidance   

Canllaw ar Ddylunio Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr, Llywodraeth Cymru, Mai 
2015 https://gov.wales/designing-gypsy-and-traveller-sites   

Canllaw ar Reoli Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr yng Nghymru, Llywodraeth 
Cymru, Mai 2015 https://gov.wales/managing-gypsy-and-traveller-sites   

Cynllunio Eich Cymuned: Canllaw i Gynlluniau Datblygu Lleol (Llyfryn 
Llywodraeth Cynulliad Cymru Gorffennaf 2006) https://gov.wales/planning-
your-community-guide-local-development-plans   

Safonau enghreifftiol 2008 ar gyfer Safleoedd Carafanau yng Nghymru 
(dogfen LlywodraethCynulliad Cymru, Gorffennaf 2008) 
https://gweddill.gov.wales/topics/housing-and-
regeneration/publications/model-standards-2008-for-caravan-sites-in-
Wales/?lang=en   

   

 

 

https://gov.wales/planning-policy-wales
https://gov.wales/planning-gypsy-traveller-and-showpeople-sites-wgc-0052018
https://gov.wales/planning-gypsy-traveller-and-showpeople-sites-wgc-0052018
https://gov.wales/gypsy-and-traveller-accommodation-assessments-guidance
https://gov.wales/gypsy-and-traveller-accommodation-assessments-guidance
https://gov.wales/managing-unauthorised-camping-guidance
https://gov.wales/designing-gypsy-and-traveller-sites
https://gov.wales/managing-gypsy-and-traveller-sites
https://gov.wales/planning-your-community-guide-local-development-plans
https://gov.wales/planning-your-community-guide-local-development-plans
https://gweddill.gov.wales/topics/housing-and-regeneration/publications/model-standards-2008-for-caravan-sites-in-Wales/?lang=en
https://gweddill.gov.wales/topics/housing-and-regeneration/publications/model-standards-2008-for-caravan-sites-in-Wales/?lang=en
https://gweddill.gov.wales/topics/housing-and-regeneration/publications/model-standards-2008-for-caravan-sites-in-Wales/?lang=en
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Atodiad 3 – Esbonio Geirfa Cynllunio 

 
  

Amodau Cynllunio  – Rheolau sy’n gysylltiedig â chaniatâd cynllunio. Mae 
amodau yn rheoli sut mae gwahanol rannau o ddatblygiad i’w gweithredu, 
megis deunyddiau adeiladu, tirlunio a mynediad. 

Apêl / apelydd – Gall ymgeisydd caniatâd cynllunio apelio yn erbyn 
penderfyniad (fel arfer gwrthod caniatâd). Hefyd gellir cyflwyno apeliadau os 
na fydd awdurdod cynllunio yn penderfynu ar gais o fewn amser penodol, ac 
am resymau eraill. Yr unigolyn sy’n cyflwyno’r apêl yw’r apelydd. Penderfynnir 
ar apeliadau gan yr Arolygiaeth Gynllunio. 

Ardal Aros Dros Dro  –  Bwriedir y rhain fel ardaloedd dros dro byr dymor i 
gynorthwyo Awdurdodau Lleol ble mae angen am leiniau i Sipsiwn a 
Theithwyr sy’n pasio trwy ardal.  

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol – Ardal a nodir mewn cyfraith o 
bwysigrwydd cenedlaethol oherwydd ei gwerth tirluniol eithriadol. 

Ardaloedd cadwraeth – Mae ardaloedd cadwraeth yn rhannau o ardaloedd 
trefol a gwledig sy’n arbennig oherwydd eu pensaernïaeth neu eu hanes. Mae 
awdurdodau cynllunio lleol yn dynodi ardaoledd cadwraeth er mwyn diogelu 
neu wella eu hansoddau arbennig. Disgwylir safon uwch o ddylunio yn yr 
ardaloedd hyn a rheolir tynnu adeiladau i lawr neu dorri coed aeddfed. 

Ardaloedd lle ceir perygl o lifogydd – Ardaloedd ble ceir posibilrwydd o 
lifogydd, yn cynnwys afonydd, y môr neu ddŵr arwyneb. 

Arolygiaeth Gynllunio – Asiantaeth annibynnol a noddir gan Lywodraeth 
Cymru sy’n gweithredu ar ran Gweinidogion Cymru ac yn delio ag apeliadau 
cynllunio ac archwiliadau CDLl. 

Arolygydd Cynllunio – Swyddog a apwyntir gan yr Arolygiaeth Gynllunio. 
Mae’r Arolygydd yn gwneud penderfyniadau cynllunio annibynnol ar ran 
Gweinidogion Cymru. Mae Arolygwyr yn ystyried achosion apeliadau cynllunio 
ac yn profi ‘cadernid’ cynllunio datblygu trwy archwiliadau.  

Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr (ALlSTh) –  Arolwg o Sipsiwn a 
Theithwyr ymhob ardal Cyngor i ddarganfod y niferoedd o bobl a lleiniau, faint 
mwy sydd eu hangen a ble. Mae’n hysbysu’r Asesiad Marchnad Tai Lleol. 

Asiant –Yr unigolyn sy’n gweithredu ar eich rhan i gyflwyno cais cynllunio neu 
apêl. 
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Awdurdod cynllunio lleol – Yr awdurdod lleol neu’r cyngor sy’n gyfrifol am 
baratoi cynlluniau ac am wneud penderfyniadau cynllunio. Yng Nghymru mae 
pump awdurdod cynllunio ar hugain yn cynnwys tri Pharc Cenedlaethol.  

Cadwraeth natur – Diogelu ardaloedd bywyd gwyllt a rhywogaethau trwy 
reolaeth ofalus. Creu cyfleoedd i natur ffynnu, yn aml trwy gynnwys 
cymunedau sy’n mwynhau ardaloedd naturiol a bywyd gwyllt. 

Cais cynllunio ôl-weithredol –  Cais am ganiatâd cynllunio sy’n digwydd ar 
ôl i ddefnydd tir neu adeiladu adeilad ddigwydd eisoes. 

Caniatâd cynllunio – Cymeradwyaeth ffurfiol gan awdurdod cynllunio lleol 
neu’r Arolygiaeth Gynllunio (pe gwrthodir y cais gan yr awdurdod cynllunio 
lleol a’i gymeradwyo ar apêl) y gall datblygiad arfaethedig fynd yn ei flaen. Yn 
aml fe’i rhoddir gydag amodau ynghlwm. Gall Caniatâd Cynllunio fod yn 
gyflawn neu’n amlinellol. 

Canllaw cynllunio atodol – Canllawiau manwl a baratoir gan yr awdurdod 
cynllunio lleol; fel arfer yn ymwneud â mater cynllunio penodol. Gall ddelio â 
thema, megis dylunio a thirlunio neu ymwneud ag ardal megis safleoedd 
sipsiwn a theithwyr.  

Cymorth Cynllunio Cymru – Mae Cymorth Cynllunio Cymru yn elusen sy’n 
darparu cyngor a chefnogaeth, am ddim, i bobl a grwpiau na all fforddio talu 
ymgynghorydd cynllunio. Mae’n annog pobl i gymryd rhan yn y system 
gynllunio i wella eu hamgylchedd lleol. 

Cynghorau cymuned a thref – Y corf gweinyddol lleol mewn ward, tref neu 
ardal gymunedol. Fel arfer ymgynghorir â nhw ar faterion cynllunio. Adwaenir 
fel plwyfi yn Lloegr. 

Cyngor  – Ble defnyddir ‘cyngor’ yn y llyfryn hwn, rydym yn golygu eich 
awdurdod lleol neu eich awdurdod cynllunio lleol. Fel arfer dinas, sir neu 
gyngor bwrdeistref sirol fydd eich awdurdod lleol a’ch awdurdod cynllunio lleol. 
Ond os ydych yn byw mewn Parc Cenedlaethol, Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol yw’r awdurdod cynllunio lleol, tra eich sir neu’r cyngor 
bwrdeistref yw’r awdurdod lleol ar gyfer pob dim arall (yn cynnwys Asesiad 
Anghenion Llety). 

Cynllun Datblygu Lleol –  Yn aml gelwir yn CDLl, hwn fydd y cynllun 
datblygu strategol ar gyfer ardal awdurdod cynllunio lleol. Dylai gynnwys 
gweledigaeth a strategaeth eang yn ogystal â pholisïau ar gyfer gwahanol 
ardaloedd a mathau o ddatblygu. Bydd yn nodi tir sy’n briodol ar gyfer 
datblygiadau newydd a gosod cynigion ar gyfer ardaloedd allweddol i’w newid 
a’u diogelu. Dangosir polisïau a thir i’w ddatblygu ar fap o’r enw Map y 
cynigion. 
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Datblygiad – Diffinir fel ‘cynnal adeiladu, gwaith peiriannol, mwyngloddio a 
gweithrediadau eraill mewn, ar, dros neu o dan dir, neu wneud newid 
arwyddocaol mewn defnydd adeilad neu dir arall.’ 

Datblygiad a ganiateir / hawliau datblygu a ganiateir – Mae mathau 
penodol o ddatblygu ble nid oes angen caniatâd cynllunio. Mae’r Gorchymyn 
Datblygu Cyffredinol a Ganiateir yn gosod allan yr hyn a ellir ei wneud heb 
angen cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio. 

Datblygiad diawdurdod –  Tir a feddiannir gan y perchennog heb y caniatâd 
cynllunio defnydd tir angenrheidiol.  

Datblygiad cynaliadwy – Edrych ar ôl y byd trwy ddefnyddio ei adnoddau 
mewn dull call. Yn aml fe’i diffinir fel: ‘datblygiad sy’n cyflawni anghenion y 
presennol heb amharu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i gyflawni eu hanghenion 
eu hunain’. 

Deddf Hawliau Dynol – Mae’r Ddeddf Hawliau Dynol yn ddeddf sy’n diogelu 
hawliau dynol pobl. Hawliau dynol yw’r rhyddid a’r gwerthoedd sylfaenol sydd 
gan bawb hawl iddynt. Mae hefyd yn cyfyngu ar rai hawliau unigol er mwyn 
diogelu hawliau eraill a’r gymuned ehangach. 

Deddf Rhyddid Gwybodaeth – Yn rhoi’r hawl cyfreithiol i unrhyw unigolyn i 
ofyn am wybodaeth sydd yn nwylo awdurdodau cyhoeddus. Mae’n rhaid 
darparu’r wybodaeth hon oni bai bod yr awdurdod yn gallu cyflwyno 
cyfiawnhad digonol am beidio â’i ddarparu. Gall hyn fod oherwydd costau neu 
oherwydd bod y wybodaeth yn sensitif.  

Gorfodaeth– Mae awdurdod cynllunio lleol yn defnyddio ei bwerau gorfodaeth 
i sicrhau y cyflawnir holl dermau ac amodau’r penderfyniad cynllunio. Hefyd 
defnyddir gorfodaeth i reoli datblygu sydd heb gael caniatâd cynllunio, ond y 
dylai fod wedi cael hyn. 

Gweinidogion Cymru – Aelodau etholedig Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
sy’n gwneud penderfyniadau ar ran pobl Cymru. Cânt eu cynghori gan 
Swyddogion Llywodraeth Cymru wrth wneud eu penderfyniadau.  

Gwersyllfa diawdurdod –  Tir a feddiannir heb ganiatâd y meddiannwr neu 
heb y caniatâd cynllunio defnydd tir cywir.   

Halogiad / tir halogedig – Tir sydd wedi ei lygru neu ei niweidio mewn rhyw 
ffordd sy’n ei wneud yn anaddas ar gyfer datblygu diogel. Gall datblygu ond 
digwydd ar ôl iddo gael ei lanhau neu ei ddihalogi. 

Hysbysiad Atal – Hysbysiad cyfreithiol a roddir gan yr awdurdod cynllunio 
lleol sy’n anelu at atal rhywun rhag datblygu neu gyflawni gweithgaredd. 
Defnyddir fel rhan o’r pwerau gorfodaeth. 
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Hysbysiad Gorfodaeth – Mae hysbysiad gorfodaeth yn gosod allan yr hyn 
sy’n rhaid ei gyflawni i gywiro rhywbeth ynghylch datblygiad ar safle, neu i 
reoli gweithgaredd na chafodd ganiatâd cynllunio. 

Llain dramwy –   Tir ar safle cartrefi symudol ble mae gan y preswylwyr hawl 
i roi eu cartref symudol am uchafswm o 3 mis.   

Llain las / lletem las  – Tir o amgylch rhai dinasoedd neu drefi y mae’r 
Cyngor yn awyddus i’w gadw’n las ac yn rhydd o adeiladau a datblygiadau. 
Gweler y lleiniau glas a’r lletemau glas ar y Cynllun Datblygu. 

Llys Hawliau Dynol – Mae Llys Hawliau Dynol Ewrop yn clywed cwynion gan 
wledydd Ewrop ynghylch toriadau posibl i’w hawliau dynol 

Llywodraeth Cymru –  Llywodraeth cenedlaethol Cymru a arweinir gan 
Weinidogion Cymru.  Mae’n gyfrifol am y system gynllunio yng Nghymru ac 
mae’n paratoi polisi cynllunio cenedlaethol, canllawiau a deddfwriaeth 
cynllunio. 

Nodiadau Cyngor Technegol – Paratoir Nodiadau Cyngor Technegol gan 
Lywodraeth Cymru ac ynddynt mae mwy o fanylion am bolisïau cynllunio 
cenedlaethol. Maent yn delio ag adran benodol o gynllunio megis tai, perygl o 
lifogydd neu ddiogelu bywyd gwyllt.  

Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus i Gymru  – Yn delio â chwynion 
ble mae pobl yn credu eu bod wedi cael eu trin yn wael gan gorff cyhoeddus.  

Parc Cenedlaethol – Dynodir Parciau Cenedlaethol oherwydd eu tirweddau 
a’u hamgylchedd arbennig. Maent yn anelu at ddiogelu harddwch naturiol, 
bywyd gwyllt a ffyrdd traddodiadol o weithio a byw.  

Perthnasol / ystyriaeth berthnasol – Os yw rhywbeth yn berthnasol yna 
mae’n rhaid ei ystyried cyn dod at benderfyniad. Mae’n dibynnu ar achos 
unigol os yw rhywbeth yn berthnasol ai peidio. Mewn geiriau eraill, nid oes 
rheol gadarn. Mae’n rhaid ystyried pob achos yn ôl ei haeddiant. 

Polisi Cynllunio Cymru – Yn gosod y fframwaith polisi cenedlaethol ar gyfer 
cynllunio defnydd tir yng Nghymru ac mae’n cynnwys llawer adran gwahanol o 
gynllunio. Paratoir gan Lywodraeth Cymru. 

Polisi / polisïau – Fel arfer cynhwysir polisïau cynllunio mewn Cynlluniau 
Datblygu Lleol. Cyfres o eiriau ydynt sy’n disgrifio’r hyn sy’n dderbyniadwy, 
neu ddim, yn nhermau cynllunio. Gellir cael polisïau ar gyfer gwahanol fathau 
o ddatblygu a pholisïau sy’n berthnasol mewn mannau penodol yn unig. Gellir 
penderfynu ar geisiadau cynllunio ar ôl ystyried sawl polisi gwahanol. 
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Polisïau yn seiliedig ar feini prawf –  Rheolau mewn cynlluniau datblygu 
sy’n disgrifio’r hyn rhaid i ddatblygiad fod er mwyn bod yn dderbyniadwy. 
Mae’r rhain yn wahanol i’r ‘rheolau’ a osodir ar fapiau. 

Safle tramwy  – Mae safleoedd tramwy yn gyfleusterau parhaol a ddyluniwyd 
ar gyfer defnydd dros dro gan feddianwyr.  

SDdGA – Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Maent yn ardaloedd 
sy’n hybu planhigion, anifeiliaid a chynefinoedd sy’n brin, yn dirywio neu’n 
unigryw ac maent hefyd yn gwarchod enghreifftiau gorau o ecoleg Cymru. 

Swyddog Cynllunio  – Swyddog y Cyngor sy’n delio â pholisi cynllunio a 
cheisiadau cynllunio. 

Swyddog Gorfodaeth –  Swyddog y Cyngor sy’n delio â materion sydd heb 
gael caniatâd cynllunio. 

Tirlunio – Planhigion, coed, ffensys, llwybrau a strwythurau eraill a roddir o 
amgylch adeilad i’w wneud iddo weddu yn well i’w amgylchedd.  

Trafodaethau cyn-cais – Trafodaethau sy’n digwydd cyn cyflwyno cais 
cyllunio – fel arfer rhwng swyddogion awdurdod cynllunio lleol a’r unigolyn 
sy’n meddwl am ddatblygu cynnig. Gall y swyddog cynllunio gynghori ar 
rywbeth nad yw’r ymgeisydd yn ymwybodol ohono neu gynnig awgrymiadau 
ar sut i wella’r cynnig. 

Tystysgrif Datblygu Cyfreithiol  – Dogfen gyfreithiol sy’n datgan bod 
datblygiad ar safle unigol yn dderbyniol. Felly, nid oes angen caniatâd 
cynllunio na bod yn destun i orfodaeth yn y dyfodol.  

Ymgeisydd –  Yr unigolyn sy’n arwyddo ac yn cyflwyno’r ffurflenni cais 
cynllunio. Gall asiant gyflwyno ceisiadau ar ran pobl eraill. 

Ymgyngoreion Statudol – Sefydliadau y mae’n rhaid i’r Cyngor ymgynghori 
â nhw cyn gwneud penderfyniad ar gais cynllunio e.e. Cyfoeth Naturiol Cymru 
ble mae llifogydd yn fater perthnasol. 

Ymgynghori (neu ymgynghoriad) – Gofyn i bobl neu sefydliadau am eu 
barn am rywbeth. 

Ymgynghorydd – Ymgynghorydd cynllunio sy’n gynllunydd wedi ei hyfforddi 
ac sy’n gweithio ar ran pobl a chwmnïau sy’n gallu fforddio i dalu am gymorth 
a chyngor arbenigol. Mae gan ymgynghorwyr brofiad o’r system gynllunio, er 
enghraifft i helpu cael caniatâd cynllunio neu i apelio yn erbyn gwrthodiad. 
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