
 
 

 

 

Apeliadau Caniatâd Hysbysebu 

 
 

 



 

1. Mae’n drosedd i arddangos hysbyseb heb gael caniatâd hysbysebu yn 

gyntaf yn unol â Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Rheoli Hysbysebion) 

1992 (y Rheoliadau Hysbysebion) fel y’u diwygiwyd, a wnaed o dan adran 

220 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (y Ddeddf) fel y’i diwygiwyd. Gall 

hysbysebion fod ar gyfer blaen siopau neu fusnesau (gyda goleuadau neu 

hebddynt), tafluniadau golau, byrddau hysbysebu, arwyddion crog a baneri.  

  

2. Rheolir arddangos hysbysebion trwy broses gymeradwyo benodol ac 

nid yw’n ofynnol cael caniatâd cynllunio ar wahân yn ogystal â chaniatâd 

hysbysebu. O dan adran 222 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y’i 

diwygiwyd), ystyrir bod caniatâd cynllunio wedi’i roi ar gyfer unrhyw 

ddatblygiad tir sy’n ymwneud ag arddangos hysbysebion yn unol â’r 

Rheoliadau. Ni fyddai caniatâd o dan adran 222 yn rhoi caniatâd i godi 

unrhyw strwythur oni bai mai ei brif ddiben yw arddangos hysbysebion, er y 

byddai’n cynnwys datblygiad sy’n ategol i arddangos yr hysbyseb ei hun 

ond yn rhan o’r un cynllun.  

  

3. A oes gennyf hawl i wneud apêl?  

  

3.1.  Gallwch chi, neu asiant sy’n gweithredu ar eich rhan, apelio os chi 

oedd y sawl a wnaeth y cais am ganiatâd hysbysebu.    

  

4. Rhesymau dros yr apêl  

  

4.1.  Ceir cyflwyno apêl yn erbyn penderfyniad Awdurdod ar un o’r seiliau 

canlynol: 

 

• gwrthod rhoi caniatâd gan yr Awdurdod 
• unrhyw amod sydd ynghlwm wrth ganiatâd yr Awdurdod 
• gwrthodiad/methiant yr Awdurdod i hysbysu’r ymgeisydd am ei 

benderfyniad o fewn 8 wythnos o’r dyddiad y derbyniodd y cais (yn 

yr amgylchiadau hyn, ystyrir bod y cais wedi cael ei wrthod).  

  

5. Sut ydw i’n apelio?  

  

5.1. Dylech gyflwyno’ch apêl gan ddefnyddio’r ffurflen apêl caniatâd 

Hysbysebu sydd ar gael gan Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd 

Cymru.  

 

5.2. Mae ffurflenni apêl ar gael ar-lein yma. Os oes angen copi caled 

arnoch, cysylltwch â’n swyddfa. Cyn llenwi’r ffurflen apêl, darllenwch 

Atodiad 01 Sut i Gwblhau a Chyflwyno Eich Apêl;  
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6. Amodau Arferol  

  

6.1.  Pe bai caniatâd yn cael ei roi, bydd pob hysbyseb yn ddarostyngedig i’r 

amodau arferol a amlinellir yn Atodlen 1 y Rheoliadau Hysbysebion. Yr 

unig eithriad yw Dosbarth F yn Atodlen 1, lle nad yw amod 4 (cynnal a 

chadw strwythurau neu fyrddau hysbysebu mewn cyflwr diogel) yn 

berthnasol.  

  

7. Gweithdrefn 

  

7.1. Mae Gweinidogion Cymru wedi dirprwyo’r swyddogaethau apêl i 

Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru “PCAC”.  Mae’r 

gweithdrefnau wedi’u hamlinellu yn Rhan 3 Rheoliadau Cynllunio 

Gwlad a Thref (Ceisiadau Atgyfeiriedig a Gweithdrefn Apelau) (Cymru) 

2017.   

  

7.2. Bydd apeliadau yn erbyn methiant yr Awdurdod i benderfynu ar gais 

(methu penderfynu) yn dilyn Rhan 4 Rheoliadau 2017.  

  

7.3. I gael rhagor o wybodaeth am y gweithdrefnau, gweler Atodiad 02 

Gweithdrefnau.  


