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Annwyl Gyfaill

DEDDF CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990
RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990
CEISIADAU GAN AWDURDODAU LLEOL AC AWDURDODAU’R PARCIAU CENEDLAETHOL

Ysgrifennais atoch fis Mai y llynedd er mwyn egluro pam y trosglwyddwyd y cyfrifoldeb am brosesu
ceisiadau awdurdodau lleol am ganiatâd adeiladau rhestredig (lbc) ac ardaloedd cadwraeth (cac) o
ofal Cadw i’r Is-adran Gynllunio.  Yn ogystal â hyn, anfonais gopi o’r nodyn cyfarwyddyd ynghylch yr
wybodaeth sydd ei angen wrth gyflwyno cais i’r Cynulliad am lbc neu cac.   Ychwanegwyd at y
cyfarwyddyd ers hynny ac amgaeaf gopi er mwyn i chi ei roi i’r swyddogion sy’n gyfrifol am
gychwyn a delio a cheisiadau lbc a cac yn eich Awdurdod.  Bydd y ddogfen ar gael yn fuan ar wefan
y Cynulliad Cenedlaethol.

Fel y gwyddoch, mae peth oedi yn y broses o benderfynu ar geisiadau awdurdodau lleol o hyd.  Un
o’r rhesymau pennaf am hyn yw nifer y ceisiadau adeiladau rhestredig a’r ceisiadau grant – a
gwaith cysylltiedig – sy’n cael eu cyfeirio at benseiri cadwraeth Cadw. Mae Cadw’n edrych ar sut y
gellid datrys y broblem hon.

Rheswm arall am yr oedi yw fod nifer o’r awdurdodau cynllunio’n trin eu ceisiadau hwy yn yr un
modd â cheisiadau gan ddatblygwyr preifat (yn aml yn cytuno i roi caniatâd ar yr amod nad yw
Cadw’n eu galw i mewn er mwyn cyrraedd penderfyniad).  Mae hyn yn groes i ddarpariaeth
Rheoliad 13 o Reoliadau 1990, sy’n egluro y dylid cyfeirio ceisiadau o’r fath at y Cynulliad
Cenedlaethol yn dilyn hysbysebu ac ymgynghori.  Mae methiant yr awdurdodau cynllunio i gyd-fynd
â’r rheoliad hwn yn achosi cryn oedi gan fod yn rhaid anfon y papurau yn ôl er mwyn eu cyflwyno yn
y dull cywir.



Fodd bynnag, mae ffactorau eraill sy’n achosi oedi, a gan mai’ch cyfrifoldeb chi yw nifer o’r rhain,
efallai y byddai’n ddefnyddiol i mi eu hegluro:

• mae’r awdurdodau lleol yn defnyddio rhestr wirio ar gyfer cyfeirio ceisiadau
preifat at Cadw (yn unol ag Adran 13 Deddf 1990) ac o ganlyniad nid ydynt yn
darparu’r wybodaeth sydd ei hangen er mwyn galluogi’r Cynulliad i benderfynu
ar eu ceisiadau hwy (yn unol â Rheoliad 13 o Reoliadau 1990).  Oherwydd hyn,
mae papurau’n cael eu hanfon at Cadw drwy gamgymeriad, gyda llythyr
eglurhaol camarweiniol.  Bydd nifer o ddyddiau o leiaf yn cael eu gwastraffu
cyn i’r camgymeriadau hyn ddod i’r amlwg.

• mae’r brasluniau’n amwys
• nid yw ymgeiswyr yn cynnig cyfiawnhad am y gwaith
• nid yw tystysgrifau perchnogaeth yn cael eu cyflwyno gyda’r ceisiadau neu nid

yw’r math iawn o dystysgrif yn cael ei defnyddio.
• cyflwynir cynigion heb eu hysbysebu yn unol â Rheoliadau 1990.
• nid oes digon o feddwl wedi mynd i’r ceisiadau gan fod yn rhaid adolygu rhai’n

llwyr cyn eu cyflwyno i’r Cynulliad – yn aml wedi trafodaethau gyda Cadw cyn
cyflwyno’r cais.

Byddai cymryd camau pendant er mwyn mynd i’r afael â’r problemau hyn yn ein galluogi i ddelio â
cheisiadau unigol yn llawer cynt.

A wnewch chi dynnu’r materion hyn at sylw’ch cydweithwyr sy’n delio â’r ceisiadau.

Yn gywir

Ms K S M Powell
Pennaeth Yr Is-adran Gynllunio


