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Anfonir cyfarwyddiadau ymuno at yr Aelodau ar wahân 

 

Meeting:           Planning and Access Committee  

Date:                                  Wednesday 19 May 2021 

Time:                                10.00 a.m. 

               Joining instructions will be sent to Members separately 

 
 

Aelodau wedi’u penodi gan Gyngor Gwynedd 
Members appointed by Gwynedd Council 

Y Cynghorydd / Councillor: 
Freya Hannah Bentham, Elwyn Edwards, Alwyn Gruffydd,  

Annwen Hughes, Judith Mary Humphreys, Edgar Wyn Owen,  
Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams; 

 
Aelodau wedi’u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

Members appointed by Conwy County Borough Council 
Y Cynghorydd / Councillor: 

Philip Capper, Wyn Ellis-Jones, Ifor Glyn Lloyd; 

 
Aelodau wedi’u penodi gan Llywodraeth Cymru  
Members appointed by The Welsh Government 

Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mrs. Sarah Hattle, 
Mr. Tim Jones, Mr Owain Wyn. 

 



 
R H A G L E N 

 
 

1. Ymddiheuriadau am absenoldeb a Datganiadau’r Cadeirydd 
 Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb a datganiadau’r Cadeirydd. 
 
2. Datgan Diddordeb 

 Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan aelodau neu swyddogion mewn 
perthynas ag unrhyw eitem fusnes. 

 
3. Cofnodion 
 Bydd y Cadeirydd yn cynnig bod cofnodion cyfarfod y Pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 

14eg o Ebrill 2021 yn cael eu harwyddo fel cofnod cywir (copi yma) a derbyn y 
materion sy’n codi, er gwybodaeth.   

 
4.  Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheolaeth Tir 
 Cyflwyno adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheolaeth Tir am y ceisiadau 

a ddaeth i law.  (Copïau yma) 
 
5. Adroddiadau Diweddaru 
 Cyflwyno adroddiadau diweddaru, er gwybodaeth. (Copïau yma) 
 
6. Penderfyniadau a Ddirprwywyd 
 Cyflwyno rhestr o geisiadau sydd wedi cael eu penderfynu yn unol ag awdurdod a 

ddirprwywyd, er gwybodaeth.  (Copi yma) 
 
7. Apêl Cynllunio 
 Cyflwyno adroddiad llafar gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheolaeth Tir ar  
  benderfyniad yr Arolygydd i wrthod rhoi caniatâd amlinellol i godi dau lety   

 gwyliau gyda mynediad cysylltiedig i gerddwyr, Craig-Y-Lanch, Aberdyfi, LL35 0HW.  
Apel gan Mr Les Stephan yn erbyn penderfyniad Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. 

  (Amgaeir copi o benderfyniad yr Arolygydd - Copi yma) 
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PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 
DYDD MERCHER 14 EBRILL 2021 

Cyng Elwyn Edwards (Gwynedd) (Cadeirydd) 
PRESENNOL: 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd 
Cyng Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Judith Humphreys, Edgar Wyn Owen, Elfed Powell 
Roberts, John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams; 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Cyng Wyn Ellis Jones, Ifor Glyn Lloyd; 

Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Mrs. Sarah Hattle, Mr. Tim Jones, Mr. Owain Wyn; 

Swyddogion 
Mr. G. Iwan Jones, Mr. Jonathan Cawley, Mrs. Jane Jones, Mr. Aled Lloyd, Mr. Richard Thomas, 
Mrs. Sara Thomas, Mrs. Iona Roberts, Ms. Alys Tatum, Mrs. Anwen Gaffey.  

Ymddiheuriadau  
Cyng Freya Bentham, Philip Capper; Ms. Tracey Evans. 

1. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd
Dywedodd y Cadeirydd, fod cyfarfod heddiw yn ddarostyngedig i Reoliadau Covid-19 ar
sut mae'r Awdurdod yn cynnal ei fusnes, ac: -
- roedd Rhybudd o’r Cyfarfod wedi’i gyhoeddi, ac roedd yr Agenda a’r adroddiadau ar  
 gael ar wefan yr Awdurdod. 

- nid oedd y cyfarfod yn agored i'r cyhoedd.
- roedd y cyfarfod yn cael ei recordio a bydd ar gael ar wefan yr Awdurdod.

2. Datgan Budd
Cyhoeddodd yr Aelodau a benodwyd gan Gyngor Gwynedd fuddiant personol a
rhagfarnllyd yn eitem 6 (2) ar yr Agenda, o dan baragraff 10 (2) (a) (ix) (aa) a 12 (1) o'r
Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau, ond fe wnaethant gymeryd rhan yn y cyfarfod, gan
ddibynnu ar y goddefeb a roddwyd gan y Pwyllgor Safonau ar 16eg Hydref 2020.

3. Cofnodion
Derbyniwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gynhaliwyd ar 3 Mawrth
2021 a llofnododd y Cadeirydd hwy fel cofnod cywir.

4. Paneli Ymweld
Cyflwynwyd  – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yn ceisio awdurdod i
ailafael mewn gweithrediad arferol Paneli Ymweld yn dilyn cyfyngiadau Covid.
Adroddwyd  – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yr adroddiad a'r cefndir.

PENDERFYNWYD   y dylai'r Paneli Ymweld ddychwelyd yn ôl i'w niferoedd gwreiddiol o
hyd at 9 Aelod, ar yr amod bod: -
i) mesurau diogelwch ychwanegol o bellhau cymdeithasol, masgiau wyneb a

glanweithdra dwylo yn cael eu dilyn.
ii) Dim ond lle mae'n ddiogel gwneud hynny y dylai'r aelodau fynd y tu allan i eiddo

preifat (pan fo’r tirfeddiannwr yn caniatáu hyn), a pheidio â mynd i mewn i unrhyw
adeiladau.

EITEM RHIF 3.0
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iii) nid oedd unrhyw rwymedigaeth ar Aelodau i fod yn bresennol os oeddent yn 
teimlo'n anniogel yn gwneud hynny ar sail iechyd a diogelwch. 

 
5. Diweddariad Polisi Cynllunio - Rhifyn Cymru'r Dyfodol a Pholisi Cynllunio Cymru 11 

Cyflwynwyd  – Adroddiad gan y Swyddog Polisi Cynllunio i hysbysu Aelodau am 
Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru'r Dyfodol a Pholisi Cynllunio Cymru Rhifyn 11, y 
ddogfen polisi cynllunio cenedlaethol newydd. 
 
Adroddwyd  – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yr adroddiad a chynghori 
bod Cymru'r Dyfodol bellach yn rhan o'r Cynllun Datblygu Statudol ochr yn ochr â'r Cynllun 
Datblygu Lleol. Cadarnhaodd fod swyddogion wedi asesu'r holl geisiadau sy'n cael eu 
cyflwyno heddiw yn erbyn y ddogfen hon.   
 
Yn codi ar hynny, cododd Aelod bryderon nad oedd Cymru'r Dyfodol  wedi cyfeirio at iaith 
a diwylliant Cymru ac na fyddai ardal twf rhanbarthol ar hyd coridor yr A55 yn cefnogi 
cymunedau gwledig. Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir fod yr Awdurdod 
eisoes wedi cyflwyno ei ymateb i'r ddogfen ymgynghori a bod Cymru'r Dyfodol bellach 
wedi'i fabwysiadu a'i fod ar gael i'w lawr lwytho ar wefan Llywodraeth Cymru. Dywedodd 
fod Llywodraeth Cymru, ar ôl cyhoeddi Cymru'r Dyfodol, wedi achub ar y cyfle i 
ddiweddaru a diwygio Polisi Cynllunio Cymru Rhifyn 11. Cadarnhaodd y byddai Aelodau'r 
Awdurdod yn cael eu gwahodd i fynychu sesiwn hyfforddi ar y cyd ar y materion hyn, gyda 
Chyngor Gwynedd, unwaith y cwblheir y trefniadau. 
 
PENDERFYNWYD   nodi Cymru’r Dyfodol fel y fframwaith datblygu cenedlaethol newydd 
a Pholisi Cynllunio Rhifyn 11 fel polisi cynllunio cenedlaethol cyfredol Cymru. Mae Cymru'r 
Dyfodol yn rhan o'r cynllun datblygu fel y cyfeiriwyd ato gan 38 (6) o Ddeddf Cynllunio a 
Phrynu Gorfodol 2004. Mae Polisi Cynllunio Rhifyn 11 Cymru yn ystyriaeth berthnasol 
wrth asesu ceisiadau cynllunio ac apeliadau. 
 

6.  Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 
Cyflwynwyd  – Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar geisiadau 
cynllunio a materion cydymffurfiaeth. 

 
  Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio sydd ynghlwm. 
 
7. Adroddiad Dirprwyedig ar ail-ymgynghoriad ar y Datganiad Technegol Rhanbarthol 

(DTRh) 
 Cyflwynwyd  – Adroddiad gan y Swyddog Mwynau a Gwastraff i'r Aelodau gymeradwyo'r 
argymhellion fel yr amlinellwyd. Gofynnwyd i'r aelodau nodi cywiriad yn yr adroddiad lle 
cyfeirrir at Bolisi Cynllunio Cymru 10 nawr ddylai fod yn PCC 11. 
 
Adroddwyd  – Cyflwynodd Mr. Dafydd Gareth o Gyngor Gwynedd yr adroddiad a'r 
cefndir. Dywedodd fod yr adolygiad o'r DTRh fel arfer yn gofyn am gymeradwyaeth gan 
bob un o Gynghorau priodol Rhanbarth Gogledd Cymru i ganiatáu ei gyhoeddi, ond yr 
achlysur hwn mae'r DTRh eisoes wedi derbyn cymeradwyaeth y Gweinidog oherwydd yr 
etholiadau sydd ar ddod. Cadarnhaodd na fyddai'r DTRh yn effeithio ar y Parciau 
Cenedlaethol a bod eu sefyllfa yn aros yr un fath. 
 
Yn codi ar hynny, ac mewn ymateb i gais gan Aelod, cytunodd y Swyddog Mwynau a 
Gwastraff i ddarganfod a oedd Grŵp Aelodau Datganiad Technegol Rhanbarthol Agregau 
yn dal i fodoli. 
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 PENDERFYNWYD  derbyn yr argymhellion a nodir yn y DTRh mewn perthynas 
â'r darpariaethau strategol sy'n ofynnol ar gyfer cynllunio ar gyfer cyflenwi 
agregau adeiladu. 
 

8. Adroddiadau Diweddaru 
Cyflwynwyd  – Adroddiadau diweddaru gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar 
geisiadau cynllunio a materion cydymffurfiaeth. 
 

 Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio sydd ynghlwm. 
 
9. Ffioedd Cyn Cyflwyno Cais 

Cyflwynwyd  – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i atgoffa Aelodau 
o'r weithdrefn gyfredol ac i ymestyn y cynllun taliadau am ymweliadau safle cyn 
ymgeisio i gynnwys Cyngor ar Adeiladau Rhestredig. 
 
Adroddwyd  – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yr adroddiad ac fe 
roddodd yr Aelodau'n ystyriaeth fanwl iddo. 
 
PENDERFYNWYD    
1. cymeradwyo codi tâl ffi o £100 gan gynnwys TAW ar gyfer unrhyw ymweliad 

safle sy'n ymwneud â chyngor ar Ganiatâd Adeiladau Rhestredig cyn-
cyflwyno cais. 

2. yn y dyfodol, dirprwyo awdurdod ar gyfer gosod ffioedd am gyngor cyn-
cyflwyno cais i swyddogion.  

 
10. Penderfyniadau Dirprwyedig 

Cyflwynwyd  a Derbyniwyd – Rhestr o geisiadau a benderfynwyd yn unol ag awdurdod 
dirprwyedig. 
 
Yn codi yn sgil hynny,  
NP2/16/159C - Tŷ Mawr, Prenteg 
Mewn ymateb i bryderon a godwyd gan Cyng Alwyn Gruffydd, byddai'r Cyfarwyddwr 
Cynllunio a Rheolwr Tir yn cyfarwyddo'r swyddog achos i gysylltu â'r Aelod yn 
uniongyrchol i esbonio'r sefyllfa. 
 
PENDERFYNWYD   nodi’r adroddiad.  

 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 13.00 
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ATODLEN O BENDERFYNIADAU CYNLLUNIO - 14 Ebrill 2021 
Eitem Rhif.  
 
6.  Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 
(1) NP5/50/147P – Adeiladu annedd Menter Wledig (ailgyflwyno), Gwersyll Nyth Robin, 

Panteidal, Aberdyfi. 
Adroddwyd  - Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r cefndir ac fe ystyriodd yr 
Aelodau hyn yn fanwl.   
Siarad Cyhoeddus  
Anerchodd Sadie Porter, yr ymgeisydd, y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gofynnodd 
i'r Aelodau ystyried y canlynol:- 
- diolchodd yr ymgeisydd i'r Aelodau am y cyfle i annerch y cyfarfod. 
- mae'r ymgeisydd a'i gŵr yn berchen ar ac yn rhedeg maes gwersylla Nyth Robin 

ger Aberdyfi a brynwyd ganddynt ychydig dros 4 blynedd yn ôl. Roedd yn safle 
carafanau wedi dirywio gyda digon o botensial a thrwy fuddsoddiadau a gwaith 
caled bellach fe'i adeiladwyd yn fusnes gwledig cynaliadwy gyda throsiant blynyddol 
o £72k. 

- Mae Nyth Robin bellach yn darparu cyflogaeth amser llawn i'r perchnogion, ac mae 
hefyd yn darparu digon o waith ar gyfer llafur tymhorol. 

- erbyn hyn mae angen bod ar y safle y rhan fwyaf o'r amser i gyflawni'r 
dyletswyddau o ddydd i ddydd ac i sicrhau diogelwch a lles y gwesteion. 

- roedd mater diogelwch y safle hefyd, ac mae'r ymgeiswyr yn byw mewn carafán ar 
y safle dros dro er mwyn sicrhau bod rhywun wrth law bob amser i osgoi gwaethygu 
unrhyw faterion a dyma'r rheswm pam fod y cais am annedd menter wledig. 

- er bod teledu cylch cyfyng yn helpu gyda diogelwch, nid oedd yn cymryd lle rhywun 
ar y safle. 

- ar ben hynny, roedd dyfodiad Covid y llynedd wedi ei gwneud yn hanfodol i rywun 
fod ar y safle y rhan fwyaf o'r amser gan fod angen glanhau cyfleusterau a rennir 
bellach ar ddechrau a diwedd pob diwrnod, ac roedd angen sicrhau pellter 
cymdeithasol ac y cedwir at weithdrefnau diogelwch bob amser. 

- roedd effaith amgylcheddol hefyd ar gyfer byw oddi ar y safle sy'n golygu y byddai 
teithio i ac o'r safle bob dydd yn cyfateb i oddeutu 10,000 milltir mewn blwyddyn a 
bron i 3 tunnell o allyriadau CO 2 sy'n groes i greu cymdeithas carbon isel fel yr 
amlinellir yn Neddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol 2015. 

- ers symud i'r ardal, mae'r ymgeiswyr wedi bod yn awyddus i fod yn rhan o'r 
gymuned leol. Ar hyn o bryd roedd yr ymgeisydd yn swyddog aelodaeth ar gyfer 
Cymdeithas Twristiaeth Biosffer Dyfi ac yn aelod o Bwyllgor Hysbysebu a 
Gwelliannau Aberdyfi. Roedd yr ymgeisydd hefyd wedi dechrau ar Gynllun 
Llysgennad Eryri. 

- mae gan y cais gefnogaeth lawn Cyngor Cymuned Aberdyfi, cymdogion lleol, a 
gwesteion. 
 

Anerchodd Dewi Owen, y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gofyn i'r Aelodau ystyried y 
canlynol:- 
- Diolchodd Mr. Owen i'r Aelodau am y cyfle i annerch y cyfarfod. 
- fel Cynghorydd Lleol yn Aberdyfi, roedd yn cefnogi'r cais, fel y mae Cyngor 

Cymuned Aberdyfi. 
- hwn oedd yr unig gyfleuster yn Aberdyfi sy'n derbyn carafanau teithiol a chartrefi 

modur ac roedd yn bwysig i atal gwersylla dros nos mewn cilfannau a meysydd 
parcio ac ati. 
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- mae'n rhaid i'r ymgeiswyr fyw mewn carafán ar y safle, ac nid yw hyn yn ddelfrydol 
ym mhob tywydd. 

- roedd angen monitro'r defnydd o gawodydd a thoiledau ac yn ei gwneud yn 
anymarferol iddynt fyw oddi ar y safle gan fod y pentref agosaf tua 6 milltir i ffwrdd. 

- mae'r ymgeiswyr wedi gwella'r busnes dros y blynyddoedd a gofynnodd Mr. Owen 
i'r Aelodau gefnogi'r cais. 
 

Yn codi ar hynny, cytunodd yr Aelodau y dylid caniatau i unigolion sy'n gofyn am 
annerch y pwyllgor i mewn i'r cyfarfod yn y dyfodol i siarad ar yr eitem benodol a 
chaniatáu iddynt aros yn y cyfarfod tan ddiwedd yr eitem honno yn unig.  
 
PENDERFYNWYD  gwrthod caniatâd yn unol â’r argymhelliad. 

 
(2) NP5/57/867A – Dymchwel hen adeilad ysgol, codi pum uned byw â chymorth, un uned 

gymorth / swyddfa a gwaith cysylltiedig, Hen Ysgol Glanwnion, Pont yr Aran, Dolgellau. 
Adroddwyd  – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r cefndir. Gofynnwyd i'r 
aelodau nodi nad oedd angen caniatâd cynllunio ar gyfer dymchwel yr adeilad 
presennol ac nad oedd ond angen cytuno ar y dull dymchwel. Cynghorodd y Swyddog 
Achos hefyd ar nifer o wrthwynebiadau a dderbyniwyd ar sail Polisi Datblygu 7, sy'n 
cyfeirio at adeiladau traddodiadol, ond a oedd yn bennaf ar gyfer addasiadau, 
estyniadau neu newid defnydd adeiladau traddodiadol. 
Siarad Cyhoeddus  
Anerchodd Mr Peter Ogden, y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gofynnodd i'r Aelodau 
ystyried y gwrthwynebiadau a ganlyn:- 
- mae'r cais o'ch blaen yn ddiffygiol. Roedd gwrthwynebiadau gan gymdogion yn 

sylweddol ac yn unfrydol. Roedd y cyfiawnhad dros ei wrthod yn ddiymwad. Nid oes 
unrhyw gynrychiolaeth yn ei gefnogi. 

- roedd y cynnig wedi'i lunio'n wael, wedi'i ymchwilio'n wael, wedi'i leoli'n amhriodol 
ac yn groes i bolisi. 

- os caiff ei gymeradwyo, bydd ysgol Fictoraidd bwrpasol, yr unig un o'i bath, wedi'i 
gwreiddio yn hanes cymdeithasol Dolgellau, a restrir ar Gofrestr Adeiladau 
Traddodiadol y Parc am ei gwerth pensaernïol; yn weithred o fandaliaeth 
treftadaeth. 

- beth fyddai'n ei ddisodli? Nid tai fforddiadwy i bobl leol ond "hostel" tymor byr ar 
gyfer unigolion dros dro o unrhyw le ym Meirionnydd neu hyd yn oed y tu hwnt. 

- roedd y datblygiad yn anghymharus â'r safle, cymeriad ac amwynder yr ardal 
breswyl hon, ni fyddai o fudd i gydlyniant cymunedol ac yn annhebygol o wella 
statws y Gymraeg yn Nolgellau fel yr honnwyd. 

- ni roddwyd esboniad pam na ellid lleoli'r cynllun hwn mewn unrhyw dref arall ym 
Meirionnydd. Nid oedd perchnogaeth Cyngor Gwynedd ar y safle hwn yn ystyriaeth 
gynllunio berthnasol nac yn gyfiawnhad gor-redol dros y cynnig hwn. 

- nododd adroddiad y Pwyllgor y byddai'r cynnig "yn groes i Bolisi Strategol A a Ff" 
ond "na fyddai'n gwrthdaro ag unrhyw un o'r polisïau eraill a nodwyd". Nid oedd hyn 
yn wir. Rhaid profi newidiadau i Adeiladau Traddodiadol yn erbyn Polisi DP7 a dylid 
eu cefnogi dim ond os nad oedd unrhyw niwed sylweddol i'w cymeriad a'u lleoliad 
hanesyddol neu bensaernïol. Dywed ei destun ategol “ni chaniateir unrhyw gynnig 
ar raddfa, dyluniad, neu'n dibynnu ar ddeunyddiau a ystyrir yn amhriodol". 
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- mae adroddiad Swyddog Amgylchedd Adeiledig yr Awdurdod, yn pwysleisio'r 
hepgoriad polisi amlwg hwn, yn condemnio colli Ysgol Babanod yn groes i Bolisi 
CDLl, NCT 24 ac "Egwyddorion Cadwraeth ar gyfer Rheoli Cynaliadwy Amgylchedd 
Hanesyddol Cymru" CADW. 

- nid yw dymchwel Ysgol Babanod yn cydymffurfio â'r gofynion hyn. Nid oedd 
Cynllunio Cadnant nac adroddiad y Swyddog Achos wedi ystyried y diffyg polisi 
sylfaenol hwn ac o ganlyniad nid yw crynodeb y pwyllgor yn adlewyrchu'r cyngor 
proffesiynol hwn 

- ar ôl gwrthod y cynllun fel tai fforddiadwy, yna byddai'n cael ei gyfiawnhau ar gam 
fel cartref gofal, gan gydymffurfio â Pholisi PD11, y mae ei destun ategol yn nodi 
“rhaid i'r Awdurdod fod yn fodlon y gellir trosi'r adeilad sydd i'w ddefnyddio heb 
niweidio'r cymeriad presennol neu yn y modd sy'n debygol o niweidio amwynder yr 
eiddo cyfagos.” Mae'r cynnig hefyd yn amlwg yn methu'r prawf hwn. 

 
Anerchodd Dafydd Gibbard, Pennaeth Tai ac Eiddo, Cyngor Gwynedd, y Pwyllgor 
Cynllunio a Mynediad a gofyn i'r Aelodau ystyried y canlynol:- 
- Diolchwyd i'r aelodau am y cyfle i annerch y cyfarfod i gefnogi cais Cyngor 

Gwynedd i ail ddatblygu safle Hen Ysgol Glanwnion yn Nolgellau. 
- yn dilyn trafodaethau adeiladol, mae gan y cais gynllun a dyluniad gwell i'r cynnig 

gwreiddiol a bydd yn ail ddefnyddio'r garreg leol sydd eisoes ar y safle ac er na allai 
ddefnyddio'r adeilad presennol, roedd y datblygiad bellach yn fwy cydnaws â 
pholisïau'r Parc Cenedlaethol. 

- roedd angen y cyfleuster hwn yn Nolgellau. Mae Cyngor Gwynedd yn delio â bron i 
1000 o geisiadau digartrefedd yn flynyddol, sydd wedi cynyddu oherwydd pandemig 
Covid gyda thua 150-175 o geisiadau gan unigolion digartref ym Meirionnydd, sydd 
yn ardal y Parc Cenedlaethol. 

- heno, roedd 27 o unigolion, cyplau a theuluoedd wedi'u cartrefu mewn llety brys ym 
Meirionnydd, llawer ohonynt wedi'u cartrefu mewn llety gwely a brecwast, sy’n 
ffordd aneffeithiol i fynd i'r afael ag anghenion yr unigolion hyn. 

- byddai'r datblygiad hwn o 5 uned yn rhoi cyfle i gartrefu pobl digartref Dolgellau a 
Meirionnydd. Roedd yn un o gyfres o gynlluniau ledled y sir i ddatblygu llety â 
chymorth hunangynhwysol addas i ddelio â cheisiadau digartrefedd. 

- byddai'r cynnig hwn yn mynd i'r afael ag anghenion pobl Dolgellau a Meirionnydd yn 
unig.  
 

PENDERFYNWYD  yn groes i argymhelliad swyddog, gwrthod caniatâd ar y sail: -  
 
1) y byddai'r datblygiad yn arwain at golli adeilad traddodiadol ac yn cael effaith 

negyddol ar amgylchedd hanesyddol ehangach Dolgellau; fel y cyfryw, byddai'r 
cynnig yn groes i Bolisïau Strategol A a Ff Cynllun Datblygu Lleol Eryri a 
fabwysiadwyd sy'n ceisio amddiffyn y dreftadaeth adeiledig yn y Parc Cenedlaethol 
yn ogystal â Nodyn Cyngor Technegol 24: Yr Amgylchedd Hanesyddol sy'n ceisio 
sicrhau bod datblygiadau arfaethedig yn gwneud peidio â niweidio gosodiad asedau 
hanesyddol. 

2) na chafwyd digon o wybodaeth mewn perthynas â'r angen am y cynnig er mwyn i'r 
awdurdod cynllunio lleol wneud penderfyniad hyddysg ar effaith y datblygiad. 
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(3) NP5/58/199S – Ildio 16 o leiniau gwersylla a lleoli 9 llain carafán deithiol ychwanegol, 

ynghyd â thirlunio mewnol (cynnig diwygiedig), Murmur–yr-Afon, Dyffryn Ardudwy. 
 Adroddwyd  – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r ystyriaethau cynllunio. 

Siarad Cyhoeddus  
Anerchodd Richard John, yr Asiant, y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gofynnodd i'r 
Aelodau ystyried y canlynol:- 
- roedd yr asiant yn annerch y cyfarfod ar ran yr ymgeisydd. 
- roedd hwn yn gais i ildio 16 o leiniau gwersylla a lleoli 9 llain ar gyfer carafanau 

teithiol ychwanegol ynghyd â thirlunio mewnol. 
- roedd y safle wedi'i leoli o fewn ffin Dyffryn Ardudwy, mae ganddo fynedfa glir ac 

eang i'r briffordd ac mae wedi'i gysgodi gan goed a gwrychoedd. 
- ar hyn o bryd mae gan y safle gymysgedd o 40 o garafanau teithiol a 38 o gaeau 

gwersylla a dros y 3 blynedd diwethaf mae'r galw am leiniau gwersylla wedi lleihau 
gyda galw cynyddol am leiniau carafanau teithiol, yn enwedig ers y pandemig, lle 
gall gwesteion gadw at eu hunedau eu hunain. 

- pe bai'r cais yn cael ei gymeradwyo, byddai'n darparu 22 o leiniau gwersylla ar y 
safle a 49 o leiniau carafanau teithiol. Byddai'r newid hwn o fudd i'r economi yn 
ogystal â chreu 2 swydd newydd ar y safle a byddai'n defnyddio adnoddau lleol i 
gyflawni'r gwaith hwn. 

- ni chafwyd unrhyw wrthwynebiadau gan gymdogion ac mae Cynghorau Cymuned 
Dyffryn a Thalybont yn cefnogi'r cais gan eu bod yn teimlo y byddai o fudd i'r 
gymuned leol, gan eu bod yn llai niweidiol i'r tir ar yr un pryd. 

- ni chafwyd unrhyw wrthwynebiadau gan Cyfoeth Naturiol Cymru, Awdurdod 
Priffyrdd Cyngor Gwynedd, Adran Drwyddedu Cyngor Gwynedd, SUDS nac 
Ecolegydd yr Awdurdod. 

- roedd yr asiant yn teimlo nad oedd y cais yn gwbl groes i bolisi 23 gan fod yr 
ymgeisydd yn cadw rhan o'r safle ar gyfer gwersylla yn unig ac yn gwneud y safle'n 
fwy hyfyw fel busnes. 

- roedd yr ymgeisydd yn ceisio gwella safon y datblygiad ym mhob ffordd a 
rhagwelwyd y byddai'r newid o fudd i'r ardal leol. 
 

PENDERFYNWYD  gwrthod caniatâd yn unol â’r argymhelliad. 
 
(4) Prosiect Diogelwch Cronfa Ddŵr Llyn Tegid, Bala (NP5/53/580) 

Cyflwynwyd  – Adroddiad rhagarweiniol gan y Swyddog Cynllunio ar Brosiect 
Diogelwch Cronfa Ddŵr Llyn Tegid.   
 
PENDERFYNWYD  oherwydd graddfa ac effaith y cynnig, i drefnu archwiliad safle cyn 
ystyried cyflwyno adroddiad swyddog mwy cynhwysfawr ac argymhelliad i gyfarfod 
nesaf y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad ym mis Mai 2021. Holl aelodau'r Pwyllgor 
Cynllunio a Mynediad i gael gwahoddiad i fynychu. 
 

8. Adroddiadau Diweddaru 
(1) Hysbysiadau Gorfodi, Hysbysiadau Gorfodi Adeiladau Rhestredig a gyflwynir o dan 

bwerau dirprwyedig a Rhestr o Achosion Cydymffurfiaeth – Er gwybodaeth 
 
 Yn codi ar hynny, rhoddwyd manylion pellach i'r Aelodau am y materion a ganlyn:- 

(i) NP4/16/ENF405 – Dympio Deunydd Adeiladu a Gwastraff, tir gyferbyn Tan y 
Castell, Dolwyddelan 
Mae'r gwaith i gydymffurfio wedi dechrau ond heb ei gwblhau.  
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Byddai swyddogion yn sicrhau cydymffurfiad llawn. 
(ii) NP5/58/ENF144K – Lleoli Carafán Statig a ddefnyddir at Ddibenion Preswyl, Tir 

yn ‘Tan y Coed,’ Talybont. 
Ar hyn o bryd yn aros am Dystysgrif Defnydd Cyfreithlon. 

(iii) NP5/58/ENF616 – Lleoli Carafán Statig a ddefnyddir at Ddibenion Preswyl, Tir 
gerllaw Coed y Bachau, Dyffryn Ardudwy. 
Cadarnhaodd y swyddog y byddai'r mater yn cael ei symud ymlaen cyn gynted â 
phosibl. 

(iv) NP5/65/ENF115A – Dympio / Storio Matresi a Charpedi, Tir yn Hengwrt, 
Llanelltyd. 

 Cytunodd y Rheolwr Cynllunio Dros Dro i drosglwyddo pryderon llygredd i  
 Cyfoeth Naturiol Cymru a chytunwyd hefyd i symud y mater ymlaen ar ran yr  
 Awdurdod. 
(v) NP5/54/ENFLB33M – Cyflwr gwael yr adeilad, Neuadd Nannau, Llanfachreth. 

Rhoddodd y Rheolwr Cynllunio Dros Dro ddiweddariad i'r Aelodau a dywedodd 
fod yr arolwg drôn allanol wedi'i gynnal a bydd y ffilm yn cael ei hasesu a'i 
gyflwyno i'r Aelodau gobeithio yn y cyfarfod nesaf. Bydd yr arolygiad mewnol yn 
cael ei gynnal ddiwedd mis Ebrill, dechrau mis Mai, ond os na fydd hyn yn 
digwydd, bydd yr Awdurdod yn gwneud cais am warant i gael mynediad.    
 

 PENDERFYNWYD  nodi'r adroddiadau. 
 
(2) Cytundebau Adran 106 – Er gwybodaeth 
 PENDERFYNWYD  - nodi'r adroddiad. 
 
(3) Ceisiadau heb eu penderfynu lle mae mwy na 13 wythnos wedi mynd heibio – Er 

gwybodaeth 
 PENDERFYNWYD - nodi'r adroddiad. 
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Rhif Eitem 
/ Item No. 

Cyfeirnod / 
Reference No. 

Disgrifiad / Description. Swyddog Achos / 
Case Officer 

1 NP5/53/580 Prosiect Diogelwch Cronfa Ddŵr Llyn 
Tegid - i gynnwys: atgyfnerthu 
wynebau cefn arglawdd y llyn 
gogleddol a’r Afon Dyfrdwy; 
uwchraddio'r amddiffynfa arfog garreg 
i wyneb blaen arglawdd y llyn; 
adlinio'r arglawdd yn ardal ‘safle’r 
seindorf’; ad-drefnu a thirweddu maes 
parcio gorlif y blaendraeth a man 
eistedd allanol Canolfan Hamdden 
Penllyn; a chynyddu hyfywedd o 
lwybrau cysylltiol ar hyd arglawdd 
gogleddol y llyn, glan chwith yr Afon 
Dyfrdwy a glan dde Afon Tryweryn, 
Llyn Tegid, Bala / Llyn Tegid 
Reservoir Safety Project, comprising: 
reinforcement of the back faces of the 
northern lake and River Dee reservoir 
embankments; upgrading the rock 
armour protection to the front face of 
the lake embankment; realigning the 
lake embankment in the ‘bandstand’ 
area; re-organising and landscaping 
the lake foreshore overflow car park 
and Penllyn leisure centre outside 
seating area; and, increasing the 
accessibility of associated footpaths 
along the northern lake embankment, 
left bank of the River Dee and right 
bank of the Afon Tryweryn, Llyn 
Tegid, Bala. 
 

Mrs. Sara D. Roberts 

2 NP5/77/265B Newid defnydd rhan o adeilad 
amaethyddol i ail-leoli busnes 
gwerthu gynnau a bwledi wedi ei 
ganiatau o dan gyfeirnod 
NP5/77/265A, Bryn Derw, Cilfor, 
Talsarnau / Change of use of part of 
agricultural building to re-locate guns 
and ammunition sales business 
granted under reference 
NP5/77/265A, Bryn Derw, Cilfor, 
Talsarnau. 
 

Mr. Aled Lloyd 

  

EITEM RHIF 4.0
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3 NP5/70/LB9M Newid adeilad allanol i dy preswyl 
sydd o fewn cwrtil Adeilad Rhestredig  
yn cynnwys dwy ystafell wely 
cegin/byw ystafell gawod a’r holl 
waith cysylltiedig, Plas Gywair, 
Llangower – ADRODDIAD 
ADENDWM / Change of use of 
outbuildings to single dwelling which 
is within curtilage of a Listed Building 
to include 2 bedroom  kitchen/ lounge 
and shower room and all associated 
works, Plas Gywair, Llangower – 
ADDENDUM REPORT. 
 

Mr. Richard Thomas 
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Crynodeb o’r Argymhelliad: 
 
RHOI caniatâd yn ddarostyngedig i’r amodau sydd wedi eu crynhoi isod: 
 

• Dechrau ar y gwaith o fewn 5 mlynedd. 
• Yn unol â chynlluniau a gymeradwywyd. 
• Cyflwyno Cynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladu. 
• Cyflwyno Cynllun Cadwraeth Rhywogaethau. 
• Cyflwyno Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu. 
• Cyflwyno Manyleb ar gyfer Gwaith Archeolegol a’r adroddiad dilynol. 
• Manylion y garreg i’w gytuno. 
• Cyflwyno Cynllun Rheoli tymor hir ar gyfer plannu. 
• Rhaid tynnu coed a gwrychoedd y tu allan i gyfnod nythu adar / 

gweithgaredd ystlumod. 
• Gwaith i’w wneud yn unol â'r manylion a gynhwysir yn yr adroddiad 

ecoleg a'r Datganiad Amgylcheddol. 
• Gwaith i’w wneud yn unol â'r cynllun Rheoli Rhywogaethau 

Goresgynnol a gyflwynwyd. 
 
 
 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 
– Pwyllgor Cynllunio a Mynediad. 

Dyddiad: 19/05/2021 

  
  
Cais Rhif: NP5/53/580  Dyddiad Cofrestru: 20/11/20 
  
Cymuned: Bala Cyfeirnod Grid: 292144 335521.7 
  
  
Swyddog Achos: Mrs. Sara Thomas Lleoliad: 
 Llyn Tegid, Bala. 
  
Ymgeisydd:  Disgrifiad: 
Mr. Andrew Basford 
Natural Resources Wales 
Chester Road 
Buckley 
Flintshire 
CH7 3AG  

Prosiect Diogelwch Cronfa Ddŵr Llyn Tegid 
- i gynnwys: atgyfnerthu wynebau cefn 
arglawdd y llyn gogleddol a’r Afon Dyfrdwy; 
uwchraddio'r amddiffynfa arfog garreg i 
wyneb blaen arglawdd y llyn; adlinio'r 
arglawdd yn ardal ‘safle’r seindorf’; ad-
drefnu a thirweddu maes parcio gorlif y 
blaendraeth a man eistedd allanol Canolfan 
Hamdden Penllyn; a chynyddu hyfywedd o 
lwybrau cysylltiol ar hyd arglawdd gogleddol 
y llyn, glan chwith yr Afon Dyfrdwy a glan 
dde Afon Tryweryn.  

EITEM RHIF 4.1
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• Dylid amnewid yr hyn a blannwyd pe bai’n cael ei ddifrodi / heintio 
neu'n marw o fewn 5 mlynedd. 

• Adfer compownd y prif ddatblygiad adeiladu ar ôl y gwaith datblygu. 
• Cyfyngu ar yr oriau gwaith. 
• Amodau mewn perthynas â chyfarpar Dŵr Cymru. 

 
Y Rheswm(au) Pam fod y Cais yn cael ei Adrodd i’r Pwyllgor: 
Cynllun Dirprwyo 
 
Mae'r cais yn ddatblygiad mawr (o dan ddarpariaeth Gorchymyn Cynllunio 
Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygiad) 2012 (a 
gafodd ei ddiwygio ymhellach yn 2016)) ac oherwydd ei effeithiau 
amgylcheddol mae’n ddatblygiad sydd angen Asesiad Effaith Amgylcheddol 
(AEA) hefyd. 
 
* Sylwer os gwelwch yn dda nad yw'r cais yn cael ei ystyried yn Ddatblygiad 
Mawr mewn perthynas â Pholisi Strategol Cynllun Datblygu Lleol Eryri B. Mae 
hwn yn gategori ar wahân o Ddatblygiad Mawr ac nid yw'n berthnasol yn yr 
achos hwn. 
 
Panel Ymweld 
 
Cynhaliwyd panel ymweld llawn ar 21ain Ebrill 2021. 
 
Yn bresennol -Councillors Alwyn Gruffydd, Elfed Powell Roberts, John Pughe 
Roberts, Wyn Ellis Jones, Ifor Glyn Lloyd; Mr. Brian Angell, Mrs. Sarah Hattle, Mr. 
Tim Jones, Mr. Owain Wyn; and  
 
Swyddogion APCE Mr. Jonathan Cawley, Mrs. Sara Thomas, Mr Rhydian Roberts 
 
Yn ystod y panel ymweld aeth swyddogion â'r aelodau i bwyntiau allweddol ar 
y safle ac ateb cwestiynau mewn perthynas â'r cynnig. Nod yr ymweliad oedd 
ymgyfarwyddo aelodau â'r safle er mwyn eu cynorthwyo yn eu trafodaethau ar 
y cais.  
 
Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (AEA): 
 
Mae’r datblygiad wedi bod yn destun barn sgrinio a ddaeth i’r casgliad bod y 
datblygiad yn “ddatblygiad AEA”, fe nodwyd yn y sgriniad yn benodol 
bryderon mewn perthynas ag effaith ar y dirwedd ac ar ecoleg. Felly mae 
Datganiad Amgylcheddol (DA) yn cyd-fynd â'r cais. 
 
Dynodiadau Tir / Cyfyngiadau: 
 
Cefngwlad Agored 
Llyn Tegid SoDdGA 
Afon Dyfrdwy SoDdGA 
Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid AGA 
Safle Ramsar Llyn Tegid  
C1 a C2 parth risg llifogydd 
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Lletem Werdd CDLlE 
Hawliau Tramwy Cyhoeddus Rhifau 1 a 4  
 
Disgrifiad o’r Safle: 

 
Mae safle'r cais ym mhen gogleddol Llyn Tegid ac argloddiau Afon Dyfrdwy a 
Thryweryn ar gyrion Tref Y Bala. 
 
Dynodir Llyn Tegid ar lefelau rhyngwladol a chenedlaethol oherwydd ei 
ddiddordeb o ran cadwraeth natur ac mae'n Wlyptir o Bwysigrwydd 
Rhyngwladol (Safle Ramsar), mae’n Ardal Gadwraeth Arbennig (ACA) ac yn 
Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA)  
 
Y nodweddion pwysig yw cynefinoedd y llyn, cors a ffen, planhigion prin, 
rhywogaethau pysgod, a malwen ddyfrol brin. Mae Afon Dyfrdwy hefyd wedi'i 
dynodi fel ACA a SoDdGA am ei llystyfiant dyfrol, ei rhywogaethau pysgod a'r 
dyfrgi. 
 
Mae'r strwythurau cronnus sy'n ddarostyngedig i'r cais hwn yn rhedeg ar hyd 
pen gogleddol Llyn Tegid a glan ddwyreiniol afon Dyfrdwy a Thryweryn gyda 
dau lwybr troed cyhoeddus poblogaidd yn rhedeg ar hyd eu crib. 
 
Mae HTC 1 Y Bala yn rhedeg o faes parcio'r APCE i'r B4391 a HTC 4 Y Bala 
sy'n rhedeg ar hyd argloddiau afon Dyfrdwy a Thryweryn yn ôl i fyny i'r A496. 
 
Mae hyd yr argloddiau hyn yn dod i gyfanswm o oddeutu 2.9km. 
 
Mae'r tir sy'n destun i’r cais hwn wedi'i rannu rhwng nifer o dirfeddianwyr sydd 
wedi cael hysbysiad gan yr ymgeiswyr fel rhan o'r broses o gyflwyno’r cais. 
 
Datblygiad Arfaethedig 
 
Uwchraddio amddiffyniad arfwisg y graig ar wyneb blaen arglawdd y llyn.  
 
Mae un o brif rannau'r prosiect yn cynnwys uwchraddio arfwisg bresennol y 
graig ar ochr flaen (neu wlyb) y llyn. 
 
Mae'r manylion a gyflwynwyd gyda'r cais yn nodi y bydd y garreg bresennol 
yn cael ei symud a'i disodli â charreg wenithfaen lwyd. Mae enghraifft o'r math 
o garreg a gynigir wedi'i chynnwys yn y pentwr dogfennau perthnasol. Bydd y 
garreg newydd sy’n amnewid yr hen un yn fwy onglog ei ffurf na'r hyn sy’n 
bresennol ac fe’i gosodir ar fwy o ddyfnder. 
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Er mwyn cynnal arfwisg y graig, cynigiwyd ychwanegu stribed amddiffyn 
carreg 1.5m o led ym mlaen yr arglawdd gyda'i wyneb ar lefel y ddaear fel y 
gellir ei ddefnyddio ar gyfer mynediad a chynnal a chadw. Yn ychwanegol at y 
llain 1.5 cerrig o led, bydd 3.5m arall o dir yn cael ei gadw'n glir o lystyfiant er 
mwyn caniatáu mynediad i'w archwilio a'i gynnal a’i gadw. 
 
Er y bydd mwyafrif y gwaith ar yr ochr hon i'r arglawdd yn dilyn y llinell 
amddiffyn bresennol, cynigir ail-alinio a sythu'r darn a nodwyd fel y 
‘bandstand’ lle mae'r llwybr troed cyhoeddus yn ymuno â Heol Tegid. Mae'r 
cais yn nodi y credir bod yr aliniad presennol yn cronni egni tonnau ac felly'n 
cynyddu'r risg o oresgyn amddiffynfeydd yn ystod stormydd. 
 
Bydd angen symud yr holl goed a’r llystyfiant ar ochr yr arglawdd fel rhan o'r 
prosiect hwn. Nid oes unrhyw gynnig i ail osod unrhyw un o'r coed na'r 
llystyfiant ar y rhan hon o'r safle. Ar ôl ei gwblhau, cynigir cynnal yr ardal yn 
rhydd o unrhyw lystyfiant er mwyn sicrhau sefydlogrwydd yr arglawdd wedi'i 
huwchraddio yn y tymor hir. 
 
Atgyfnerthu wynebau cefn y llyn ac argloddiau cronfa ddŵr Afon Dyfrdwy. 
 
Cynigir gwneud gwaith hefyd ar rannau helaeth o wyneb cefn (sych) yr 
arglawdd ar hyd glan y llyn. Cynigir cynyddu lled yr argloddiau o'r orsaf 
bwmpio at y groesffordd llwybrau troed cyhoeddus wrth y cae rygbi cynigir 
cynyddu’r lled hyd at 6m mewn rhai rhannau. Cynigir newid nodweddiadol yn 
lefel y ddaear o 300 - 400mm yn yr ardaloedd hyn, ond dim newid cyffredinol 
yn uchder yr arglawdd. 
 
Er mwyn sicrhau sefydlogrwydd yr arglawdd wedi'i atgyfnerthu, cynigiwyd 
osod pilen ‘geotextile’ a fyddai'n ymestyn am oddeutu 2m y tu hwnt i linell 
flaen yr arglawdd. Byddai'r fan hon yn cael ei gorchuddio â phridd a'i hail-
hadu ac yna'n cael ei chynnal yn rhydd o unrhyw lystyfiant arall. 
 
Ar ochr sych arglawdd y Ddyfrdwy fe gynigir ehangu'r arglawdd hyd at 6m eto 
gan gynyddu lefel y ddaear rhwng 300-400mm. Byddai’r fan hon hefyd yn cael 
ei gorchuddio â philen geotextile a'i ail-hadu. 
 
Ni chynigir unrhyw waith atgyfnerthu mewn perthynas ag argloddiau Afon 
Tryweryn. 
 
Mae'r cais yn nodi y bydd ehangu a chryfhau'r argloddiau yn cynyddu eu 
sefydlogrwydd yn y tymor hir a pe bai’n gorlifo dros y top. 
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Cafn y rheilffordd. 
 
Mae rhan o'r cynllun hefyd yn cynnwys gosod cafn concrit 380m o hyd ar hyd 
crib yr arglawdd o gyffordd y B4931 gyda Heol Tegid y tu ôl i'r clwb rygbi. 
Bydd lled y cafn hwn led yn 3m a byddai'n golygu adeiladu wal gynnal y tu ôl i 
glwb y cae rygbi lle byddai'n rhedeg gyfochrog â'r llwybr troed cyhoeddus. 
 
Byddai'r cafn yn cael ei lenwi a'i hadu drosto fel rhan o'r cynllun hwn a dim 
ond pe bai caniatâd cynllunio yn cael ei roi yn y dyfodol i ymestyn rheilffordd 
Llyn Tegid i'r dref y byddai'n cael ei ddefnyddio. 
 
Tynnu coed a gwrychoedd ymaith. 
 
Ar hyn o bryd mae'r arglawdd yn frith o goed sydd wedi tyfu ar ddwy ochr yr 
arglawdd, mae'n ymddangos bod y rhain wedi hunan-hadu, ac oherwydd 
diffyg cynnal a chadw fe ganiatawyd iddynt dyfu. Mae gwrychoedd hefyd ar 
ben blaen ochr sych yr arglawdd. 
 
Cynigir fel rhan o'r cynllun i gael gwared â'r mwyafrif helaeth o goed ar hyd 
arglawdd y llyn (tua 290 o goed) ynghyd â darnau o wrychoedd. 
 
Fel y soniwyd eisoes, dylid cadw'r ardal hon yn glir o unrhyw lystyfiant ar ôl 
cwblhau'r gwaith ar wahân i'r glaswellt ar ochr sych yr arglawdd. 
 
Llwybrau troed. 
 
Wrth i hawliau tramwy cyhoeddus redeg ar hyd mwyafrif yr argloddiau, bydd y 
gwaith arfaethedig yn effeithio dros dro ar y rhain a bydd angen cau rhai 
rhannau o lwybrau troed yn ystod y gwaith adeiladu. 
 
Adeiladu. 
 
Mae dau gompownd adeiladu wedi'u nodi, cynigir rhoi y prif gompownd ar ran 
o gae amaethyddol rhwng Heol Tegid a'r B4391 gyferbyn â'r ardal ‘bandstand’ 
(safle oddeutu 2.6ha) a chael mynediad i’r compownd lloeren o'r Parc Menter 
trwy gyfrwng  arglwdd yr afon Dyfrdwy (safle oddeutu 0.3ha). 
 
Gwaith Lliniaru / Gwelliannau arfaethedig. 
 
Mae'r Uwchgynllun Tirwedd a gyflwynwyd (sydd wedi'i gynnwys yn y pentwr 
dogfennau) yn dangos yr holl waith lliniaru a gwelliannau arfaethedig sy'n 
cynnwys - 
 
• plannu oddeutu 900 o goed a 350m o wrychoedd. 
• gwelliannau i faes parcio blaendraeth APCE a'r tu ôl i Ganolfan Hamdden 
Penllyn. 
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• Ail osod ac uwchraddio'r llwybrau troed yr effeithir arnynt. 
• Gwelliannau i ardaloedd eistedd a dehongli newydd. 
• Trin rhywogaethau goresgynnol. 
• Plannu ychwanegol gan gynnwys dolydd blodau gwyllt. 
 
Dogfennaeth ategol –  
 
Cefnogir y cais gan amrywiaeth o adroddiadau ac asesiadau gan gynnwys- 
 

• Datganiad Amgylcheddol 
• Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cysgodol 
• Datganiad Dylunio a Mynediad 
• Asesiad Effaith Garddwriaethol, datganiad dull a Chynllun Rheoli Coed 
• Archwiliad Cydymffurfiaeth Cyfarwyddeb y Fframwaith Dŵr 
• Asesiad o Ganlyniad Llifogydd 

 
Gellir darganfod manlion pellach am y wybodaeth gefnogol ar borth ceisiadau 
cynllunio yr Awdurdod- 
 
DOLEN I'R PORTH 
 
Polisïau Cynllunio Perthnasol: 
 
Cynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-2031 

• PS A: Pwrpasau’r Parc Cenedlaethol a Datblygiadau 
Cynaliadwy 

• PS C: Strategaeth Datblygu Gofodol 
• PD 1: Egwyddorion Datblygu Cyffredinol 
• PD 6: Dyluniad a Deunyddiau Cynaliadwy 
• PD 2: Datblygu a’r Tirwedd 
• PS Dd: Newid yn yr Hinsawdd 
• PD 5: Mannau Agored a Lletemau Glas 
• PS Ff: Yr Amgylchedd Hanesyddol 
• PS D: Yr Amgylchedd Naturiol 
• PS Ng: Gwasanaethau a Chyfleusterau Cymunedol 
• PS H: Economi Wledig Gynaliadwy 

 
Cymru’r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040  

• 4 – Cefnogi cymunedau gwledig 
• 5 - Cefnogi'r economi wledig 
• 8 - Llifogydd 

 
Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 11) 2021 
 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 
 
 
 
 
 

16

https://planning.snowdonia-npa.gov.uk/swiftlg_snpa/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=NP5/53/580&backURL=%253Ca%2520href%253Dwphappcriteria.display%253FpaSearchKey%253D663542%253EMeini%2520Praw%2520Chwilio%253C%252Fa%253E%20%3E%20%3Ca%20href%3D%27wphappsearchres.displayResultsURL%3FResultID%3D755168%2526StartIndex%3D1%2526SortOrder%3DAPNID%2526DispResultsAs%3DWPHAPPSEARCHRES%2526BackURL%3D%253Ca%2520href%253Dwphappcriteria.display%253FpaSearchKey%253D663542%253EMeini%2520Praw%2520Chwilio%253C%252Fa%253E%27%3ECanlyniadau%20Chwilio%3C%2Fa%3E


Ymgynghoriadau: 
 

 
 
 
 
 

Cyngor Tref Bala Cefnogi.  
Awdurdod Cefnffyrdd Gogledd a 
Chanolbarth Cymru 

Rhaid i'r ymgeisydd gyflwyno a 
chytuno ar Gynllun Rheoli Traffig 
Adeiladu (CRhTP) cyn dechrau ar 
unrhyw waith adeiladu. 

Cyfoeth Naturiol Cymru Dim gwrthwynebiad yn 
ddarostyngedig ar amodau priodol.  

Cyngor Gwynedd - Priffyrdd Dim gwrthwynebiad mewn egwyddor, 
ni ddarperir cyngor mewn perthynas â 
chau / dargyfeirio llwybrau troed i 
symud / adleoli dodrefn stryd ac 
unrhyw fynediad dros dro sy'n ofynnol 
o'r B4391. 

Cyngor Gwynedd - Cynllunio Dim sylwadau. 
Ecoleg APCE Dim gwrthwynebiad yn 

ddarostyngedig ar amodau priodol.  
Coed a Choedlannau APCE Dim gwrthwynebiad yn gyffredinol, 

sylwadau mewn perthynas â graddau 
mesurau lliniaru / unioni. 

Mynediad APCE Dim pryderon ar yr amod bod y 
llwybrau'n cael eu hadfer i'r un safon 
neu'n well na'r rhai presennol, a bod 
rampiau'n fwy hygyrch ar gyfer yr holl 
ddefnyddwyr. 

Cyngor Gwynedd – Hawliau Tramwy 
Cyhoeddus 

Ni chafwyd unrhyw wrthwynebiad ar 
yr amod bod y llwybrau troed yn cael 
eu hadfer i'r un safon neu well o ran 
arwyneb a lled y llwybr. 
Bydd angen caniatâd i gau a 
dargyfeirio unrhyw lwybrau troed. 

Cyngor Gwynedd –SAB Heb dderbyn sylwadau. 
Gwasanaeth Cynllunio Archeoleg 
Gwynedd 

Maent yn fodlon na fydd y gorffeniad 
arfaethedig yn cael effaith andwyol 
sylweddol ar y dirwedd hanesyddol. 
Argymhellir amod cyn dechrau mewn 
perthynas â gwaith lliniaru 
archeolegol. 

Dwr Cymru Gofyn am amodau mewn perthynas â 
gwaith ger eu aparatws / cyfarpar  

SP Energy Networks Trafodaethau'n parhau mewn 
perthynas ag asedau y mae'r 
datblygiad yn effeithio arnynt .  
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Ymateb i Gyhoeddusrwydd: 
 
Mae'r cais wedi cael cyhoeddusrwydd trwy rybudd Cyhoeddus yn y Cambrian 
News, gosodwyd llythyrau yn hysbysu cymdogion a rhoddwyd nifer o 
hysbysiadau safle mewn gwahanol fannau ar hyd llwybr ffordd y cais. 
 
Yn ogystal, fel ‘Datblygiad Mawr’ mae’r cais wedi bod yn destun proses 
ymgynghori cyn cyflwyno cais ac mae adroddiad ar yr ymgynghoriad hwn yn 
cyd-fynd â’r cais. 
 
Derbyniwyd cyfanswm o 3 sylw yn codi pryderon mewn perthynas â'r cynnig y 
gellir eu crynhoi fel a ganlyn –  
 
• Colli fflora a ffawna 
• Does dim angen y datblygiad 
• Nid yw'r ardal yn gorlifo 
• Mae coed yn darparu cysgod ar y llwybr 
• Gwaith lliniaru'n annigonol 
• Bydd plannu o’r newydd yn cymryd amser hir i'w sefydlu 
• Mae angen i'r prosiect ganiatáu i'r clwb rygbi weithredu heb aflonyddwch 
sylweddol 
  
1  Asesiad: 
 
Egwyddor Datblygu 
 
1.1  Er ei fod mewn lleoliad cefn gwlad agored, ystyrir bod gwaith 

 peirianneg hanfodol i uwchraddio'r amddiffyniad arfwisg creigiau er 
 mwyn amddiffyn y dref rhag llifogydd yn fath o ddatblygiad sy’n 
 dderbyniol. Y materion allweddol i'w hystyried fel rhan o'r cynnig hwn 
 yw’r gwaith lliniaru'r effeithiau posibl yn ddigonol, a bydd hyn yn cael ei 
 asesu yn yr adroddiad hwn.  

 
2  Ystyriaethau Cynllunio 
 
2.1  Mae'r prif faterion i'w hystyried wedi'u nodi fel –  
 

•   Effaith ar y Dirwedd ac effaith weledol 
•   Ecoleg 
•   Llifogydd 
•   Coed 
•   Adeiladu 
•   Yr Amgylchedd hanesyddol 
•   Lletem werdd 
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Pam fod angen y datblygiad? 
 
2.2 Mae'r llyn wedi'i gofrestru fel Cronfa Ddŵr Fawr Categori A o dan 

Ddeddf Cronfeydd Dŵr 1975 ac mae ei chynnal a chadw yn dod o dan 
gyfrifoldeb Cyfoeth Naturiol Cymru. Nododd adroddiad a gyhoeddwyd yn 
2014 fod angen addasiadau i'r strwythurau cronni yn Llyn Tegid er mwyn 
sicrhau diogelwch tymor hir y gronfa ddŵr. 

 
2.3    Gwneir y cais hwn felly gan CNC er mwyn cydymffurfio â'u gofynion 
         cynnal a chadw. 
 
Effaith ar y Dirwedd ac Effaith Weledol 
 
2.4 Un o'r prif ystyriaethau mewn perthynas â'r cynnig hwn yw'r effaith bosibl 

ar y dirwedd leol a’r amwynder gweledol. Er y bydd rhai o'r effeithiau'n 
gyfyngedig i gam adeiladu'r datblygiad ac felly'n rhai dros dro, bydd 
tynnu coed ar hyd arglawdd y llyn, a'r gwaith i gryfhau'r amddiffynfeydd 
yn arwain at newid parhaol. Nodwyd yr effaith bosibl ar y dirwedd fel 
ffactor pwysig pan gafodd y cais ei sgrinio o dan AEA ac un o'r 
rhesymau pam fod Datganiad Amgylcheddol (DA) yn cyd-fynd â'r cais.  

 
2.5 Mae pedair pennod yn y DA (Penodau 8-11) yn edrych ar yr effeithiau ar 

y dirwedd a’r effeithiau gweledol a'r potensial am effeithiau sylweddol. 
 
2.6 Mae hyn yn cynnwys Asesiad Tirwedd ac Effaith Weledol llawn (ATEG) 

sy'n edrych ar gymeriad y dirwedd leol, ynghyd ag asesiad o amwynder 
gweledol o 22 safbwynt. Yma mae'r effeithiau sylweddol wedi cael eu 
torri i lawr i - effeithiau adeiladu, gweithredol a chronnus. Wrth edrych ar 
yr effeithiau hyn ar y cyd â'r cynllun plannu lliniarol arfaethedig (yr 
ymdrinnir ag ef yn fanylach isod), daethpwyd i'r casgliad yn yr 
adroddiadau hyn bod maint unrhyw effaith andwyol sylweddol yn 
gymedrol i fân effaith yn ystod y cyfnod adeiladu ac yn fach yn y tymor 
hir. Felly, gyda lliniaru ni fydd unrhyw effeithiau gweledol sylweddol yn y 
tymor hir. 

 
2.7  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhoi cyngor i'r Awdurdod mewn 

perthynas â thirwedd ac yn eu hymateb i'r ymgynghoriad dywedir – 
“Felly byddai rhai effeithiau andwyol ar gymeriad tirwedd ac amwynder 
gweledol y Parc Cenedlaethol yn ystod y gwaith adeiladu a'r 
blynyddoedd cynnar o weithredu. Fodd bynnag, yn y tymor hir, bydd y 
gwaith lliniaru arfaethedig yn aeddfedu ac yn lleihau'r effeithiau andwyol 
ar gymeriad y dirwedd ac amwynder gweledol fel bod yr effeithiau 
andwyol yn fach neu’n ddibwys ar hyd lan y llyn”.  

 
2.8  Mae swyddogion yn cytuno â'r sylwadau hyn ac y bydd y brif effaith 

weledol i'w gweld yn ystod y gwaith adeiladu a chyn sefydlu'r plannu 
lliniarol. 
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2.9    Bydd yr effaith debygol hefyd ar raddfa leol ac ni fydd yn cael unrhyw 
effeithiau andwyol tymor hir ar olygfeydd pell tuag at lan y llyn. 

 
2.10  Cynigir amodau cynllunio i gadarnhau manyleb y garreg newydd ar ochr 

‘wlyb’ arglawdd Llyn Tegid a sicrhau yr ymgymerir â’r gwaith lliniaru a 
gynigir i fynd i’r afael â’r effeithiau ar y dirwedd a’r effaith weledol yn cael 
ei gynnal yn y tymor hir. 

 
2.11  Yn gyffredinol felly, gyda lliniaru ystyrir bod yr effaith ar y dirwedd yn 

dderbyniol ac yn cydymffurfio â gofynion CDLlE PS: A a PD: 2. 
 
Ecoleg 
 
2.12  Fel y manylwyd yn flaenorol, mae'r safle wedi'i leoli yn SoDdGA Llyn 

Tegid, SoDdGA Afon Dyfrdwy, ACA Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid a Safle 
Ramsar Llyn Tegid. Felly, mae angen ystyried ac asesu gofalus yn unol 
â gofynion deddfwriaeth statudol a pholisïau cenedlaethol a lleol. 
 
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd 

 
2.13  Fel yr 'Awdurdod cymwys' perthnasol o dan y Rheoliadau Cadwraeth 

Cynefinoedd a Rhywogaethau (2017) oherwydd agosrwydd y datblygiad 
i safle Natura 2000 / Ramsar, mae'n ofynnol i'r awdurdod asesu 
goblygiadau'r cynllun neu'r prosiect ar gyfer hynny safle o ystyried 
amcanion cadwraeth y safle hwnnw. 

 
2.14  Daw'r ddogfen Asesiad Rheoliadau Cynefin (ARhC) cysgodol a 

gyflwynwyd gan yr ymgeiswyr i'r casgliad na fydd y prosiect yn effeithio'n 
andwyol ar gyfanrwydd unrhyw safle Natura 2000 / Ramsar, gan ystyried 
unrhyw amodau neu gyfyngiadau sy'n berthnasol naill ai ar ei ben ei hun 
neu mewn cyfuniad â chynlluniau a phrosiectau eraill. 

 
2.15  Ymgynghorwyd â Chynghorydd Ecoleg yr Awdurdod ar y ARhC 

cysgodol ac maent wedi dod i'r casgliad, ar yr amod bod yr argymhellion 
a ddisgrifir yn yr asesiad a gyflwynwyd yn cael eu mabwysiadu, y byddai 
yr effeithiau andwyol ar gyfanrwydd naill ai ACA Afon Dyfrdwy a Llyn 
Tegid neu safle Ramsar Llyn Tegid (safleoedd Natura 2000) yn gallu 
cael eu diystyru ar eu pen eu hunain neu mewn cyfuniad y tu hwnt i 
amheuaeth wyddonol resymol. 

 
2.16  Ymgynghorwyd â CNC ar gasgliadau cynghorydd ecolegol yr Awdurdod 

ac maent yn cytuno. 
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Rhywogaethau gwarchodedig – 
 
2.17 Ystlumod - Nododd yr arolygon a gyflwynwyd gyda'r cais fod y safle 

datblygu arfaethedig yn cael ei ddefnyddio gan ystod o ystlumod ar gyfer 
chwilota a chymudo er mai dim ond un glwyd a ganfuwyd. Am y rheswm 
hwn, gan gymryd cyngor gan CNC ac ecolegydd yr Awdurdod, bydd 
angen mabwysiadu Cynllun Cadwraeth Rhywogaethau i sicrhau bod 
mesurau'n cael eu gweithredu i leihau unrhyw aflonyddwch ar yr 
ystlumod ac ymgymryd ag arolygon pellach. Gellir sicrhau hyn gydag 
amod. 

 
2.18 Dyfrgwn - mae'r adroddiad dyfrgwn a gyflwynwyd gyda'r cais yn argymell 

nifer o fesurau osgoi rhesymol (MORh) a ystyrir yn dderbyniol ac yn 
gymesur. Er mwyn osgoi amheuaeth, cynigir sicrhau bod y Mesurau 
Osgoi Rhesymol yn cael eu sicrhau trwy gyfrwng amod. 

 
2.19 Rhywogaethau ymledol - Darperir adroddiad hefyd ar bresenoldeb 

rhywogaethau goresgynnol ar y safle a sut y bydd y prosiect yn lleihau'r 
risg y bydd y rhywogaethau hyn yn lledaenu'n anfwriadol. Bydd y MORh 
y manylir arno yn yr adroddiad yn cael ei sicrhau gydag amod. 

 
2.20 Mae crynodeb o'r asesiad o effeithiau ar fioamrywiaeth a'r gwaith lliniaru 

arfaethedig wedi'i gynnwys yn y Crynodeb Technegol sy'n cyd-fynd â'r 
Datganiad Amgylcheddol a fydd yn cael ei gynnwys yn y pentwr 
dogfennau. 

 
2.21 Gan ystyried yr uchod, mae'r cynnig wedi'i asesu yn unol â deddfwriaeth 

berthnasol. Yn ddarostyngedig i amodau priodol i sicrhau gwaith lliniaru 
daethpwyd i'r casgliad na fydd y cynnig yn cael effaith andwyol ar 
unrhyw safleoedd dynodedig nac yn cael effaith niweidiol nac ar 
gynefinoedd a rhywogaethau eraill. 

 
2.22 Felly mae'r cynnig yn unol â gofynion PS: A: a D y CDLlE. 
 
Llifogydd 
 
2.23 Mae llawer o'r safle mewn ardal sydd mewn perygl o lifogydd ac felly 
 mae Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd yn cyd-fynd â'r cynnig. Gan fod y 
 prosiect wedi'i gyfyngu i gryfhau'r amddiffynfeydd presennol heb fawr o 
 ôl troed ac nad ydynt yn cynnwys codi'r amddiffynfeydd presennol neu 
 adeiladu amddiffynfeydd newydd, mae'n annhebygol y bydd y gwaith 
 yn cael effaith niweidiol ar drydydd partïon trwy golli'r gorlifdir sydd ar 
 gael. 
 
2.24 Bydd angen trwydded gan CNC i wneud y gwaith a ddylai sicrhau y 
 bydd unrhyw effeithiau risg llifogydd posibl o'r gwaith adeiladu yn cael 
 eu lliniaru a'u rheoli i sicrhau nad yw'r Bala a chymunedau i lawr yr 
 afon yn agored i niwed yn ystod y cyfnod adeiladu. 
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2.25 Mae CNC yn rhoi cyngor i'r Awdurdod mewn perthynas â llifogydd yn 
 unol â gofynion Cyngor Technegol Nodyn 15 (NCT 15) ac maent yn 
 fodlon y gellir rheoli canlyniadau llifogydd yn ddigonol fel rhan o'r 
 cynnig. 
 
2.26 Felly mae gofynion maen prawf xii oPS: A a xvi o PD: 1 wedi’u bodloni. 
 
Coed 
 
2.27 Un o effeithiau mwyaf y cynnig fydd colli oddeutu 290 o goed, yn 
 bennaf ar hyd arglawdd Llyn Tegid, i'w ddisodli gan oddeutu 900 o 
 goed mewn lleoliadau eraill yn agos at y safle datblygu, (manylion 
 pellach isod). 
 
2.28 Mae Asesiad Effaith Coedyddol, ynghyd â datganiad dull a chynllun 
 amddiffyn coed wedi’i gyflwyno gyda’r cais. 
 
2.29 Mae'r dogfennau hyn yn nodi bod y rhan fwyaf o'r coed sydd i'w symud 
 yn goed o ansawdd cymedrol i isel gyda'r gyfran uchel o'r coed sydd i'w 
 tynnu yn dangos arwyddion eu bod yn dioddef o afiechyd / clwyf coed 
 ynn. 
 

 Bydd y coed sydd i’w cadw yn agos at y gwaith adeiladu yn cael eu 
 gwarchod yn unol â’r darpariaethau a gyflwynir yn y datganiad Dull a’r 
 Cynlluniau Gwarchod Coed.  

 
2.30 Bydd gwaith i gael gwared ar y coed yn gyfyngedig i'r tu allan i'r cyfnod 
 nythu  adar / gweithgaredd ystlumod, a fydd yn cael ei sicrhau yn ôl yr 
 amod cynllunio. 
 

Plannu coed 
 

Yn lle'r coed a fydd yn cael eu tynnu o'r argloddiau, cynigir cynnwys 
rhaglen liniaru / unioni  sy’n cynnwys –  

 
•   Stribed plannu ymyl coetir llinol 300m o hyd 7m o led wedi'i leoli yn y 
     cae y tu ôl i arglawdd Llyn Tegid. Bydd y plannu hwn yn cynnwys 
     oddeutu 602 o goed o wahanol rywogaethau brodorol. 
•   Plannu coed llinol ar hyd ffin y cae rhwng y B4391 a'r Dyfrdwy i 
     gynnwys coed brodorol priodol sy'n gorchuddio ardal o oddeutu 2,500 
     metr sgwâr. 
•   Plannu ar ddarn o dir ar arglawdd de'r Ddyfrdwy sy'n cynnwys tua 450 
    o blanhigion gan gynnwys tua 100 o goed. 
•   Cynigir rhes linellol o goed (tua 22 mewn nifer) hefyd ar lan arall yr 
     afon. 
•   Ar hyd ochr sych arglawdd Dyfrdwy cynigir y bydd gwrych 350m o hyd 
     hefyd yn cynnwys plannu 24 o goed.   
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2.31 Bydd yr holl blannu yn cael ei wneud gan gontractwr arbenigol sy'n 
           gweithio ar ei ran o CNC a fyddai'n cynnwys cyfnod ôl-ofal / sefydlu a 
 diffygion 5 mlynedd a ddarperir fel rhan o'r contract hwn, cyn i'r gwaith 
 cynnal a chadw gael ei roi yn ôl i dirfeddianwyr. 
 
2.32 Mae mwy o fanylion mewn perthynas â rhywogaethau a meintiau coed 
 / planhigion wedi'u cynnwys yn yr amserlen blannu sydd wedi'u 
 cynnwys ar y lluniadau a gyflwynwyd. 
 
2.33 Yn gyffredinol, cynigir fel rhan o'r cynllun i blannu 3 choeden am bob 1 
 a gollir, a byddai rheolaeth y cynllun plannu ar gyfer y dyfodol yn 
 ddarostyngedig i amodau cynllunio sy'n ei gwneud yn ofynnol i ddisodli 
 unrhyw blanhigion sy'n marw neu'n cael eu heintio. 
 

  Gwaith lliniarol / unioni eraill  
 
2.34 Yn ogystal â phlannu coed, mae'r cynllun hefyd yn cynnwys - 
 

• Plannu oddeutu 50,000 metr sgwâr o ddôl blodau gwyllt ar 
  lannau afon Dyfrdwy a Thryweryn. Mae hyn hefyd yn cynnwys 
  9 coeden. 
• Plannu llwyni llinol o 190 metr sgwâr ar hyd rhan o ffin y cae 
 gyda Gwynedd Confectioners. 
• Plannu perllan ar dir rhwng y llifddor o'r Tryweryn i'r Ddyfrdwy. 
 (tua 100 o goed). 
• Trin y Ffromlys chwarennog a Phlanhigion Clymog Japan. 
• Atgyweirio / gwella gwâl dyfrgwn artiffisial ar y Tryweryn. 

 
  Gwella bioamrywiaeth 

 
2.35 Er na chyfeirir atynt yn benodol fel y cyfryw yn y ddogfennaeth a 
 gyflwynwyd, gellir ystyried bod llawer o'r mesurau lliniaru / cydadferol 
 eraill fel y manylir uchod yn welliannau bioamrywiaeth yn unol â 
 gofyniad paragraff 6.4.5 o'r Polisi Cynllunio Cymru a Pholisi CDLlE D. 
 
2.36 Er bod colli coed yn peri pryder i swyddogion, mae'r ymgeiswyr wedi 
 cadarnhau nad yw'n bosibl gwneud y gwaith gofynnol i safonau 
 cyfreithiol heb eu symud. Nid yw'n bosibl ail-blannu unrhyw goed ar yr 
 arglawdd oherwydd fe fyddai hyn yn cael effaith andwyol ar 
 sefydlogrwydd a diogelwch tymor hir y strwythur. Mae cynllun plannu 
 cynhwysfawr wedi'i gyflwyno gyda'r cais sy'n disodli coed ar gymhareb 
 o 3: 1 ac mae'n cynnwys amryw o elfennau eraill gan gynnwys plannu 
 350m o wrych a 50,000 metr sgwâr o weirglodd blodau gwyllt. 
 
2.37 Mae'r ymgeiswyr hefyd yn nodi mewn archwiliadau mwy diweddar fod 
 bron pob un o'r coed ynn ar y safle (tua 50 o goed) yn dangos 
 arwyddion o glwy ac y byddai'n debygol y byddai angen eu tynnu yn y 
 dyfodol agos er mwyn osgoi lledaenu y clwy ymhellach ac i sicrhau 
 diogelwch y cyhoedd gerllaw llwybr cyhoeddus. 
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2.38 Bydd yr holl blannu a gynigir yn cymryd amser i'w sefydlu ac felly 
 effaith tymor  byr a chanolig fydd yna yn sgil colli coed ar ecoleg ac ar y 
 dirwedd. Fodd bynnag, pan fydd wedi'i sefydlu, dylai'r gwaith lliniaru 
 arfaethedig yn fwy na gwneud iawn am yr hyn a gollir yn y tymor hwy. 
 
2.39 Bydd angen amodau cynllunio i sicrhau manylion y plannu arfaethedig 
 ac i sicrhau ei fod yn cael ei gynnal a’i gadw a'i reoli wrth symud 
 ymlaen. 
 
2.40 Ystyrir y bydd y prosiect yn y tymor hir yn diogelu diogelwch y 
 gymuned leol heb gael unrhyw effaith tymor hir ar fioamrywiaeth 
 nodweddiadol yr ardal ehangach. 
 
2.41 Felly, ystyrir bod y cynnig yn cydymffurfio ag AADd, PD1 a D o’r 
 CDLlE. 
 

 Gwelliannau i dir cyhoeddus 
 
2.42 Cynigir newidiadau a gwelliannau hefyd i wella'r ardal o fannau agored 
 rhwng Canolfan Hamdden Penllyn a'r lle parcio ar lan y llyn gyda 
 thirlunio caled a meddal newydd gan gynnwys seddi newydd, a gwell 
 grisiau a mynediad ramp. Yn ogystal â hynny, ar hyd yr argloddiau 
 cynigir gosod – 
 

•   Dwy ardal eistedd newydd ar hyd arglawdd yr afon Dyfrdwy 
•   Dehongli ar ddechrau'r llwybr troed ger Tryweryn a'r A494. 
•   Gwelliannau i'r ardal eistedd uwchben yr orsaf bwmpio 
•   Ardal eistedd ychwanegol ar hyd arglawdd Llyn Tegid 
•   Seddi a dehongliad mwy hygyrch yn yr ardal ‘bandstand’. 

. 
2.43 Ystyrir bod y newidiadau hyn yn briodol a byddant yn darparu 
 ardaloedd gwell i'r cyhoedd gael mwynhad tawel o rinweddau arbennig 
 yr ardal gan gynnwys y golygfeydd tuag at y llyn neu'r afon. 
 
2.44  Sicrheir yr holl fesurau lliniaru / cydadferol a gwelliannau trwy gytundeb           
 cyfreithiol. 
 
Cafn y Rheilffordd 
 
2.45 Mae'r Prosiect dylunio yn cynnwys cafn wedi'i osod ar hyd y darn o 
 arglawdd llyn lle byddai'r estyniad rheilffordd posib yn rhedeg. 
 
2.46 Er nad yw hyn yn rhan o'r prosiect diogelwch, byddai ei osod fel rhan 
 o'r cynllun hwn yn golygu mai dim ond ychydig iawn o waith fyddai ei 
 angen ar yr argloddiau, ac ni fyddai eu cryfder yn cael ei effeithio pe 
 bai'r estyniad rheilffordd yn mynd yn ei flaen. 
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2.47 Ni dderbyniwyd unrhyw gais i ymestyn Rheilffordd Llyn Tegid hyd yma, 
 ac felly gellid ystyried bod cynnwys y cafn fel rhan o'r cynllun hwn yn 
 rhagataliol. Fodd bynnag, oherwydd maint y datblygiad arfaethedig 
 hwn ac ecoleg sensitif y rhan hon o'r safle, cred swyddogion ei bod yn 
 ymddangos mai ei gynnwys yn y cynllun hwn yw'r opsiwn gorau. 
 
2.48 Byddai hyn yn osgoi'r angen am unrhyw aflonyddwch sylweddol i'w ran 
 o'r arglawdd eto yn y dyfodol a chan na fyddai ei gynnig i'w lenwi a'i 
 hadu yn achosi mwy o effaith weledol i ben yr arglawdd ar ben y llyn. 
 
2.49 Cynigir gwaith peirianneg mwy arwyddocaol, gan gynnwys wal gynnal 
 wrth y  clwb Rygbi lle byddai'r cafn yn rhedeg ar hyd y llwybr troed 
 cyhoeddus. Fodd bynnag, byddai hwn wedi'i leoli ger ffurf adeiledig 
 bresennol, lle deuir i'r casgliad na fyddai ei welededd y tu hwnt i'r ardal 
 gyfagos yn sylweddol. 
 
2.50 Felly mae cynnwys y cafn rheilffordd yn dderbyniol ar y cyfan, gan 
 ystyried yr angen i leihau aflonyddwch i'r arglawdd a safleoedd 
 dynodedig, ac felly yn unol ag AADd, PD: D a PD: 1.  
 
Adeiladu  
 
2.51 Mae'n anochel y bydd cam adeiladu'r gwaith arfaethedig yn arwain at 
 aflonyddwch lleol. Mae'r ardal blaendraeth a'r llwybrau troed yn 
 boblogaidd ymhlith trigolion lleol ac ymwelwyr ac felly mae'n hanfodol 
 bod cyn lleied o aflonyddwch â phosib, yn enwedig yn ystod 
 amseroedd prysur dros fisoedd yr haf a gwyliau banc. 
 
2.52 Mae'r ymgeiswyr yn nodi y bydd y gwaith adeiladu yn dechrau yn ystod 
 yr haf  2021, unwaith y bydd yr holl gymeradwyaethau wedi'i sicrhau, 
 ac fe amserlenwyd bod y gwaith diogelwch ar y gronfa ddŵr wedi'i 
 gwblhau erbyn diwedd 2022. 
 
2.53 Cynigir oriau gwaith adeiladu arferol fel 8yb tan 6yh, o ddydd Llun i 
 ddydd Gwener. Byddai gwaith y tu allan i oriau, os oes angen, yn cael 
 ei gytuno ymlaen llaw gyda Swyddog Iechyd yr Amgylchedd yr 
 Awdurdod Lleol. Cynigir ymgorffori amseriad sensitif gwaith adeiladu i 
 osgoi gwrthdaro â thwristiaid / defnyddwyr hamdden a digwyddiadau 
 lleol yn y rhaglen adeiladu fanwl. Er mwyn sicrhau cyn lleied o 
 aflonyddwch â phosib, cynigiwyd gweithio'n agos gyda sefydliadau a 
 busnesau lleol. Cynigir hefyd datblygu Cynllun Rheoli  Hawl Tramwy 
 Cyhoeddus gyda Chyngor Sir Gwynedd ac APCE i gytuno sut y 
 bydd y cau a'r dargyfeiriadau gofynnol yn cael eu rheoli. 
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Traffig adeiladu 
 
2.54 Mae Awdurdod Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru sydd â 
 chyfrifoldeb dros yr A494 yn cyfarwyddo bod yr ymgeiswyr yn cyflwyno 
 Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu (CRhTA) i'w gymeradwyo gan yr 
 Awdurdod a hwy eu hunain cyn dechrau ar y gwaith. Sicrheir hyn 
 gydag amod. 
 
2.55 Nid yw adran Briffyrdd Cyngor Gwynedd na’r swyddog hawliau tramwy 
 cyhoeddus yn codi unrhyw wrthwynebiad i'r cynnig, ond maent wedi 
 darparu cyngor mewn perthynas â chau a dargyfeirio llwybrau troed ac 
 unrhyw fynediad newydd a gynigir imewn perthynas â chompownd y 
 safle o'r B4391. 
 
2.56 Bydd effaith y cyfnod adeiladu ar sail dros dro a bydd amodau cynllunio 
 a chytundebau lleol a chydweithrediad rhwng cyrff perthnasol yn 
 sicrhau bod cyn lleied o aflonyddwch â phosib 
 
CDLlE PD: 5 Lletem Werdd 
 
2.57 Mae rhannau o'r safle yn croestorri tir sydd wedi'i ddynodi'n lletem 
 werdd yn CDLlE. Dynodir y tir hwn er mwyn cadw ei natur 
 annatblygedig ac i atal tresmasu ardal adeiledig y dref tuag at y llyn. 
 
2.58 Mae'r ardal dresmasol yn cynnwys plannu fel rhan o gynllun lliniaru / 
 gwella'r prosiect. Felly, ystyrir na fyddai hyn yn arwain at unrhyw effaith 
 andwyol ar ddynodiad y lletem werdd. 
 
2.59 Mae'r prif gompownd adeiladu hefyd wedi'i leoli yn y lletem werdd, er y 
 cydnabyddir y bydd hyn yn arwain at ffurf adeiledig yn y lletem werdd, 
 bydd hyn am gyfnod dros dro ac felly'n cael ei ystyried yn dderbyniol. 
 Gosodir amod cynllunio i sicrhau bod prif ardal y compownd yn cael ei 
 hadfer i'w chyflwr  flaenorol ar ôl cwblhau'r prosiect. 
 
Yr Amgylchedd Hanesyddol 
 
2.60 Er bod y safle y tu allan i ganol hanesyddol tref Y Bala, mae'n dal yn 
 hanfodol sicrhau nad yw unrhyw waith a gynigir yn cael unrhyw effaith 
 andwyol ar yr amgylchedd hanesyddol yn unol â PS: Ff yr CDLlE. 
 
2.61 Mae Gwasanaethau Cynllunio Archeolegol Gwynedd yn eu hymateb i'r 
 ymgynghoriad yn nodi y byddai'r cwmpas ar gyfer effaith archeolegol 
 sylweddol o'r cynnig yn gyfyngedig i'r ardaloedd o aflonyddwch ar y 
 ddaear mewn lleoliadau maes glas ac ymddangosiad y cynllun 
 gorffenedig yn y dirwedd hanesyddol. Maent yn fodlon na fydd y 
 gorffeniad arfaethedig yn cael effaith andwyol sylweddol ar y dirwedd 
 hanesyddol. 
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2.62 Maent yn argymell amod cyn dechrau mewn perthynas â gwaith lliniaru 
 archeolegol addas a bydd hyn yn cael ei gynnwys yn y rhestr amodau 
 arfaethedig. 
 
2.63 Felly ni nodwyd unrhyw faterion o bryder arwyddocaol mewn perthynas 
 ag effaith y datblygiad hwn ar yr amgylchedd hanesyddol ac felly does 
 dim gwrthdaro â PS: Ff CDLlE.   
 
3 Casgliadau 
 
3.1 Cynhaliwyd asesiad trylwyr o'r cais ac ar y cyfan ar ôl ystyried y cynnig 

yn ofalus, ei leoliad a nodweddion y safle, ystyriwyd bod y cynllun, 
gyda’r gwaith lliniaru, yn bodloni gofynion y Polisïau lleol a 
Chenedlaethol. 

 
3.2 Cyflwynwyd y cynllun gan CNC o ganlyniad i'w cyfrifoldebau cyfreithiol i 

sicrhau diogelwch tymor hir yr argloddiau llifogydd a'u gallu i amddiffyn 
tref Y Bala a chymunedau i lawr yr afon pe bai llifogydd. 

 
3.3 Bu'r prosiect yn destun ymgynghori ac ymgysylltu helaeth â 

rhanddeiliaid a phartïon â diddordeb cyn cyflwyno'r cais hwn, gan 
gynnwys ymgynghori cyn cyflwyno cais ac fel rhan o'r cais hwn. 

 
3.4 Er y cydnabyddir y bydd effeithiau yn y tymor byr ar ecoleg a'r dirwedd, 

mae swyddogion wedi dod i'r casgliad na fydd y rhain yn arwyddocaol yn 
y tymor canolig i'r tymor hir ac y dylai'r cynllun, gyda’r gwaith lliniaru, 
ddarparu arglawdd cadarn a gwelliannau bioamrywiaeth sylweddol. 

 
3.5 Bydd colli'r coed ar hyd arglawdd Llyn Tegid yn arwain at newid i'r 

dirwedd, gan agor yr ardal hon yn y tymor byr, ond bydd y llain plannu 
ymyl coetir 300m y tu ôl i'r arglawdd yn fwy na disodli'r gorchudd coed 
a'r golled a bydd yn creu cynefin newydd ar gyfer bywyd gwyllt lleol. 

 
3.6 Bydd gwaith adeiladu yn cael ei reoli'n ofalus trwy amodau i sicrhau bod 

cyn lleied o aflonyddwch â phosib. 
 
3.7 Aseswyd y Datganiad Amgylcheddol yn ofalus gan ymgynghorwyr a'r 

Awdurdod Cynllunio Lleol. Mae'r DA yn cydnabod y bydd rhai effeithiau 
andwyol, bydd y rhain yn gyfyngedig yn bennaf i'r cyfnod adeiladu. 
Gydag ystod o fesurau lliniaru, ar y cyfan bydd y cynllun yn darparu 
buddion tymor hir heb unrhyw effeithiau sylweddol ar ecoleg a thirwedd 
yr ardal. 
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3.8  Mae asesiad hefyd wedi'i gynnal mewn perthynas â Rheoliadau 
 Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau (2017) a ddaeth i’r casgliad, 
 gyda’r gwaith lliniaru y gellir diystyru effeithiau andwyol ar gyfanrwydd 
 naill ai safleoedd Natura 2000 a safle Ramsar Llyn Tegid a hynny ar ei 
 ben ei hun neu mewn cyfuniad a hynny y tu hwnt i amheuaeth 
 wyddonol resymol. 

 
3.9  Sicrheir yr holl waith lliniaru arfaethedig trwy weithredu amodau 

 cynllunio a chytundeb cyfreithiol. 

 Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 

3.10 Mae'r ddeddf hon yn gosod dyletswydd ar yr Awdurdod i gymryd 
camau rhesymol wrth arfer ei swyddogaethau i gyflawni ei nodau 
datblygu cynaliadwy / llesiant. Mae’r adroddiad hwn yn ystyried 
dyletswydd yr Awdurdod a’r ‘egwyddor datblygu cynaliadwy’ fel y 
darperir yn y Ddeddf. Wrth benderfynu bod yr Awdurdod wedi ceisio 
sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb gyfaddawdu 
ar allu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwy. 

 
Papurau Cefndirol ym Mhentwr Dogfennau Rhif 1: Oes 

 
ARGYMHELLIAD:  CYMERADWYO'r datblygiad yn ddarostyngedig i 
gytundeb cyfreithiol a'r amodau canlynol: 
 
1. Rhaid dechrau'r datblygiad a ganiateir yma cyn pen PUM mlynedd o 

ddyddiad y penderfyniad hwn. 
2. Mae'n rhaid cyflawni'r datblygiad a ganiateir yma yn unol â'r cynlluniau a'r 

dogfennau a gymeradwywyd isod:  
Prif gynlluniau  
• Bala Railway Plan and Details_122918-BVL-Z0-00-DR-C-00002 Rev 7 
• Bandstand Plan and Sections_122918-BVL-Z0-00-DR-C-10011 Rev 

 P05 
• Location Plan 122918-BVL-Z0-00-DR-I-10001.P05-S10 Rev P05 
• Site (Block) Plan 1 of 8_122918-BVL-Z0-00-DR-I-10008 Rev P04 
• Site (Block) Plan 2 of 8_122918-BVL-Z0-00-DR-I-10009 Rev P04 
• Site (Block) Plan 3 of 8 122918-BVL-Z0-00-DR-I-10002.P05-S10 Rev 

 P05 
• Site (Block) Plan 4 of 8 122918-BVL-Z0-00-DR-I-10003.P05-S10 Rev 

 P05 
• Site (Block) Plan 5 of 8 122918-BVL-Z0-00-DR-I-10004.P05-S10 Rev 

 P05 
• Site (Block) Plan 6 of 8 122918-BVL-Z0-00-DR-I-10005.P05-S10 Rev 

 P05 
• Site (Block) Plan 7 of 8_122918-BVL-Z0-00-DR-I-10006 Rev P04 
• Site (Block) Plan 8 of 8_122918-BVL-Z0-00-DR-I-10007 Rev P04 
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Toriadau 
• Sections Sheet 1 of 3_122918-BVL-Z0-00-DR-C-10012 Rev P06 
• Sections Sheet 2 of 3_122918-BVL-Z0-00-DR-C-10013 Rev P06 
• Sections Sheet 3 of 3_122918-BVL-Z0-00-DR-C-10014 Rev P06 

Ffosydd 
• Ditches (sheet 1 of 3) - Dee Embankment north_122918-BVL-Z0-00-

 DR-C-10008 Rev P05 
• Ditches (sheet 2 of 3) - Dee Embankment central_122918-BVL-Z0-00-

 DR-C-10009 Rev P05 
• Ditches (sheet 3 of 3) -  Dee Embankment south_122918-BVL-Z0-00-

 DR-C-10010 Rev P05 
Plannu 

• Dee Embankment Hedgerow _22918-BVL-Z0-00-DR-L-00001 Rev P03 
• Leisure Centre Planting Plan_122918-BVL-Z0-00-DR-L-00016 Rev 

 P01 
• Linear Woodland Edge Planting Belt_122918-BVL-Z0-00-DR-L-00037 

 Rev P03 
• Planting Plan - Foreshore Car Park_122918-BVL-Z0-00-DR-L-00045 

 Rev P01 
• Planting Plan 1 of 3_Tryweryn_122918-BVL-Z0-00-DR-L-00042 Rev 

 P03 
• Planting Plan 2 of 3_Dee_122918-BVL-Z0-00-DR-L-00043 Rev P02 
• Planting Plan 3 of 3_Tegid St_122918-BVL-Z0-00-DR-L-00044 Rev 

 P03 
Tirlunio 

• Landscape Masterplan_122918-BVL-Z0-00-DR-L-00036 Rev P03 
Gwelliannau 

• Bandstand Seating Area Enhancements_122918-BVL-Z0-00-DR-L-
 00010 Rev P03 

• Leisure Centre Enhancement Proposals_122918-BVL-Z0-00-DR-L-
 00003 Rev P04 

• Pumping Station Seating Area Enhancements_122918-BVL-Z0-00-DR-
 L-00012 Rev P03 

• Seating Area near Rugby Club Enhancements_122918-BVL-Z0-00-
 DR-L-00011 Rev P04 

• Y Bala Rhif 1 Seating Area Enhancements_122918-BVL-Z0-00-DR-L-
 00013 Rev P05 
Dogfennau eraill  

• Record of a Habitats Regulations Assessment and of a Project 
 accompanying appendices (Natural Resources Wales,  Version 7, 
 October 2020)  

• Addendum to Record of Habitats Regulations Assessment and of a 
 Project by Natural Resources Wales contained within Email dated 13th 
 January 2021 from Laura Cotton to Sara Thomas  

• Aboricultural Method Statement (Tree solutions Aboricultural 
 Consultants – Rev c November 2020) 

• Tree Management Plan (Natural Resources Wales Version 5, 
 November 2020) 
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• Environmental Action Plan Version 5, October 2020 
3. Ni chaniateir dechrau ar y datblygiad hyd nes bydd Cynllun Rheoli 

Adeiladwaith Amgylcheddol (CRhAA) wedi ei gyflwyno a'i gymeradwyo 
trwy gais ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol.  Wedyn bydd rhaid i'r 
datblygiad gael ei gario allan yn unol a'r cynlluniau a gymeradwywyd. 

4. Ni chaniateir dechrau ar y datblygiad hyd nes bydd Cynllun Cadwraeth 
Rhywogaethau i ystlumod wedi ei gyflwyno a'i gymeradwyo trwy gais 
ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol.  Wedyn bydd rhaid i'r datblygiad gael 
ei gario allan yn unol a'r cynlluniau a gymeradwywyd. 

5. Mae'n ofynnol i'r ymgeisydd gyflwyno a chael cymeradwyaeth (mewn 
ymgynghoriad â Llywodraeth Cymru) ar gyfer Cynllun Rheoli Traffig 
Adeiladu (CRhTA) trwy gais ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol cyn i 
unrhyw waith adeiladu ddechrau. Mae’n rhaid i'r CRhTA nodi sut mae 
mynediad i / o gyffordd Ffordd Pensarn yr A494 - 292048 335537 yn cael 
ei reoli neu'n nodi y gwaherddir yn llym unrhyw ddefnydd gan gerbydau 
adeiladu / danfon. Yn dilyn hynny, bydd y datblygiad yn cael ei wneud yn 
unol â'r manylion a gymeradwywyd. 

6. Ni chaniateir dechrau ar y datblygiad (gan gynnwys lleiniau uwchbridd neu 
waith sylfaen) hyd nes bydd manyleb archaeolegol ar gyfer rhaglen waith 
wedi ei gyflwyno i a'i gymeradwyo trwy gais ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio 
Lleol.  Bydd rhaid i'r gwaith archaeolegol gael ei gwblhau yn llwyr unol a'r 
manylion a gymeradwywyd. 

7. O fewn chwe mis o gwblhau'r rhaglen gwaith archaeolegol (sy'n ofynol gan 
amod 6) bydd rhaid rhaid i adroddiad manwl gael ei gyflwyno i a'i 
gymeradwyo trwy gais ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol. 

8. Bydd angen cytuno a chymeradwyo ar fanylion y cerrig i'w defnyddio yn yr 
arglawdd a'r elfennau tirwedd caled trwy gais ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio 
Lleol. Yn dilyn hynny, bydd y datblygiad yn cael ei gyflawni yn unol â'r 
manylion a gymeradwywyd. 

9. Er mwyn osgoi aflonyddu ar adar nythu, neu ystlumod, ni chaniateir tynnu 
coed neu wrychoedd rhwng 1af o Fawrth a 31ain o Awst.  Os nad yw hyn 
yn bosib bydd rhaid gwneud ymchwiliad o’r ardal (h.y. dim mwy na 48 awr 
cyn dechrau ar y gwaith) gan ecolegydd cymwys.  Os darganfyddir 
tystiolaeth o adar nythu neu ystlumod bydd rhaid gohirio’r gwaith hyd nes 
bydd cadarnhad nad ydynt yn dal i fod yn bresennol. 

10. Cyn dechrau gweithredu unrhyw waith plannu lliniaru/digolledu, bydd rhaid 
i'r ymgeisydd gyflwyno a derbyn cymeradwyaeth trwy gais ffurfiol i'r 
Awdurdod Cynllunio Lleol o Gynllun Rheoli Hir Dymor yr holl blanhigion 
fydd yn gysylltiedig a'r datblygiad a gymeradwywyd.  Wedyn bydd rhaid i'r 
datblygiad gael ei gario allan yn unol a'r manylion a gymeradwywyd. 

 
 
 
 

30



11. Bydd rhaid i'r ymgeisydd/datblygwr sicrhau fod y Mesurau Osgoi 
Rhesymol a fanylir yn y 'Llyn Tegid Embankments, Bala: Preliminary 
Ecological Appraisal, Enfys Ecology, 2018' ac yn paragraff 7.9.3 o'r 
Datganiad Amgylcheddol yn cael eu dilyn a'i gweithredu yn llawn. 

12. Rhaid i'r ymgeisydd / datblygwr sicrhau bod y mesurau i leihau'r risg o 
ledaenu rhywogaethau goresgynnol yn anfwriadol fel y manylir yng 
Nghynllun Rheoli Rhywogaethau Goresgynnol -  Prosiect Diogelwch 
Cronfa Ddŵr Llyn Tegid, Black & Veatch, 2019) ac yn cael eu dilyn a'u 
gweithredu'n llawn. 

13. Os o fewn 5 mlynedd o ddyddiad y penderfyniad bydd unrhyw goed, 
gwrychoedd neu blanhigion (fel a fanylir yn rhestr manylion y cynllun 
plannu a gymeradwywyd yn amod 2) yn cael eu clirio ymaeth, eu 
dadwreiddio neu eu difrodi, marw neu, yn marn yr awdurdod cynllunio 
lleol, eu difrodi'n sylweddol neu'n ddiffygiol, bydd rhaid plannu 
coeden/blanhigyn arall o'r un math a main cyffelyb a'r gwreiddiol, yn yr un 
lle yn ystod y tymor plannu nesaf ar ôl marwolaeth/clirio ymaeth/difrod y 
goeden/planhigyn hwnnw, yn unol a'r argymhellion yn B.S. 8545:2014. 

14. Yn dilyn cwblhau'r datblygiad, bydd rhaid i'r prif gompownd adeiladu fel a 
fanylir ar y cynlluniau a gymeradwywyd gael ei adfer i'w cyn gyflwr. 

15. Ni chaniateir gwneud adeiladwaith/dymchwel neu ddefnyddio 
peiriannau/cerbydau adeiladwaith tu allan i'r oriau o 08:00 i 18:00 dydd 
Llun i ddydd Gwener a 08:00 i 13:00 ar ddydd Sadwrn ac nid o gwbl ar 
ddydd Sul, a Gwyliau'r Banc. 

16. Rhaid gwneud unrhyw waith sy'n agos at gyfarpar Dŵr Cymru, fel y 
manylir ar  y cynlluniau carthffos a dŵr ynghlwm wrth y penderfyniad hwn, 
yn unol â'r amodau a gynhwysir yn eu hymateb ymgynghori dyddiedig 
02.12.20. 

Rhesymau:  
1. I gydymffurfio a Rhan 91 (fel y diwygiwyd) o'r Ddeddf Gynllunio Gwlad a 

Thref 1990. 
2. Er mwyn diffinio’r caniatâd ac i osgoi amheuaeth. 
3. Er mwyn sicrhau safon foddhaol y datblygiad a lleihau'r risg o niwed neu 

ymyrraeth annerbyniol i rywogaethau a warchodir a'u cynefin yn unol â 
Pholisïau Cynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-2031 ac yn enwedig Polisi D. 

4. Er mwyn sicrhau safon foddhaol y datblygiad a lleihau'r risg o niwed neu 
ymyrraeth annerbyniol i rywogaethau a warchodir a'u cynefin yn unol â 
Pholisïau Cynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-2031 ac yn enwedig Polisi D. 

5. Er mwyn diogelwch a rhyddlifiad traffig ar y briffordd, yn unol â polisiau 
Cynllun Datblygu Lleol Eryri ac yn enwedig Polisi 1. 
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6. Er mwyn sicrhau gweithrediad o raglen lliniaru archaeolegol priodol yn 
unol a gofynion Polisi Cynllunio Cymru 1028, NCT24: Yr Amgylchedd 
Hanesyddol a Polisi Strategol Ff o Gynllun Datblyu Lleol Eryri. 

7. Er mwyn sicrhau fod y gwaith yn cydymffurfio â Rheoli Projectau 
Archaeolegol (MAP2) a Safonau a Chanllawiau y Sefydliad Siartredig i 
Archaeolegwyr (CIfA). 

8. Er mwyn sicrhau fod y datblygiad yn edrych yn foddhaol ac y defnyddir 
deunyddiau adeiladu lleol priodol, yn unol â Pholisïau Cynllun Datblygu 
Lleol Eryri 2016-2031 ac yn enwedig polisïau A, 1, 6 a 2. 

9. I leihau'r risg o niwed neu ymyrraeth annerbyniol i rywogaethau a 
warchodir yn unol â Pholisïau Cynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-2031 ac 
yn enwedig Polisi D. 

10. Er mwyn sicrhau fod y datblygiad yn edrych yn foddhaol a sicrhau 
rheolaeth tymor hir o'r cynllun lliniaru yn unol â Polisiau Cynllun Datblygu 
Lleol Eryri ac yn enwedig Polisi A, 1, 2 a D. 

11. Er mwyn sicrhau safon foddhaol y datblygiad a lleihau'r risg o niwed neu 
ymyrraeth annerbyniol i rywogaethau a warchodir yn unol â Pholisïau 
Cynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-2031 ac yn enwedig Polisi D. 

12. Er mwyn sicrhau safon foddhaol y datblygiad a lleihau'r risg o niwed trwy 
ledaeniad o rywogaethau ymledol yn unol â Pholisïau Cynllun Datblygu 
Lleol Eryri 2016-2031 ac yn enwedig Polisi D. 

13. Er mwyn sicrhau sefydliad o'r gwaith lliniaru ac i wella a gwarchod 
mwynderau gwelededd yr ardal, yn unol â polisiau Cynllun Datblygu Lleol 
Eryri ac yn enwedig Polisiau A, 1 a 2. 

14. Er mwyn sicrhau na fydd effaith gwelededd o weddillion o'r compownds 
adeiladu arfaethedig yn unol â Polisiau Cynllun Datblygu Lleol Eryri ac yn 
enwedig Polisiau D a 2. 

15. Er mwyn lleihau'r colled o fwynderau i'r eiddo cyfagos a'r ardal o gwmpas 
yn gyffredinol yn unol â Polisiau Cynllun Datblygu Lleol Eryri ac yn 
enwedig Polisi 1. 

16. Er mwyn sicrhau nad yw'r gwaith yn cael effaith andwyol ar rwydwaith 
mewnol Dwr Cymru. 
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Crynodeb o’r Argymhelliad: 
 
RHOI caniatâd yn ddarostyngedig i amodau a cwblhau Cytundeb Cyfreithiol i 
ildio caniatad cynllunio NP5/77/265A. 
 

 Yn unol â’r cynllun llawr a gyflwynwyd. 
 Cyfyngu i werthu gynnau, bwledi ac ategolion gwn hanfodol cysylltiedig 

yn unig. 
 Cyfyngu oriau agor. 

 
Y Rheswm (Rhesymau) Pam fod y Cais yn cael ei Adrodd i’r Pwyllgor: 
Cynllun Dirprwyo 
 
Wedi ei ystyried yn flaenorol gan y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad ar y 3ydd o 
Fawrth 2021. 
 
Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (AEA):  
 
Mae’r datblygiad wedi bod yn destun barn sgrinio a death I’r casgliad nad yw’r 
datblygiad yn ddatblygiad AEA. 
 
Dynodiadau Tir / Cyfyngiadau: 
 
Cefngwlad Agored 
Gwarchodfa Awyr Dywyll 
 
 
 
 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 
– Pwyllgor Cynllunio a Mynediad. 

Dyddiad: 19/05/2021 

  
  
Cais Rhif: NP5/77/265B Dyddiad Cofrestru: 23/11/20 
  
Cymuned: Talsarnau Cyfeirnod Grid: 262183.2 337228.1 
  
  
Swyddog Achos: Mr Aled Lloyd Lleoliad: 
 Bryn Derw, Cilfor, Talsarnau.  
  
Ymgeisydd:  Disgrifiad: 
Mr. & Mrs. Robert and Linda Ingram 
Bryn Derw Guns Limited 
Bryn Derw 
Talsarnau 
Gwynedd 
LL47 6YG 

Newid defnydd rhan o adeilad amaethyddol 
i ail-leoli busnes gwerthu gynnau a bwledi 
wedi ei ganiatau o dan gyfeirnod 
NP5/77/265A. 

EITEM RHIF 4.2
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Disgrifiad o’r Safle:  
 
Mae'r safle wedi'i leoli'n agos at bentref Cilfor a cheir mynediad iddo oddi ar yr 
A496 gyda dreif breifat sy'n arwain at y safle. 
 
Mae'r adeilad amaethyddol presennol sy'n ddarostyngedig i'r cais hwn yn 
ymgorffori to ar ongl a chladin proffil metel glas llechi ac yn eistedd mewn 
safle uchel uwchben annedd ar wahân Bryn Derw. 
 
Yn ystod ymweliad diweddar â'r safle i asesu'r cais hwn, nodwyd bod gwaith 
ar y datblygiad wedi dechrau trwy osod nenfwd mewnol, rhaniad ac 
inswleiddiad i'r waliau mewnol, ynghyd ag addasiadau i'r drychiad blaen ar 
gyfer gosod drws 
 
Dywedwyd wrth yr ymgeisydd fod y gwaith hwn yn ddiawdurdod ac yn cael ei 
wneud yn gyfan gwbl ar ei risg ei hun. 
 
Datblygiad Arfaethedig: 
 
Mae'r datblygiad arfaethedig yn cynnig ail-leoli ac ehangu'r busnes gynnau a 
bwledi y rhoddwyd caniatâd cynllunio iddo ym mis Medi 2019 (NP5/77/256A) o 
fewn rhan o stabl / storfa wair ym Mryn Derw.  
 
Mae'r cynnig yn cynnwys ehangu'r busnes trwy newid defnydd rhan o adeilad 
amaethyddol presennol i siop adwerthu Dosbarth A1, ar gyfer parhau i werthu 
gynnau a bwledi ac ategolion gynnau hanfodol cysylltiedig.  
 
Ers i'r pwyllgor Cynllunio a Mynediad ystyried y cais ar 3 Mawrth, darparwyd 
gwybodaeth ychwanegol ar ffurf cynllun llawr manwl sy'n nodi y bydd 50% o'r 
adeilad amaethyddol presennol yn cael ei ddefnyddio fel rhan o ehangu'r 
busnes gyda lle i ddarparu lle diogel i gwsmeriaid sy'n ymweld ac ardal 
gweithdy gynnua, man storio a chownter siop a defnyddio hanner arall yr 
adeilad at ddefnydd amaethyddol. 
 
Gwneir mân newidiadau allanol trwy osod drws dur ar yr edrychiad blaen ac, 
bydd yr adeilad yn cael ei fonitro gan oleuadau teledu cylch cyfyng a goleuo 
PIR.   
 
Ymgynghoriadau: 
 
Cyngor Cymuned Talsarnau Cefnogi - mae'n galluogi person ifanc 

o'r ardal i gynnal ei fusnes yn ardal ei 
gartref brodorol. 

Gwynedd - Priffyrdd Dim gwrthwynebiad – oherwydd ni 
ystyrir bod y datblygiad yn cael 
effaith andwyol ar unrhyw briffordd. 

Gwynedd – Gwarchod y Cyhoedd Dim gwrthwynebiad. 
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Heddlu Gogledd Cymru Cefnogaeth - ar sail diogelwch y 
cyhoedd, y gostyngiad yn ofn 
trosedd, gwella diogelwch gan fo’r 
adeilad allan o olwg y cyhoedd, 
diogelwch darpar brynwyr gan y 
gellir esbonio'n glir y modd y mae 
arfau'n cael eu trin mewn 
amgylchedd realistig ac arfau, ni 
fyddai offer hela yn gwneud hynny. 
cael ei gario mewn man cyhoeddus. 

Ecoleg Dim pryderon ecolegol - argymhellir 
mesurau gwella bioamrywiaeth fel 
cwpanau nythu artiffisial ar gyfer 
gwenoliaid y tu mewn i'r adeilad 
amaethyddol. 

 
Ymateb i Gyhoeddusrwydd: 
 
Mae'r cais wedi cael cyhoeddusrwydd trwy rybudd safle a 4 llythyr yn hysbysu 
cymdogion. Ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau gwrthwynebus. 
 
Derbyniwyd 42 llythyr cymorth unigol a chan NFU. Mae'r cyflwyniadau'n 
cefnogi'r cynnig ar y sail bod: 

• Y lleoliad delfrydol ar gyfer busnes o'r fath 
• Mae'r safle'n ddiogel 
• Ddim yn briodol cael busnes o'r fath o fewn lleoliad stryd fawr 
• Digon o Barcio ar y safle 
• Ardal ar gyfer cyfarwyddiadau ar gynnau mewn amgylchedd diogel 
• Defnyddio adeilad sy'n bodoli eisoes 

 
Ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau gwrthwynebus gan ymgynghorwyr statudol.  
 
Mae cyngor cymuned Talsarnau yn cefnogi’r cynnig. 
 
Nid oes gan Briffyrdd Gwynedd a Gwarchod y Cyhoedd Gwynedd 
wrthwynebiad. 
 
Polisiau Cynllunio Perthnasol – Cynllun Datblygu Lleol Eryri (2016 – 
2031) 
 
Rhif y Polisi Polisi 
Polisi Strategol C Strategaeth Datblygu Gofodol 
Polisi Datblygu 1 Egwyddorion Datblygu Cyffredinol 
Polisi Datblygu 9 Addasu a Newid Defnydd Adeiladau Gwledig 
Polisi Datblygu 24 Manwerthu 

 
Canllawiau Cynllunio Atodol 

 CCA 2: Ystyriaethau Datblygu Cyffredinol 
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Polisi Cenedlaethol 
Cymru’r Dyfodol 2040 

 Polisi 4 – Cefnogi’r cymunedau wledig 
 Polisi 5 – Cefnogi’r economi wledig 

 
Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 10) 2018 
 
Nodyn Cyngor Technegol 4 (Datblygiad Manwerthu a Masnachol). 
 
1.0 Cefndir 

 
1.1 Mae'r cynnig hwn fel y'i cyflwynwyd yn groes i Bolisi Datblygu'r CDLl 

24, sy'n anelu'n bennaf at gyfyngu datblygiad manwerthu i'r prif feysydd 
manwerthu (Y Bala, Dolgellau, Aberdyfi, Betws-y-Coed a Harlech). 
Mae Polisi Datblygu 24 yn caniatáu datblygu manwerthu mewn trefi a 
phentrefi eraill yn Eryri ar yr amod ei fod ar raddfa fach ac wedi'i leoli 
yn y brif ardal adeiledig. Bwriad y polisi hwn yw cefnogi canol trefi a 
phentrefi, tra hefyd yn darparu siopau yn y lleoliadau mwyaf 
cynaliadwy, nad ydynt yn gwbl ddibynnol ar y car preifat. Nid yw'r CDLl 
yn cefnogi polisi manwerthu mewn lleoliad cefn gwlad agored fel hwn. 

 
1.2 Byddai hyn hefyd yn groes i'r Polisi Cynllunio Cenedlaethol. Mae 

Cyngor Technegol Nodyn 24 yn nodi 3 phrif amcan polisi Llywodraeth 
Cymru o ran manwerthu, sef: 

 
• Hyrwyddo canolfannau manwerthu a masnachol trefol a gwledig 
 hyfyw, fel y lleoliadau mwyaf cynaliadwy i fyw, gweithio, siopa, 
 cymdeithasu a chynnal busnes. 

 
• Cynnal a gwella bywiogrwydd, hyfywedd ac atyniad canolfannau 
 manwerthu a masnachol. 
 
• Gwella mynediad i, ac oddi mewn, canolfannau manwerthu a 
 masnachol ar bob math o drafnidiaeth, yn enwedig cerdded, 
 beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus. 
 

Caniatâd Presennol  NP5/77/265A 
 
1.3 Ym mis Medi 2019, rhoddwyd caniatâd cynllunio yn ddarostyngedig i 

amodau ar gyfer newid defnydd rhan o'r ysgubor sefydlog / gwair i siop 
adwerthu Dosbarth A1, yn Bryn Derw ar gyfer gwerthu gynnau a bwledi 
yn unig. 

 
1.4  O ystyried lefel bwrpasol y gwasanaeth a bod yr ymgeisydd i ddarparu 

elfen o hyfforddiant / arddangosiad i gwsmeriaid ar ddefnyddio gynnau, 
ystyriwyd na fyddai'r busnes manwerthu hwn yn addas ar gyfer lleoliad 
canol tref neu bentref – roedd hyn yn cyfiawnhau y defnydd ar gyfer 
busnes ar raddfa fach gydag arwynebedd llawr o 15m2. Ystyriwyd bod 
hyn yn dderbyniol er ei fod yn groes i Bolisi Datblygu 24, a bod y 
defnydd yn cael ei gyfyngu ar gyfer gwerthu gynnau / bwledi yn unig. 
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Cais cyfredol NP5/77/265B 
 
1.5 Cyflwynwyd y cais cyfredol ym mis Tachwedd 2020 ac wrth asesu'r 

manylion ystyriwyd:  
 

• bod y cynnydd yn yr ardal adwerthu yn rhy fawr. Roedd y 
 cynllun llawr a gyflwynwyd yn nodi ardal o 74m2, heb unrhyw 
 arwydd o gynllun mewnol yr ardal. 

• roedd union ddefnydd rhan o'r adeilad amaethyddol yn aneglur, 
 h.y., nid oedd unrhyw fanylion ar y cynllun llawr a gyflwynwyd. 

• roedd yr uned fanwerthu bresennol yn cael ei chadw (byddai 2 
 uned fanwerthu i bob pwrpas) ac roedd yr hyn a oedd yn cael ei 
 gynnig yn wyriad sylweddol o'r caniatâd a roddwyd ym mis Medi 
 2019. 

 
1.6 Ystyriwyd y cais cyfredol gan y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad ar 3 

Mawrth 2021 lle roedd swyddogion yn argymell gwrthod, pan 
benderfynwyd 'gohirio ystyriaeth i ofyn am gyfiawnhad gan yr 
ymgeisydd i am raddfa'r cynnig a cheisio ôl troed llai, a fyddai hefyd yn 
seiliedig ar yr amodau cynllunio sydd ynghlwm wrth y caniatâd 
presennol'. 

 
1.7  Cyfathrebodd swyddogion â'r asiant a gofyn am gyflwyno cynllun llawr 

manwl yn dynodi sut y maent yn cynnig defnyddio arwynebedd llawr 
cyfan yr adeilad. 

 
1.8  Oherwydd natur fach a phwrpasol y caniatâd presennol (NP5 / 77 / 

265A) cfe wnaeth swyddogion gyfleu i'r asiant y gallai cynnig i gynyddu 
arwynebedd llawr manwerthu, gyda'r amod cynllunio yn rheoli'r 
defnydd (er mwyn osgoi cystadlu â manwerthu gallai unedau mewn 
canol trefi / pentref cyfagos) fod yn dderbyniol. 

 
1.9 Fodd bynnag, gwnaed yn glir na allai swyddogion gefnogi yr hyn fyddai 

i bob pwrpas yn 2 uned fanwerthu (y caniatâd presennol a'r cynnig) ar 
y safle gyda’r cais cyfredol a bod yn rhaid ildio'r caniatâd cyfredol 
trwy gytundeb cyfreithiol. 

 
1.10  Yn dilyn cyfathrebu â'r asiant, cyflwynwyd datganiad cyfiawnhad 

ynghyd â chynllun llawr manwl. 
 
2.0  Egwyddor Datblygu 
 
2.1 Ystyriaethau Polisi 
 
2.2 Mae’n briodol ystyried y cynnig yn benodol yn erbyn Polisi Strategol C 
 a Pholisiau Datblygu 1, 9, a 24.  
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2.3 Mae'r cynnig hwn yn groes i Bolisi Datblygu'r CDLl 24, sy'n anelu'n 
bennaf at gyfyngu datblygiad manwerthu i'r prif feysydd manwerthu (Y 
Bala, Dolgellau, Aberdyfi, Betws-y-Coed a Harlech). Mae Polisi 24 yn 
caniatáu datblygiad manwerthu mewn trefi a phentrefi eraill yn Eryri ar 
yr amod ei fod ar raddfa fach ac wedi'i leoli yn y brif ardal adeiledig. 
Bwriad y polisi hwn yw cefnogi canol trefi a phentrefi, tra hefyd yn 
darparu siopau yn y lleoliadau mwyaf cynaliadwy, nad ydynt yn gwbl 
ddibynnol ar y car preifat. Nid yw'r CDLl yn cefnogi polisi manwerthu 
mewn lleoliad cefn gwlad agored fel hwn. 

 
2.4 Dyma'r polisi hanfodol mewn perthynas â'r cynnig hwn, ac Maen Prawf 

iii y polisi sydd fwyaf perthnasol gan ei fod yn anelu at leoli datblygiad 
ym mhrif feysydd adeiledig aneddiadau gwasanaeth ac aneddiadau 
eilaidd ar raddfa briodol i'w leoliad. Mae'r maen prawf hwn hefyd yn ei 
gwneud yn ofynnol i unrhyw gynnig fod ar gyfer ac o fudd i'r gymuned 
leol yn bennaf. At hynny, mae'r cyfiawnhad i'r polisi yn nodi “mewn 
pentrefi“ y caniateir datblygu manwerthu ar raddfa fach ar yr amod ei 
fod wedi'i leoli yn y prif ardaloedd adeiledig." 

 
2.5 Er bod y cynnig wedi'i leoli yng nghefn gwlad agored, mae swyddogion 
 o'r farn, wrth asesu'r cynllun llawr manwl a gyflwynwyd a'r datganiad 
 cyfiawnhad, fod ystyriaethau perthnasol a allai alluogi swyddogion i 
 benderfynu ar gais sy'n groes i bolisi'r cynllun datblygu yn yr 
 amgylchiad hwn, oherwydd y natur y busnes ac mai dim ond cynnydd 
 bach sydd yn yr arwynebedd llawr manwerthu o'r hyn a gymeradwywyd 
 yn flaenorol.  
 
2.6 Prif ystyriaethau 
 
2.7 Y cynnig diwygiedig yw ail-leoli'r busnes sefydledig presennol mewn 

rhan o adeilad amaethyddol yng nghefn gwlad agored wrth gynyddu'r 
arwynebedd llawr manwerthu. 

 
2.8  Mae swyddogion o'r farn y gallent gefnogi cais yn groes i bolisi'r cynllun 
 datblygu yn yr amgylchiad hwn oherwydd natur y busnes ac mai dim 
 ond cynnydd bach sydd yn yr arwynebedd llawr manwerthu o'r hyn a 
 gymeradwywyd yn flaenorol.  
 
3.0   Ystyriaethau Cynllunio 
 
Polisi Datblygu 24: Manwerthu  
 
3.1 Mae'r cynnig hwn yn dod o fewn lleoliad cefn gwlad agored - ac felly 
 mae'n  gwrthdaro â gofynion Polisi Datblygu 24. Yr 'anheddiad eilaidd' 
 agosaf (a ddiffinnir yn hierarchaeth aneddiadau'r CDLl) yw Llandecwyn, 
 ac mae'r cynnig oddeutu 160m y tu allan i ardal adeiledig yr ardal  
 pentref Cilfor ac yn amlwg  nid yw'n dod o fewn y disgrifiad a gymerwyd 
 o'r CDLl (uchod) o fod wedi'i leoli  “o fewn y brif ardal adeiledig”. 
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3.2 Mae Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 11) ym mharagraff 4.32 yn nodi 
 “Dylid  nodi canolfannau manwerthu a masnachol mewn cynlluniau 
 datblygu a chynnwys canolfannau dinas, tref, ardal, pentref lleol a 
 chymdogaeth sefydledig sy'n darparu ystod o gyfleoedd siopa, 
 masnachol a hamdden yn ogystal â lleoedd cyflogaeth, addysg, 
 hunaniaeth ddinesig a rhyngweithio cymdeithasol. 
 
3.3 Mae'r Polisi Cynllunio lleol a Chenedlaethol yn glir iawn y dylid lleoli 

datblygiadau manwerthu a masnachol newydd o fewn canolfannau 
presennol a dylent fod yn hygyrch trwy ddewis o ddulliau teithio 
cyhoeddus a phreifat. Nod y Polisi Cenedlaethol yw sicrhau 
bywiogrwydd canolfannau manwerthu presennol yn y dyfodol ac nad 
yw datblygiad manwerthu newydd yn niweidio atyniad a hyfywedd y 
canolfannau hynny. 

  
3.4 Mae'r cynnig yn ceisio ymgorffori defnydd manwerthu (defnydd A1) 

mewn rhan o adeilad amaethyddol sy'n bodoli eisoes. 
 
3.5  Bydd gan y siop ynnau, bwledi a’r ategolion gynnau hanfodol 

arwynebedd llawr manwerthu mewnol o 22m2 gyda 20m2 wedi'i 
ddyrannu fel llwybr cerdded i hwyluso pellter cymdeithasol, gweithdy 
gynnau ar gyfer atgyweirio / addasiadau ac ardal storio - pob un yn 
mesur 11m2, gyda chownter siop o 6m2 a lobi o 4m2. Mae'r defnydd 
arfaethedig yn bennaf yn dod o fewn dosbarth A1 o Orchymyn 
Dosbarthiadau Defnydd Cynllunio Gwlad a Thref 1987, gyda'r gweithdy 
gynnau a'r storfa yn elfennau ategol i hyn. 

 
3.6  Mae ehangu’r ‘busnes pwrpasol’ presennol yn caniatáu i gynhyrchion 

gael eu profi o dan oruchwyliaeth tîm gwerthu arbenigol, lle na allai 
gweithgaredd o’r fath ddigwydd yn realistig mewn lleoliad tref neu 
bentref. 

 
3.7  Mae Swyddog Arfau Saethu Gogledd Cymru yn cefnogi'r cais ar sail: 
 

 y lleoliad gwledig o ran diogelwch y cyhoedd, 
 lleihad o ran ofn trosedd, 
 gwell diogelwch yn yr adeilad o olwg y cyhoedd, 
 esbonio trin arfau mewn amgylchedd realistig.  

 
3.8 Yn flaenorol, cymeradwywyd defnyddio arfau tanio ar y tir gan Heddlu 

Gogledd Cymru ac ni ellir cynnal gweithgaredd o'r fath o fewn 50m i 
ffordd gyhoeddus. 

 
3.9 Mae'r ymgeisydd yn barod i ildio'r caniatâd cyfredol (NP5/77/265A) 

trwy gytundeb cyfreithiol. 
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3.10  Mae'r datganiad cyfiawnhad a gyflwynwyd yn nodi bod y busnes yn 
“Fusnes Gwledig Pwrpasol” yn yr ystyr y bydd y lleoliad gwledig yn 
caniatáu i gynhyrchion gael eu profi ar y safle o dan oruchwyliaeth tîm 
gwerthu arbenigol, ac mae hwn yn wasanaeth na all ddigwydd mewn 
tref neu leoliad canol pentref. 

 
3.11  Mae'n dilyn glasbrint o fusnesau “profi cyn prynu” pwrpasol 

llwyddiannus eraill sy'n caniatáu i gwsmeriaid brofi cynhyrchion ar y 
safle - nid oes yr un ohonynt yn agos at Bryn Derw Guns, sef, 

 
 •   Ysgol Saethu Gogledd Cymru, Sealand, Glannau Dyfrdwy 
 •   Field and Falcon Lodge Farm, Rossett, Wrecsam 
 •   Chwaraeon Maes Gogledd Cymru, Rhewl, Rhuthun. 

 
3.12 Nid yw cwsmeriaid am fynd ag arfau i leoliadau canol tref neu bentref 

sy'n gyson ag ymresymiad y Swyddog Arfau Saethu fel y manylir 
uchod. 

 
3.13  Byddai'r buddsoddiad yn y busnes yn cyfiawnhau cyflogi gweithiwr 

amser llawn ychwanegol. 
 
3.14  O ystyried lefel bwrpasol y gwasanaeth y mae'r ymgeisydd yn dymuno 
 ei ddarparu i gwsmeriaid, sy'n gofyn am gryn dipyn o le agored a 
 rhywfaint o wahanu oddi wrth ffyrdd cyhoeddus ac aelodau eraill o'r 
 cyhoedd, ni ystyrir y byddai'r cynnig manwerthu hwn yn addas ar gyfer 
 a lleoliad canol tref neu bentref - ac mewn gwirionedd, mae angen ei 
 leoli i ffwrdd o ardaloedd adeiledig. 
 
Polisi Strategol C  
 
3.15 Mae Polisi Strategol C yn nodi mai dim ond mewn amgylchiadau 
 eithriadol y bydd datblygiad yn cael ei gefnogi mewn lleoliad cefn gwlad 
 agored. O ystyried natur unigryw a phwrpasol y cynnig diwygiedig a 
 chyflwyniad cynllun  llawr manwl a datganiad cyfiawnhad, ystyrir bod 
 amgylchiadau eithriadol yn yr achos hwn i ehangu'r busnes sefydledig. 
  
Amwynder traffig, parcio a phreswyl 
 
3.16 Mae lle i barcio ar gyfer hyd at 6 cherbyd ar y safle. 
 
3.17 Byddai lleoliad cefn gwlad agored y safle yn golygu y byddai'n debygol 
 iawn y byddai'r mwyafrif o gwsmeriaid yn teithio i'r safle mewn car 
 preifat oherwydd y ddarpariaeth drafnidiaeth gyhoeddus gyfyngedig. 
 Mae polisïau lleol a  chenedlaethol yn annog defnydd manwerthu a 
 masnachol mewn canolfannau manwerthu lle mae cysylltiadau 
 trafnidiaeth gyhoeddus ar gael yn fwy i ddarpar gwsmeriaid. 
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3.18 Oherwydd yr angen i gludo gynnau a bwledi yn ddiogel, byddai'r 
 mwyafrif o gwsmeriaid yn teithio mewn car hyd yn oed pe bai'r adeilad 
 wedi'i leoli mewn tref neu bentref. 
 
3.19 Mae'r ymgeisydd yn nodi na fyddai'r nifer uchaf o gwsmeriaid sy'n 
 ymweld â'r siop gynnau a bwledi bresennol ar unrhyw ddiwrnod yn fwy 
 na 10.  
 
3.20 Oherwydd natur a maint y busnes a natur arbenigol y nwyddau a 
 werthir, byddai nifer y symudiadau cerbydau yn parhau i fod yn isel. 
 
3.21 Mae'r eiddo preswyl agosaf o'r adeilad oddeutu 90m i ffwrdd. 
 Oherwydd y lleoliad, mae'n annhebygol y bydd y defnydd arfaethedig 
 yn cael unrhyw effaith ar amwynder preswyl. 
  
Newidiadau allanol 
 
3.22 Ni fyddai tu allan yr adeilad yn cael ei newid i ddarparu ar gyfer y 

defnydd arfaethedig ar wahân i fewnosod drws dur wedi'i baentio i gyd-
fynd â'r adeilad presennol a gosod camera teledu cylch cyfyng a 
goleuadau allanol ar y drychiad blaen. Ystyrir na fyddai unrhyw effaith 
ar gefn gwlad o amgylch. 

 
3.23 Gan ystyried yr uchod, ochr yn ochr â'r cynnydd cymharol fach yn yr 

arwynebedd llawr manwerthu, bod y cynnig yn ymwneud â busnes 
manwerthu pwrpasol, ystyrir bellach y gallai'r cynnig hwn gael ei 
ystyried yn dderbyniol er ei fod yn groes i Bolisi Datblygu 24 
(Manwerthu). Er mwyn sicrhau nad yw'r ymgeisydd yn gwerthu 
cynhyrchion eraill a fyddai'n gwbl bosibl gan na all y dosbarth defnydd 
reoli'r math o nwyddau a werthir mewn Dosbarth Defnydd manwerthu 
(A1) fel rheol, pe bai'r Aelodau'n bwriadu rhoi caniatâd, yna mae 
swyddogion yn argymell bod hyn cael ei gyfyngu i werthu gynnau, 
bwledi ac ategolion gynnau cysylltiedig yn unig gan amod cynllunio 
wedi'i eirio'n briodol.  

 
4.0  Casgliad 

 
4.1 Mae cyflwyno cynllun llawr manwl a datganiad cyfiawnhad manwl sy'n 

cadarnhau mai dim ond ychydig iawn o gynnydd sydd yn yr 
arwynebedd llawr manwerthu, yn yr ystyr y bydd arwynebedd llawr 
manwerthu o 22m2 gydag 20m2 wedi'i ddyrannu fel llwybr cerdded i 
hwyluso pellter cymdeithasol, mae’r gweithdy gynnau ar gyfer 
atgyweirio / newid ac ardal storio, pob un yn mesur 11m2, gyda 
chownter siop o 6m2 a lobi o 4m2, yn dangos cynnydd bach yn yr 
arwynebedd llawr manwerthu i'r hyn a ganiatawyd o'r blaen. Mae'r 
defnydd arfaethedig yn bennaf yn dod o fewn dosbarth A1 o Orchymyn 
Dosbarthiadau Defnydd Cynllunio Gwlad a Thref 1987, gyda'r gweithdy 
gwn a'r storfa yn elfennau ategol i hyn. 
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4.2  Oherwydd maint y siop a natur arbenigol y nwyddau sy'n ei gwerthu, yr 
elfen y gellir profi cynhyrchion ar y safle o dan oruchwyliaeth tîm 
gwerthu arbenigol, ni fydd hyn yn effeithio ar hyfywedd a bywiogrwydd 
canol trefi neu bentrefi.  

 
4.3 Ar ôl ystyried yr asesiad uchod o faterion cynllunio gan gynnwys y 
 polisïau a'r canllawiau lleol, cenedlaethol, credir oherwydd natur 
 gymharol anarferol y cynnig manwerthu penodol hwn y gellir cefnogi'r 
 cais, er ei fod yn gwyro oddi wrth y CDLl, yn amodol ar i amodau 
 cyfyngol priodol ac ildio caniatâd cynllunio NP5/77/265A trwy gytundeb 
 cyfreithiol. 
 
 Papurau Cefndirol ym Mhentwr Dogfennau Rhif 1: Oes 
 
ARGYMHELLIAD: RHOI CANIATÂD CYNLLUNIO YN DDAROSTYNGEDIG 
I'R AMODAU CANLYNOL A CHWBLHAU CYTUNDEB CYFREITHIOL I 
ILDIO CANIATÁD CYNLLUNIO NP5/77/265A. 
 
1. Rhaid defnyddio’r eiddo ar gyfer gwerthu gynnau, bwledi ac ategolion 
 gwn hanfodol cysylltiedig yn unig ac nid ar gyfer unrhyw ddiben arall 
 (gan gynnwys unrhyw ddiben arall yn Nosbarth A1 o’r Atodlen i 
 Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Dosbarthiadau Defnydd) 1987 
 (neu mewn unrhyw ddarpariaeth sy’n cyfateb i’r Dosbarth hwnnw 
 mewn unrhyw offeryn statudol sy’n diddymu ac yn ail-ddeddfu’r 
 Gorchymyn hwnnw gyda neu heb addasiad). 
 
2. Mae’n rhaid cyflawni’r datblygiad a ganiateir yma yn unol â’r cynlluniau 
 a gymeradwywyd isod: 

 Cynllun Lleoliad 
 Cynllun Llawr a dderbyniwyd 14/04/21 
 Drychiadau Arfaethedig 
 

3. Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, bydd y datblygiad a ganiateir drwy 
hyn yn cael ei wneud yn unol â manylion y cynllun llawr a dderbyniwyd 
ar 14 Ebrill 2021, sy'n rhoi dadansoddiad manwl o sut y bydd yr 
arwynebedd llawr yn cael ei ddefnyddio, gan gynnwys y 50% sy'n 
weddill o'r adeilad yn cael ei gadw at ddefnydd amaethyddol. Mae copi 
o'r cynllun hwn ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn er gwybodaeth. 

 
4. Ni chaiff y defnydd ei gyflawni y tu allan i’r oriau o 10.00 i 18.00 dydd 

Llun i ddydd Gwener ac nid ar unrhyw adeg ar ddydd Sul a Gwyliau 
Cyhoeddus a’r Banc. 

 
 
Rhesymau:  
 
1. Mae’r awdurdod Cynllunio lleol yn ystyried y dylai datblygiad o’r fath 
 fod yn destun rheolaeth ffufiol er mwyn diogelu amwynderau’r ardal. 
 
2.  Er mwyn diffinio’r caniatâd ac i osgoi amheuaeth. 
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3. Er mwyn osgoi amheuaeth o ehangder y caniatâd hwn. 
 
4.   Er mwyn diogelu a gwarchod amwynder yr eiddo cyfagos yn unol â  
 Pholisiau Cynllun Datblygu Lleol Eryri yn arbennig Polisi 1. 
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EXISTING AGRICULTURAL SHED TO BE PARTLY CONVERTED TO RETAIL 

 

PHOTO 1: WEST ELEVATION  

 

PHOTO 2: WEST AND SOUTH ELEVATION 
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PHOTO 3: SOUTH AND PART OF EAST ELEVATION 
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                                                                EITEM RHIF.  4.3 
 

   
CYFARFOD 

 
    Pwyllgor Cynllunio a Mynediad 
 

 
DYDDIAD  

 
   19 Mai 2021 
 

 
TEITL 
 

 
   Newid adeilad allanol i dy preswyl sydd o fewn cwrtil 
   Adeilad Rhestredig yn cynnwys dwy ystafell wely cegin/byw 
   ystafell gawod a’r holl waith cysylltiedig. 
 

 
ADRODDIAD GAN 
 

 
   Uwch Swyddog Cynllunio 

 
PWRPAS 
 

 
   Adroddiad Adendwm i ddilyn yr Adroddiad Pwyllgor 
   blaenorol NP5/70/LB9M 
 

 

Cefndir: 

Ystyriwyd y cais hwn yn wreiddiol gan y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad ar 04 Mawrth 
2020 gyda'r Aelodau'n penderfynu cymeradwyo'r cais. 

Ym mharagraff 3.4 o adroddiad blaenorol y pwyllgor, nodwyd bod yr ymgeisydd yn barod 
i ymrwymo i Gytundeb Adran 106 gyda'r Awdurdod i dalu swm cymudedig o £47,995. Ar 
ôl derbyn y swm cymudedig, gallai'r Awdurdod hwn wedyn gyhoeddi'r hysbysiad 
penderfyniad ar gyfer annedd dilyfethair, ar y farchnad agored. 

Fodd bynnag, ac ers yr adeg honno mae'r ymgeisydd wedi nodi mai'r opsiwn a ffefrir 
ganddynt fyddai llofnodi Cytundeb Adran 106 i sicrhau fforddiadwyedd yr annedd newydd 
a chyfyngu ei ddeiliadaeth i berson lleol sydd angen tai fforddiadwy. 

Fel argymhelliad y swyddog, roedd penderfyniad yr Aelod a chofnod y pwyllgor yn 
adlewyrchu'r opsiwn cychwynnol gan yr ymgeisydd, nid oedd hyn yn adlewyrchu'r hyn y 
mae'r ymgeisydd yn ceisio amdano bellach. 

Felly, ystyrir ei bod yn ddoeth diwygio argymhelliad y swyddog i'r hyn a nodir isod: 

ARGYMHELLIAD:   

Cymeradwyo'r cais hwn yn ddarostyngedig i'r amodau isod a Chytundeb Adran 106 
priodol i sicrhau fforddiadwyedd yr annedd a chyfyngu deiliadaeth i berson sy'n bodloni'r 
meini prawf person lleol sydd angen tai fforddiadwy. 
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1. Rhaid dechrau'r datblygiad a ganiateir yma cyn pen PUM mlynedd o ddyddiad y 
penderfyniad hwn. 

2. Mae'n rhaid cyflawni'r datblygiad a ganiateir yma yn unol â'r cynlluniau a 
gymeradwywyd isod: 

 3.04[3]1A Cynllun safle/lleoliad 
 3.04[1]02 Cynllun llawr presennol 
 3.04[1]03 Drychiadau presennol 
 3.04[3]04 Cynllun llawr arfaethedig 
 3.04[3]05 Drychiadau arfaethedig 

3. Bydd rhaid i'r holl waith atgyweirio/newidiadau i'r drychiadau allanol ddefnyddio 
deunyddiau traddodiadol a chael eu cymeradwyo trwy gais ffurfiol i'r Awdurdod 
Cynllunio Lleol. 

4. Bydd rhaid ail-doi'r to gyda llechi naturiol Cymreig a'r union lliw, maint, trwch a 
gorffeniad a'r rhai presennol ac ail ddefnyddio'r teils grib sy'n ymylu'n ochrog.  Ni 
chaniateir llechen a hanner i'r ymylon. 

5. Rhaid i'r nwyddau dwr glaw newydd fod yn rhai haearn bwrw traddodiadol neu 
alwminiwm a'r math i'w cymeradwyo drwy gais ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol. 

6. Bydd rhaid ail-bwyntio'r waliau cerrig allanol a chalch poeth a cyn i unrhyw waith ail-
bwyntio ddechrau ar y safle bydd rhaid cyflwyno panel o'r gwaith ail-bwyntio o nid llai 
na 2m sgwâr i'w gymeradwyo trwy gais ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol. 

7. Bydd rhaid i ffurf, toriadau a manylion y ffenestri newydd fod yn union fel y ffenestri 
casment gwydr sengl â phwti traddodiadol o fath i'w cymeradwyo drwy gais ffurfiol i'r 
Awdurdod Cynllunio Lleol. 

8. Bydd rhaid i ffurf, toriadau a manylion y drysau bordiau newydd, gan gynnwys y 
fframiau fod o ddyluniad traddodiadol i'w cymeradwyo drwy gais ffurfiol i'r Awdurdod 
Cynllunio Lleol. 

9. Er gwaethaf darpariaethau Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol 
a Ganiateir) 1995 (fel y’i diwygiwyd gan Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu 
Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygiad) (Cymru) 2013 (neu unrhyw Orchymyn sy’n 
diddymu, yn ailddeddfu neu’n addasu’r Gorchymyn hwnnw gyda neu heb addasiad) 
nid oes dim i'w ddehongli fel pe bai'n caniatáu (o fewn yr ardal sy'n destun y caniatâd 
hwn) unrhyw ddatblygiad y cyfeirir ato yn y Rhannau a'r Dosbarthiadau canlynol o 
Atodlen 2 i'r Gorchymyn, a grynhoir isod:  

 RHAN 1: DATBLYGIAD O FEWN CWRTIL TŶ ANNEDD 
 Dosbarth A: Ymestyn, gwella neu fel arall newid tŷ annedd. 
 Dosbarth B: Ymestyn tŷ annedd, gan gynnwys ychwanegu at neu newid ei do. 
 Dosbarth C:  Unrhyw newid arall i do tŷ annedd. 
 Dosbarth D: Codi neu adeiladu portsh y tu allan i unrhyw ddrws allanol y tŷ annedd. 
 Dosbarth E: Darparu o fewn cwrtil y tŷ annedd, unrhyw adeilad neu glôs, llwyfan wedi’i 

godi, pwll nofio neu bwll arall at bwrpas sy'n gysylltiedig â mwynhau'r tŷ annedd, neu 
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gynnal a chadw, gwella neu newid adeilad neu glôs, llwyfan neu bwll; neu gynhwysydd 
at bwrpasau gwresogi domestig i storio olew neu hylif petrolewm nwy (LPG) fel arall. 

 Dosbarth F: Darparu o fewn cwrtil tŷ annedd wyneb caled at bwrpas sy'n gysylltiedig â 
mwynhau'r tŷ annedd; neu amnewid yn llwyr neu yn rhannol wyneb o’r fath. 

 Dosbarth G: Gosod, newid neu amnewid simnai ar dŷ annedd. 
 Dosbarth H: Gosod, newid neu amnewid antena microdon ar dŷ annedd neu o fewn 

cwrtil tŷ annedd. 
 Ni chaiff unrhyw ddatblygiadau o’r fath eu cyflawni ar unrhyw adeg o fewn y Rhannau 

a’r Dosbarthiadau hyn heb fynegiant o ganiatâd gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol. 
 
10. Ni chaniateir i unrhyw ddatblygiad ddechrau hyd nes bydd arolwg ffotograffeg o'r 

adeiladau wedi cael ei wneud yn unol â Gofynion am Arolwg Ffotograffeg Cyffredinol 
o Adeiladau gan Gwasanaeth Cynllunio Archaeolegol Gwynedd, a'r arolwg i'w 
gyflwyno i a'i gymeradwyo trwy gais ffurfiol gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol. 

 
Rhesymau:  
 
1. I gydymffurfio a Rhan 91 (fel y diwygiwyd) o'r Ddeddf Gynllunio Gwlad a Thref 1990. 
 
2. Er mwyn diffinio’r caniatâd ac i osgoi amheuaeth. 
 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Er mwyn diogelu cymeriad ac edrychiad yr Adeilad Rhestredig hwn. 
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Crynodeb o'r Argymhelliad: 
 
Argymell caniatau gyda amodau perthnasol. 
 

Mae cadarnhad wedi ei dderbyn gan yr Asiant bod yr ymgeisydd yn 
ymrwymo i gytundeb cyfreithiol 106. 
 
Y Rheswm Pam fod y Cais yn cael ei Adrodd i'r Pwyllgor:  
Cynllun Dirprwyo 
 

Cyngor Cymuned yn gwrthod yn groes i argymellion swyddog achos. 
 
Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol:  
 

Ddim yn berthnasol. 
 

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (ARhC): 
 

Mae Ecolegydd wedi dod i'r casgliad bod y datblygiad ddim yn effeithio nac yn 
ymyrryd ar rywogaethau a warchodir yn unol a Pholisau Cynllun Datblygu 
Lleol Eryri. 
 

Dynodiadau Tir I Cyfyngiadau: 
 

O fewn cwrtil Adeilad Rhestredig 
 
 
 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 
– Pwyllgor Cynllunio a Mynediad. 

Dyddiad: 04/03/20 

  
  
Cais Rhif: NP5/70/LB9M  Dyddiad Cofrestru: 11/07/19 
  
Cymuned: Llangywer Cyfeirnod Grid: 290450 332193 
  
  
Swyddog Achos: Mr. Arwel Ll Thomas Lleoliad: 
 Plas Gywair, Llangower.  
  
Ymgeisydd:  Disgrifiad: 
Mr. M. Adcock 
Plas Gower 
Llangower 
Bala 
Gwynedd 
LL23 7BY  

Newid adeilad allanol i dy preswyl sydd o 
fewn cwrtil Adeilad Rhestredig  yn cynnwys 
dwy ystafell wely cegin/byw ystafell gawod 
ar holl waith cysylltiedig.  
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Disgrifiad o'r Safle: 
 

Safle:   Rheithordy (Plas Gywair) Llangywer LL23 7BY. 
 
Tebygol mai safle hen ffermdy deunawfed ganrif a Rheithordy pan ail 
adferwyd Eglwys Santes Gwawr yw Plas Gywair ac a rhestrwyd yn Adeilad 
Rhestredig Gradd II, 31ain Ionawr 2005. Yn ystod yr C20fed bu newidiadau 
sylweddol i'r prif dy gan gynnwys tynnu waliau mewnol pan werthwyd y tŷ yn y 
1970’au ac wedyn yn 1991 pan adferwyd rhai elfennau. Ychwanegwyd porth 
yn y cyfnod hwn hefyd. Rhestrwyd fel Rheithordy Sioraidd wedi goroesi 
manylion traddodiadol ac wedi cadw ei gynllun gwreiddiol, ffurf a’i ffenestri 
gyda phwyslais ar y prif ddrychiad. Crybwylli’r disgrifiad rhestredig at ddau 
adeilad amaethyddol C19ed wedi ei lleoli i’r Gogledd o’r prif dy. Mae’r cais 
hwn yn ymwneud ag un o’r adeiladau amaethyddol a chyfeirir ato yn y 
disgrifiad. 
 
Datblygiad Arfaethedig: 

 
Mae’r cais hwn yn ymwneud yn bennaf a throsi adeilad amaethyddol  sef y 
beudy ac yn sgil hynny newid defnydd yr adeilad yn dy marchnad agored i 
gynnwys dwy ystafell wely, cegin ac ystafell cawod ar ffurf cynllun agored 
gyda lolfa. Mae’r gwaith yn ymwneud a thrwsio’r ‘gragen’ a deunyddiau 
traddodiadol fydd yn gwarchod cymeriad hanesyddol gydag ail-bwyntio a 
chalch, nwyddau dwr glaw traddodiadol. Defnyddi’r yr agoriadau presennol, 
gan newid agoriad dau ddrws allanol a dwy ffenestr - Drychiad Dwyreiniol. 
Ychwanegi’r dwy ffenestr  arall i’r  un edrychiad  o fewn yr hen agoriad i’r 
certws a fu.  Yng nghefn yr adeilad  Drychiad Gorllewinol mae’r agoriad 
gwreiddiol wedi ei gau a phared pren. Gosodi’r dau ddrws hyd llawr yn ei le 
fydd yn arwain o’r lolfa i’r ardd gefn, gyda dau ddrws byrddiog traddodiadol 
pren ychwanegol wedi gosod ochr allan. 
 
Mae cyn beudy arall ar y safle nad oes bwriad newid ei gymeriad ac nad yw’n 
rhan o’r cais hwn. 
 
Ychwanegi’r system carthffosiaeth annibynnol oddeutu 12m i’r Gorllewin o’r 
stablau presennol  fydd yn gwasanaethu un toiled o’r ystafell gawod. Ceir 
mynediad i’r safle drwy agoriad presennol. 
 
Mae newidiadau i ffiniau terfyn y cynllun cais  gwreiddiol yn dilyn gofynion 
ymrwymiad cytundeb 106. Ychwanegi’r a chynyddir y safle i gynnwys y beudy 
sef yr ail strwythur amaethyddol ac yn sgil hynny cynyddi’r maint y cwrtil y ‘tŷ 
preswyl’ arfaethedig ac felly yn annibynnol o Blas Gywair.   
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Polisiau Cynllunio Perthnasol: 
 
Rhif y Polisi Polisi 
Polisi Strategol A Pwrpasau’r Parc Cenedlaethol a Datblygiadau 

Cynaliadwy 
Polisi Strategol Ff Yr Amgylchedd Hanesyddol 
Polisi Datblygu 1 Egwyddorion Datblygu Cyffredinol 
Polisi Datblygu 6 Dyluniad a Deunyddiau Cynaliadwy 
Polisi Datblygu 7 Adeiladau Rhestredig a Thraddodiadol 
Polisi Datblygu 9 Addasu a newid defnydd adeiladau gwledig. 

 
Ymgynghoriadau: 
 
Cyngor Cymuned 
Llangywer 

Gwrthwynebu – Datblygiad yn andwyol i’r 
cymeriad presennol. 

Cyngor Gwynedd - 
Priffyrdd 

Dim argymhelliad gan na dybier unrhyw effaith 
andwyol ar unrhyw ffordd. 

Gwasanaeth Archaeolegol 
Gwynedd  

Yn amodol bod cofnod ffotograffiaeth o’r 
adeilad yn cael ei wneud cyn dechrau gwaith. 

Dwr Cymru Gan eu bod yn bwriadu defnyddio gwaith trin 
preifat, cynghorir yr ymgeisydd i gysylltu a 
CNC. 

Ecoleg Dim sylwadau 
 
Ymateb i Gyhoeddusrwydd: 
 
Hysbysebwyd y cais ar ffurf : 
Rhybudd Safle 
Llythyrau yn rhoi gwybod i hysbysebu’r cymdogion 
 
Ar adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn, derbyniwyd un llythyr o wrthwynebiad 
gan y Cyngor Cymuned ar sail: 
[1] Creu ty rhy fychan angen caniatad newid defnydd 
[2] Gofyn am Amod Lleol 
[3] Os ty haf/llety gwyliau pryder dwyster a gormodedd yn yr ardal a pwysau 
trafnidiaeth. 
 
1. Egwyddor Datblygu 
 
1.1 Mae’r egwyddor o drosi adeilad yma i dy marchnad agored yn 
 dderbyniol mewn egwyddor cyn gynted bod polisiau’r CDLlE yn 
 cael eu bodloni.  Y polisiau allweddol yn yr achos yma yw; PD7, 
 PD9 a PSG. 

 
  1.2 Trosi hen stabal/adeilad amaethyddol yn dy preswyl.  Bydd y cais yn 
 cydymffurfio a Polisi Datblygu 7: Adeiladau Rhestredig a Traddodiadol 
 a Polisi Datblygu 9: Addasu a Newid Defnydd Adeiladau Gwledig. 
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2. Ystyriaethau Cynllunio 
  

2.1 Polisiau Cynllunio Cenedlaethol a Chynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-
 2031: 
 Polisi Strategol G: Tai 
 Polisi Datblygu 30: Tai Fforddiadwy 
  

3. Asesiad: 
 
3.1 Mae’r stablau i’r Gogledd o’r prif dy - sef yr Hen Reithordy a rhestrwyd 
 yn 2005 ar ran o dir sydd yn ffurfio triongl i’r Gogledd ac ymyl y ffordd 
 B4403 i’r  Gorllewin a therfyn Dwyreiniol  oddi ar ffordd fechan sy’n 
 gwasanaethu oddeutu pedwar eiddo pellach ac i fynnu’r cwm. 
 
3.2 Nid yw’r newidiadau i’r adeilad cwrtil hwn yn creu  agoriadau newydd  
 yn y waliau ond addasu agoriadau presennol a cheir ymyrraeth 
 ehangach a’r gwaith mewnol. Ceir dau agoriad drws stabal presennol 
 Drychiad Dwyreiniol  a wal garreg hyd uchder sil ffenestr adeiniog 
 newydd. Ychwanegi’r dwy  ffenestr gyffelyb newydd  naill ochr ac o dan 
 lefel lintel agoriad certws gynt. Nid oes ymyrraeth a naill dalcen i’r 
 Gogledd nac i’r De. Newidiadau ar ddrychiad Gorllewinol yw’r ffenestri 
 newydd i’r agoriad sydd i’r chwith, a chau’r agoriad presennol a dau 
 ddrws gwydr hyd llawr, yn arwain o’r ystafell cynllun agored cegin/lolfa 
 yng nghefn yr adeilad a gosodi’r dau ddrws pren traddodiadol allanol 
 fydd yn elfen bwysig i  adlewyrchu cymeriad amaethyddol/hanesyddol 
 yr  adeilad a chyflwyniad gwydr ‘modern’ i’r agoriad. Bydd ail doi a 
 llechi Cymreig cyffelyb yn y dull traddodiadol, gwaith coed a nwyddau 
 dwr glaw traddodiadol yn sicrhau cadw edrychiad syml yr olwg. 
 
3.3 Cyflwynwyd y cais gwreiddiol a chynllun sy’n dangos safle wedi ei 
 amgylchynu’n sgwâr ac yn ymestyn hyd giât fferm o’r talcen Gogleddol 
 ac yn amgylchu’r siambr carthffosiaeth, hyd  terfyn Gorllewinol. Roedd 
 yn fwriad i’r ‘uned breswyl’  fod yn hunangynhwysol o fewn ‘cwrtil’ Plas 
 Gywair ac y byddai’r buarth sy’n gwasanaethu, ac o flaen yr adeilad 
 amaethyddol, ac i ddeunydd  y prif dy, felly yn ofod fyddai’r 
 perchnogion yn ei rhannu. 
 
3.4 Mae’r Cynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-2031, Polisi Datblygu 9: 
 Addasu a Newid Defnydd Adeilad Gwledig a Polisi Strategol G: Tai a 
 Canllawiau Cynllunio Atodol 4 yn golygu bod rhaid ystyried y 
 newidiadau i’r cais cynllunio NP5/70/LB9M fel bod  perchennog yr 
 eiddo yn ymrwymo a Chaniatâd 106. Cafwyd cadarnhad 4ydd o 
 Dachwedd y byddai’r perchennog yn ymrwymo i gytundeb cyffreithiol 
 106 a taliad cymudol o £47,995 (CCA 4 – Band 2, Tabl 2 4P2BH). 
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3.5 Yn sgil yr ymateb  derbyniwyd cynllun safle diwygiedig  3 04[3]01 
 23/10/2019 - yn ehangu’r terfyn y safle a gyflwynwyd a'r cais gwreiddiol 
 hyd linell talcen i’r De ac yn ymestyn i’r Gorllewin ar wal derfyn ochr 
 ffordd B4403 ac yn parhau ar union linell i’r Dwyrain  ac oddi amgylch  i 
 gynnwys y beudy , sef yr ail o’r adeiladau amaethyddol a chyfeiri’r ato 
 yn y disgrifiad Rhestru 2005. Felly diddymir manylion cynllun lleoliad 3 
 04[3]01  ‘i gynnwys giât newydd a mynediad i’r  Gogledd o dalcen y 
 stablau presennol’. Mae’r  terfyn y safle arfaethedig felly fel y dangosir 
 y llinell goch ar y cynllun 3 04[3]01A 23/10/19 gyda mynediad 
 annibynnol drwy’r adwy bresennol a’r giât amaethyddol ar y terfyn 
 Dwyreiniol oddi ar y ffordd fechan. 
 
3.6 Gwrthwynebwyd y cais gan Gyngor Cymuned ar sail :- 
 
3.7 [1] ‘ei fod yn creu ty reit fychan , gyda 2 ystafell wely, un ystafell fyw 
 sydd hefyd yn cynnwys cegin, ac un ystafell gawod .  Mae’r cynghorwyr 
 o’r farn y bydd angen caniatâd ‘newid defnydd’’ 
 
3.8 [2] ‘Os mai’r bwriad yw i rywun fyw ynddo yn barhaol, mae’r Cyngor yn 
 nodi ei bod yn bosibl bod angen i’r Awdurdod osod amodau lleol……’ 
 
3.9 [3] ‘Os mai ty haf neu lety gwyliau sydd yma, mae’r Cynghorwyr wedi 
 mynegi eu pryderon wrth ystyried ceisiadau yn y gorffennol am 
 ddwyster, a gormodedd tai a llety gwyliau yn yr ardal, a phwysau 
 trafnidiaeth ar ffordd hynod o gul.  Mae’r Cyngor yn ystyried hyn yn sail 
 pellach i’w Gwrthwynebiad.’ 
 
3.10 Rheswm [1]  - ‘creu ty reit fychan’ nid oes cynnydd yn arwynebedd y 
 cynllun llawr arfaethedig ac arwynebedd presennol y stabal yw 41m2.  
 Ar gyfartaledd mae arwynebedd byngalo 2 lofft oddeuty 70-80m2.  
 Dangosir cynllun llawr 3 04[3]04 dwy ystafell wely, ystafell gawod a 
 chegin a lolfa chynllun agored.  Byddai’r datblygiad efallai yn addas 
 gogyfer person sengl neu cwpwl am ymddeol ac angen eiddo llai.   
 Mae cais yn ystyried ‘newid defnydd’ o amaeth  i dy preswyl. 
 
3.11 Ynglyn a’r ail reswm [2] – Mae’r cais yn trosi defnydd adeilad gwledig a 
 chreu  ty marchnad agored ac yn cydymffurfio a Polisi Datblygu 9: 
 Addasu a Newid Defnydd Adeiladau Gwledig.  Yn berthnasol hefyd 
 mae Polisi Strategol G - Tai ac mae’r asiant wedi cadarnhau bod y 
 perchennog yn cytuno i amod cyfreithiol Cytundeb 106 trwy dalu swm 
 cymudo.  Cynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-2031  Polisi Strategol 
 G:Tai , 5:22 - ‘….. 
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 Tu allan i’r ffin datblygu tai bydd trawsnewid adeiladau traddodiadol 
 addas yn dai fforddiadwy ar gyfer anghenion lleol neu’n annedd 
 marchnad agored gan dalu swm gohiriedig tuag at dai fforddiadwy yn 
 rhywle arall yn cael ei ystyried cyn belled â’i fod yn cwrdd â meini prawf 
 rheoli datblygu llym’. 
 
3.12 Nid does sail i reswm [3] - nid ty haf ac nid llety gwyliau sydd yn 
 ymwneud a'r  cais hwn, pryderon trafnidiaeth - derbyniodd yr Awdurdod 
 ymgynghoriad gan  Adran Amgylchedd Cyngor Gwynedd - 
 Gwasanaeth Trafnidiaeth a Chefn Gwlad -  dim argymhellion ‘… gan y 
 tybir na fuasai’r datblygiad arfaethedig yn cael effaith andwyol ar 
 unrhyw ffordd, neu ffordd arfaethedig’. 
 
3.13 Fe roddwyd caniatâd i gais a chynlluniau cyffelyb ar y 4ydd o Fehefin 
 2007 - NP5/70/LB9G a NP5/70/LB9H ond ni ddechreuwyd a'r gwaith o 
 fewn y pum mlynedd oedd yn amodol , ac fe derfynodd hawl y ddau 
 gais 3ydd o Fehefin 2012. 
 
3.14 Cadarnhawyd a chyngor cyn cais NP5/70/LB9J am ddatblygiad ym 
 Mhlas  Gywair i drosi ysgubor/beudy i ddefnydd preswyl ac adeiladu 
 modurdy newydd ar y 18fed o Ebrill 2018 ar angen i gyflwyno cais 
 caniatâd adeilad rhestredig a chais cynllunio llawn gyda phwyslais ar 
 ofynion Polisi Strategol G -Tai - Canllawiau Cynllunio Atodol 4. 
 
3.15 Rwyf o’r farn bod y ddau adeilad amaethyddol eisoes wedi esblygu tros 
 amser ac nid oes ymyrraeth na cholled o elfennau ffisegol o amgylch yr 
 ased, a bod ymdrech deg yma i geisio adfer cymeriad syml 
 amaethyddol y stabal sydd dan ystyriaeth ac nid yw’n cael unrhyw 
 effaith weledol negyddol ar yr ased hanesyddol wrth gymharu ar hyn 
 sydd wedi goroesi. 
 
4. Casgliad 
 

4.1 Gallwn ddamcaniaethu yn hyderus mai defnydd a phwrpas 
 amaethyddol y cafodd yr ased hanesyddol hwn ei adeiladu mewn 
 perthynas ar ffermdy. Fe newidiodd swyddogaeth y fferm/ffermdy pan 
 ail ddatblygwyd fel rheithordy  Sioraidd a hynny yn bosibilrwydd pan yr 
 adferwyd/ail adeiladwyd eglwys Santes Gwawr yn ystod cyfnod cynnar 
 y deunawfed ganrif. 
 
4.2 Rwyf o’r farn fod yr holl waith adfer ac atgyweirio yn ogystal a’r 
 newidiadau arfaethedig yn diogelu cymeriad hanesyddol a 
 phensaernïol ac nid yw’n amharu ar ein gallu i’w ddeall a’i 
 werthfawrogi. Rwyf felly yn argymell y dylid caniatáu’r datblygiad 
 arfaethedig a’r newidiadau gydag amodau perthnasol. 
 
4.3 Mae’r cais yn cydymffurfio a gofynion Nodyn Cyngor Technegol 24 a’r 
 dogfennau canllawiau ymarfer gorau a pholisïau perthnasol.  
 
Papurau Cefndirol ym Mhecyn Dogfennau Rhif 1: Na 
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ARGYMHELLIAD: RHOI caniatâd yn ddarostyngedig i'r amodau a 
ganlyn: 
 
1. Rhaid dechrau'r datblygiad a ganiateir yma cyn pen PUM mlynedd o 

ddyddiad y penderfyniad hwn. 

2. Mae'n rhaid cyflawni'r datblygiad a ganiateir yma yn unol â'r cynlluniau a 
gymeradwywyd isod:  

     3.04[3]1A Cynllun safle/lleoliad 
     3.04[1]02 Cynllun llawr presennol 
     3.04[1]03 Drychiadau presennol 
     3.04[3]04 Cynllun llawr arfaethedig 
     3.04[3]05 Drychiadau arfaethedig 

3. Bydd rhaid i'r holl waith atgyweirio/newidiadau i'r drychiadau allanol 
ddefnyddio deunyddiau traddodiadol a chael eu cymeradwyo trwy gais 
ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol. 

4. Bydd rhaid ail-doi'r to gyda llechi naturiol Cymreig a'r union lliw, maint, 
trwch a gorffeniad a'r rhai presennol ac ail ddefnyddio'r teils grib sy'n 
ymylu'n ochrog.  Ni chaniateir llechen a hanner i'r ymylon. 

5. Rhaid i'r nwyddau dwr glaw newydd fod yn rhai haearn bwrw traddodiadol 
neu alwminiwm a'r math i'w cymeradwyo drwy gais ffurfiol i'r Awdurdod 
Cynllunio Lleol. 

6. Bydd rhaid ail-bwyntio'r waliau cerrig allanol a chalch poeth a cyn i unrhyw 
waith ail-bwyntio ddechrau ar y safle bydd rhaid cyflwyno panel o'r gwaith 
ail-bwyntio o nid llai na 2m sgwâr i'w gymeradwyo trwy gais ffurfiol i'r 
Awdurdod Cynllunio Lleol. 

7. Bydd rhaid i ffurf, toriadau a manylion y ffenestri newydd fod yn union fel y 
ffenestri casment gwydr sengl â phwti traddodiadol o fath i'w cymeradwyo 
drwy gais ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol. 

8. Bydd rhaid i ffurf, toriadau a manylion y drysau bordiau newydd, gan 
gynnwys y fframiau fod o ddyluniad traddodiadol i'w cymeradwyo drwy 
gais ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol. 

9. Er gwaethaf darpariaethau Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu 
Cyffredinol a Ganiateir) 1995 (fel y’i diwygiwyd gan Orchymyn Cynllunio 
Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygiad) (Cymru) 2013 
(neu unrhyw Orchymyn sy’n diddymu, yn ailddeddfu neu’n addasu’r 
Gorchymyn hwnnw gyda neu heb addasiad) nid oes dim i'w ddehongli fel 
pe bai'n caniatáu (o fewn yr ardal sy'n destun y caniatâd hwn) unrhyw 
ddatblygiad y cyfeirir ato yn y Rhannau a'r Dosbarthiadau canlynol o 
Atodlen 2 i'r Gorchymyn, a grynhoir isod:  

     RHAN 1: DATBLYGIAD O FEWN CWRTIL TŶ ANNEDD 
     Dosbarth A: Ymestyn, gwella neu fel arall newid tŷ annedd. 
     Dosbarth B: Ymestyn tŷ annedd, gan gynnwys ychwanegu at neu newid ei 
     do. 
     Dosbarth C:  Unrhyw newid arall i do tŷ annedd. 
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     Dosbarth D: Codi neu adeiladu portsh y tu allan i unrhyw ddrws allanol y tŷ 
     annedd. 
     Dosbarth E: Darparu o fewn cwrtil y tŷ annedd, unrhyw adeilad neu glôs, 
     llwyfan wedi’i godi, pwll nofio neu bwll arall at bwrpas sy'n gysylltiedig â 
     mwynhau'r tŷ annedd, neu gynnal a chadw, gwella neu newid adeilad neu 
     glôs, llwyfan neu bwll; neu gynhwysydd at bwrpasau gwresogi domestig i 
     storio olew neu hylif petrolewm nwy (LPG) fel arall. 
     Dosbarth F: Darparu o fewn cwrtil tŷ annedd wyneb caled at bwrpas sy'n 
     gysylltiedig â mwynhau'r tŷ annedd; neu amnewid yn llwyr neu yn rhannol 
     wyneb o’r fath. 
     Dosbarth G: Gosod, newid neu amnewid simnai ar dŷ annedd. 
     Dosbarth H: Gosod, newid neu amnewid antena microdon ar dŷ annedd 
     neu o fewn cwrtil tŷ annedd. 
     Ni chaiff unrhyw ddatblygiadau o’r fath eu cyflawni ar unrhyw adeg o fewn 
     y Rhannau a’r Dosbarthiadau hyn heb fynegiant o ganiatâd gan yr 
     Awdurdod Cynllunio Lleol. 

10. Ni chaniateir i unrhyw ddatblygiad ddechrau hyd nes bydd arolwg 
ffotograffeg o'r adeiladau wedi cael ei wneud yn unol â Gofynion am 
Arolwg Ffotograffeg Cyffredinol o Adeiladau gan Gwasanaeth Cynllunio 
Archaeolegol Gwynedd, a'r arolwg i'w gyflwyno i a'i gymeradwyo trwy gais 
ffurfiol gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol. 

Rhesymau:  

1. I gydymffurfio a Rhan 91 (fel y diwygiwyd) o'r Ddeddf Gynllunio Gwlad a 
Thref 1990. 

2. Er mwyn diffinio’r caniatâd ac i osgoi amheuaeth. 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.  Er mwyn diogelu cymeriad ac edrychiad yr Adeilad 
    Rhestredig hwn. 
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PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD 

19 MAI 2021 

RHYBUDDION GORFODAETH, 
RHYBUDDION GORFODAETH 

ADEILAD RHESTREDIG A 
GYFLWYNWYD O DAN BWERAU 

DIRPRWYEDIG A RHESTR O 
ACHOSION CYDYMFFURFIAETH  

EITEM RHIF 5.1

75



                                                                          AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 
 

PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD, 19 MAI 2021 
 

RHESTR O ACHOSION CYDYMFFURFIAETH 
 
 
Achosion newydd 
 

 Cyfeirnod 
 
 
 
 
 
  

Dyddiad y gŵyn 
gyntaf neu’r 
Dyddiad y’i 
gwelwyd gan 
Swyddogion 
Cydymffurfiaeth 
 

Lleoliad y Safle  Manylion y Tor-rheolaeth 
Cynllunio 

Y Sefyllfa Gyfredol 

1 NP2/11/ENF283E Ebrill 2021 Pistyll Gwyn, Dinas Ddu, 
Beddgelert 

Lleoli carafan Cysylltwyd ar perchennog, Dim tor-
reolaeth cynllunio. Cau ffeil.   

2 NP4/11/ENF100F Mawrth 2021 Tan y Bryn, Pentre Felin, 
Betws y Coed 

Datblygiad heb ei adeiladu 
yn unol â chynlluniau 
cymeradwy (NP4/11/100F) 

Ymweliad safle wedi’u gynnal. 
Cysylltwyd ar perchennog i gynghori 
y fod angen caniatad am y 
newidiadau.  
 

3 NP4/11/ENF104F Ebrill 2021 Gwynant, Betws y Coed Lleoli carafan static Cysylltwyd ar perchennog.   

4 NP4/13/ENF253 Chwefror 2021 4 Llugwy Terrace, Capel 
Curig 

Cyflwr blêr y safle Ddim yn hwylus i gymryd camau 
ffurfiol. Cau ffeil. 

5 NP4/26/ENF195C Ebrill 2021 Llwynau, Capel Garmon Pod Llythyr wedi’i anfon ir perchennog. 

6 NP5/57/ENF95Q Mawrth 2021 Maes Carafannau, Tan y 
Fron, Dolgellau 

Gwaith peirianneg Cysylltwyd ar perchennog i drafod y 
mater. Ymweliad safle wedi ei 
gynnal.  
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7 NP5/57/ENF901F Ebrill 2021 Dolgun Uchaf, Dolgellau Pods wedi’u leoli heb 
ganiatad.  

Cysylltwyd ar perchennog. Y mater 
yn cael ei drafod.  
 

8 NP5/57/ENF1071E Mawrth 2021 Bryn y Gwin Farm, 
Dolgellau 

Gwaith peirianneg Cysylltwyd ar perchennog, Y mater 
yn cael ei drafod.  

9 NP5/58/ENF19L Ebrill 2021 Maes Carafannau 
Sarnfaen Farm, Talybont 

Pods wedi’u leoli heb 
ganiatad.  

Cysylltwyd ar perchennog. Ymweliad 
safle wedi ei gynnal. 

10 NP5/58/ENF434D Chwefror 2021 Ty’n y Pant, Dyffryn 
Ardudwy 

Lleoli carafanau teithiol a 
chyflwr blêr y tir 

Llythyr wedi’i anfon ir perchennog.  

11 NP5/68/ENFT118A Ebrill 2021 Maes Carafannau 
Sunnysands, Talybont 

Carafanau yn cael eu 
meddiannu trwy gydol y 
flwyddyn 

Dim tor-reolaeth. Cau ffeil.  

12 NP5/61/ENF532D Mawrth 2021 Pwll Nofio Harlech Defnydd o’r maes parcio 
ar gyfer parcio cartrefi 
modur dros nos 

E-bost wedi’i anfon i’r ganolfan. Heb 
dderbyn ymated hyd yn hyn.  

13 NP5/62/ENF426 Ebrill 2021 Tir ger Plas Gwynfryn, 
Llanbedr 

Leoli carafan static Cysylltwyd ar perchennog. Y mater 
yn cael ei drafod.  
 

14 NP5/68/ENFT118A Ionawr 2021 Hen Bryn y Gelynen, 
Croesor 

Pod  E-bost wedi’i anfon ir perchennog. 
Heb dderbyn ymateb hyd yn hyn. 
  

15 NP5/74/ENF79B Ebrill 2021 Maes Carafannau Tyn y 
Pwll, Dinas Mawddwy 

Gwaith peirianneg Cysylltwyd ar perchennog, Ymweliad 
safle wedi’i gynnal. Y mater yn cael 
ei drafod.  
 

16 NP5/74/ENF492 Ebrill 2021 Ty Nant, Dinas Mawddwy Strwythur diawdurdod yn 
yr ardd 

Cysylltwyd ar perchennog, Y mater 
yn cael ei drafod.   
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Yn disgwyl Cais Ôl-weithredol / Cais am Ganiatâd Adeilad Rhestredig / Cais Tystysgrif Cyfreithlondeb Defnydd neu Ddatblygiad sy'n Bodoli 
 
 

 Cyfeirnod  Dyddiad y gŵyn 
gyntaf neu’r 
Dyddiad y’i 
gwelwyd gan 
Swyddogion 
Cydymffurfiaeth 

Lleoliad y Safle Manylion y Tor-
rheolaeth 
Cynllunio 

Y Sefyllfa ar Adeg y 
Cyfarfod Pwyllgor 
Diwethaf  
 
 
 
 

Diweddariadau ers y 
Cyfarfod Pwyllgor 
Diwethaf  

17 NP2/11/ENF709A Chwefror 2021 Gelli’r Ynn Uchaf, 
Nantmor 

Gwaith 
peirianneg i greu 
mynedfa a dreif 
newydd gan 
gynnwys tynnu 
lawr coed. 
 

Cysylltwyd â'r perchennog 
i’w cynghori bod angen 
caniatâd cynllunio.  

 

18 NP4/16/ENF227C Gorffennaf 2020 Gwalia Stores, 
Dolwyddelan 

Newid defnydd o 
fanwerthu i 
breswyl 

Cais heb ei dderbyn. Wedi 
cysylltu ar perchennog i 
ofyn am ddiweddariad. 

Trafodaeth pellach wedi ei 
gynnal gyda’r perchennog. 
Disgwyl derbyn cais.  

19 NP4/26/ENF266
W 

Ionawr 2020 Zip World Fforest, 
Betws y Coed 

Codi adeilad a 
chreu llwybrau 
troed 

Cyfarfod safle wedi ei 
gynnal. Cais angen ei 
gyflwyno. Disgwyl cais. 
 

Gwnaed cyswllt pellach 
gydag asiant y tirfeddianwr. 

20 
 
 

NP5/51/ENF446E Ebrill 2019 Coedwig Cae 
Gwian, Bontddu 

Gwaith ar Draciau 
Coedwigaeth 

Cynhaliwyd cyfarfod safle 
gyda'r rheolwr coedwigaeth. 
Cyflwynir cais cynllunio ôl-
weithredol i geisio 
rheoleiddio'r gwaith 
diawdurdod. Cysylltiad 
ychwanegol wedi ei wneud 
ac mae cais i’w gyflwyno 
ym mis Ionawr 2021. Ni 
dderbyniwyd cais. Aros am 
ddiweddariad. 

Yn aros am ddiweddariad. 
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21 NP5/55/ENF228A Tachwedd 2020 Canolfan Bryncrug, 
Bryncrug 

Defnydd o’r cae i 
hyfforddi cŵn 
ynghyd a 
strwythurau heb 
ganiatad 
 

Cysylltwyd ar perchennog 
i’w cynghori fod angen 
caniatâd. Disgwyl derbyn 
cais.   

Ni dderbyniwyd cais. Nid 
yw'n ddoeth i gymryd 
camau ffurfiol. Cau'r ffeil. 

22 
 
 
 
 

NP5/58/ENF58G Tachwedd 2019 Bryn y Bwyd, 
Talybont 

Gwaith 
Peirianneg a 
Lleoli Carafanau / 
Siale o Bosib 

Cysylltwyd â'r perchennog a 
chynhaliwyd cyfarfod safle. 
Ar hyn o bryd yn asesu'r 
gwaith sydd wedi digwydd 
ac a yw unrhyw un o'r rhain 
yn elwa o hawliau datblygu 
a ganiateir.  
Cysylltwyd â'r perchennog i 
gynghori bod angen 
caniatâd cynllunio ar gyfer 
creu bwnd a hefyd y 
cyfleuster cawod / toiled. 
 

Wedi gofyn am 
ddiweddariad ar 6 Mai. Yn 
disgwyl ymateb. 

23 
 

NP5/58/ENF144K Rhagfyr 2018 Tir yn Tan y Coed, 
Talybont 

Lleoli Carafanau 
Statig a 
ddefnyddir ar 
gyfer Dibenion 
Preswyl 
 

Cysylltwyd â pherchennog y 
tir. Cynhaliwyd cyfarfod 
safle ac fe drafodwyd 
lleoliad a defnydd y garafán. 
Mae'r perchennog yn 
ystyried ei opsiynau ar hyn 
o bryd i reoleiddio'r sefyllfa. 
A Cyflwynwyd Rhybudd Atal 
Cynllunio i ddarganfod mwy 
o fanylion am ddefnyddio'r 
garafán.  Derbyniwyd 
ymatebion ac mae'r rhain yn 
cael eu hasesu ar hyn o 
bryd.    
 
 

Cysylltwyd ymhellach â'r 
perchennog - Mai 2021. Yn 
aros am ymateb. 
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NP5/62/ENF107B Hydref 2020 Bron Meini, 
Llanbedr LL45 2HL 

Decin yn yr ardd 
gefn 

Cysylltwyd â'r perchennog 
i’w cynghori bod angen 
caniatâd cynllunio. 
Perchennog yn awgrymu ei 
fod am newid y cynnig a 
cheisio am gyngor cyn-cais.  
 

Ymweliad safle wedi ei 
gynnal. Disgwyl derbyn 
cais.  

25 NP5/77/ENF345 Chwefror 2021 Bryn Mair, 21 Stryd 
Fawr, Talsarnau 

Simna wedi 
dynnu lawr 

Cysylltwyd â'r perchennog 
i’w cynghori fod angen 
caniatâd. Ymateb wedi ei 
dderbyn, cais i’w gyflwyno.  
 

Disgwyl derbyn cais.  

 
 
 
Wedi derbyn Cais Ôl-weithredol 
 

 Cyfeirnod  Dyddiad y gŵyn 
gyntaf neu’r 
Dyddiad y’i 
gwelwyd gan 
Swyddogion 
Cydymffurfiaeth 

Lleoliad y Safle Manylion y Tor-
rheolaeth 
Cynllunio 

Y Sefyllfa ar Adeg y 
Cyfarfod Pwyllgor 
Diwethaf  
 
 
 
 

Diweddariadau ers y 
Cyfarfod Pwyllgor 
Diwethaf  

26 NP4/11/ENF76T Chwefror 2021 Glanaber Hotel, 
Holyhead Road, 
Betws y Coed 

Gwaith yn cael ei 
wneud ar adeilad 
allanol 
 

Cysylltwyd a’r perchennog 
i’w gynghori fod angen 
caniatâd. Disgwyl derbyn 
cais. Cais wedi dderbyn. 
Disgwyl penderfyniad. 
 

Cais wedi ei ganiatau. Cau 
ffeil.  

27 NP4/26/ENF97J Rhagfyr 2020 Maes Madog, 
Capel Garmon 

Adeiliadu 
strwythru dros 
twb poeth, 
adeilad allanol, a 
newidiadau i’r 
mynediad.  

Cysylltwyd ar perchennog i 
adael wybod y fod angen 
caniatâd. 
 

Cais wedi ei 
gyflwyno.Disgwyl 
penderfyniad. 
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28 NP5/58/ENF44E Hydref 2020 12 Glan Ysgethin, 
Talybont LL43 2BB 

Tanc LPG o flaen 
y tŷ 

Cysylltwyd â'r perchennog 
ac maent wedi cynghori y 
bydd cais yn cael ei 
gyflwyno. Cais wedi ei 
dderbyn, yn annilys. 
Disgwyl cynllun. Cais yn 
ddilys. Disgwyl 
penderfyniad. 
  

 
 

29 NP5/58/ENF592B Ionawr 2021 Ael y Bryn Hotel, 
Dyffryn Ardudwy 

Gwaith 
diawdurdod ir 
adeilad 

Cysylltwyd ar perchennog 
i’w cynghori fod angen 
caniatâd. Cais wedi 
dderbyn. 
 

 

30 NP5/69/ENF16C Awst 2020 Tir ger Castell 
Mawr, Llanegryn 

Datblygiad heb ei 
weithredu yn unol 
â chynlluniau 
cymeradwy 

Cysylltwyd â’r perchennog 
ac mae cyfarfod safle wedi 
ei gynnal. Trafodaethau 
pellach gyda'r asiant. 
Diweddariad wedi ei 
dderbyn gan yr asiant. Cais 
i gael ei gyflwyno ganol mis 
Chwefror. 
 

Cais wedi ei gyflwyno, ddim 
yn ddilys.  

31 NP5/69/ENF41D Hydref 2020 Tir gyferbyn â 
Mynwent y 
Crynwyr, 
Llwyngwril 

Lleoli carafan 
deithiol 

Perchennog wedi 
cadarnhau y bydd cais yn 
cael ei gyflwyno i gadw’r 
garafan. Cais wedi dderbyn. 
Annilys 

Cais yn ddilys. Disgwyl 
penderfyniad.  

32 NP5/71/ENF473 Mehefin 2017 Bronant Stores, 1 
Pen y Banc, 
Llanuwchllyn 

Cyflwr blêr yr 
Adeilad 

Yn ôl y gofrestrfa tir, bu 
newid diweddar mewn 
perchnogaeth. Cysylltir â'r 
perchennog newydd mewn 
perthynas â chyflwr gwael 
yr adeilad.  
 
 

Cais wedi'i gyflwyno ond 
mae’n annilys ar hyn o bryd. 

81



Derbyniwyd cais cynllunio 
ar gyfer trosi a newid 
defnydd yr hen siop i ffurfio 
estyniad i'r annedd gyfagos. 
 
Caniatâd cynllunio wedi ei 
wrthod ar sail dyluniad a 
deunyddiau anaddas. 
Ymddengys for yr eiddo ar 
hyn o bryd ar werth ar y 
farchnad agored.  
 
Mae cais cynllunio pellach 
wedi'i gyflwyno mewn 
perthynas â'r eiddo hwn ond 
mae'n annilys ar hyn o bryd. 
 

 
Yn disgwyl gwybodaeth bellach neu ymatebion i Rybudd Tor-rheolaeth Cynllunio neu Rybudd Adran 330 
 

 Cyfeirnod  Dyddiad y gŵyn 
gyntaf neu’r 
Dyddiad y’i 
gwelwyd gan 
Swyddogion 
Cydymffurfiaeth 

Lleoliad y Safle Manylion y 
Tor-rheolaeth 
Cynllunio 

Y Sefyllfa ar Adeg y Cyfarfod 
Pwyllgor Diwethaf  
 
 
 
 

Diweddariadau ers y 
Cyfarfod Pwyllgor 
Diwethaf  

33 
 
 
 

NP3/21/ENF46D Ionawr 2020 2 Tai’r Cae, 
Carneddi, 
Bethesda 

Dympio Silt a 
Phridd 

Cysylltwyd â pherchennog y 
tir. Trefnwyd cyfarfod safle ond 
ni chynhaliwyd oherwydd y 
cyfnod clo. Llythyr wedi'i anfon 
at y perchennog / deiliad i 
aildrefnu ymweliad â'r safle. Ni 
chafwyd ymateb. 
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34 NP4/11/ENF112B Mai 2019 Ty’n y Merddyn, 
Ffordd Gethin, 
Betws y Coed 

Codi Adeilad 
yn yr Ardd 

Cynhaliwyd ymweliad â'r safle 
a chynghorwyd y perchennog 
bod angen caniatâd cynllunio 
ar gyfer yr adeilad. Mae'r 
perchennog wedi awgrymu y 
bydd cais cynllunio ôl-
weithredol yn cael ei gyflwyno 
maes o law. Mae'r perchennog 
wedi cysylltu i gynghori ei fod 
wedi cyfarwyddo asiant 
cynllunio i gyflwyno cais. Yn 
disgwyl cyswllt / cais gan yr 
asiant. 
 

 

35 
 
 

NP4/11/ENF337 Mai 2020 Hendre Rhys 
Gethin, Pentre Du, 
Betws y Coed 

Defnydd 
Preswyl 
Parhaol o 
Garafán 
Deithiol 

Mae Rhybudd Gorfodi dilys ar 
waith ar hyn o bryd ar gyfer y 
tor rheolaeth honedig hwn, lle 
mae'n ei gwneud yn ofynnol 
iddynt roi'r gorau i wneud 
defnydd preswyl o'r garafán ac 
i'r garafán gael ei symud. 
Mae'n ymddangos nad yw'r 
tirfeddiannwr wedi cydymffurfio 
â gofynion y Rhybudd 
Gorfodaeth. Dechrau ar 
gamau cyfreithiol. Gohebiaeth 
pellach wedi bod efo’r 
perchennog. Dim ymateb gan 
y tirfeddiannwr, mater wedi'i 
gyfeirio at yr adran gyfreithiol. 
Cyfarwyddiadau wedi'u hanfon 
at yr adran gyfreithiol i 
ddechrau achos Erlyniad. 
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36 NP4/13/ENF53A Ionawr 2021 Bron Heulog, 
Capel Curig 

Gwaith tir yn 
cael ei wneud 

Llythyr wedi ei anfon i’r 
perchennog. Heb dderbyn 
ymateb eto.   

 

37 
 
 
 
 
 
 
 
  

NP4/13/ENF247 Chwefror 2020 Tir Ger Deunant, 
Capel Curig 

Gwaith 
Peirianneg, 
Waliau Cynnal 
ac Ymwersylla 
Posibl 

Chwiliad cofrestrfa tir wedi'i 
gynnal. Llythyr wedi'i anfon at 
y perchennog ac yn aros am 
ymateb ar hyn o bryd. Ni 
ddarparwyd ymateb. Ymweliad 
safle wedi ei wneud. Dim mwy 
o waith wedi cymryd lle. 
Monitro. 

 

38 
 

NP4/16/ENF405 Mawrth 2018 Tir gyferbyn â Than 
y Castell, 
Dolwyddelan 

Dympio 
Deunyddiau 
Adeiladu a 
Gwastraff 

Cynghorwyd y perchennog i 
glirio'r tir o ddeunyddiau 
adeiladu ac adfer y tir yn ôl i'w 
gyflwr gwreiddiol. Fe’u 
cynghorwyd hefyd i gael 
gwared ar y garafán deithiol. 
Cynhaliwyd ymweliad safle ym 
mis Ionawr 2019 lle nodwyd 
bod y deunydd adeiladu a'r 
gwastraff yn dal ar y tir. 
Cyflwynwyd Rhybudd Gorfodi 
ar 26 Medi 2019 a ddaeth i 
rym ar 1 Tachwedd. Disgwylir 
y cydymffurfir â'r Rhybudd 
erbyn 1 Mai 2020.  Disgwylir i 
ymweliad gael ei gynnal yn 
ystod Awst / Medi. 
Wedi gwneud ymweliad safle 
ble nodwyd fod rhan yn unig 
o’r Rhybudd Gorfodaeth wedi 
cael ei gydymffurio ag.  Yn 
gohebu gyda’r perchennog i 
sicrhau cydymffurfiaeth llawn 
gyda gofynion y Rhybudd. 
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39 NP4/16/ENF420 Chwefror 2021 Hendre, 
Dolwyddelan 

Gwaith cloddio Cysylltwyd â'r perchennog i 
drafod y gwaith. Disgwyl 
gwybodaeth pellach.  

Ddim yn ddoeth cymryd 
camau ffurfiol. Ffeil ar gau. 

40 NP4/26/ENF261B Ionawr 2020 Y Felin, Plas yn 
Rhos, Rhydlanfair 

Strwythur 
Newydd 

Cysylltwyd â’r perchennog ac 
mae cyfarfod safle yn cael ei 
drefnu ar hyn o bryd. Cyfarfod 
safle i’w drefnu.  
  

Cyfarfod safle wedi'i drefnu. 

41 NP4/26/ENF338A Chwefror 2021 Bron Heulog, 
Capel Garmon 

Cyflwr gwael y 
safle 

Ymweliad safle wedi ei gynnal 
ac ystyriaeth yn cael ei roi o 
ran doethineb cymryd camau 
pellach. 
 

Dal i ystyried doethineb 
cymryd camau pellach. 

42 NP4/29/ENFL453 Chwefror 2021 Plas Glasgwm, 
Penmachno 

Adfer adeiliad 
allanol 

Cysylltwyd â'r perchennog a 
trafodwyd y gwaith.  

Dim tor-reolaeth. Ffeil wedi’i 
gau.  

43 NP5/50/ENF562P Gorffennaf 2020 62 Plas Panteidal, 
Aberdyfi 

Estyniad i'r 
Ardal decio 

Llythyr wedi ei yrru i’r 
perchennog. Dim ymateb wedi 
ei dderbyn hyd yn hyn. Cyswllt 
wedi ei wneud gyda’r 
perchennog. Cyfarfod safle i’w 
drefnu yn dilyn cyfnod clo. 
 

Y mater yn cale ei drafod 
ymhellach gyda’r 
perchennog.  

44 
 
 
 

NP5/50/ENF607A Awst 2019 Garth, Aberdyfi Deciau 
Estynedig 

Mae cyfarfod safle wedi cael ei 
gynnal gyda pherchennog yr 
eiddo. Mae'n ymddangos bod 
angen caniatâd cynllunio ar 
gyfer yr hyn sy'n cael ei godi ar 
hyn o bryd. Mae'r perchennog 
wedi cael gwybod am hyn ac 
mae'r Awdurdod yn parhau i 
gysylltu â nhw. Wedi gofyn am 
ddiweddariad Ionawr 2021.  
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Mae'r perchennog wedi 
cysylltu i roi gwybod ei fod ar  
hyn o bryd yn ystyried ei 
opsiynau, gan gynnwys 
cyflwyno cais ôl-weithredol.  
Mae'r pandemig wedi gohirio 
cynnydd wrth symud ymlaen. 
Dal i drafod opsiynau gyda'r 
perchennog ynghylch sut y 
gellir datrys hyn. 
 

45 NP5/55/ENFL142
A 

Mehefin 2017 3 Glandŵr, 
Bryncrug 

Cyflwr blêr yr 
eiddo 

Rhybudd Adran 215 wedi'i 
gyflwyno ar 18 Chwefror 2019. 
Ni chafwyd unrhyw apêl, felly 
mae'r Hysbysiad wedi dod i 
rym. Rhaid cydymffurfio â'r 
Hysbysiad yn llawn erbyn 22 
Ionawr 2020. Mae ymweliad 
safle diweddar wedi digwydd 
lle nodwyd na chydymffurfiwyd 
â'r Rhybudd / Hysbysiad. 
Ysgrifennwyd llythyr at y 
perchennog yn cynghori bod 
yn rhaid iddynt gydymffurfio â 
gofynion y Rhybudd / 
Hysbysiad ar unwaith er mwyn 
osgoi camau pellach. Nid oes 
unrhyw waith adfer wedi 
digwydd ac mae achos erlyn 
yn cael ei ystyried yn awr.  
 
Mae ymweliad safle pellach 
wedi digwydd lle nodwyd na 
chydymffurfiwyd â gofynion yr 
Hysbysiad Adran 215.  
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Dechrau achos erlyn ac anfon 
cyfarwyddiadau at Gyfreithiwr 
yr Awdurdod.  
 

46 NP5/56/ENF165 Hydref 2020 Tir ir gorllewin or 
A487, Pantperthog, 
SY20 9AT 

Gwaith 
peirianneg 

Cysylltwyd â'r perchennog i'w 
cynghori y bod angen caniatâd 
cynllunio ac i roi'r gorau i’r 
gwaith. Ymweliad safle wedi ei 
gynnal. Ystyrir doethineb 
gweithredu'n ffurfiol. 
 

 

47 
 

NP5/58/ENF616 Rhagfyr 2018 Tir gerllaw Coed y 
Bachau, Dyffryn 
Ardudwy 

Lleoli 
Carafanau 
Statig a 
ddefnyddir ar 
gyfer Dibenion 
Preswyl 

Cysylltwyd â'r perchennog a 
chynhaliwyd cyfarfod safle. 
Cyflwynwyd Rhybudd 
Tramgwyddo Cynllunio a 
derbyniwyd atebion. 
Cynghorwyd i ail-leoli'r garafán 
o fewn cwrtil gardd yr eiddo. I 
symud y mater hwn yn ei flaen, 
mae cyfarfod safle pellach yn 
cael ei drefnu ar hyn o bryd. 
 

 

48 NP5/65/ENF115A Hydref 2019 Tir yn Hengwrt, 
Llanelltyd 

Dympio / 
Storio Matresi 
a Charpedi 

Wedi gofyn am ddiweddariad 
gan CNC ar sefyllfa bresennol 
yr achos hwn. Deallir bod y 
deunydd gwastraff yn cael ei 
symud ar hyn o bryd ond dim 
ond ar sail un llwyth lori yr 
wythnos. Rhagwelir y bydd y 
gwastraff yn cael ei symud ym 
mis Medi / Hydref. CNC wedi 
annog achos erlyniad.  
 
Mae CNC wedi cynghori bod 
gwrandawiad wedi cael ei 
gynnal lle pledwyd yn ddieuog.  
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Mae treial fydd yn para' 
pythefnos wedi'i drefnu yn Llys 
y Goron Caerdydd  i ddechrau 
Awst 2021. 
 

49 NP5/67/ENF335 Medi 2020 Tarren Y Gesail, 
Pantperthog 

Trac beic 
mynydd 
newydd 

Cyswllt wedi’i wneud gyda’r 
perchennog sydd wedi 
cadarnhau bod y trac yn cael 
ei symud a'r tir yn cael ei 
ailosod. Disgwyl gwybodaeth 
pellach. Cyfarfod safle i’w 
drefnu yn dilyn y cyfnod clo 
 

 

50 NP5/78/ENF2Q Chwefror 2021 Trawsfynydd 
Holiday Village, 
Bronaber 

Caban sioe 
dros dro yn dal 
yn ei le yn 
groes i amod 4 
caniatâd 
cynllunio 
NP5/78/2Q 

Cysylltwyd â'r perchennog i 
drafod. Cais i’w gyflwyno i i 
ymestyn y cyfnod dros dro.  

Cais wedi gyflwyno ac wedi 
ei ganiatau. Cau ffeil.  
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Achosion lle mae camau ffurfiol yn cael eu hystyried / wedi’u cymryd. 
 

 Cyfeirnod  Dyddiad y gŵyn 
gyntaf neu’r 
Dyddiad y’i 
gwelwyd gan 
Swyddogion 
Cydymffurfiaeth 

Lleoliad y Safle Manylion y Tor-
rheolaeth 
Cynllunio 

Y Sefyllfa ar Adeg y 
Cyfarfod Pwyllgor Diwethaf  
 
 
 
 

Diweddariadau ers y 
Cyfarfod Pwyllgor 
Diwethaf  

51 
 
 
 
 
 
 

NP2/14/18D Chwefror 2020 Nant Cwmbran 
Isaf, Nasareth, 
Caernarfon 

Heb ganiatâd 
cynllunio, 
datblygiad 
gweithredol i 
adeiladu 
estyniad 
deulawr ar 
dalcen 
dwyreiniol yr 
annedd. 

 

Cyflwynwyd Rhybudd 
Gorfodaeth ar 22 Medi 2020 
ac fe ddaw i rym ar 27 Hydref 
2020. 
 
Gofynion i gydymffurfio â'r 
Rhybudd yw: 
 
 
 
Symud yr estyniad deulawr 
oddi ar dalcen dwyreiniol yr 
annedd. Symud yr holl 
ddeunyddiau adeiladu a 
rwbel sy'n deillio o 
gydymffurfio â'r gofyniad (i) 
uchod, ac adfer y tir i'w gyflwr 
cyn i'r tor-rheolaeth ddigwydd 
trwy lefelu'r ddaear a'c 
ailosod gyda glaswellt a / neu 
raean. 
 
Apêl Rhybudd Gorfodaeth 
wedi'i gyflwyno. Ar hyn o bryd 
yn aros am ddyddiad dechrau 
ffurfiol ar gyfer yr apêl gan yr 
Arolygiaeth Gynllunio.  
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Mae'r Apêl Rhybudd Gorfodi 
bellach wedi dod i rym. Y 
targed gweinidogol ar gyfer y 
penderfyniad ar gyfer yr apêl 
hon yw 18 Mehefin 2021. 
 
Apêl Gorfodi yn parhau. 
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NP2/16/ENF448 Mai 2017 Chwarel Hendre 
Ddu, Cwm Pennant 

Chwarela 
Diawdurdod a 
Chreu Trac 

Cynhaliwyd ymweliad safle ar 
y 12fed o Ebrill.   
Gwnaed gwaith di-awdurdod, 
dechreuwyd camau gorfodi a 
chyflwynwyd Rhybudd Atal 
Dros Dro mewn perthynas ag 
echdynnu gwastraff mwynau 
o domenni llechi ac adeiladu 
traciau newydd. Mae'r 
Hysbysiad yn dod i ben ar 3 
Gorffennaf 2019. Mae 
Rhybudd Gorfodaeth yn cael 
ei ddrafftio ar hyn o bryd.  
 
Nid oes unrhyw waith pellach 
wedi'i wneud. Ymgymerir ag 
adroddiad doethineb o ran 
cymryd camau pellach mewn 
perthynas â'r gwaith a 
wnaed. 
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Achosion Adeiladau Rhestredig 
 

 Cyfeirnod  Dyddiad y gŵyn 
gyntaf neu’r 
Dyddiad y’i 
gwelwyd gan 
Swyddogion 
Cydymffurfiaeth 

Lleoliad y Safle Manylion y Tor-
rheolaeth 
Cynllunio 

Y Sefyllfa ar Adeg y 
Cyfarfod Pwyllgor 
Diwethaf  
 
 
 
 

Diweddariadau ers y 
Cyfarfod Pwyllgor 
Diwethaf  

53 
 
 

NP5/54/ENFLB3
3M 

Ionawr 2020 Neuadd Nannau, 
Llanfachreth 

Cyflwr Gwael 
Adeilad 

Tynnwyd sylw'r Awdurdod 
bod y plwm o do'r adeilad 
wedi'i dynnu a bod cyflwr 
cyffredinol yr adeilad yn 
dirywio'n gyflym.  
 
Mae ymweliad safle wedi 
cadarnhau hyn.  
 
Cysylltwyd â'r perchennog 
sy'n ymwybodol o gyflwr yr 
adeilad. Maent yn cynnig 
gwneud atgyweiriad dros 
dro i'r to nes y gallant 
ymweld â'r eiddo ar yr adeg 
honno a chanfod y difrod 
iddynt eu hunain.  
Hyd yma ni wnaed unrhyw 
atgyweiriadau dros dro. 
Cysylltwyd â'r perchennog 
eto i bwysleisio brys y 
sefyllfa. Maent yn cynnig 
gwneud gwaith atgyweirio 
dros dro nes eu bod yn 
gallu ymweld ac asesu 
maint y gwaith sy'n ofynnol 
i'r adeilad.  

. 
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Trefnwyd cyfarfod gyda 
CADW i drafod opsiynau 
posibl i ddiogelu Neuadd 
Nannau.  
 
Mae cyfarfod wedi'i gynnal 
gyda CADW ac mae 
trefniadau'n cael eu gwneud 
i gynnal arolwg cyflwr o'r 
adeilad. Rhagwelwyd y 
byddai'r arolwg hwn yn cael 
ei gynnal ddechrau mis 
Chwefror ond mae hyn 
wedi'i ohirio. 
 
Mae arolwg cyflwr allanol 
wedi'i drefnu ar gyfer yr 
wythnos sy'n dechrau ar 5 
Ebrill 2021. 
 
Ar hyn o bryd mewn 
trafodaeth gyda'r 
perchennog mewn 
perthynas ag cynnal 
arolygiad mewnol ar yr un 
pryd. Bydd methu â chytuno 
i'r Awdurdod gynnal 
archwiliad mewnol, yn 
arwain at gais i'r llysoedd 
am warant i gael mynediad. 
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54 NP5/66/ENFLB3
2D 

Tachwedd 2020 Ty Mawr, Llanfair Gwaith mewnol 
yn cael ei wneud 

Llythyr wedi ei anfon i’r 
eiddo. Ymateb wedi ei 
dderbyn a trafodwyd y 
gwaith gyda’r perchennog. 
Ymweliad safle i’w gynnal.. 
Ymweliad safle wedi ei 
gynnal. Cais wedi ei 
gyflwyno ond yn annilys. 
 

 

55 
 
 

NP5/69/ENFLB3
26A 

Medi 2018 Tŷ Gwyn, 
Llwyngwril 

Newidiadau 
allanol a mewnol i 
adeilad 
rhestredig. 

Cynhaliwyd cyfarfod safle. 
Fe'i cynghorwyd i gyflwyno 
cais am ganiatâd adeilad 
rhestredig mewn perthynas 
â'r gwaith di-awdurdod sydd 
wedi digwydd.  
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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 
PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD, 19 MAI 2021 

 
CYTUNDEBAU ADRAN 106 

 
 

Rhif 
 

Rhif y cais 
 
 

Dyddiad y 
daeth y 
cais i law 
 

Lleoliad Datblygiad Y Sefyllfa Ddiweddaraf 

1.  NP3/10/121 30/01/20 Tir yn Cae’r Felin, 
Abergwyngregyn. 

Codi dau dŷ-pâr deulawr gyda mynedfa 
cystylltiol a llefydd parcio ceir 

Drafft yn cael ei baratoi gan 
Gyfreithiwr yr Awdurdod 

2.  NP5/58/363F 26/04/19 Nant Eos, Dyffryn 
Ardudwy. 

Trosi i dy marchnad agored a gosod gwaith 
trîn carthion 

Disgwyl ymateb gan gyfreithiwr yr 
ymgeisydd 
 

 
Nifer o geisiadau ar restr Pwyllgor 14 Ebrill 2021 = 2 

  
 

CEISIADAU SY’N DESTUN CYTUNDEB ADRAN 106 A SYDD WEDI EU CWBLHAU ERS  
PWYLLGOR CYNLLUNIO & MYNEDIAD  

14 EBRILL 2021 
 

Rhif y cais Lleoliad Datblygiad 
 

   
   

 
 
 

CEISIADAU SY’N DESTUN CYTUNDEB ADRAN 106 SYDD WEDI EU GWRTHOD, TYNNU’N ÔL, NEU WEDI EU 
GWAREDU, NEU LLE NAD OES ANGEN CYTUNDEB PELLACH ERS PWYLLGOR CYNLLUNIO & MYNEDIAD  

14 EBRILL 2021 
 

Rhif y cais Lleoliad Datblygiad 
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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 
 

PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD 19 MAI 2021 
 

CEISIADAU NA PHENDERFYNWYD ARNYNT ERS 13 WYTHNOS A MWY  
 

  

Disgwyl Adran Priffyrdd Llywodraeth Cymru 
 

NP5/57/885J 19/01/21 Cefn Naw Clawdd, Dolgellau. LL40 2SG Gosod 2 pod gwersylla fel llety gwyliau, ynghyd a mannau parcio a thirlunio cysylltiedig 
NP5/73/26B 24/05/19 Adeiladau Utica, Trawsfynydd. Newid defnydd tir i iard storfa allanol. 
       

 

Disgwyl Cylwyniad o Gynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladu 
 

NP5/74/478A 22/10/20 Tir yn Fferm Coed Cae, Llanymawddwy. SY20 
9AQ 

Codi mast telathrebu 12.5m o uchder ynghyd ac offer a compownd cysylltiedig 

 
 

Disgwyl Rhagor o Adroddiadau Ecolegol  
 

NP5/58/625A 15/12/20 Uncle Jim's Cabin, Talybont. LL43 2AF Tynnu’r waliau cladin pren a gosod rendr allanol, codi estyniad unllawr, ehangu’r teras 
blaen ac amnewid y to gwastad gyda to brig ar y garej presennol 

NP5/65/L302D 25/08/20 Wern y Pistyll, Bontddu. LL40 2UP Trosi ysgubor a’i ymestun yn annedd fforddiadwy gan gynnwys gosod tanc septig 

NP5/68/6D 02/12/20 Rhiw Goch, Penrhyndeudraeth. LL48 6DR Trosi adeilad amaethyddol presennol yn lety gwyliau hunanarlwyo, parcio cysylltiol, creu 
cwrtil a gosod uned trin carthion. Newidiadau i’r fynedfa ceir presennol a trosi sied 
presennol yn glwyd ystlumod. 

 
 

Disgwyl Ecoleg 
 

NP5/69/392B 09/12/21 Llwyn Du, Llwyngwril. LL37 2JP Codi annedd deulawr 
NP5/75/73D 21/10/19 Ynys, Cwrt, Pennal. Trosi ac addasu'r ‘BCF Hut’ presennol i greu llety gwyliau a gosod tanc septig (Ail-

gyflwyniad) 
 

Disgwyl Cynlluniau Diwygiedig 
 

NP5/58/227C 30/11/20 Tir ger Tan-y-Foel, Dyffryn Ardudwy. LL44 2DQ Dymchwel adeilad allanol cerrig ac adeiladu 1 tŷ fforddiadwy a 2 dŷ marchnad agored 
gyda mynedfa cerbydau cysylltiol 

NP5/73/424A 28/09/20 Cilderi, Tan y Bwlch. Maentwrog. LL41 3YU Codi garej dwbl, caniatâd ôl-weithredol am estynad i’r cwrtil, cadw’r terasiad cerrig a 
gwaith peirianneg. 97



 
Mewn Trafodaeth Gyda’r Asiant 

 
NP5/58/81Y 23/04/20 Dyffryn Seaside Estate, Dyffryn Ardudwy. LL44 

2HD 
Estyniad i’r safle carafan teithiol i gymhwyso 15 uned ychwanegol, ail-leoli 3 carafan statig, 
codi bloc toiledau newydd ynghyd a tirlunio 

 
Disgwyl Manylion gan yr Asiant / Ymgeisydd 

 
NP5/58/569A 04/09/20 Bwlch Cae, Dyffryn Ardudwy. LL44 2HX Codi estyniad unllawr yn y cefn. 
NP5/58/629 29/01/20 Tir rhwng Plas Meini & Swyn y Mor, Dyffryn 

Ardudwy. LL42 2BH 
Cais amlinell i godi pedwar ty deulawr ar wahân (2 marchnad agored a 2 ffoddiadwy) gyda 
garejis mewnol a chreu mynedfa gerbydau i'r A496 

 
 

Disgwyl cyflwyniad o Gynllun Rheoli Traffig 
 

NP5/58/598B 20/01/21 Llidiart Playing field, Dyffryn Ardudwy. Newid defnydd tir o gae chwarae i faes parcio gyda 16 o lefydd parcio 
 

Aros am ymateb ymgynghoriad gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar wybodaeth bellach a gyflwynwyd gan yr ymgeisydd. 
 

NP4/32/284A 06/12/20 Maes Mawr, Crafnant Road, Trefriw. LL27 0JZ Estyniad, newidiadau a trosi adeilad allanol gwledig yn uned gwyliau, addasu’r fynedfa 
cerbydau, creu lle parcio a gosod uned trin carthion 

 
Yn aros am Asesiad Effaith Treftadaeth wedi'i ddiweddaru 

 
NP5/61/257C 16/11/20 Noddfa, Harlech. LL46 2UB Codi 4 llety gwyliau deulawr a tri llawr, gwaith peiriannyddol a teras, lle parcio a throi 

mewn cydgysylltiad a Gwesty Noddfa 
 
Nifer o geisiadau ar y rhestr = 16 
 
Nifer o geisiadau ar y rhestr Pwyllgor 14 Ebrill 2021 = 17 
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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 
 

PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD 19 MAI 2021 
 

PENDERFYNIADAU DIRPRWYEDIG 
 

Ceisiadau wedi ei caniatau 
 

 Rhif y Cais Bwriad Lleoliad Dyddiad Penderfyniad Swyddog Achos 
1.  NP2/11/1G Codi 4 gasibo yn y maes parcio 

presennol   
Caffi Glandwr, Beddgelert. LL55 
4YB  

09/04/21 Mr Richard Thomas 

2.  NP2/11/722B Rhyddhau Amod 4 (Gwaith Cerrig 
priodol) ynghlwm i Ganiatad 
Cynllunio NP2/11/722 dyddiedig 
17/03/2020   

Tir yn Chwarel Gerhynt, 
Beddgelert.  LL55 4NL  

24/03/21 Mr Richard Thomas 

3.  NP2/11/AD1H Gosod arwyddion newydd   Caffi Glandwr, Beddgelert. LL55 
4YB  

19/04/21 Mr Richard Thomas 

4.  NP3/10/119C Gosod bwyler olew gwres canolig 
allanol a thanc olew   

Ysgubor Bach, 
Abergwyngregyn. LL33 0LY  

14/04/21 Mr Richard Thomas 

5.  NP3/12/94L Amrywio Amod i ganiatáu estyniad 
i’r tymor yng Nghae 6 i rhwng 1af o 
Fawrth a 31ain o Hydref mewn 
unrhyw flwyddyn   

Bryn Gloch Caravan & Camping 
Park, Betws Garmon. LL54 7YY  

23/03/21 Mr Richard Thomas 

6.  NP3/21/42C Cladio cerrig i edrychiad blaen yr 
eiddo   

Marlow, Llanllechid. LL57 3LE  30/03/21 Mr Richard Thomas 

7.  NP4/11/164A Dymchwel yr estyniad unllawr 
presennol ac adeiladu estyniad tri 
llawr ar yr ochr   

Bryn y Gwynt, Holyhead Road, 
Betws y Coed. LL24 0BN  

23/03/21 Mr Richard Thomas 

8.  NP4/11/76T Cais ol-weithredol am newidiadau a 
newid defnydd adeilad allanol yn 
allfa bwyd a diod a chodi 4 pod pren 
wedi eu gorchuddio i fwyta allan   

Glan Aber Hotel, Betws y Coed. 
LL24 0AB  

09/04/21 Mr Richard Thomas 

9.  NP4/16/402A Rhyddhau Amodau 5 (Cynllun 
Rheoli Cadwraeth), 7 (Datganiad 
Modd Rheoli Traffig ac Adeiladu) ac 
11 (Trin Ffin) ynghlwm i Ganiatâd 
Cynllunio NP4/16/402 dyddiedig 
23/06/2017   

Llain Coedlan Ty Cwm, cyfagos 
i Glan Gors, Dolwyddelan.  

20/04/21 Mr Richard Thomas 
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10.  NP4/16/70C Dymchwel y presennol  a chodi 
estyniad cefn unllawr newydd   

9 Castle Terrace, 
Dolwyddelan, LL25 0NJ  

24/03/21 Mr Richard Thomas 

11.  NP4/19/83B Estyniad unllawr ar y drychiad blaen 
(Ail-gais)   

Derwen Deg, Llechwedd, 
Conwy. LL32 8DX  

21/04/21 Mr Richard Thomas 

12.  NP4/29/44D Diwygiad ansylweddol (Defnyddio 
cerrig lleol ac ehangu lled drws) i 
Ganiatad Cynllunio NP4/29/44B 
dyddiedig 27/03/2019   

Hafod y Rhedwydd, Cwm 
Penmachno. LL24 0RF  

25/03/21 Mr Richard Thomas 

13.  NP4/29/500A Rhyddhau Amod 5 (Lliw y mast) 
ynghlwm i Ganiatad Cynllunio 
NP4/29/500 dyddiedig 21/10/2020  

Tir yn Moel Llechwedd Hafod, 
Cwm Penmachno.  

21/04/21 Mr Richard Thomas 

14.  NP4/29/501A Rhyddhau Amod 6 Cofnod 
Ffotograffig ynghlwm i Ganiatad 
Cynllunio NP4/29/501 dyddiedig 
22/06/2020   

Pentop Cottage, Penmachno. 
LL24 0PU  

21/04/21 Mr Richard Thomas 

15.  NP4/32/357B Estyniad unllawr ar yr ochr  1 Tai Isaf, Llanrhychwyn, 
Trefriw. LL27 0YJ  

29/03/21 Mr Richard Thomas 

16.  NP5/50/438B Adeiladu hafdy yn yr ardd  Glascoed,Aberdyfi. 29/03/21 Mrs. Iona Roberts 
17.  NP5/50/479A Addasiadau i’r annedd gan gynnwys 

balconi Juliet newydd, gosod cladin 
ar lefel y llawr cyntaf ar y drychiad 
blaen a gwaith cysylltiedig   

Ty'r Enfys, 4 Copperhill Walk, 
Aberdyfi. LL35 0LG  

30/03/21 Mrs. Iona Roberts 

18.  NP5/50/L513B Rhyddhau Amod Rhif 3 o Ganiatad 
Cynllunio NP5/50/L513 dyddiedig 
06/08/2020   

1 Aber Villas, Aberdyfi. LL35 
0HR  

30/03/21 Mrs. Iona Roberts 

19.  NP5/51/180D Gosod dau ffenestr do newydd ac 
ail-leoli ffenestri to presennol ac 
addasiadau i'r drws / ffenestri a 
gwaith cysylltiedig   

Llwyn Gloddaeth, Abermaw. 
LL42 1DX  

29/03/21 Mr Aled Lloyd 

20.  NP5/53/LB45D Caniatad Adeilad Rhestredig am 
newidiadau mewnol yn cynnwys 
gosod sgrin diogelu rhag Cofid-19 o 
fewn wal fewnol y dderbynfa ar 
swyddfa yn ogysal a llen arbed tan 
i’r sgrin ochr swyddfa i’w gysylltu a’r 
system arbed tan presennol   

Swyddfeydd y Cyngor, Henblas, 
22-24 Stryd Fawr, Bala. LL23
7AG

29/03/21 Mr. Arwel Ll 
Thomas 
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21.  NP5/57/LB50J Caniatad Adeilad Rhestredig am 
newidiadau mewnol ar y llawr daear 
yn unig, ail agor agoriad drws yr 
ystafell eistedd, cau agoriad drws, 
cau agoriad drws yr iwtiliti a chreu 
agoriad yn y wal fewnol, newid drws 
y toiled o fewn y pared i’r ochr arall 
a tynnu pared o fewn yr ystafell ‘en-
suite’ gan cau agoriad drws rhwng 
yr ystafell wely   

Ty Meurig, Meyrick Street, 
Dolgellau. LL40 1LN  

24/03/21 Mr. Arwel Ll 
Thomas 

22.  NP5/57/LB50K Newid defnydd o ddosbarth C2 
Sefydliad Preswyl i Ddosbarth 
Defnydd C3(a) annedd preswyl   

Ty Meurig, Meyrick Street, 
Dolgellau. LL40 1LN  

24/03/21 Mr. Arwel Ll 
Thomas 

23.  NP5/61/469Y Adeiladu ty deulawr ar wahan gyda 
garej (Marchnad agored)   

68 Cae Gwastad, Harlech. LL46 
2GY  

19/04/21 Mr Aled Lloyd 

24.  NP5/61/532C Gosod grisiau allanol i alluogi 
mynedfa i’r balconi presennol   

Pwll Nofio, Ffordd Glan Mor, 
Harlech. LL46 2UG  

19/04/21 Mr Aled Lloyd 

25.  NP5/61/55B Gosod grisiau allanol newydd 
ynghyd a newidiadau allanol yn 
cynnwys ehangu ffenestr bresennol 
i’w droi yn ddrws   

Eisteddfa, Stryd Fawr, Harlech. 
LL46 2YA  

19/04/21 Mr Aled Lloyd 

26.  NP5/61/L315 Cais ol-weithredol i dynnu’r simdde 
ac ail-leoli 3 ffenestr tô   

4 Bronwen Terrace, Harlech. 
LL46 2YS  

29/03/21 Mr Aled Lloyd 

27.  NP5/62/424 Dymchwel yr estyniad cefn 
presennol a chodi estyniad deulawr 
ynghyd, gosod ffenest yn y tô a 
chreu mynedfa i gerddwyr sy’n 
ymuno a’r llwybr troed ynghlwm   

Isfryn, Llanbedr. LL45 2LE  26/04/21 Mr Aled Lloyd 

28.  NP5/66/236B Rhyddhau Amod 4 (Cynllun Gwella 
Bioamrywiaeth) o Ganiatad 
Cynllunio NP5/66/236A dyddiedig 
19/02/2021   

Pennant, Llandanwg. LL46 2SB  26/04/21 Mr Aled Lloyd 

29.  NP5/66/259A Gosod ffenestri to cysylltiedig   Golygfa, Llandanwg. LL46 2SD  19/04/21 Mr Aled Lloyd 
30.  NP5/66/273 Estyniad deulawr ar yr ochr, 

modurdy islawr a lle parcio   
 
 
 

Garth, Llanbedr. LL45 2HS  29/03/21 Mr Aled Lloyd 
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31.  NP5/69/394E Codi annedd newydd a man parcio 
a phatio cysylltiedig (dyluniad 
diwygiedig i'r un a ganiatawyd yn 
flaenorol o dan NP5/69/394D)   

Wendy's, Llwyngwril. LL37 2JQ  29/03/21 Mrs. Iona Roberts 

32.  NP5/69/409 Adeiladu estyniad cefn unllawr, 
gosod ffenestri to, ehangu ffenestr 
ddormer bresenol ar yr edrychiad 
cefn a tynnu corn simdde   

Heddwch, Llwyngwril. LL37 2JD  19/04/21 Mrs. Iona Roberts 

33.  NP5/70/155B Gosod mast latis 20m, ynghyd a 
cypyrddau offer, generadur parhaol 
a disgl loeren 1.2m a datblygiad 
ategol arall at hynny o fewn 
compownd diogel weid ei ffensio (ail 
leoliad o 'r mast a ganiatawyd o dan 
gyfeirnod NP5/70/155 dyddiedig 
25.05.18)   

Bwlch yr Hwch, Cwm Hirnant, 
Rhosygwalia.  

15/04/21 Mrs. Sara Thomas 

34.  NP5/70/LB23C Adeiladu adeilad amaethyddol ffram 
ddur   

Fferm Rhiwaedog, Rhosygwalia, 
Bala. LL23 7EU  

31/03/21 Mrs. Sara Thomas 

35.  NP5/74/464D Diwygiad ansylweddol i Ganiatad 
Cynllunio NP5/74/464A dyddiedig 
15/06/2017 i newid un agwedd o'r 
cwrs a'r Cynllun Rheoli ac Adferiad 
Tirlunio   

Tir yn Graig Wen, Dinas 
Mawddwy.  

23/04/21 Mrs. Sara Thomas 

36.  NP5/74/L319A Rhyddhau Amod 3 (Arolwg 
ffotograffeg) o Ganiatâd Cynllunio 
NP5/74/L319 dyddiedig 15/01/2021   

Capel Bethania, Aberangell. 
SY20 9NF  

30/03/21 Mrs. Iona Roberts 

37.  NP5/78/2T Cais ol-weithredol am estyniad i 
Ganiatad Cynllunio NP5/78/2Q 
dyddiedig 19/12/2019 i leoli caban 
arddangos am gyfnod dros dro   

Pentref Gwyliau Trawsfynydd, 
Bronaber, Trawsfynydd. LL41 
4YB  

06/04/21 Mrs. Sara Thomas 
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Ceisiadau wedi ei gwrthod 
 

  
Rhif y Cais 

Bwriad Lleoloiad Rheswm Gwrthod Swyddog Achos 

1.  NP5/60/107B Adeiladu estyniad unllawr ar 
y blaen ac estyniad unllawr ar 
yr ochr   

Ferndale, Ganllwyd. 
LL40 2HS  

06/04/21 
Oherwydd ei ffurf, ei ddyluniad a'i faint 
amhriodol (yn enwedig mewn cyd-
destun a'r estyniadau presennol) ystyrir 
bod y cynnig yn rhy ddominyddol ac yn 
creu niwed sylweddol i gymeriad a 
gosodiad y ty gwreiddiol sy'n bolisi gan 
yr Awdurdod Cynllunio Lleol i'w 
ddiogelu.  Felly mae'r cynnig yn 
gwrthdaro â polisiau A, 1 a 15. 
Byddai'r estyniad arfaethedig ynghyd a'r 
estyniadau presennol, yn cael ei 
ystyried fel or-ddatblygiad o'r eiddo 
gwreiddiol ac yn gwrthdaro â Polisi 
Datblygu 15 o Gynllun Datblygu Lleol 
Eryri sy'n datgan fod estyniadau i dy i'w 
caniatâu yn unig os yw'r maint llawr yn 
llai na maint llawr y ty gwreiddiol. 
 

Mrs. Sara Thomas 

2.  NP5/62/60F Diwygiad ansylweddol i 
Ganiatad Cynllunio 
NP5/62/60B dyddiedig 
17/10/2016 i newid safle a 
dyluniad ty   

Cyplau, Llanbedr. 
LL45 2ND  

31/03/21 
Ym marn Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Eryri ystyrir bod y diwygiadau 
arfaethedig yn rhai ‘sylweddol’ eu natur 
oherwydd byddant yn arwain at newid 
sylweddol i’r caniatâd cynllunio 
gwreiddiol. Felly ni ellir ystyried bod y 
newidiadau arfaethedig yn rhai 
‘ansylweddol’ a bydd angen cael 
caniatâd cynllunio newydd ar eu cyfer. 
 
 

Mr Aled Lloyd 
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3.  NP5/67/334A Hysbysiad o flaen llaw o dan 
Ran 24 o'r Ddeddf Cynllunio 
Gwlad a Thref (Datblygiadau 
Cyffredinol a Ganiateir) 
Gorchymyn 1995 fel y’i 
diwygiwyd i osod mast 
telathrebu 15m, offer 
cysylltiedig a compownd (Ail-
gyflwyniad)   

Tir ger Minffordd 
Hotel, Tal y Llyn.  

27/04/21 
Mae'r Awdurdod wedi penderfynu o'r 
blaen bod angen cymeradwyaeth 
ymlaen llaw ar gyfer lleoli ac 
ymddangosiad y datblygiad trwy lythyr 
dyddiedig 15/03/2021. O ystyried y 
sylwadau a dderbyniwyd gan 
Lywodraeth Cymru, penderfyniad yr 
Awdurdod yw gwrthod cymeradwyaeth. 

Mrs. Iona Roberts 
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