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Date:                                  Wednesday 30 June 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: 
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.* Cadeirydd 
 I ethol Cadeirydd i’r Pwyllgor ar gyfer y flwyddyn sy’n dod. 
 
2.* Is-Gadeirydd 
 I ethol Is-Gadeirydd i’r Pwyllgor ar gyfer y flwyddyn sy’n dod. 
 
3. Ymddiheuriadau am absenoldeb a Datganiadau’r Cadeirydd 
 Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb a datganiadau’r Cadeirydd. 
 
4. Datgan Diddordeb 

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

 
5. Cofnodion 
 Bydd y Cadeirydd yn cynnig bod cofnodion cyfarfod y Pwyllgor hwn a 

gynhaliwyd ar 19eg Mai, 2021 yn cael eu harwyddo fel cofnod cywir (copi yma) 
a derbyn y materion sy’n codi, er gwybodaeth.   
 

6. Penodi Aelodau i wasanaethu ar Baneli Ymweld y Pwyllgor Cynllunio a 
Mynediad 

 Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheolaeth Tir.  (Copi 
yma) 

 
7. Protocol – Siarad Cyhoeddus yn y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad 
  Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheolaeth Tir. (Copi 

yma) 
 
8.  Adroddiadau Diweddaru 
 Cyflwyno adroddiadau diweddaru, er gwybodaeth. (Copïau yma) 
 
9. Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheolaeth Tir 
 Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheolaeth Tir ar faterion polisi.  

(Copi yma)   
- Canllawiau Cynllunio Atodol (3): Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 

 
10. Penderfyniadau a Ddirprwywyd 
 Cyflwyno rhestr o geisiadau sydd wedi cael eu penderfynu yn unol ag 

awdurdod a ddirprwywyd, er gwybodaeth.  (Copi yma) 
 
11. Apeliadau Cynllunio 
 (1) Cyflwyno adroddiad llafar gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheolaeth Tir 

  ar benderfyniad yr Arolygydd i ganiatáu, apêl gan Mr. Alun Lewis yn 
  erbyn hysbysiad gorfodi a roddwyd gan yr Awdurdod am “datblygiad 
  gweithredol i adeiladu estyniad deulawr ar dalcen dwyreiniol yr  
  annedd heb ganiatad”, Nant Cwmbran Isaf, Nasareth, Caernarfon,  
  LL54 6DS. 

   (Amgaeir copi o benderfyniad yr Arolygydd - Copi yma) 
 
 



 (2) Cyflwyno adroddiad llafar gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheolaeth Tir 
  ar benderfyniad yr Arolygydd i wrthod apêl i adeiladu ty, Tir ger y  
  Fynwent, Dinas Mawddwy, SY20 9LL.  Apêl gan Mr. D. Evans and Miss 
  E. Williams yn erbyn penderfyniad yr Awdurdod.   

   (Amgaeir copi o benderfyniad yr Arolygydd - Copi yma) 
 
 (3) (a) Cyflwyno adroddiad llafar gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a  

   Rheolaeth Tir ar benderfyniad yr Arolygydd i wrthod apêl yn  
   erbyn methiant yr Awdurdod i roi penderfyniad mewn perthynas 
   â chais Cyf: NP5/61/LU565C a oedd yn ceisio tystysgrif defnydd 
   neu ddatblygiad cyfreithlon, o fewn y graddfeydd amser  
   rhagnodedig.  Fodd bynnag, o ystyreid bod Hysbysiad o  
   Benderfyniad yr Awdurdod wedi’i roi wedyn o fewn ei gyfnod  
   awdurdodaeth, aeth y weithrefn apêl yn ôl i apêl yn erbyn  
   gwrthodiad yr Awdurdod i roi tystysgrif defnydd neu ddatblygiad 
   cyfreithlon.  Apêl gan Mr. R. Evans o Harlech Estates   
   (Commercial) Ltd. yn erbyn penderfyniad yr Awdurdod. 

    (Amgaeir copi o benderfyniad yr Arolygydd - Copi yma) 
 
   (b) Cyflwyno adroddiad llafar gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a  

   Rheolaeth Tir ar benderfyniad yr Arolygydd i wrthod apêl gan yr 
   Awdurdod am ddyfarnu costau llawn yn erbyn Mr. R. Evans o 
   Harlech Estates (Commercial) Ltd. 

    (Amgaeir copi o benderfyniad yr Arolygydd - Copi yma) 
 
   
 
* Tynnir eich sylw at orchymyn sefydlog 5.8 sy’n nodi “Na fydd unrhyw Aelod yn 

gwasanaethu fel Cadeirydd nac Is-Gadeirydd mwy nac un Pwyllgor”. 



Pwyllgor Cynllunio a Mynediad 19.05.21 

PWYLLGOR CYNLLUNIO MYNEDIAD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 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; 

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

Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mr. Owain Wyn; 

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

Ymddiheuriadau  
Cyng Freya Bentham, Gethin Glyn Williams; Mrs. Sarah Hattle, Mr. Tim Jones. 

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, a bod: -
- 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
Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o Fuddiannau Personol mewn perthynas ag unrhyw
eitem.

3. Cofnodion
Gofynnodd Aelod i'r materion canlynol gael eu cynnwys i sicrhau cyflawnrwydd y
cofnodion:-
6 (1)  NP5/50/147P - Adeiladu annedd Menter Wledig (ailgyflwyno), Gwersylla Nyth Robin,
Panteidal, Aberdyfi.
- nid oedd yn glir yn y cofnodion a oedd unigolyn preifat wedi annerch y Pwyllgor

Cynllunio a Mynediad, a
- ni chofnodwyd bod y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol wedi cytuno i gyflwyno

adroddiad ar opsiynau yn y dyfodol ar gyfer darlledu cyfarfodydd yn fyw.

Mewn ymateb, 
- dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir y bu disgwyl i'r unigolyn annerch y

cyfarfod ar ran y Cyngor Cymuned. Os nad oedd hyn yn wir, ni ddylai fod wedi cael
caniatâd i annerch y cyfarfod fel unigolyn preifat gan fod yr ymgeisydd eisoes wedi
siarad o blaid y cais. Cytunodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i gyflwyno'r
protocol cyfredol ar gyfer ei adolygu i gyfarfod o'r Pwyllgor Cynllunio a Mynediad yn y
dyfodol.

EITEM RHIF 5.0
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- dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol nad oedd trafodaethau ar 
ddarlledu cyfarfodydd yn fyw wedi bod yn rhan o benderfyniad cais ar Gwersyllfa Nyth 
Robin. Rhoddodd grynodeb byr i'r Aelod ar y cynnydd hyd yma.    
 

Materion yn codi o'r cofnodion:- 
6 (1)  NP5/50/147P - Adeiladu annedd Menter Wledig (ailgyflwyno), Gwersyllfa Nyth 
Robin, Panteidal, Aberdyfi. 
- Ni ddylid cyfeirio at aelodau a benodwyd ar yr Awdurdod gan Gyngor Gwynedd na 

Chyngor Bwrdeistref Conwy fel aelodau lleol yng nghyd-destun y pwyllgor cynllunio. 
- dylai fod gan bob Aelod feddwl agored wrth ystyried ceisiadau cynllunio, er bod  

rhag-feddylfryd yn dderbyniol, nid yw rhag-benderfynu. 
 

PENDERFYNWYD  
1. yn amodol ar nodi'r uchod, derbyniwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a 

Mynediad a gynhaliwyd ar 14 Ebrill 2021 a llofnododd y Cadeirydd hwy fel cofnod 
cywir. 

2. bod y Protocol Siarad Cyhoeddus yn cael ei gyflwyno i'w adolygu i gyfarfod nesaf y 
Pwyllgor Cynllunio a Mynediad. 

3. nodi y byddai'r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yn cyflwyno adroddiad ar 
opsiynau yn y dyfodol ar gyfer darlledu cyfarfodydd yn fyw i gyfarfod o'r Awdurdod yn y 
dyfodol. 

 
4. Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 

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

 
  Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio sydd ynghlwm. 
 
5. Adroddiadau Diweddaru  

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

  Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio sydd ynghlwm. 
 
6. Penderfyniadau Dirprwyedig 

Cyflwynwyd a Derbyniwyd – Rhestr o geisiadau a benderfynir yn unol ag awdurdod 
dirprwyedig.   
 
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.  
 

7. Apêl Cynllunio 
 Cyflwynwyd a Derbyniwyd - copi o'r penderfyniad apêl a ganlyn: - 

 Apêl gan Mr. Les Stephan yn erbyn penderfyniad yr Awdurdod i wrthod caniatâd cynllunio 
amlinellol i godi dwy osod gwyliau gyda mynediad cysylltiedig i gerddwyr, yn 

 Craig-y-Lanch, Aberdyfi. LL35 0HW (Gwrthodwyd yr apêl) 
 
 
 

The meeting ended at 11.50 
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ATODLEN O BENDERFYNIADAU CYNLLUNIO - 19eg MAI 2021 
Eitem Rhif.  
 
4.  Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 
(1) NP5/53/580 – Prosiect Diogelwch Cronfa Ddŵr Llyn Tegid, sy'n cynnwys: atgyfnerthu 

wynebau cefn argloddiau cronfa ddŵr gogleddol ac afon Dyfrdwy; uwchraddio 
amddiffyniad arfwisg y graig i wyneb blaen arglawdd y llyn; adlinio arglawdd y llyn yn 
ardal y ‘bandstand’; ad-drefnu a thirlunio maes parcio gorlif blaendraeth y llyn a 
chanolfan hamdden Penllyn y tu allan i'r ardal eistedd; a chynyddu hygyrchedd 
llwybrau troed cysylltiedig ar hyd arglawdd y llyn gogleddol, glan chwith afon Dyfrdwy a 
glan dde'r Afon Tryweryn, Llyn Tegid, Y Bala. 
Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r cefndir a dywedodd fod 
5 sylw unigol, nid 3, fel y nodwyd yn yr adroddiad. Cynigiodd y Swyddog Achos 
argymhelliad diwygiedig a fyddai’n hepgor yr angen am gytundeb cyfreithiol mewn 
perthynas â’r cynllun lliniaru arfaethedig. Roedd hyn oherwydd bod y rhan fwyaf o'r 
cynllun lliniaru o fewn ffin llinell goch y cais, ac ar ôl cymryd cyngor cyfreithiol, 
bodlonwyd y gellid cyflawni hyn trwy amod cynllunio. I'r perwyl hwn, cynigiwyd newid 
amod Rhif 10 i'w gwneud yn ofynnol i gyflwyno copïau o gytundebau wedi'u cwblhau 
gyda pherchnogion tir perthnasol a chynllun rheoli tymor hir ar gyfer y cynllun lliniaru 
cyn dechrau'r datblygiad. 
 
Siarad Cyhoeddus 
Anerchodd Andrew Basford, ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru, y Pwyllgor Cynllunio a 
Mynediad a gofynnodd i'r Aelodau ystyried y canlynol:- 
- Andrew Basford oedd Rheolwr Prosiect, Prosiect Diogelwch Cronfa Ddŵr Llyn 

Tegid. 
- byddai'r cynllun yn sicrhau y gallai Llyn Tegid wrthsefyll tywydd eithafol ar gyfer y 

dyfodol ac roedd digwyddiadau storm diweddar wedi dangos bod argloddiau'r llyn 
yn rhoi amddiffyniad hanfodol rhag llifogydd ar gyfer y dref gyfan. 

- Roedd yn ofynnol i CNC weithredu nawr fel rhan o'i ddyletswydd gyfreithiol o dan y 
Ddeddf Cronfeydd Dŵr a thrwy beidio â chyflawni'r gwaith, byddai CNC yn destun 
gorfodaeth yn peryglu dirwyon posibl a chamau llys troseddol. 

- bydd argloddiau'r cronfeydd dŵr yn cael eu cryfhau trwy ailosod yr amddiffynfa 
gerrig ar hyd blaendraeth y llyn a thrwy atgyfnerthu ochr sych yr argloddiau. Roedd 
hyn er mwyn sicrhau eu bod yn gallu gwrthsefyll tonnau ac wedi gwella 
sefydlogrwydd yn ystod digwyddiadau tywydd eithafol. 

- bydd y gwaith amnewid cerrig yn cynnwys tynnu coed hunan-hadu - yn bennaf 
Coed ynn - a oedd yn tyfu i mewn ac yn gwanhau argloddiau'r llyn. Byddai'r cynllun 
yn lliniaru colli coed trwy blannu oddeutu 2.8 coeden ar gyfer pob coeden a gollir. 

- Bydd CNC yn llunio cytundeb rheoli ar gyfer sefydlu coridor o goed a gaiff eu 
plannu y tu ôl i'r arglawdd rhwng Canolfan Hamdden Penllyn a Chlwb Rygbi'r Bala. 

- Mae CNC wedi ymgynghori â phobl leol ac wedi ystyried sylwadau. Bydd CNC yn 
gwella llwybrau troed ar gyfer pob gallu, yn creu ardaloedd eistedd newydd, yn 
gwella'r maes parcio ar lan y llyn a chreu gwrychoedd a dolydd blodau gwyllt 
newydd. Bydd CNC hefyd yn ymgorffori gwaith galluogi fel rhan o'r cynllun i 
hwyluso'r posibilrwydd o ehangu'r rheilffordd yn y dyfodol. 

- yn amodol ar sicrhau cymeradwyaeth cynllunio a phenodi contractwr, roedd disgwyl 
i'r gwaith ddechrau yn yr Hydref a pharhau am hyd at ddwy flynedd. Bydd CNC yn 
gweithio'n agos gyda'r gymuned i geisio dod o hyd i ffyrdd o sicrhau cyn lleied o 
aflonyddwch â phosib. Byddai ardaloedd gwaith yn cael eu ffensio, bydd angen 
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dargyfeirio llwybrau troed a'r gweithgaredd cyntaf fyddai tynnu'r coed ar arglawdd 
glan y llyn. 

- Mae CNC yn cydnabod gwerth amgylcheddol yr ardal a'i phwysigrwydd i'r gymuned 
leol ar gyfer hamdden ac ar gyfer twristiaeth. Bydd cynllun diogelwch Cronfa Ddŵr 
Llyn Tegid yn cynnal y gwerth hwn ac yn amddiffyn tref y Bala ar gyfer ei 
chenedlaethau presennol a chenedlaethau'r dyfodol. 

- Diolchodd Andrew Basford i'r Aelodau am y cyfle i annerch y cyfarfod. 
 
Ystyriodd yr aelodau y cais a thrafod y canlynol yn fanwl:- 
- mewn ymateb i gwestiwn, cadarnhaodd cynrychiolydd yr ymgeiswyr na fyddai lefel 

yr arglawdd yn cael ei godi. 
- gofynnodd Aelod am amod ychwanegol i sicrhau bod defnydd planhigion brodorol 

o darddiad lleol yn cael ei gynnwys yn y cynllun plannu. 
- ynglŷn â’r mathau o feinciau sy’n cael eu gosod o amgylch y llyn, cadarnhaodd 

cynrychiolydd yr ymgeiswyr y byddai CNC bob amser yn gweithio’n agos gyda’r 
Awdurdod Cynllunio Lleol a’r gymuned leol. 

- gofynnodd Aelod am integreiddio SuDS (Cynllun Draenio Cynaliadwy) i'r cynllun 
tirlunio. 

- Sicrhawyd yr aelodau y byddai'r garreg sy'n cael ei defnyddio ar yr arglawdd yn 
garreg galed o ffynhonnell leol addas. 

- Gofynnodd yr aelodau am sicrwydd CNC y byddai eu polisi caffael yn sicrhau'r 
budd economaidd lleol i fusnesau ac yn cyflogi gweithlu lleol. 

- mewn ymateb i gwestiwn yn ymwneud â gwaith cynnal a chadw tymor hir a 
chytundebau â thirfeddianwyr eraill, dywedwyd wrth yr Aelodau fod gan CNC 
ddyletswydd gyfreithiol i archwilio a chynnal y prosiect a rhoddodd Andrew Basford 
sicrwydd i'r pwyllgor ei bod er budd CNC i wneud hyn yn y tymor hir. 

- Dywedwyd wrth yr aelodau bod telerau'n dal i gael eu trafod gyda 3ydd partïon. 
PENDERFYNWYD yn ddarostyngedig bod Amod 10 yn cael ei adolygu ac y cynhwysir 
amod ychwanegol mewn perthynas â tharddiad y planhigion, i roi caniatâd yn unol â'r 
argymhelliad. 

 
(2) NP5/77/265B – Newid defnydd rhan o adeilad amaethyddol i ail-leoli busnes gwerthu 

gynnau a bwledi a roddwyd o dan gyfeirnod NP5 / 77 / 265A, Bryn Derw, Cilfor, 
Talsarnau. 
Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r ystyriaethau cynllunio. 
Adroddwyd am ddau lythyr gwrthwynebu ychwanegol.  
PENDERFYNWYD rhoi caniatâd yn unol â'r argymhelliad. 

 
(3) Newid defnydd adeiladau allanol i annedd sengl sydd o fewn cwrtil Adeilad Rhestredig i 

gynnwys 2 ystafell wely, cegin / lolfa a'r holl waith cysylltiedig, Plas Cywair, Llangywer. 
Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad diweddaru a'r cefndir. 
PENDERFYNWYD rhoi caniatâd yn unol â'r argymhelliad gyda Chytundeb Adran 106 i 
sicrhau fforddiadwyedd yr annedd a chyfyngu deiliadaeth i berson sy'n bodloni'r meini 
prawf person lleol sydd angen tai fforddiadwy. 
 

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

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

(i) Trafododd yr aelodau'r cynnydd mewn thor-rheolaeth mewn perthynas â 
phodiau a champyrfaniau. Cyfeiriodd Aelod at wefan, yr oedd swyddogion yn 
ymwybodol ohoni, sy'n rhestru amrywiol wefannau y gall y cyhoedd eu  
defnyddio ar gyfer parcio dros nos. Cytunodd y Rheolwr Cynllunio Dros Dro i 
ddefnyddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yr Awdurdod i roi'r cyngor cywir 
i'r cyhoedd. 

(ii) mewn ymateb i gwestiwn, dywedodd y Rheolwr Cynllunio Dros Dro fod 
swyddogion yn dilyn proses cyn penderfynu nad oedd yn hwylus bwrw ymlaen. 

(iii) NP2 / 14 / 18D - Nant Cwmbrân Isaf, Nasareth, Caernarfon. 
Bydd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yn cyflwyno penderfyniad apêl yr 
Arolygydd Cynllunio i gyfarfod nesaf y Pwyllgor Cynllunio a 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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    EITEM RHIF   6 

CYFARFOD Pwyllgor Cynllunio a Mynediad 

DYDDIAD 30 Mehefin 2021 

TEITL PENODI AELODAU I WASANAETHU AR BANELI YMWELD Y 
PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD  

ADRODDIAD GAN Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheolaeth Tir 

PWRPAS I benodi Aelodau. 

1. CRYNODEB
Gwahoddir y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad i enwebu Aelodau i
wasanaethu ar y Paneli a ganlyn.  Mae’r Paneli yn gwbl wag ac mae
enwau’r Aelodau sy’n gwasanaethu ar hyn o bryd wedi’u cynnwys yma
er gwybodaeth yn unig – er mwyn cynorthwyo’r aelodau.

2. ARGYMHELLIAD
Penodi Aelodau i wasanaethu ar:-

Paneli Ymweld
(Potensial am 8 cyfarfod mewn blwyddyn)

Os yw Aelodau blaenorol yn dymuno gwasanaethu ar banel ymweld
gwahanol yn awr, fe’i gwerthfawrogir petaech yn rhoi rhybudd o hynny
cyn y Pwyllgor.

Ardal Ogleddol 
(9 Aelod) 

Ardal Ddeheuol 
(9 Aelod) 

1) Cyng. Philip Capper
2) Cyng. Alwyn Gruffydd
3) Cyng. Wyn Ellis-Jones
4) Cyng. Ifor Glyn Lloyd
5) Cyng. Edgar Wyn Owen
6) Cyng. Judith Humphreys
7) Mr. Owain Wyn
8) Ms. Tracey Evans
9) Swydd Wag 

1) Cyng. Elwyn Edwards
2) Cyng. Annwen Hughes
3) Cyng. Elfed Powell Roberts
4) Cyng. John Pughe Roberts
5) Cyng. Gethin Glyn Williams
6) Mr. Brian Angell
7) Mrs. Sarah Hattle
8) Mr. Tim Jones
9) Swydd Wag 
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                                                                        EITEM RHIF.  7 
 

   
CYFARFOD 

 
Pwyllgor Cynllunio a Mynediad 
 

 
DYDDIAD  

 
30 Mehefin 2021 
 

 
TEITL 
 

 
Protocol Siarad Cyhoeddus 
 

 
ADRODDIAD GAN 
 

 
Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 

 
PWRPAS 
 

 
Er mwyn diweddaru'r Protocol Siarad Cyhoeddus 

 
1. Cyflwyniad  
 
2. Mae'r Awdurdod wedi caniatáu siarad cyhoeddus yn y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad 

ers blynyddoedd lawer. Ystyrir bod hyn wedi bod yn llwyddiannus, gan alluogi cyfle i nifer 
gyfyngedig o siaradwyr yn y pwyllgor cynllunio, gan barhau i ganiatáu i'r pwyllgor 
weithredu'n effeithlon. 
 

3. Adolygu’r Protocol  
 

4. Paratowyd Protocol Siarad Cyhoeddus pan sefydlwyd yr egwyddor o siarad cyhoeddus 
yn y pwyllgor yn y lle cyntaf, a hwn yw'r un a ddefnyddiwyd gan yr Awdurdod ers hynny. 
O ystyried faint o amser sydd wedi mynd heibio ers mabwysiadu'r Protocol Siarad 
Cyhoeddus gwreiddiol, ystyriwyd ei bod yn briodol adolygu ei gynnwys. Byddai hyn hefyd 
yn rhoi cyfle i Aelodau a Swyddogion ymgyfarwyddo â'i gynnwys. 
 

5. Ar ôl adolygu cynnwys y Protocol gwreiddiol, roedd yn amlwg bod y cynnwys yn dal i fod 
yn addas at y diben i raddau helaeth ac felly nid yw swyddogion yn ystyried bod angen 
unrhyw newid sylweddol. 
 

6. Felly mae newidiadau i'r fersiwn wedi'i diweddaru (Wedi'i Atodi i'r adroddiad hwn) wedi'u 
cyfyngu i ychydig o fân ddiwygiadau ac ychwanegu adran ar Bwyllgorau Cynllunio a 
Mynediad Rhithwir.  

 
7. Casgliad 

 
8. Ystyrir y bydd y Protocol Siarad Cyhoeddus diwygiedig sydd wedi'i atodi i'r adroddiad 

hwn yn galluogi parhau i ddefnyddio siarad cyhoeddus yn llwyddiannus yn y Pwyllgor 
Cynllunio a Mynediad yn y dyfodol.  
 

9. Argymhelliad: 
 
I'r Aelodau gymeradwyo'r Protocol Siarad Cyhoeddus Atodol fel y'i cyflwynwyd. 
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PROTOCOL 

 
Siarad Cyhoeddus yn y Pwyllgor Cynllunio  

a Mynediad 
 
 

 
 
 
1. Cyflwyniad 
 
1.1. Er mwyn bod yn agored ac yn hawdd ei ddefnyddio i'r cyhoedd, mae'r Awdurdod 

wedi caniatáu siarad cyhoeddus yn y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad ers 
blynyddoedd lawer. Mae hyn yn gweithio'n dda ac yn gyffredinol mae'n cael 
derbyniad da gan y rhai sy'n dymuno siarad o blaid neu yn erbyn cais cynllunio 
penodol, a gall helpu'r pwyllgor i ddod i benderfyniad mwy gwybodus. Mae'r 
egwyddor o siarad cyhoeddus yn y pwyllgor cynllunio wedi'i hen sefydlu gan y 
mwyafrif o Awdurdodau Cynllunio Lleol. 

  
1.2.  Protocol yw hwn i staff, ymgeiswyr cynllunio ac aelodau'r cyhoedd ei ddilyn o ran 

ceisiadau i siarad yn y pwyllgor cynllunio. Mae'r cynnwys yn fras yn dilyn yr 
adroddiad cyntaf a luniwyd gan yr Awdurdod flynyddoedd lawer yn ôl, ond mae wedi'i 
ddiweddaru i gynnwys canllawiau ar bwyllgorau cynllunio rhithwir sydd yn amlwg 
wedi codi yng ngoleuni'r pandemig Covid dros y flwyddyn ddiwethaf. 

 
 
2. Hysbysebu’r Cynllun Siarad Cyhoeddus 
 
2.1. Danfonir y taflenni ‘Siarad Cyhoeddus’, Y Pwyllgor Cynllunio: Be sy’n Digwydd?’ at 

bob ymgeisydd (neu eu hasiant) yn ogystal â’r daflen am ‘Y Cynllun Dirprwyo’ pan 
yrri’r at yr ymgeisydd i gydnabod ein bod wedi derbyn eu cais cynllunio. 

 
2.2. Bydd pob aelod o’r cyhoedd sy’n cyflwyno sylwadau ysgrifenedig am gais cynllunio 

unigol yn derbyn y taflenni ‘Siarad Cyhoeddus’ a ‘Y Pwyllgor Cynllunio: Be sy’n 
Digwydd?’ gyda’r gydnabyddiaeth bod eu cais wedi cael ei dderbyn. 

 
2.3. Mae’r holl gynghorau cymuned a thref wedi derbyn eisoes taflen o’r enw ‘Ymateb i 

Geisiadau Cynllunio. ‘ 
 
2.4. Bydd y taflenni ar gael ar wefan yr Awdurdod hefyd, yn ogystal ac mewn 

cymorthfeydd cynllunio ac yn ardal y brif dderbynfa. 
 
 
3. Siarad mewn Pwyllgor: Y Drefn i’w Dilyn 
 
3.1. Gallai'r ymgeisydd (neu ei hasiant) gwneud cais i annerch y Pwyllgor mewn 

perthynas â’u cais nhw eu hunain. 
 
3.2. Dim ond aelodau o’r cyhoedd sydd wedi danfon sylwadau ysgrifenedig am gais 

cynllunio ymlaen llaw a gaiff wneud cais i siarad yn y Pwyllgor a hynny mewn 
perthynas â’r cais penodol hwnnw yn unig. 
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3.3. Gall cynrychiolwyr o Gynghorau Cymuned a Thref wneud cais i siarad yn y Pwyllgor. 
 
3.4. Gellir cyflwyno ceisiadau i annerch y Pwyllgor yn ysgrifenedig.  Y dyddiad cau ar 

gyfer cyflwyno ceisiadau yw 12 o’r gloch ar y dydd Gwener cyn y Pwyllgor. 
 
3.5. Bydd pob cais yn cael ei anfon ymlaen i'r cyfeiriad e-bost canlynol: 

cynllunio@eryri.llyw.cymru. 
 
 
4.  Derbyn cais i annerch y Pwyllgor gan Ymgeisydd 
 
4.1. Mewn achosion pan dderbynnir un cais i annerch y pwyllgor gan ymgeisydd (neu ei 

hasiant), ac nid oes unrhyw berson arall wedi gofyn i siarad o blaid y cais, dylid 
cysylltu â’r ymgeisydd (neu ei hasiant) ar y pnawn dydd Gwener cyn y pwyllgor i 
gadarnhau eu bod am fynychu ynghyd â chadarnhau’r dyddiad, yr amser, y lleoliad a 
rhif eitem y cais ar y rhaglen. 

 
4.2. Gall yr ymgeisydd (neu ei hasiant) annerch y Pwyllgor unwaith yn unig.  Felly, mewn 

sefyllfa lle mae’r penderfyniad ar y cais wedi cael ei ohirio tan Bwyllgor yn y dyfodol, 
nid yw’r ymgeisydd (neu ei hasiant) yn gallu gwneud cais i annerch y Pwyllgor am yr 
eildro. 

 
 
5.  Derbyn un cais i annerch y Pwyllgor gan Wrthwynebydd 
 
5.1. Mewn achosion pan dderbynnir un cais i annerch y Pwyllgor gan wrthwynebydd, 

bydd yn rhaid cyflawni gwiriad i weld a yw’r person wedi cyflwyno sylwadau 
ysgrifenedig ymlaen llaw neu os ydynt wedi annerch y Pwyllgor eisoes ar yr un cais. 

 
5.2. Unwaith y cwblheir y gwiriad, dylid cysylltu â’r person ar y pnawn dydd Gwener cyn y 

Pwyllgor i gadarnhau eu bod am fynychu ynghyd â chadarnhau'r dyddiad, yr amser, 
y lleoliad a rhif eitem y cais ar y rhaglen. 

 
5.3. Pe na bai'r person wedi cyflwyno sylwadau ymlaen llaw neu os ydynt wedi annerch y 

Pwyllgor ar yr un cais o’r blaen, yna dylid eu hysbysu na fyddant yn gallu annerch y 
Pwyllgor. 

 
5.4. Os nad yw’r ymgeisydd (neu ei hasiant) wedi gofyn i siarad o blaid ei cais, dylid 

cysylltu â'r ymgeisydd (neu ei asiant) (ar y pnawn dydd Gwener cyn y Pwyllgor) i’w 
hysbysu y bydd yna wrthwynebydd yn siarad yn y Pwyllgor. Dylid atgoffa’r 
ymgeisydd bod ganddynt hawl i ymateb. 

 
5.5. Mewn math achosion, dylid hysbysu’r ymgeisydd (neu’r asiant) bod ganddynt hyd 

5.00 o’r gloch ar y dydd Llun i hysbysu’r Awdurdod os ydynt am annerch y Pwyllgor 
a’i pheidio. 

 
5.6. Os yw ymgeisydd (neu ei asiant) yn hysbysu’r Awdurdod eu bod am annerch y 

Pwyllgor o ganlyniad i hynny, yna fe ddylid cadarnhau dyddiad, amser, lleoliad a rhif 
eitem y cais ar y rhaglen.  
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6. Nifer o Wrthwynebwyr yn gwneud cais i annerch y Pwyllgor 
 
6.1. Dim ond un person a all siarad o blaid neu yn erbyn cais.  Fodd bynnag mae gan y 

Cadeirydd ddisgresiwn i ganiatáu mwy nac un siaradwr, ond dim ond dan 
amgylchiadau eithriadol fydd hyn yn digwydd fel rheol. 

 
6.2. Os yw sawl person yn dymuno siarad, rhaid i'r gwrthwynebwyr ddod at ei gilydd a 

phenderfynu ar lefarydd a hysbysu'r Awdurdod. Fel rheol bydd hyn yn golygu 
swyddog yn e-bostio pob gwrthwynebydd sy'n dymuno siarad (fel grŵp) - ac yn gofyn 
iddynt drefnu ymysg ei gilydd pwy ddylai siarad. Bydd swyddogion yn gofyn i'r 
gwrthwynebwyr a ydyn nhw'n fodlon rhannu eu manylion cyswllt ag eraill cyn 
gwneud hyn. 

 
6.3. Bydd angen gwirio fod y bobl sy’n dymuno siarad wedi cyflwyno sylwadau 

ysgrifenedig ymlaen llaw. 
 
6.4. Pe bai unrhyw rai heb gyflwyno sylwadau ysgrifenedig ymlaen llaw, yna dylid eu 

hysbysu na fyddant yn gallu annerch y Pwyllgor. 
 

6.5. Dylid cysylltu â gweddill y bobl sy’n dymuno siarad (ar y dydd Gwener cyn y 
Pwyllgor) er mwyn eu hysbysu o’r sefyllfa.   

 
6.6. Dylid hysbysu’r gwrthwynebwyr bod ganddynt hyd at 5.00 o’r gloch ar y dydd Llun i 

bennu siaradwr ar eu rhan ac i hysbysu’r Awdurdod yn unol â hynny.  Unwaith y 
derbynnir cadarnhad ynghylch pwy fydd y siaradwr, yna fe ddylid cadarnhau beth yw 
amser, dyddiad,  a lleoliad y Pwyllgor ynghyd â rhif eitem y cais. 

 
6.7. Os nad yw’r ymgeisydd (neu ei hasiant) wedi gofyn i siarad o blaid ei cais, dylid 

cysylltu â'r ymgeisydd (neu ei asiant) (ar y pnawn dydd Gwener cyn y Pwyllgor) i’w 
hysbysu y bydd yna wrthwynebydd yn siarad yn y Pwyllgor. Dylid atgoffa’r 
ymgeisydd bod ganddynt hawl i ymateb.  Dylid dilyn gweithdrefn rhif 5.4 hyd 5.6 
uchod. 

 
6.8. Unwaith yn unig ellir annerch y Pwyllgor.  Felly, mewn achos lle mae’r penderfyniad 

ar y cais wedi’i ohirio tan Bwyllgor yn y dyfodol, ni all gwrthwynebwr wneud cais i 
annerch y Pwyllgor am ail dro neu mewn sefyllfa ble mae gwrthwynebwr arall eisoes 
wedi annerch y Pwyllgor. 

 
 
7.  Ni all y Gwrthwynebwyr bennu siaradwr ar eu rhan 
 
7.1. Mae’r Cynllun yn nodi os na all y gwrthwynebwyr benderfynu pwy fydd yn siarad ar 

eu rhan, yna'r person cyntaf a gyflwynodd gais i annerch y Pwyllgor a ddylid ei 
ganiatáu i siarad yn gyntaf.   Fodd bynnag, mae gan y Cadeirydd y disgresiwn i 
ganiatáu i fwy nac un siaradwr siarad dan amgylchiadau eithriadol. 

 
7.2. Mewn sefyllfa o’r fath, bydd y Rheolwr Cynllunio yn cadarnhau mai'r person a 

gyflwynodd gais yn gyntaf i annerch y Pwyllgor a ganiateir i wneud hynny neu fe fydd 
yn ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor pe teimlir bod yna ddigon o dystiolaeth i 
awgrymu bod yna amgylchiadau eithriadol i ystyried caniatáu i fwy nac un person 
siarad. 

 
7.3. Fe hysbysir y gwrthwynebwyr a bydd y siaradwr yn derbyn cadarnhad ynghylch 

amser, dyddiad, lleoliad a rhif eitem y cais ar y rhaglen. 
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8.  Derbyn cais gan Gynrychiolydd Tref neu Gymuned 
 
8.1. Pe bai cais yn cael ei dderbyn gan Gyngor Tref neu Gymuned i siarad yn erbyn neu 

o blaid unrhyw gais, yna fe ddylid cysylltu â’r cynrychiolydd (ar y pnawn dydd 
Gwener cyn y Pwyllgor) i gadarnhau eu bod am fynychu ynghyd a dyddiad, amser 
lleoliad a rhif eitem y cais ar y rhaglen.  

 
8.2. Os nad yw’r ymgeisydd (neu ei hasiant) wedi gofyn i siarad o blaid ei cais, dylid 

cysylltu â'r ymgeisydd (neu ei hasiant) (ar y pnawn dydd Gwener cyn y Pwyllgor) i’w 
hysbysu o’r sefyllfa.  Dylid dilyn gweithdrefn rhif 5.4 hyd 5.6 uchod. 

 
 
9. Derbyn cais i annerch y Pwyllgor gan berson sydd o blaid y cais sydd ddim yn 

ymgeisydd neu ei hasiant 
 
9.1. Pe bai cais yn cael ei dderbyn gan un neu fwy o aelodau’r cyhoedd (heblaw’r 

ymgeisydd a’r asiant) i siarad o blaid cais (a’u bod eisoes wedi cyflwyno sylwadau 
ysgrifenedig), yna fe ddylid cysylltu gyda’r ymgeisydd (neu eu hasiant) (ar y pnawn 
dydd Gwener cyn y Pwyllgor) i’w hysbysu am y sefyllfa fel ac y mae hi.   

 
9.2. Dylid darparu’r ymgeisydd (neu ei asiant) gydag enw a manylion cyswllt y person 

neu’r personau a dylid rhoi gwybod iddynt fod ganddyn nhw hyd 5.00 o’r gloch ar y 
dydd Llun i drafod y sefyllfa a hysbysu’r Awdurdod ynghylch pwy fydd y siaradwr 
fydd yn siarad o blaid y cais.  Unwaith y derbynnir y cadarnhad hwn ynghylch pwy 
fydd yn siarad, yna fe ddylid rhoi cadarnhad o amser, dyddiad, lleoliad a rhif eitem y 
cais iddynt. 

 
9.3. Pe na ellir cytuno ar bwy ddylai siarad, fe ganiateir i’r ymgeisydd(neu ei asiant) i 

annerch y Pwyllgor. 
 
 
10. Yn y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad 
 
10.1 Cyn cyfarfod y Pwyllgor fe ddylai rhestr gael ei llunio i’r Cadeirydd sy’n amlinellu bob 

rhif eitem pan fo siaradwyr am annerch y Pwyllgor.  O dan yr eitemau penodedig 
hynny fe ddylid rhoi enw a chyfeiriad y siaradwr a’r manylion ynghylch a ydynt am 
siarad o blaid neu yn erbyn y cais, ac os ydynt yn cynrychioli Cyngor Cymuned neu 
Gyngor Tref a’i pheidio. 

 
10.2. Rhoddir cyfle i’r siaradwyr annerch y Pwyllgor unwaith y bydd y Cadeirydd wedi 

cyhoeddi’r eitem a’r Swyddog wedi rhoi manylion ychwanegol am y cais.   
 
10.3. Gwrandewir ar y siaradwyr yn y drefn a ganlyn:  

i. Gwrthwynebydd 
ii. Cynrychiolydd Cyngor Tref/Cymuned 
iii. Ymgeisydd / Asiant / Cefnogydd 

 
10.4. Bydd y Cadeirydd yn cyhoeddi pob siaradwr.  Bydd pob siaradwr yn cael 3 munud i 

annerch y Pwyllgor.  Ni ddylent ddefnyddio unrhyw offer ffotograffig, arddangosfeydd 
nac unrhyw ddeunydd i’w rannu. 
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10.5. Bydd y Swyddog Gwasanaethau Aelodau yn amseru'r siaradwr ac yn hysbysu’r 
Cadeirydd pan fo’r 3 munud ar ben. 

 
10.6. Bydd y Cadeirydd yn defnyddio’i ddisgresiwn ynglŷn â phryd i ddweud wrth y 

siaradwr fod ei amser ar ben petai’r siaradwr yn parhau i siarad wedi i’r 3 munud 
ddod i ben. 

 
10.7. Yna bydd y cais yn cael ei drafod gan y Pwyllgor a bydd y Cadeirydd yn cwestiynu’r 

siaradwr (wyr) pe bai angen eglurhad pellach ynghylch unrhyw fater. 
 
10.8. Y Cadeirydd fydd a’r gair olaf ynglŷn â sut y cynhelir unrhyw gyfarfod o’r Pwyllgor.   

Pe cyfyd anghydfod mae dyfarniad y Cadeirydd ar y mater yn gwbl derfynol. 
 
 
11.   Pwyllgor Cynllunio Rhithiol 

 
11.1 O ran cyfarfodydd Rhithwir (a gynhelir ar hyn o bryd gan ddefnyddio'r platfform 

Zoom, ond gallai hyn fod ar unrhyw blatfform o bosibl), bydd y siaradwyr yn derbyn 
sesiwn hyfforddi fer ar y platfform sy'n cael ei ddefnyddio (p'un a yw'n Zoom, Teams 
ayyb) gan un o'r Swyddogion TG yr awdurdod, fel arfer ddiwrnod neu ddau cyn y 
pwyllgor. 

 
11.2  Os nad yw'r cyfarfodydd pwyllgor ar agor i'r cyhoedd, bydd y siaradwyr yn cael eu 

'rhoi' mewn ystafell aros nes bydd yr eitem ar yr agenda yn dechrau. Bydd yn rhaid 
iddynt adael y pwyllgor ar ddiwedd eu heitem benodol ar yr agenda. Fodd bynnag, 
pe bai cyfarfod y pwyllgor yn agored i'r cyhoedd, bydd y siaradwyr yn gallu mynychu 
tra pery'r pwyllgor, pe byddent yn dymuno gwneud hynny. 

 
11.3  Os na all unrhyw siaradwr gymryd rhan yn y cyfarfod o bell oherwydd anawsterau 

technegol ar y diwrnod, bydd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir neu un o'r 
Swyddogion Cynllunio eraill yn gallu darllen unrhyw ddatganiad ysgrifenedig a 
ddarperir. Rhaid i unrhyw ddatganiad ysgrifenedig gael ei dderbyn erbyn 5yp ar y 
dydd Llun cyn y pwyllgor. Gall methu â gwneud y dyddiad cau hwn arwain at beidio â 
darllen y Datganiad. 

 
11.4  Bydd y cyfarfod yn cael ei recordio ar gyfer dibenion cofnodi a chyflwynir recordiad ar 

ein gwefan ar ôl y cyfarfod. Rhaid i unrhyw siaradwr hysbysu'r Awdurdod os nad yw'n 
rhoi ei gydsyniad i gael ei recordio. Rhoddir arweiniad i'r siaradwr ar sut i gyflwyno ar 
y diwrnod. Bydd Swyddogion TG hefyd ar gael gydag unrhyw gymorth pellach pe bai 
hyn yn angenrheidiol. 
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PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD 

30 MEHEFIN 2021 
 

 

 

 

RHYBUDDION GORFODAETH, 
RHYBUDDION GORFODAETH 

ADEILAD RHESTREDIG A 
GYFLWYNWYD O DAN BWERAU 

DIRPRWYEDIG A RHESTR O 
ACHOSION CYDYMFFURFIAETH  

EITEM RHIF 8.1
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                                                                          AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 
 

PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD, 30 MEHEFIN 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 Tor-rheolaeth 
Cynllunio Honedig 

Y Sefyllfa Gyfredol 

1 NP4/11/ENF397 Ebrill 2021 Tir i’r gorllewin o’r A470(T) 
junction gyda A5 ger 
Waterloo Cottage, Betws y 
Coed 

Defnyddio tir ar gyfer 
gwersylla gyda 
strwythurau cysylltiedig 

Llythyr wedi ei anfon i’r perchennog.  

2 NP4/30/ENF69H Ebrill 2021 The Peacock Lounge, 
Conway Old Road,  

Defnydd o’r maes parcio i 
ddarparu bwyd a diod 

Dim tor-reolaeth. Cau ffeil.  

3 NP5/60/ENF19B Mawrth 2021 Hen Gelligemlyn, 
Ganllwyd 

Gwaith cloddio Cysylltwyd a’r perchennog. Y mater 
yn cael ei drafod.  

4 NP5/65/ENF328C Mehefin 2021 Heulfryn, Llanelltyd Lleoli carafan static Llythyr wedi ei anfon i’r perchennog.  

5 NP5/69/ENF301F Mehefin 2021 Maes Carafannau Llwyn 
Du 

Codi ffrâm ddringo plant  Llythyr wedi ei anfon i’r perchennog. 
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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 Tor-
rheolaeth 
Cynllunio 
Honedig 

Y Sefyllfa ar Adeg y 
Cyfarfod Pwyllgor 
Diwethaf  
 
 
 
 

Diweddariadau ers y 
Cyfarfod Pwyllgor 
Diwethaf  

6 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.  

 

7 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. 

Dim cais wedi dderbyn. 
Ystyried hwylustod cymryd 
camau ffurfiol.  

8 NP4/26/ENF195C Ebrill 2021 Llwynau, Capel 
Garmon 

Pod Llythyr wedi’i anfon i’r 
perchennog. 

Disgwyl derbyn cais. 

9 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 
 
 
 

. 
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10 NP5/50/ENF562P Gorffennaf 2020 62 Plas Panteidal, 
Aberdyfi 

Estyniad i'r ardal 
decio 

Llythyr wedi ei anfon 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 
cael ei drafod ymhellach 
gyda’r perchennog. 
 

Perchennog wedi 
cadarnhau y bydd tystysgrif 
cyfreithlondeb yn cael ei 
gyflwyno i brofi bod y decin 
wedi bodoli ers dros 4 
mlynedd.  

11 
 
 

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. 

 

12 
 
 
 
 

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

Gwaith 
Peirianneg a 
Lleoli Carafan / 
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. 
 

Derbyniwyd cais cynllunio 
ôl-weithredol ond mae'n 
annilys ar hyn o bryd. 
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13 
 

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. 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Cais wedi dderbyn ond yn 
annilys. Y mater wedi ei 
drafod gyda’r perchennog. 
Disgwyl derbyn gwybodaeth 
ychwannegol a cynlluniau.  

15 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. 
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Wedi derbyn Cais Ôl-weithredol 
 

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

Lleoliad y Safle Manylion Tor-
rheolaeth 
Cynllunio 
Honedig 

Y Sefyllfa ar Adeg y 
Cyfarfod Pwyllgor 
Diwethaf  
 
 
 
 

Diweddariadau ers y 
Cyfarfod Pwyllgor 
Diwethaf  

16 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 
 

.Disgwyl penderfyniad. 

17 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. 
  

Disgwyl penderfyniad. 

18 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. 
 

Disgwyl penderfyniad.  
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19 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. 
 

Cais wedi dderbyn. Disgwyl 
penderfyniad.  

20 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 yn ddilys. 
Disgwyl penderfyniad. 
 

Cais wedi wrthod. 
Enforcement action now 
being considered. 

21 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.  
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. 
 

Mae'r cais cynllunio bellach 
yn ddilys ac yn cael ei 
brosesu ar hyn o bryd. Yn y 
cyfamser mae'r perchennog 
wedi gwella cyflwr yr 
adeilad trwy ei ail-beintio. 

22



 
 
 
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 Tor-
rheolaeth 
Cynllunio 
Honedig 

Y Sefyllfa ar Adeg y Cyfarfod 
Pwyllgor Diwethaf  
 
 
 
 

Diweddariadau ers y Cyfarfod 
Pwyllgor Diwethaf  
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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. 
 
 

 

23 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.  
 

Perchennog wedi cadarnahau y 
bydd y gwaith yn cael ei 
ddiwygio er mwyn cydymffurfio 
hefo’r cynlluniau cymeradwy. 
Wedi gofyn am amserlen ar 
gyfer y gwaith. 
 

24 NP4/11/ENF104F 
 

Ebrill 2021 Gwynant, Betws y 
Coed 

Lleoli carafan 
static 

Cysylltwyd ar perchennog.   Dim tor-reolaeth. Cau ffeil.  
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25 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. 
 

Derbyniwyd cais cynllunio. 
Penderfyniad yn yr arfaeth. 

26 
 
 

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. 
 
 

Cyfarwyddiadau wedi’u hanfon 
at yr adran gyfreithiol.  

24



27 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.   

Ddim yn hwylus i weithredu. 
Cau'r ffeil. 

28 
 
 
 
 
 
 
 
  

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. 

 

29 
 

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. 
 

Cysylltwyd gyda'r perchennog. 
Rhoddwyd cyfnod amser o 28 
diwrnod i gydymffurfio'n llawn â 
gofynion yr Hysbysiad Gorfodi. 
Disgwylir i ymweliad safle gael 
ei gynnal ym mis Mehefin 2021. 

25



30 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 wedi drefnu.  
  

. 

31 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. 
 

 

32 
 
 
 

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.  
 
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. 
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33 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.  
Dechrau achos erlyn ac anfon 
cyfarwyddiadau at Gyfreithiwr 
yr Awdurdod.  
 

 

34 NP5/56/ENF165 Hydref 2020 Tir ir gorllewin o 
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. 
 

 

27



35 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.  
 

Dim tor-reolaeth. Cau ffeil.  

36 NP5/57/ENF1071
E 

Mawrth 2021 Bryn y Gwin Farm, 
Dolgellau 

Gwaith 
peirianneg 

Cysylltwyd ar perchennog, Y 
mater yn cael ei drafod.  

Ymweliad safle wedi ei gynnal.  

37 NP5/57/ENF901F Ebrill 2021 Dolgun Uchaf, 
Dolgellau 

Pods wedi’u 
leoli heb 
ganiatad.  

Cysylltwyd ar perchennog. Y 
mater yn cael ei drafod.  
 

Dim tor-reolaeth. Cau ffeil.  

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

Pods wedi’u 
leoli heb 
ganiatad.  

Cysylltwyd ar perchennog. 
Ymweliad safle wedi ei gynnal. 

 

39 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.  

Dim ymateb wedi ei dddebryn i’r 
llythyr. Ymweliad safle i’w 
gynnal.  

40 
 

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. 
 

Llythyr wedi'i anfon at y 
perchennog yn gofyn am 
gyfarfod safle. Yn disgwyl 
ymateb. 

41 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.  

Ymateb wedi ei dderbyn. Y 
mater yn cael ei drafod.  
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42 NP5/62/ENF426 Ebrill 2021 Tir ger Plas 
Gwynfryn, Llanbedr 

Leoli carafan 
static 

Cysylltwyd ar perchennog i 
gynghori y bod angen caniatad 
cynllunio. Y mater yn cael ei 
drafod ymhellach. 
 

Disgwyl derbyn ywbodaeth 
pellach.  

43 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.  
Mae treial fydd yn para' 
pythefnos wedi'i drefnu yn Llys 
y Goron Caerdydd  i ddechrau 
Awst 2021. 
 

Cysylltwyd â'r perchennog. Yn 
disgwyl ymateb. 

44 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 
 

Ymweliad safle wedi ei drefnu. 

45 NP5/68/ENFT118
A 

Ionawr 2021 Hen Bryn y 
Gelynen, Croesor 

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

Ail e-bost wedi’i anfon. 
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46 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.  
 

Cysylltwyd â Chyngor Gwynedd 
a CNC i drafod y gwaith sydd 
wedi digwydd. 

47 NP5/74/ENF492 Ebrill 2021 Ty Nant, Dinas 
Mawddwy 

Strwythur 
diawdurdod yn 
yr ardd 

Cysylltwyd ar perchennog, Y 
mater yn cael ei drafod.   
 

Y perchennog wedi cadarnhau y 
bydd y strwythurau yn cael ei 
tynu lawr.  

 
 
 
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 Tor-
rheolaeth 
Cynllunio 
Honedig 

Y Sefyllfa ar Adeg y 
Cyfarfod Pwyllgor Diwethaf  
 
 
 
 

Diweddariadau ers y 
Cyfarfod Pwyllgor 
Diwethaf  

48 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derbyniwyd penderfyniad yr 
apêl ar 18 Mai, - mae'r 
Arolygydd wedi caniatáu 
apêl a rhoi caniatâd 
cynllunio ar gyfer yr 
estyniad. 
 
Mae'r Hysbysiad Gorfodi 
wedi'i ddileu ac mae'r ffeil 
bellach ar gau. 
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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.  
 
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.  
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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. 
 

 
 
Achosion Adeiladau Rhestredig 
 

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

Lleoliad y Safle Manylion Tor-
rheolaeth 
Cynllunio 
Honedig 

Y Sefyllfa ar Adeg y 
Cyfarfod Pwyllgor 
Diwethaf  
 
 
 
 

Diweddariadau ers y 
Cyfarfod Pwyllgor 
Diwethaf  
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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.  
 
 
 
 
 

Mae'r arolwg amodau 
allanol bellach wedi'i 
gwblhau ac mae'n amlwg y 
bydd unrhyw wragedd dros 
dro neu barhaol yn gostus. 
Mae trafodaethau 
cyfrinachol bellach yn 
parhau mewn perthynas â 
sut y gall yr Awdurdod 
symud ymlaen i ddiogelu'r 
adeilad. 
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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.  
 
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. 
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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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51 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. 
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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, 30 MEHEFIN 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 

 
Nifer o geisiadau ar restr Pwyllgor 19 Mai 2021 = 2 

  
 

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

19 MAI 2021 
 

Rhif y cais Lleoliad Datblygiad 
 

NP5/69/90C 5 Ffordd y Felin, Llwyngwril. LL37 2JA Diddymu Cytundeb Adran 52 ynglwm i Ganiatad Cynllunio 
NP5/69/90 dyddiedig 15/04/1991 

 
 
 

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  

19 MAI 2021 
 

Rhif y cais Lleoliad Datblygiad 
 

NP5/58/363F Nant Eos, Dyffryn Ardudwy. Trosi i dy marchnad agored a gosod gwaith trîn carthion 
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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 

 
PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD 30 MEHEFIN 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  
 

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. 

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 

 
NP3/22/98 26/02/21 Blaen y Garth, Nantlle. LL54 6BS Dymchwel adeilad allanol unllawr a codi estyniad deulawr ar yr ochr. 

NP5/65/2B 
 

04/03/21 Beudy Uchaf Hirgwm, Maes y Clawdd, Bontddu. 
LL40 2UR 

Trosi ysgubor yn annedd fforddiadwy a gwaith cysylltiol gan gynnwys gosod tanc septig a 
arallgyfeirio llwybr cyhoeddus. 

NP5/65/L302D 26/08/20 Wern y Pistyll, Bontddu. LL40 2UP Trosi ysgubor a’i ymestun yn annedd fforddiadwy gan gynnwys gosod tanc septig, 
caniatad ol-weithredol ar fyfer trac mynediad a gwaith peirianyddol i greu llain caled/ man 
parcio o gwmpas yr adeilad, gosod carafan statig dros dro a adeiladu clwydfan ystlumod. 

NP5/69/392B 09/12/21 Llwyn Du, Llwyngwril. LL37 2JP Codi annedd deulawr. 

NP5/74/486A 15/02/21 Coedtir Nant yr Onog, Dinas Mawddwy. Adeiladu trac mynediad a pont mewn perthynas a rheolaeth coedwigaeth i gynnwys 
cynaeafu (ailgyflwyniad). 

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) 
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Disgwyl Cynlluniau Diwygiedig 
 

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

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. 

 
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 

 
 

 
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 

NP5/71/39Z 03/03/21 Gwersyll Yr Urdd, Glanllyn, Llanuwchllyn. LL23 7ST Codi adeilad deulawr i ddarparu llety cysgu a hyfforddi. Codi dau adeilad unllawr ategol ar 
gyfer storio bagiau a Gwaith cynnal a chadw. Newidiadau i adeiladau Cwt Lerpwl a Chwt 
Hwylio. Gosod decin wedi ei godi ar gyfer hyfforddiant mewn perthynas â Chwt Lerpwl. 
Gwaith allanol cysylltiol i ddarparu parcio ac ardaloedd storio allanol wedi ei ffurfio a 
system grid athraidd 

 
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 

 

Disgwyl am Fanylion Technegol y Boeler Biomas 
 

NP5/57/1065H 12/03/21 Bryn y Gwin Farm, Dolgellau. LL40 1TF Cais ol-weithredol i godi storfa goed, tanc olew a boeler biomas yn cynnwys 
sylfeini concrid a llwybr troed 

 
 
Nifer o geisiadau ar y rhestr = 19 
 
Nifer o geisiadau ar y rhestr Pwyllgor 19 Mai 2021 = 16 
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yflawnir y nod llesiant hwn trwy 
gymdeithas sy'n hyrwyddo ac yn amddiffyn diwylliant, treftadaeth a'r Gymraeg, ac 
sy'n annog pobl i gymryd rhan yn y celfyddydau a chwaraeon a hamdden. Mae'r 
Ddeddf Llesiant yn ceisio gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a 
diwylliannol Cymru.”

48



“ddogfen yn cyfeirio at y ‘Canlyniadau Creu 
Lleoedd Cynaliadwy Cenedlaethol’, ac un o’r canlyniadau yw ‘Creu a Chynnal 
Cymunedau’. Agwedd allweddol o’r canlyniad yma yw ‘Galluogi’r Gymraeg i ffynnu’. 
Mae’r ‘Canlyniadau Creu Lleoedd Cynaliadwy Cenedlaethol’ a nodir yn PCC yn 
berthnasol iawn ar yr adeg hon”. 
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y % ar gyfer pobl dros 65 
oed yn y Parc yn 2001 oedd 21%)

mae’r rhai a ddangosir mewn print trwm yn llawn o fewn ffin y 
Parc).  
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Mae Cwestiwn 1 yn ystyried y mater sylfaenol o dwf neu leihad poblogaeth o 
ganlyniad i ddatblygu. Mae gan y rhan fwyaf o ddatblygiadau dueddiad i sefydlogi 
poblogaeth neu i symbylu twf. Ond un cwestiwn sylfaenol yw a fydd y datblygiad yn 
arwain at dwf cynhenid (e.e. yn creu swyddi lleol ac yn caniatáu i bobl a fyddai fel 
arall wedi gadael y gymuned i aros yno) neu a yw’n debygol o brysuro mewnfudo. Er 
bod mewnfudo yn aml yn rym cadarnhaol mewn cymunedau gwledig, mae lefelau twf 
sylweddol yn debygol o effeithio ar y cydbwysedd cymdeithasol (o ran strwythur oed 
ac incwm, a chefndir diwylliannol-gymdeithasol). Rhaid barnu a fydd twf poblogaeth 
yn effeithio’n gadarnhaol neu’n andwyol ar sefyllfa’r iaith fel rhan o wead 
cymdeithasol y gymuned. Mae’r farn ynghylch hyn yn debygol o dynnu ar brofiad 
blaenorol, gydag asesiadau rhannol yn tynnu ar ddata Cyfrifiad. 
 
Mae Cwestiwn 2 yn rhoi sylw i fater mewnfudo yn fwy uniongyrchol. Mae rhai 
datblygiadau yn debygol o achosi ad-drefnu cymdeithasol. Er enghraifft, nid yw 
datblygiad preswyl i bwrpas ymddeol mewn cymuned sydd â strwythur oed ifanc yn 
debygol o ddiwallu angen lleol tra’n achosi newid cymdeithasol parhaol. Fodd 
bynnag, nid yw datblygiad cartrefi gwyliau yn debygol o achosi unrhyw newid parhaol 
i’r strwythur cymdeithasol, a gallai arwain at fanteision economaidd a asesir mewn 
cwestiynau eraill nes ymlaen. Eto, bydd y farn ynghylch hyn yn seiliedig ar brofiad, 
gyda data o’r Cyfrifiad i gefnogi hyn. 
 
Mae Cwestiwn 3 yn edrych ar allfudo. Nid yw y rhan fwyaf o ddatblygiadau yn 
gysylltiedig ag allfudo, gyda rhai eithriadau amlwg. Gall trosi gwasanaethau hanfodol 
(siopau neu ysgolion er enghraifft) yn ddefnydd preswyl ddarbwyllo pobl rhag aros yn 
y gymuned. Mae defnyddiau tir anghymdogol (cyfleusterau neu losgyddion gwastraff) 
neu rai sy’n cael eu hystyried i fod yn amhriodol mewn ardaloedd gwledig mwy 
anghysbell (gan gynnwys canolfannau lloches mawr) yn gallu cael effaith debyg. 
Unwaith eto, bydd angen barnu hyn ar sail cynsail asesiadau blaenorol. 
 
Mae Cwestiwn 4 yn cydnabod mai pur anaml y mae symudiadau neu golledion 
poblogaeth yn unffurf ar draws y proffil oed. Mae datblygiadau yn debygol o effeithio 
ar bobl iau, teuluoedd, pobl sengl neu aelwydydd h n mewn gwahanol ffyrdd. Gall 
datblygiad sy’n hybu ymddeol brinhau cyfleoedd tai i bobl iau. Gall datblygiad nad 
yw’n creu gwaith neu gyfleoedd tai wedi eu teilwrio i anghenion pobl iau arwain, yn 
anfwriadol, at alltudio’r gr p hwn o’r gymuned leol. Mae datblygiadau nad ydynt yn 
hybu ac yn helpu i gynnal cydbwysedd cymdeithasol yn debygol o brofi’n 
gymdeithasol ac yn ddiwylliannol anghynaladwy. 
 
Yng Nghwestiwn 5, gwneir ymgais i ganfod y cysylltiad rhwng iechyd a chymuned. 
Gall amddifadedd iechyd waethygu os yw tai pobl yn anaddas i’w hanghenion; os yw 
ffyrdd neu seilwaith wedi eu cynllunio’n wael neu os yw datblygiad diwydiannol yn 
cyfrannu at amgylchedd byw o ansawdd gwael. Felly hefyd, gall prinder tir glas 
integredig mewn cynigion datblygu amharu ar brydferthwch ardal. Efallai nad yw’r 
prosesau hyn yn effeithio ddim gwahanol ar breswylwyr Cymraeg eu hiaith ag ar 
drigolion di Gymraeg. Ond, os yw anheddiad yn bennaf yn un sy'n Gymraeg ei iaith - 
neu mae Cymraeg yn amlwg yn rhan o blethiad y gymdeithas - yna mae amharu ar 
ansawdd bywyd pobl yn gallu effeithio ar sefydlogrwydd y gymuned; bydd pobl sy’n 
gallu fforddio â symud i ffwrdd yn gwneud hynny, a bydd y mannau hyn yn cael eu 
carfanu’n gymdeithasol yn fwy fyth. Yr ochr arall i’r geiniog, wrth gwrs, yw bod 
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mewnfudwyr di Gymraeg yn llai tebygol o symud i leoedd llai atyniadol, oni bai mai 
cost yw eu prif gonsýrn yn hytrach nag ansawdd bywyd ac apêl esthetig.   
 
Mae Cwestiwn 6 yn ymdrin â mater cysylltiedig. Bydd unrhyw ddirywiad mewn 
ansawdd yr amgylchedd yn cael effaith debyg, gan leihau apêl trefi, pentrefi neu 
gymdogaethau arbennig. Gallai lleihau ansawdd yr amgylchedd / apêl esthetig, neu 
fwynder cyffredinol, ysgogi pobl sydd â mwy o arian i’w wario i adael, tra’n achosi 
mewnlifiad o aelwydydd ar incwm is. Mae hyn yn debygol o effeithio ar gydbwysedd y 
trigolion Cymraeg / Saesneg eu hiaith yn ogystal ag ar gydbwysedd gwahanol 
grwpiau incwm a chymdeithasol. Rhaid i gymunedau gynnig lefel arbennig o 
ansawdd bywyd os ydynt i aros yn gymdeithasol sefydlog a chydlynol.  
 
Mae Cwestiwn 7 yn canolbwyntio ar droseddu: bydd troseddu – fel iechyd a 
mwynder – yn cael dylanwad tymor hir ar sefydlogrwydd a chydlyniant cymdeithasol. 
Cymuned gynaliadwy yw un lle cedwir troseddu ar lefel ddioddefol. Eto, gall cynnydd 
mewn troseddu – neu fwy o ofn troseddu – yrru pobl i ffwrdd neu weithio yn erbyn twf 
poblogaeth cytbwys. Mae hefyd yn arwain at straen personol a allai waethygu 
pryderon iechyd. Mae’r holl faterion ansawdd bywyd hyn yn bygwth cydbwysedd 
cymdeithasol: bydd pobl sy’n gallu fforddio â symud i ffwrdd yn gwneud hynny; gall 
cymunedau ddod i gael eu dominyddu gan grwpiau incwm isel sydd â’r lleiaf o 
ddewis ganddynt ynghylch lle i fyw. Mae’r anghydbwysedd hwn yn debygol o weithio 
yn erbyn buddiannau’r iaith Gymraeg, gan mai ond mewn cymunedau cytbwys a 
chynaliadwy y gall ffynnu.  
 
Mae Cwestiwn 8 yn troi at ddimensiwn economaidd y gymuned. Gall datblygiadau 
newydd arwain at sefydlu neu gau / cwtogi busnesau mewn cymdogaeth, tra’n cael 
effaith bosibl ar nwyddau a phris nwyddau. Gallai hyn arwain at sefyllfa lle mae rhai 
ymhlith y boblogaeth yn methu â chael gafael ar y nwyddau hyn, neu at fod 
preswylwyr yn cael mwy o ddewis. Un dyfarniad allweddol i’w wneud yw i ba raddau 
y lleolir ystod a dewis o fusnesau yn agos at ei gilydd ac a yw hyn o fudd neu o 
anfantais i gymunedau.  
 
Mae Cwestiwn 9 yn cydnabod y gall datblygiadau newydd effeithio ar nifer, math ac 
ansawdd y swyddi sydd ar gael yn y farchnad lafur leol, gan ddibynnu ar fod 
amrediad o sgiliau ar gael. Gall prinder rhai sgiliau arwain at newid y proffil 
cymunedol wrth i weithwyr benderfynu symud i rywle lle medrant ddefnyddio eu 
sgiliau yn effeithiol. 
 
Mae Cwestiwn 10 yn mynd â hyn gam ymhellach ac yn cydnabod y gall datblygiad 
newydd greu cyfleoedd gwaith newydd, sydd angen sgiliau penodol, e.e. gallai 
datblygiad hamdden / twristiaeth yn seiliedig ar ddiwydiannau diwylliannol fod angen 
defnyddio mwy o’r iaith fel sgil marchnad lafur. Byddai’n rhaid i unrhyw asesiad fod 
yng nghyswllt y potensial ar gyfer arallgyfeirio economaidd a’r gallu i dderbyn 
gweithluoedd newydd.  

Cwestiwn 11. Gall y cystadlu rhwng sectorau cyflogaeth arwain at wneud 
penderfyniadau marchnad lafur ynghylch lle i gyflogi ac ansawdd tybiedig y 
cyfleoedd cyflogaeth. Mewn economi fyd-eang gystadleuol, gall cymunedau sy’n 
dibynnu ar gyflogaeth allweddol fod yn agored i newidiadau cyflog colledus a 
chystadleuaeth fusnes anffafriol. 
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Cwestiwn 12. Mae cynnydd a lleihad yn y galw am dai yn debygol o arwain naill ai 
at godi neu ostwng prisiau tai ac mae hyn yn debygol o effeithio ar wahanol 
rannau o’r gymuned yn anghymesur. Gall prisiau tai, pan gysylltir hwynt i fathau 
eraill o bwysau tai, effeithio ar allu rhai pobl i brynu tai. Gall hefyd achosi 
mewnfudo neu allfudo ynghyd â chael effaith benodol ar faint y defnyddir yr iaith 
mewn cymuned. Gall datblygiadau tai a phrisiau tai cyfnewidiol hefyd arwain at 
gynnydd mewn cymudo. Mae hyn yn gallu bod yn symptom o newidiadau mwy 
cyffredinol yn y farchnad dai.  

Mae Cwestiwn 13 yn ymwneud â chynaladwyedd cyfleusterau addysgol lleol. Cyn 
ateb cwestiwn 13, cynghorir i chwi ymgynghori a chynnal trafodaethau gyda'r 
Awdurdod Addysg Lleol, er mwyn deall y cyd-destun a'r capasiti lleol. Bydd hyn 
hefyd yn codi ymwybyddiaeth o unrhyw newidiadau ac ad-drefnu arfaethedig yn y 
ddarpariaeth ysgolion leol. Gall datblygiad arwain at sefyllfa lle mae gwasanaethau 
lleol hanfodol, fel ysgolion, ar eu hennill oherwydd y cynnydd yn y boblogaeth iau. 
Gallai diffyg unrhyw ddatblygiad a hynny, yn ei dro, yn golygu dim newid ym 
mhroffil oed y gymuned, fygwth hyfywedd ysgolion yn y dyfodol. Gallai diffyg 
darpariaeth a dewis o dai hefyd effeithio ar benderfyniadau ynghylch a fydd 
teuluoedd iau ar eu prifiant yn aros mewn cymdogaeth arbennig neu’n symud i 
ffwrdd. Mae mwy a mwy o deuluoedd yn gwneud penderfyniadau penodol y 
dyddiau hyn yng nghyswllt dewis ysgol i’w plant a gall hyn fod yn ffactor sy’n 
cyfrannu at, os nad y prif ddylanwad ar benderfyniad i symud t . 

Mae Cwestiwn 14 yn ystyried darpariaeth gwasanaethau gofal iechyd yn y 
gymuned. Wrth i nifer y bobl oedrannus gynyddu’n anghymesur â nifer y bobl iau, 
un o’r prif ffactorau sy’n dylanwadu ar benderfyniad pobl i aros mewn ardal neu 
symud i fro arall am y tro cyntaf yw argaeledd y cyfleusterau iechyd. Gallai cadw 
neu sefydlu cyfleusterau gofal iechyd mewn cymuned effeithio ar hyfywedd yr 
iaith, yn enwedig lle mae canolfannau iechyd wedi dod yn fannau cyfarfod 
cymdeithasol, ac yn cynnal rhwydweithiau lleol Cymraeg eu hiaith. Mae prinder 
cyfleusterau yn gallu achosi pobl oedrannus i symud, neu’n arwain at sefyllfa lle 
mae teuluoedd yn gwneud penderfyniad poenus i helpu perthnasau oedrannus 
symud i rywle arall. 

Mae Cwestiwn 15 yn ymwneud â darparu gwasanaethau. Gall gwahanol fathau o 
ddatblygiad effeithio ar argaeledd a hyfywedd y gwasanaethau cymunedol 
presennol (sydd yn cynnwys neuaddau cymunedol a chanolfannau busnes lleol), 
hyd yn oed os lleolir y datblygiadau newydd hynny beth pellter oddi yno. Er 
enghraifft, gall datblygiad adwerthu mawr effeithio ar wasanaethau lleol ac ar 
rwydweithiau cymdeithasol yn y gymuned sy’n gweithredu fel mannau cyfarfod, ac 
yn cynnal cysylltiad cymunedol. Gall penderfyniadau gan fusnesau mwy i adleoli 
neu i gau busnes hefyd effeithio ar wahanol rannau o’r boblogaeth yn 
anghymesur. Byddai hyn yn dibynnu ar ddarparu trafnidiaeth gyhoeddus a 
cherbydau preifat, a hwylustod mynediad at y rhain. Gallai hyn hefyd arwain at fod 
angen symud t  a hynny, yn ei dro, yn cael effaith ar gynaladwyedd y gymuned yn 
y tymor hir.  

Mae Cwestiwn 16 yn troi at bryderon cymdeithasol a diwylliannol. Mae rhai 
mathau o ddatblygiad yn dueddol o fegino tensiynau cymdeithasol – er enghraifft, 
datblygiadau sy’n amlwg yn rhy fawr i’r gymuned, neu ddefnyddiau sy’n 
ymddangos i fod yn anghydnaws â chymeriad / economi’r ardal dan sylw. Yn y 
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gorffennol, mae datblygiadau pentrefi gwyliau mawr wedi wynebu protestiadau 
chwyrn, felly hefyd gynigion i godi canolfannau lloches neu i gadw pobl ifanc dan 
glo. Ond yn aml, mae’r potensial ar gyfer gwrthdaro yn llai amlwg ac yn fwy cynnil. 
Gall datblygiadau ymddeol sy’n ateb galw allanol ysgogi aflonyddwch lleol; 
medrant arwain at ddyfodiad aelwydydd di Gymraeg. Felly hefyd, gall canolfannau 
siopa newydd fygwth siopau llai lleol, sydd wedi chwarae rôl ganolog yn y 
gymuned leol ers blynyddoedd lawer. Gall yr holl ddatblygiadau hyn wynebu 
drwgdeimlad. Yn sicr, maent yn gallu sathru ar werthoedd lleol ac arwain pobl i 
gredu nad yw ystyriaethau diwylliannol yn cael eu cymryd o ddifrif. Ar y cyfan, 
medrant gael effaith ddigalon ar gymunedau Cymreig.  

Mae traddodiadau a diwylliant wedi eu hangori gan garennydd a rhwydweithiau 
cymdeithasol. 

Mae Cwestiwn 17 yn cydnabod y gall sawl gwahanol fath o ddatblygiad arwain at 
alltudio siaradwyr Cymraeg a chyflwyno siaradwyr di Gymraeg. Os yw hyn yn 
digwydd, yna mae cysylltiadau teuluol yn cael eu torri; mae rhwydweithiau 
cymdeithasol yn chwalu; a chydlyniant cymdeithasol yn cael ei golli. Eto, gall 
datblygiad amhriodol fod yn fygythiad diwylliannol, gan lastwreiddio neu chwalu’r 
rhwydweithiau hynny y sylfaenwyd traddodiad arnynt. Mae cydnabod yr effeithiau 
posibl hyn yn nwylo’r awdurdodau lleol i raddau helaeth iawn, a bydd angen iddynt 
ymgynghori â chynrychiolwyr y gymuned. 

Drwy adeiladu ar Gwestiwn 17, mae Cwestiwn 18 yn cydnabod y gall colli’r 
cydlyniant cymdeithasol hwn - drwy ei gyfuno â datblygiadau sy’n effeithio ar bobl 
iau yn anghymesur - h.y. defnyddiau cyflogaeth newydd sy’n methu ag ateb angen 
lleol, neu dai sy’n rhy ddrud / anfforddiadwy i brynwyr tro cyntaf - gael effaith 
drychinebus ar sefydliadau cymunedol. Gall y rhain fod yn ganolog i fwrlwm bywyd 
y gymuned Gymreig. Unwaith y collir hwynt, nid ydynt yn debygol o ddychwelyd. 
Eto, gwaith yr awdurdodau cynllunio mewn ymgynghoriad â grwpiau cymunedol 
yw darogan y problemau hyn. Rhaid i awdurdodau / grwpiau lleol dynnu ar eu 
gwybodaeth am sefydliadau o’r fath (rhan yr Urdd, lles eisteddfodau lleol ac yn  y 
blaen), ynghylch pa mor fywiog ydynt, ac effeithiau graddol datblygiadau a allai 
daflu’r cydbwysedd cymdeithasol a chyfranogiad y bobl leol oddi ar eu hechel 
ymhen amser
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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 
 

PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD 30 MEHEFIN 2021 
 

PENDERFYNIADAU DIRPRWYEDIG 
 

Ceisiadau wedi ei caniatau 
 

 Rhif y Cais Bwriad Lleoliad Dyddiad 
Penderfyniad 

Swyddog Achos 

1.  NP3/21/91A Dymchwel estyniad unllawr yn y cefn ac 
adeiladu estyniad deulawr yn ei le ynghyd ac 
estyniad unllawr ar yr ochr   

1 Green Cottage, 
Llanllechid. LL57 3LE  

04/05/21 Mr Richard 
Thomas 

2.  NP4/12/92D Newid defnydd tir i’w ddefnyddio fel lle parcio i 
23 o gerbydau a lle eistedd allanol   

Tir ger Y Bedol Inn, Tal-
y-Bont. LL32 8QF  

02/06/21 Mr Richard 
Thomas 

3.  NP4/19/108A Trosi rhan a chorfforiad o’r adeilad allanol sy’n 
ynghlwm yn dy gydag estyniad ar y llawr cyntaf   

Tyddyn Isa, Rowen. 
LL32 8YL  

10/05/21 Mr Richard 
Thomas 

4.  NP4/29/T61B Gosod dau ddrws newydd ynghyd a ramp oll-
allu   

Canolfan Cymunedol, 
Penmachno. LL24 0UR  

10/05/21 Mr Richard 
Thomas 

5.  NP4/32/LB112 Dymchwel ac ail godi dau gorn simdde yn 
ogystal ag ail bwyntio dau gorn naill ochr, newid 
un ffenestr drychiad Gogledd a chwech ffenestr 
drychiad De. Gosod canllaw naill ochr y grisiau 
Drychiad Gorllwinol. Gwaith trwsio coed fascia / 
nwyddau dwr glaw gyda math cadwraeth 
alwminiwm ar holl waith perthnasol   

Gwydyr Uchaf, Llanrwst. 
LL26 0PN  

11/05/21 Mr. Arwel Ll 
Thomas 

6.  NP4/32/LB112A Caniatad Adeilad Rhestredig i ddymchwel ac ail godi 
dau gorn simdde ar hambwrdd plwm yn ogystal ag 
ail bwyntio dau gorn naill ochr, newid un ffenestr 
drychiad Gogledd a chwech ffenestr drychiad De. 
Gosod canllaw naill ochr y grisiau Drychiad 
Gorllwinol. Gwaith trwsio coed fascia / nwyddau dwr 
glaw gyda math cadwraeth alwminiwm ar holl waith 
perthnasol. Newidiadau mewnol yn cynnwys trwsio 
llawr y swyddfa, ail blastro a calch wrth fynedfa’r 
ochr Gorllewinol, gwaith atal tamprwydd i’r toiled yn 
y selar triniaeth a pared sych mewnol hyd y waliau 
Gorlleninol ar De  
  

Gwydyr Uchaf, Llanrwst. 
LL26 0PN  

11/05/21 Mr. Arwel Ll 
Thomas 
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7.  NP5/50/E610A Ymgynhoriad o dan Rhan 37 o'r Deddf Trydan 
1989 i gadw ac ymestyn gwifren drydan 
uwchben   

Tir ger Plas Panteidal 
Lodge, Aberdyfi.  

04/05/21 Mrs. Iona Roberts 

8.  NP5/52/384D Gosod trac mynediad parhaol i safle mast 
Gwasanaethau Brys (Ail gyflwyniad)   

Tir yn Cefn-yr-Owen, 
Penmaenpool. LL40 
1TP  

04/05/21 Mr. David 
Fitzsimon 

9.  NP5/53/582A Codi estyniad unllawr ar yr ochr   22 Mawnog Fach, Bala. 
LL23 7YY  

10/05/21 Mrs. Sara Thomas 

10.  NP5/54/LB194B  Caniatad Adeilad Rhestredig i uwchraddio’r 
system cyflenwad trosglwyddo gwres or ddaear, 
cyfres o 5 twll wedi gysylltu a pibellau tan 
ddaear i uned trosglwyddo i’r ochr Gorllewinol or 
twlc. Codi’r llawr ysgubor gan ychwanegu 
sustem gwres tan llawr a calchgrid gan ail osod 
y crawiau llechi ofewn rhan Gogleddol ar ardal 
ystafell offer rheoli’r sutem wresogi’r tŷ. Codi wal 
newydd sydd yn rhannu’r gweithdy gyda agoriad 
drws uwch dwy gris yn arwain lawr at lefel is yn 
y rhan Deheuol or ysgubor gan gynnwys yr holl 
waith trwsio mewnol perthnasol 

 Ysgubor Cae'r March, 
Llanfachreth. LL40 2DS 

04/05/21 Mr. Arwel Ll 
Thomas 

11.  NP5/55/228B Cais ôl-weithredol i godi strwythr pren i’w 
ddefnyddio fel dosbath allanol. 

Meithrinfa Deryn Bach, 
Ysgol Bryncrug, 
Bryncrug. LL36 9PR 

10/05/21 Mrs. Iona Roberts 

12.  NP5/57/1155A Gosod cynhwysydd fel cyfleuster storio. The Milliput Company, 
Uned 8, Marian Mawr 
Industrial Estate, 
Dolgellau. LL40 1UU 

26/05/21 Mrs. Iona Roberts 

13.  NP5/58/474B Newidiadau i‘r fynedfa blaen a gosod dwy 
ffenestr newydd ar y drychiad blaen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neuadd Bentref, Dyffryn 
Ardudwy. LL44 2BE 

05/05/21 Mr Aled Lloyd 
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14.  NP5/58/625A 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. 
 

Uncle Jim's Cabin, 
Talybont. LL43 2AF 

25/05/21 Mr Aled Lloyd 

15.  NP5/58/72L Diwygiad ansylweddol i Ganiatad Cynllunio 
NP5/58/72D dyddiedig 27/07/2017 i amnewid 
drws garej gyda ffenestr a newidiadau i 
ddyluniad y ffenestri ar y drychiad blaen a 
chynnwys gwaith cerrig ychwanegol. 

1 Tan y Foel, Dyffryn 
Ardudwy. LL44 2DQ 

24/05/21 Mr Aled Lloyd 

16.  NP5/59/796A Diwygiad ansylweddol i Ganiatad Cynllunio 
NP5/59/796 dyddiedig 16/07/2020 i newid y 
ffenestr blaen yn ddrws, tynnu’r ffenestr cornel a 
gosod ffenestr fach cynyddu maint y ffenestr 
gefn ac ail-leoli ffenest to. 

Crud yr Awel, Llan 
Ffestiniog. LL41 4PN 

18/05/21 Mr Aled Lloyd 

17.  NP5/59/798 Amnewid estyniad deulawr yn y cefn a garej 
unllawr ar wahân 

10 Heol yr Orsaf, Llan 
Ffestiniog. LL41 4NN 

19/05/21 Mr Aled Lloyd 

18.  NP5/63/229E Rhyddhau Amod 5 (Cynllun Goleuo) o Ganiatad 
Cynllunio NP5/63/229D dyddiedig 19/10/2019 

Ysgol Gynradd Bro 
Tryweryn, Frongoch. 
LL23 7NT 

04/05/21 Mrs. Sara Thomas 

19.  NP5/66/LB12F Caniatad Adeilad Rhestredig am newidiadau 
mewnol, ail leoli’r pared cadw cotiau, tynnu 
ffenestr ac ailosod i’r ffram drws cefn, cau 
mynediad presennol i’r selar a chreu agoriad 
newydd tu ol i’r grisiau yn dderbynfa, tynnu rhan 
o’r pared i’r gegin, addasu cynllun yr ystafell 
ymolchi gogyfer grisiau lletach ar lefel y llawr 
cyntaf, trawstiau cynnal strwythur y llawr i’w 
addasu gogyfer uchder y pen, tynnu’r pared 
Ystafell wely 2, adnewyddu grisiau lletach gyda 
balwsterau lefel nenfwd, ffurfio cyfleusterau ‘en-
sutie’ rhwng ffram y to ar talcen D.Dd. Adfer 3 o 
ffenestri to math cadwraethoI i’r to blaen (ochr 
Gorllewinol) 

Ty'n Llan, Llanfair. LL46 
2SA 

11/05/21 Mr. Arwel Ll 
Thomas 

20.  NP5/66/LB12G Adfer tair ffenestr to math Cadwraeth ar yr 
edrychiad blaen / Gorllewinol. 

Ty'n Llan, Llanfair. LL46 
2SA 

18/05/21 Mr. Arwel Ll 
Thomas 

21.  NP5/69/90C Diddymu Cytundeb Adran 52 ynglwm i Ganiatad 
Cynllunio NP5/69/90 dyddiedig 15/04/1991. 

5 Ffordd y Felin, 
Llwyngwril. LL37 2JA 

27/05/21 Mrs. Iona Roberts 
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22.  NP5/71/LB43F Trosi adeiladau amaethyddol yn unedau gwyliau 
(4x16 gwely) yn ogystal ag uned ar gyfer popol 
ac anhawsterau, gan gynnwys elfennau ail doi 
gyda 13 o ffenestri to, 12 panel PV, estyniadau 
paneli rhychiog, mynedfa newydd pren to llechi, 
adeilad penty ar gyfer offer gwresogi, 
ystafelloedd cegin, bwyta, ymlacio, uned 
carthfosiaeth Biotec 4 Klargester, mae parcio ar 
gyfer 10 cerbyd yn ogystal a holl waith allanol o 
amgylch y buarthau. 

Prys Mawr, 
Llanuwchllyn. LL23 7UF 

18/05/21 Mr. Arwel Ll 
Thomas 

23.  NP5/71/LB43G Caniatad Adeilad Rhestredig i drosi adeiladau 
amaethyddol yn unedau gwyliau (4uned x 16 
gwely) ac uned ar gyfer rhai gyda anhawsterau, 
trosi beudy 1 yn sied beic a chwaraeon, cau 
agoriadau yn wal gefn beudy De Orllewin sy’n 
wynebu’r buarth a talcen De Prys Mawr, trwsio 
ac ail doi strwythur a gorchudd llechi to gan 
ychwanegu 13 o ffenestri to math cadwraeth, 12 
panel pv , ychwnegu estyniadau gorffeniad dur 
rhychiog a mynediad estyniad pren a to lechi, 
adeilad penty i gynnwys yr offer gwresogi a 
chreu ystafelloedd cegin bwyta a ymlacio gyda 
cylchrediad drwy agoriadau a chysylltiadau 
mewnol unedau ac yn agored i’r naill fuarth, 
gosod uned carthfosiaeth Biotec, creu lleoedd 
parcio go gyfer deg modur yn ogystal ar holl 
waith allanol o fewn walaiu’r  buarthau 

Prys Mawr, 
Llanuwchllyn. LL23 7UF 

18/05/21 Mr. Arwel Ll 
Thomas 

24.  NP5/74/L171B Dymchwel ty presennol ac adeiladu ty newydd 
(Ail-gyflwyniad) 

Penrhyn, Cwm 
Cywarch, Dinas 
Mawddwy. SY20 9JG 

25/05/21 Mrs. Sara Thomas 

25.  NP5/76/204C Estyniad penty unllawr ar y blaen Talgarth, 
Penrhyndeudraeth. 
LL48 6DR 

19/05/21 Mr Aled Lloyd 

26.  NP5/77/31H Cais ôl-weithredol i osod dau bwmp gwres 
ffynhonnell aer. 

Caerffynnon Hall, 
Talsarnau. LL47 6TA 

26/05/21 Mr Aled Lloyd 

27.  NP5/78/L236E Gosod pwmp gwres ffynhonnell aer Yr Hen Dŷ Heddlu, 
Trawsfynydd.  

04/05/21 Mrs. Sara Thomas 
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Ceisiadau wedi ei gwrthod 
 

  

Rhif y Cais 
Bwriad Lleoloiad Rheswm Gwrthod Swyddog Achos 

1.  NP3/15/44H Newid defnydd arfaethedig 
o garej a gweithdy yn uned 
gwyliau a chyntedd newydd 

Pant y Cafn, 
Llanberis. LL55 
4UW 

05/05/21 

Oherwydd i'r cais hwn fethu â dangos 
unrhyw dystiolaeth bod yr adeilad sy'n 
destun y cais hwn i drosi i lety gwyliau 
yn rhan o gynllun menter wledig ac nad 
yw'n adeilad â gwerth pensaernïol sy'n 
werth ei gadw, mae'r cais hwn yn 
gwrthdaro a polisi 9 Cynllun Datblygu 
Eryri a TAN 6. 

Mr Richard Thomas 

2.  NP5/58/363F Trosi i dy marchnad agored 
a gosod gwaith trîn carthion. 

Nant Eos, Dyffryn 
Ardudwy. LL44 
2HX 

12/05/21 

Oherwydd fod yr ymgeisydd yn anfodlon 
i ymrwymo â Chytundeb Adran 106 i 
sicrhau taliad swm cymudo, i 
gynorthwyo gyda trosglwyddo tai 
anghenion lleol fforddiadwy, mae'r cais 
yn gwrthdaro â Polisi G: Tai a Polisi 
Datblygu 9: Addasu a Newid Defnydd 
Adeiladau Gwledig o Gynllun Datblygu 
Lleol Eryri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr Aled Lloyd 
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3.  NP5/59/789A Diwygiad ansylweddol i 
Ganiatad Cynllunio 
NP5/59/789 dyddiedig 
20/01/2018 i osod ffenestr 
llawr cyntaf ychwanegol ar y 
drychiad Gogledd 
Gorllewinol, drysau patio ar 
y llawr isaf a dwy ffenestr to 
ar y drychiad Gogledd 
Dwyreiniol, newid i’r 
ffenestri, drychiad y ports ar 
fyrddau cladin ar 
edrychiadau De Gorllewinol 
a Gogledd Gorllewinol 

2 Maes y Coed, 
Llan Ffestiniog. 
LL41 4PE 

11/05/21 

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 

4.  NP5/69/41D Cais ôl-weithredol ar gyfer 
defnyddio’r tir ar gyfer lleoli 
un garafán deithiol yn 
barhaol ar gyfer defnydd fel 
llety gwyliau. 

Tir gyferbyn â 
Mynwent y 
Crynwyr, 
Llwyngwril. 

26/05/21 

Mae'r egwyddor o gael un llain newydd i 
garafanau teithiol yn groes i Bolisi 23 o 
Gynllun Datblygu Lleol Eryri: Safleoedd 
Carafanau Teithio a Gwersylla, sy'n 
datgan na fydd  unrhyw safleoedd 
carafanau teithiol a gwersylla newydd yn 
cael eu caniatâu o fewn y Parc 
Cenedlaethol.  Hefyd mae'r cynnig yn 
groes i Bolisi Strategol C sydd ddim yn 
rhestru creu safle carafanau teithiol fel 
un o'r cyfleoedd cyfyngedig i 
ddatblygiadau newydd yng nghefngwlad 
agored. 

Byddai'r cynnig oherwydd ei effaith 
negyddol ar gymeriad ac edrychiad yr 
ardale yn groes i Bolisi Datblygu 1: 
Egwyddorion Datblyu Cyffredinol sy'n 
ceisio gwarchod a gwella 'Rhinweddau 
Arbennig' y Parc Cenedlaethol. 

 

Mrs. Alys Tatum 
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Penderfyniad ar yr Apêl Appeal Decision 
Ymweliad â safle a wnaed ar 22/03/21 Site visit made on 22/03/21 

gan Richard Duggan, BSc (Hons) 

DipTP MRTPI 

by Richard Duggan, BSc (Hons) DipTP 

MRTPI 

Arolygydd a benodir gan Weinidogion Cymru an Inspector appointed by the Welsh Ministers 

Dyddiad:  18/5/21 Date:  18/5/21 

 

Cyf yr apêl: APP/H9504/C/20/3262023 

Cyfeiriad y safle: Nant Cwmbran Isaf, Nasareth, Caernarfon, LL54 6DS 

Mae Gweinidogion Cymru wedi trosglwyddo’r awdurdod i benderfynu ar yr apêl hon i mi 

fel yr Arolygydd penodedig. 

• Gwneir yr apêl o dan adran 74 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 fel y’i diwygiwyd gan 
Ddeddf Cynllunio a Digolledu 1991. 

• Gwneir yr apêl gan Mr Alun Lewis yn erbyn hysbysiad gorfodi a gyflwynwyd gan Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Eryri. 

• Cafodd yr hysbysiad gorfodi, Cyfeirnod Awdurdod Cynllunio Lleol: x, ei gyflwyno ar 22 Medi 
2020. 

• Y tor-rheolaeth gynllunio a honnir yn yr hysbysiad yw ‘heb ganiatâd cynllunio, datblygiad 
gweithredol i adeiladu estyniad deulawr ar dalcen dwyreiniol yr annedd’. 

• Gofynion yr hysbysiad yw i) Tynnu’r estyniad deulawr ar dalcen dwyreiniol yr anheddau; ii) 
Symud oddi ar y tir yr holl ddeunyddiau adeiladu a rwbel yn deillio o gydymffurfio â gofyniad i) 
uchod, ac adfer y tir i’w gyflwr cyn cyflawni’r tor-rheolaeth drwy lefelu’r ddaear a’i adfer gyda 
glaswellt a/neu raean. 

• Y cyfnod ar gyfer cydymffurfio â’r gofynion yw Deuddeg (12) mis ar ôl i’r hysbysiad hwn ddod i 
rym. 

• Mae’r apêl yn mynd rhagddi ar y sail a bennwyd yn adran 174(2) (a) a (g) Deddf Cynllunio 
Gwlad a Thref 1990 fel y’i diwygiwyd.  

 

Penderfyniad 

1. Caniateir yr apêl, diddymir yr hysbysiad gorfodi a rhoddir caniatâd cynllunio ar y cais 

yr ystyrir iddo gael ei wneud o dan adran 177(5) y Ddeddf fel y’i diwygiwyd ar gyfer y 

datblygiad sydd eisoes wedi’i gyflawni, sef adeiladu estyniad deulawr ar dalcen 

dwyreiniol yr annedd yn Nant Cwmbran Isaf, Nasareth, Caernarfon, LL54 6DS, yn unol 
â’r cynlluniau canlynol: Cynllun Bloc, Lluniad rhif 674-05C Gweddau arfaethedig, 

Lluniad rhif 674-04B Cynlluniau Llawr Arfaethedig, Lluniad rhif 674-04C, ac yn 

ddarostyngedig i’r amodau canlynol: 

 

1) Ni fydd yr estyniad deulawr a gymeradwyir drwy hyn yn cael ei feddiannu ac eithrio 

at ddibenion atodol i’r defnydd preswyl o’r annedd wreiddiol a adwaenir fel Nant 

Cwmbran Isaf.  

Rheswm: I sicrhau bod y datblygiad yn cael ei ddefnyddio at ddibenion sy’n atodol 

at yr annedd bresennol ac i atal creu annedd marchnad agored ar wahân yn unol â 

Chynllun Datblygu Lleol Eryri, a Pholisi 30: Tai Fforddiadwy yn benodol. 

 

EITEM RHIF 11.1
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2) Er gwaethaf darpariaethau Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol 
a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 2013 (neu unrhyw Orchymyn sy’n diddymu neu’n 

ailddeddfu’r gorchymyn hwnnw gydag addasiad neu heb addasiad), ni cheir cyflawni 

unrhyw ddatblygiad o fewn Atodlen 2, Rhan 1, Dosbarthiadau A, B, C a D o fewn 
cwrtil eiddo’r apêl (ac eithrio’r rheiny a awdurdodwyd yn benodol gan y caniatâd hwn) 

heb ganiatâd ysgrifenedig yr Awdurdod Cynllunio Lleol. 

Rheswm: Er budd amwynderau gweledol yr ardal ac yn unol â Pholisïau DP1 a DP15 

y CDLl. 

Prif Fater 

2. Effaith y datblygiad ar gymeriad a golwg yr eiddo lletyol ac ar rinweddau arbennig y 

Parc Cenedlaethol yw hwn. 

Rhesymau 

Sail (a) 

3. Ffermdy deulawr wedi’i adeiladu o garreg mewn ardal o gefn gwlad agored i’r dwyrain 

o’r A487 yw eiddo’r apêl, a cheir mynediad iddo ar hyd lôn heb ei gosod sydd yn 

arwain at y tŷ a’r buarth sy’n cynnwys adeiladau amaethyddol.  Gwelais fod y tŷ 
eisoes wedi’i ymestyn i’r gogledd yn y gorffennol, gydag estyniad to gwastad sy’n 

gweithredu fel portsh i’r fynedfa gefn.  Mae gwedd flaen garreg y tŷ wedi’i gorchuddio 

â rendr wedi’i baentio, ac mae estyniad modern un llawr sylweddol wedi’i adeiladu’n 
ddiweddar sy’n rhychwantu lled cyfan y wedd flaen, ac mae’n lletach na lled y tŷ 

gwreiddiol.  Mae’r estyniad blaen hwn yn imiwn i gamau gorfodi yn sgil cais 

llwyddiannus a wnaed am dystysgrif datblygiad cyfreithlon (CLEUD)1 yn 2019.   

4. Mae Polisi DP1 (Egwyddorion Datblygu Cyffredinol) Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) 

Mabwysiedig Eryri yn ceisio sicrhau bod datblygiadau yn gwarchod a gwella 

rhinweddau arbennig a phwrpasau’r Parc Cenedlaethol, gan gynnwys cymeriad a ffurf 
anheddau presennol.  Mae Polisi DP15 (Estyniadau) yn datgan y bydd estyniad i 

annedd bresennol ond yn cael ei ganiatáu os yw’r ôl-troed yn llai a’r uchder yn is na’r 

annedd wreiddiol (maen prawf i.); ac ar yr amod nad yw’n niweidiol i’r eiddo na 
chymeriad yr amgylchoedd ble mae wedi’i leoli (maen prawf iii.)  Mae’r polisi’n cyfeirio 

hefyd at gyfarwyddyd dylunio’r Awdurdod ar estyniadau (maen prawf ii.) a 

gyhoeddwyd dros 20 mlynedd yn ôl ym mis Hydref 2000. 

5. Mae canllawiau polisi cynllunio cenedlaethol a amlinellwyd ym Mholisi Cynllunio Cymru 

(PCC) a Nodyn Cyngor Technegol 12 ‘Dylunio’ (TAN12) yn cynghori mai ‘deall y safle 
a’i gyd-destun agos ac ehangach yw’r sail ar gyfer ymateb dylunio ystyrlon a 

chynaliadwy...Bydd cyfleoedd ar gyfer dylunio arloesol yn dibynnu ar gyd-destun 

presennol y datblygiad, ac i ba raddau y gall nodweddion hanesyddol, pensaernïol, 
cymdeithasol neu amgylcheddol yr ardal fynnu neu lesteirio ateb dylunio penodol.’   

6. Yn fy marn i, mae cymeriad a golwg y ffermdy gwreiddiol eisoes wedi’i ddinoethi drwy 

ychwanegu’r estyniad blaen un llawr (ystafell haul) a’r estyniad to gwastad i’r cefn.  

Yn wir, mae’r Awdurdod yn cydnabod2 fod yr ystafell haul “yn niweidio cymeriad y tŷ 

gwreiddiol gyda’i thalcen wydr yn nodwedd amlwg ar y dirwedd...a bod cymeriad y tŷ 
wedi dirywio’n barod...”.  Felly, mae’n amlwg i mi bod adeiladwaith, cymeriad a golwg 

 

1 Tystysgrif Defnydd Presennol neu Ddatblygiad Cyfreithlon  (CLEUD) 

2 Datganiad Achos APCE, Paragraff 5.9 
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yr hen ffermdy traddodiadol wedi’u colli’n barod, ac yn y cyd-destun hwn yr wyf wedi 
asesu estyniad yr apêl.  

7. Mae’r estyniad ochr deulawr yn cynnwys deunyddiau modern o fewn palet dylunio 

cyfoes gan barhau hefyd i barchu elfennau sylfaenol strwythur yr adeilad lletyol.  

Mae’r llechi to adferedig o Ddyffryn Nantlle yn cydweddu â tho presennol yr annedd, 

ac mae’r defnydd o ddeunyddiau modern mewn mannau eraill, fel byrddau pren 
cedrwydd a’r ffenestri, soffitiau a ffasgiâu alwminiwm llwyd tywyll yn pwysleisio dull 

modernydd y dyluniad ac yn atgynhyrchu arddull a lliw'r rheiny a ddefnyddiwyd o fewn 

yr estyniad blaen un llawr.  Mae’r defnydd o ardaloedd mawr o wydr, yn enwedig ar y 
wedd ddeheuol, yn cynyddu faint o olau dydd a gwres sy’n mynd i mewn i’r tŷ drwy 

ynni haul.   

8. Yn anochel, mae màs cyffredinol yr annedd wedi’i newid gan estyniad yr apêl yn groes 

i feini prawf i. a ii. o Bolisi DP15.  Serch hynny, er bod rhan o linell y to i’r blaen yn 

estyn allan ychydig yn uwch ac ymlaen o’r annedd wreiddiol, mae uchder crib a 
bargod yr estyniad o’u gweld o’r cefn islaw rhai’r annedd wreiddiol, ac fel y cyfryw nid 

yw’n ymddangos yn niweidiol o lethol nac yn rhy fawr. Yn ogystal, oherwydd y 

deunyddiau modern ac arloesol a ddefnyddiwyd ar y ffasâd a’r defnydd o ardaloedd 

mawr o wydr, fe’i darllenir fel ychwanegiad amlwg ar wahân ac eilaidd.  Felly, 
canfyddaf fod dyluniad modern a graddfa’r estyniad yn ychwanegiad at yr adeilad sydd 

wedi’i ddylunio’n briodol, yn enwedig o ystyried y ffaith fod golwg y ffermdy deulawr 

eisoes wedi’i niweidio gan yr estyniadau eraill. 

9. Gall ychwanegiadau ac addasiadau cyfoes i adeiladau hŷn fod yn llwyddiannus am eu 

bod yn cyferbynnu’n bwrpasol o ran dyluniad a deunyddiau â rhai’r adeilad gwreiddiol, 
ac rwyf o’r farn fod hyn yn wir yn yr achos hwn.  Nid yn unig yr wyf yn fodlon fod y 

datblygiad yn parchu’r hyn sy’n weddill o gymeriad y ffermdy, ond mae hwn yn 

estyniad trawiadol sy’n gwella’r eiddo yn bensaernïol.  Hefyd, mae’r estyniad yn 
cyflawni’r nodau amgylcheddol a chynaliadwy trwy ddyluniad da a amlinellwyd ym 

Mholisi Cynllunio Cymru yn sgil y defnydd o Baneli wedi’u Hinswleiddio’n Strwythurol, 

system gwres o’r ddaear sy’n cyflenwi dŵr poeth a gwres i’r eiddo, a chan wres o 

ynni’r haul drwy’r ffenestri mawr ar bob gwedd. 

10. Gwelais fod yr eiddo yn weledol o olygfannau o amgylch, gan gynnwys isffordd rhyw 
250m i ffwrdd ar lethr y bryn i’r gorllewin a phriffordd ryw 400-500m i’r de-ddwyrain.  

Er bod y tŷ yn weledol o’r ardaloedd hyn, gwelir golygfeydd o gefn yr eiddo yng 

nghyd-destun yr adeiladau amaethyddol presennol ac ardal llawr caled/parcio ceir, ac 

mae blaen y tŷ eisoes wedi’i lethu gan yr ystafell haul un llawr.  Felly, nid wyf o’r farn 
fod estyniad yr apêl yn niweidio’r dirwedd o amgylch yr eiddo, yn enwedig o 

olygfannau cyhoeddus gerllaw. 

11. Rwyf wedi ystyried pryderon y Cyngor ynglŷn â graddfa’r estyniad, y deunyddiau a 

ddefnyddiwyd, dyluniad y ffenestri, a’r gwrthdaro â pholisïau a chanllawiau dylunio’r 

Awdurdod.  Fodd bynnag, mae’n rhaid i fy nghanfyddiadau yn yr apêl hon fod yn 
seiliedig ar rinweddau cynllunio unigol y cynllun yn unig, a chyd-destun penodol yr 

achos sydd ger fy mron.  Byddai amgylchiadau safleoedd eraill yn debygol o fod yn 

wahanol a phe bai cynigion ar gyfer estyniadau i anheddau a ffermdai traddodiadol yn 
dod ymlaen yn rhywle arall yn yr ardal leol, byddent yn cael eu hasesu yng ngholau’r 

ffactorau unigol sy’n berthnasol i’r achosion hynny.  

12. Mae Polisi 15 yn datgan hefyd y bydd estyniad i annedd bresennol yn cael ei ganiatáu 

ar yr amod bod yr arwynebedd llawr yn llai na’r eiddo gwreiddiol.  Mae’r Apelydd a’r 

Awdurdod wedi darparu’u cyfrifiadau priodol mewn perthynas â’r arwynebedd llawr 
estynedig, ond mae gwahaniaethau sylweddol yn y cyfansymiau a ddarparwyd, ac nid 
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oes fawr o dystiolaeth fanwl wedi’i darparu i ddangos sut y sefydlwyd y cyfrifiadau 
priodol.  Fel y cyfryw, mae’n anodd i mi wneud penderfyniad pendant ar yr agwedd 

hon ar Bolisi 15 y CDLl.  Serch hynny, nid yw hyn yn newid fy nghasgliadau fel yr 

amlinellwyd uchod. 

13. Gan ystyried yr uchod, canfyddaf nad yw’r estyniad yn cael effaith niweidiol ar 

gymeriad a golwg yr eiddo lletyol ac ar rinweddau arbennig y Parc Cenedlaethol.  
Felly, mae’n cydymffurfio â nodau cysylltiedig PCC, TAN12 a Pholisïau DP1 a DP15 

(maen prawf iii.) y CDLl. 

14. Rwyf wedi ystyried amgylchiadau personol yr Apelydd a’r angen am yr estyniad i 

ddarparu ar gyfer gofynion ei deulu.  Fodd bynnag, anaml y bydd amgylchiadau 

personol yn gorbwyso materion cynllunio cyffredinol am y byddai effaith y datblygiad 
yn parhau ymhell ar ôl i’r amgylchiadau personol beidio â bod yn gymwys mwyach.  

Fel y cyfryw, gan ystyried yr holl faterion perthnasol, dim ond pwys cyfyngedig rwyf 

wedi’i roi i’r amgylchiadau personol a nodwyd gan yr Apelydd, ac nid ydynt wedi bod 
yn ffactorau penderfynol yn fy mhenderfyniad. 

15. Mae’r Apelydd wedi fy nghyfeirio i at ddatblygiadau eraill naill ai o fewn ffiniau’r Parc 

Cenedlaethol neu’n agos at y ffiniau, gan gynnwys penderfyniad apêl diweddar a 

ganiataodd estyniad modern at dŷ yn Aberdyfi3.  Fodd bynnag, mae’n rhaid 

penderfynu ar bob achos ar ei rinweddau cynllunio a’i amgylchiadau penodol ei hun, 
yn enwedig lle mae materion yn ymwneud â chymeriad a golwg yn gysylltiedig, ac 

mae fy mhenderfyniad wedi’i seilio ar yr amgylchiadau a’r cyd-destun penodol ger fy 

mron.  Felly, ychydig o bwys rwyf wedi’i roi i’r enghreifftiau hyn yn fy mhenderfyniad 

ar yr apêl hon. 

Amodau 

16. Rwyf wedi ystyried yr amodau awgrymedig a roddwyd gerbron gan y Cyngor ac wedi 

rhoi ystyriaeth i’r cyngor yng Nghylchlythyr Llywodraeth Cymru 016/2014: Defnyddio 
Amodau Cynllunio i Reoli Datblygu (Hydref 2014).   

17. Rwyf yn cytuno i bennu’r amodau awgrymedig sy’n cyfyngu’r defnydd o’r estyniad at 

ddiben sy’n atodol at yr annedd a dileu hawliau datblygu a ganiateir.  Fodd bynnag, 

am fod y llechi a ddefnyddiwyd ar do’r estyniad wedi’u hadfer a’u bod yn dderbyniol yn 

weledol, nid wyf am bennu’r amod awgrymedig sy’n mynnu bod yr estyniad yn cael ei 
orchuddio â llechi naturiol neu lechi i’w cymeradwyo gan yr Awdurdod. 

18. Hefyd, mae’r Awdurdod wedi cynnig amod gerbron yn ymwneud â chyflwyno cynllun 

gwella bioamrywiaeth.  Rwyf wedi nodi cynnwys Polisi Strategol D y CDLl, ond nid oes 

gennyf unrhyw beth o’m blaen i ddynodi beth sydd gan yr Awdurdod mewn golwg.  Er 

hyn, gwelais fod yr estyniad eisoes yn cynnwys mesurau fel blwch ystlumod yn y soffit 
a’r hyn sy’n ymddangos fel dwy nyth ar gyfer gwenoliaid neu wenoliaid y bondo ar y 

wedd ddwyreiniol, gan gydymffurfio felly â Pholisi D, ac fel y cyfryw ni welaf unrhyw 

reswm arall i bennu’r amod.  

Casgliadau 

19. Am y rhesymau uchod a chan ystyried yr holl faterion a godwyd, deuaf i’r casgliad fod 

yr apêl yn llwyddo ar sail (a).  Yn amodol ar bennu amodau, byddaf yn rhoi caniatâd 

cynllunio i’r cais yr ystyrir iddo gael ei wneud o dan adran 177(5) y Ddeddf. Bydd yr 

 

3 Cyf yr Apêl: APP/H9504/D/20/3262882 
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hysbysiad gorfodi yn cael ei ddiddymu, ac mae’n dilyn nad yw’r apêl ar sail (g) yn 
mynd i gael ei hystyried.   

20. Wrth lunio’r casgliad hwn, rwyf wedi ystyried y ddyletswydd i wella llesiant 

economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn unol â’r egwyddor 

datblygu cynaliadwy, o dan adran 3 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 

2015.  Rwyf wedi ystyried y ffyrdd o weithio a nodir yn adran 5 y Ddeddf, ac ystyriaf 
fod y penderfyniad hwn yn gyson â’r egwyddor datblygu cynaliadwy drwy ei gyfraniad 

tuag at un neu fwy o amcanion llesiant Gweinidogion Cymru, fel y mynnir gan adran 8 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

 

Richard Duggan 

AROLYGYDD 
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Penderfyniad ar yr Apêl Appeal Decision 
Ymweliad â safle a wnaed ar 30/04/21 Site visit made on 30/04/21 

gan Richard E. Jenkins, BA (Anrh) MSc 

MRTPI 

by Richard E. Jenkins, BA (Hons) MSc 

MRTPI 

Arolygydd a benodir gan Weinidogion Cymru an Inspector appointed by the Welsh Ministers 

Dyddiad:  28/5/21 Date:  28/5/21 

 

Cyf yr apêl: APP/H9504/A/21/3269317 

Cyfeiriad y safle: Tir ger y Fynwent, Dinas Mawddwy, SY20 9LL 

Mae Gweinidogion Cymru wedi trosglwyddo’r awdurdod i benderfynu ar yr apêl hon i mi 
fel yr Arolygydd penodedig. 

• Cyflwynir yr apêl o dan adran 78 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn erbyn gwrthod rhoi 
caniatâd cynllunio. 

• Cyflwynir yr apêl gan Mr D. Evans a Miss E. Williams yn erbyn penderfyniad Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Eryri. 

• Gwrthodwyd y cais, Cyf: NP5/74/482 â stamp dyddiad 3 Chwefror 2020 arno, trwy hysbysiad 
dyddiedig 21 Hydref 2020. 

• Y datblygiad a gynigir yw adeiladu annedd. 
 

Penderfyniad 

1. Gwrthodir yr apêl. 

Mater Gweithdrefnol 

2. Rwyf wedi cymryd y disgrifiad o’r datblygiad o Hysbysiad o Benderfyniad yr Awdurdod 

Parc Cenedlaethol. Gan ei fod yn gyson, at ei gilydd, â hwnnw a amlinellir ar y Ffurflen 

Gais a’r Ffurflen Apelio, rwyf yn fodlon nad oes unrhyw anfantais yn hyn o beth.  

Y Prif Fater 

3. Y prif fater yw p’un a yw’r datblygiad yn dderbyniol mewn egwyddor, gan roi sylw 

arbennig i’r fframwaith polisi cynllunio ac ystyriaethau eraill perthnasol. 

Rhesymau 

4. Mae’r apêl yn ymwneud â llain o dir a feddiannir ar hyn o bryd gan adfail gerllaw 

mynwent sydd wedi’i lleoli i’r de-ddwyrain o Ddinas Mawddwy, ger Machynlleth. Er ei 
fod yn gymharol agos i ‘Anheddiad Eilaidd’ Dinas Mawddwy, mae’r tir y tu allan i’r 

ffiniau datblygu, fel y’u diffinnir gan Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) mabwysiedig Eryri 

2016-31, ac felly fe’i dosberthir yn gefn gwlad at ddibenion polisi cynllunio. Mae’r 

cynnig apêl yn ceisio caniatâd cynllunio i ddymchwel yr adfail cerrig ar y safle a’i 
ddisodli â thŷ annedd deulawr newydd â thair ystafell wely, gydag ardaloedd gardd 

blaen a chefn a lle parcio oddi ar y stryd ar gyfer tri char. Byddai’r datblygiad yn 

cynnwys newidiadau i’r fynedfa bresennol ac yn cael ei orffen gyda cherrig llechi lleol a 
ffenestri ffrâm bren, gyda tho llechi glas/llwyd.  

5. Mae’n ymddangos bod rhywfaint o amwysedd ynglŷn â’r cynllun arfaethedig. Yn 

benodol, mae tystiolaeth yr apelyddion yn nodi’n glir bod y datblygiad ar gyfer annedd 

EITEM RHIF 11.2
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marchnad agored, tra bod Hysbysiad o Benderfyniad yr Awdurdod Parc Cenedlaethol 
yn cyfeirio at: 1) y ffaith y byddai’r annedd yn fwy nag uchafswm maint uned tai 

fforddiadwy â thair ystafell wely; 2) diffyg gwybodaeth i ddangos bod ar yr ymgeiswyr 

angen tai fforddiadwy; a 3) amharodrwydd yr apelyddion i lunio cytundeb o dan Adran 
106 y Ddeddf fel rhesymau dros wrthod rhoi caniatâd cynllunio. Fel y cyfryw, ac er 

mwyn cyflawnder, ystyriaf egwyddor datblygu annedd marchnad agored ac annedd 

fforddiadwy ar safle’r apêl.  

6. Yn gyson â’r polisi cenedlaethol, mae CDLl mabwysiedig Eryri yn ceisio rheoli 

datblygiad yn llym y tu allan i ffiniau datblygu. Nid wyf wedi gweld unrhyw beth sy’n 
peri i mi gredu y byddai cyfiawnhad dros y datblygiad fel datblygiad mewnlenwi neu 

estyniad bach. Nid wyf ychwaith wedi gweld unrhyw beth sy’n peri i mi gredu bod 

presenoldeb strwythur presennol ar y safle yn cyfiawnhau datblygu annedd breswyl 

mewn lleoliad mor wledig. Felly, ac yn absenoldeb unrhyw dystiolaeth gymhellol i 
gyfiawnhau gwyriad sylweddol oddi wrth bolisi cynllunio lleol a chenedlaethol, deuaf i’r 

casgliad y byddai annedd marchnad agored ar safle’r apêl yn annerbyniol mewn 

egwyddor ac yn groes i’r strategaeth ddatblygu a gefnogir trwy CDLl Eryri, fel y’i 
hamlinellir ym Mholisi Strategol C: Strategaeth Datblygu Gofodol. Heb unrhyw 

gyfiawnhad penodol, byddai egwyddor y datblygiad hefyd yn groes i fyrdwn y polisi 

cenedlaethol a amlinellir ym Mholisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 11, 2021) (PPW). 

7. Mae Polisi Datblygu 11: Tai Fforddiadwy ar Safleoedd Eithriedig (Polisi DP11) y CDLl 

mabwysiedig yn darparu eithriad i’r rhagdybiaeth gyffredinol yn erbyn datblygu yng 
nghefn gwlad. Yn wir, er mwyn helpu i gynnal cymunedau lleol, mae’r polisi hwnnw’n 

caniatáu i unedau tai fforddiadwy ar raddfa fach gael eu datblygu ar safleoedd sy’n 

cyffinio’n agos â’r ffiniau datblygu diffiniedig. Mae’r Awdurdod Parc Cenedlaethol yn 

cydnabod bod safle’r apêl gerllaw anheddiad Dinas Mawddwy at ddibenion Polisi DP11 
ac felly’n fodlon y gallai uned tai fforddiadwy fod yn dderbyniol yn y lleoliad hwn, yn 

amodol ar fodloni’r profion polisi perthnasol. Nid oes gennyf reswm i ddod i gasgliad 

gwahanol i’r safbwynt pragmatig hwn gan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol. Felly, 
ystyriaf p’un a fyddai’r cynnig yn cydymffurfio â phrofion y polisi hwnnw. 

8. Nid wyf wedi gweld unrhyw beth i ddangos y byddai’r datblygiad a gynigir yn yr achos 

hwn yn gwrthdaro â meini prawf iii), iv), v) neu vi) Polisi DP11. Er hynny, ni 

chyflwynwyd unrhyw dystiolaeth gymhellol i beri i mi ddod i’r casgliad bod yr angen 

am y datblygiad wedi cael ei ddangos trwy arolwg anghenion tai lleol cymeradwy na 
thrwy gyngor ysgrifenedig yr awdurdod tai lleol. Felly, ni fyddai’r datblygiad yn bodloni 

gofynion maen prawf i) Polisi DP11. O ystyried bod maen prawf ii) hefyd yn ymwneud 

ag angen, mae’n dilyn na fyddai’r datblygiad yn bodloni’r prawf polisi hwnnw ychwaith. 

9. Mae Polisi DP11 yn datgan “bydd maint unedau tai fforddiadwy yn cael ei gyfyngu i fod 

yn gymesur ag anghenion yr aelwyd fwriadedig”. Er nad wyf wedi gweld unrhyw beth i 
ddangos y dylai safonau o’r fath gael eu cymhwyso’n rhagnodol, byddai’r datblygiad a 

gynigir yn yr achos hwn yn fwy nag uchafswm maint uned fforddiadwy ddeulawr â 

thair ystafell wely a amlinellir yn nogfen Canllawiau Cynllunio Atodol (SPG) 
mabwysiedig yr Awdurdod Parc Cenedlaethol, sef Rhif 4: Tai Fforddiadwy. Yn ogystal â 

materion o’r fath, nid oes cytundeb cyfreithiol nac ymgymeriad unochrog yn cyd-fynd 

â chynnig yr apêl yn unol â darpariaethau Adran 106 y Ddeddf, ac ni chyflwynwyd 

unrhyw beth i roi sicrwydd i mi y gallai materion fel deiliadaeth, pris, perchenogaeth 
neu gyfyngiadau meddiannaeth gael eu rheoli’n foddhaol trwy ddulliau eraill yn yr 

achos penodol hwn. Felly, byddai’r datblygiad hefyd yn gwrthdaro â gofynion Polisi 

DP11 yn hyn o beth.   

10. Cyfeiriwyd yn y cyflwyniadau ysgrifenedig at y posibilrwydd o adeiladu’r annedd 

arfaethedig o dan ddarpariaethau Nodyn Cyngor Technegol 6: Cynllunio ar gyfer 
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Cymunedau Gwledig (TAN6) ac, yn benodol, y darpariaethau sy’n ymwneud ag 
Anheddau Menter Wledig. Fodd bynnag, nid wyf wedi gweld unrhyw dystiolaeth i 

ddangos y byddai’r datblygiad a gynigir yn yr achos hwn yn bodloni’r profion polisi 

llym ar gyfer annedd menter wledig. Felly, nid wyf o’r farn y dylid rhoi pwys i 
gyfeiriadau o’r fath wrth benderfynu ar yr apêl hon. 

11. Felly, ar sail y dystiolaeth sydd ar gael, deuaf i’r casgliad y byddai’r datblygiad 

arfaethedig yn gwrthdaro â’r polisi cenedlaethol a amlinellir yn PPW, Nodyn Cyngor 

Technegol 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy (TAN2) a TAN6. Byddai hefyd yn gwrthdaro 

â strategaeth drosfwaol y CDLl mabwysiedig, Polisi Strategol C, Polisi DP11 a’r SPG a 
grybwyllwyd uchod. Felly, byddai’r datblygiad yn annerbyniol mewn egwyddor. Nodaf 

y gefnogaeth i’r datblygiad gan Gyngor Cymuned Mawddwy a chydnabyddaf y 

cyfraniad y byddai’r datblygiad yn ei wneud at y cyflenwad tai lleol. Cydnabyddaf 

hefyd y bwriedir i’r cynnig wasanaethu pâr lleol. Fodd bynnag, er bod materion o’r fath 
yn amlwg yn pwyso o blaid y datblygiad, nid ydynt yn drech na’r gwrthdaro sylweddol 

mewn egwyddor â’r fframwaith polisi cynllunio ac, felly, nid ydynt yn cyfiawnhau’r 

datblygiad. Am y rhesymau hyn, ac ar ôl ystyried yr holl faterion a godwyd, deuaf i’r 
casgliad y dylai’r apêl gael ei gwrthod. 

12. Wrth ddod i’r casgliad hwn, rwyf wedi ystyried y ddyletswydd i wella llesiant 

economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn unol â’r egwyddor 

datblygu cynaliadwy, o dan adran 3 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 

2015 (“y Ddeddf”). Rwyf wedi ystyried y ffyrdd o weithio a amlinellir yn adran 5 y 
Ddeddf ac rwyf o’r farn bod y penderfyniad hwn yn unol â’r egwyddor datblygu 

cynaliadwy trwy ei gyfraniad tuag at un neu fwy o amcanion llesiant Gweinidogion 

Cymru, fel sy’n ofynnol gan adran 8 y Ddeddf. 

 

Richard E. Jenkins 

AROLYGYDD 
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Penderfyniad ar yr Apêl Appeal Decision 
Ymweliad â safle a wnaed ar 30/04/21 Site visit made on 30/04/21 

gan Richard E. Jenkins, BA (Hons) MSc 

MRTPI 

by Richard E. Jenkins, BA (Hons) MSc 

MRTPI 

Arolygydd a benodir gan Weinidogion Cymru an Inspector appointed by the Welsh Ministers 

Dyddiad:  4/6/21 Date:  4/6/21 

 

Cyf yr apêl: APP/H9504/X/20/3255858 

Cyfeiriad y safle: Tir i’r Gogledd o Tŷ Canol, Harlech 

Mae Gweinidogion Cymru wedi trosglwyddo’r awdurdod i benderfynu ar yr apêl hon i mi 
fel yr Arolygydd penodedig. 

• Gwneir yr apêl o dan adran 195 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 fel y’i diwygiwyd gan 
Ddeddf Cynllunio a Digolledu 1991 yn erbyn gwrthod rhoi tystysgrif defnydd neu ddatblygiad 
cyfreithlon (LDC). 

• Gwneir yr apêl gan Mr R Evans o Harlech Estates (Commercial) Ltd. yn erbyn penderfyniad 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. 

• Gwrthodwyd y cais, Cyf: NP5/61/LU565C, dyddiedig 15 Tachwedd 2019, drwy hysbysiad 
dyddiedig 6 Awst 2020. 

• Cafodd y cais ei wneud o dan adran 192 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 fel y’i diwygiwyd. 
• Y datblygiad y ceisir tystysgrif defnydd neu ddatblygiad cyfreithlon ar ei gyfer yw adeiladu a 

defnyddio tŷ annedd a garej ar Blot 24 a’r ffordd fynediad sydd wedi’i gysylltu ag ef fel y 
dangosir ar y gosodiad cymeradwy (Lluniad Rhif 143.5) i ganiatâd cynllunio DEU.R/4014/P 
dyddiedig 19/10/1972 yn unol â math DH 107 o dŷ a chan ddefnyddio’r deunyddiau allanol a 
gymeradwywyd gan yr awdurdod cynllunio lleol yn unol â’r llythyrau gan Housing Development 
and Construction Limited dyddiedig 27/03/1973 a 08/03/1974. 

 

Penderfyniad 

1. Gwrthodir yr apêl. 

Materion Gweithdrefnol 

2. Cyflwynwyd yr apêl yn wreiddiol yn erbyn methiant yr Awdurdod Parc Cenedlaethol i 

roi penderfyniad mewn perthynas â chais Cyf: NP5/61/LU565C a oedd yn ceisio 

tystysgrif defnydd neu ddatblygiad cyfreithlon, o fewn y graddfeydd amser 

rhagnodedig. Fodd bynnag, o ystyried bod Hysbysiad o Benderfyniad yr Awdurdod 
Parc Cenedlaethol wedi’i roi wedyn o fewn ei gyfnod awdurdodaeth, aeth y weithdrefn 

apêl yn ôl i apêl yn erbyn gwrthodiad yr Awdurdod Parc Cenedlaethol i roi tystysgrif 

defnydd neu ddatblygiad cyfreithlon. Byddaf yn ystyried yr apêl yn unol â hynny. 

3. Gwnaed cais am gostau gan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol yn erbyn yr apelydd. 

Mae’r cais hwn yn destun Penderfyniad ar wahân. 

Prif Fater 

4. Y prif fater yw p’un a oedd sail gadarn i benderfyniad yr Awdurdod Parc Cenedlaethol i 

beidio â rhoi tystysgrif defnydd neu ddatblygiad cyfreithlon. 

EITEM RHIF 11.3 (a)
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Rhesymau  

5. Mae hanes cynllunio hir a chymhleth i safle’r apêl, gyda chaniatâd cynllunio amlinellol 

wedi’i roi’n wreiddiol ar gyfer ‘datblygiad preswyl’ ar dir a oedd yn cynnwys safle’r apêl 
yn Ebrill 1972 (Cyf: DEU.R/3901- cyfeirir ato o hyn ymlaen fel caniatâd Ebrill 1972). 

Roedd yr holl faterion wedi’u cadw’n ôl i wneud penderfyniad arnynt ar ôl hynny, heb 

fod y cais na’r hysbysiad o benderfyniad yn pennu nifer na mathau’r anheddau a oedd 
wedi cael caniatâd yn yr achos hwnnw. 

6. Ym mis Hydref 1972, rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer 55 o anheddau ar dir wedi’i 

leoli tuag at ran ddwyreiniol y tir a oedd yn destun caniatâd Ebrill 1972 yn flaenorol. 

Roedd y caniatâd hwnnw, gyda Cyf: DEU.R/4014 (cyfeirir ato o hyn ymlaen fel 

caniatâd Hydref 1972), yn ymgorffori cynllun cymeradwy a oedd yn dangos lleoliad 
pob annedd, gyda phob plot wedi’i rifo ar wahân. Roedd ehangder llydanach safle’r 

apêl wedi’i ffinio gydag amlinelliad o osodiad ffordd fewnol. Mae’r dystiolaeth yn 

dynodi bod 15 o anheddau wedi’u lleoli ar Blotiau Rhifau 1 – 5 wedi’u hadeiladu fel y 
cymeradwywyd. Ni chafodd y plotiau a oedd yn weddill, gan gynnwys ‘Plot Rhif 24’ 

sy’n destun yr apêl hon, eu datblygu. 

7. Ym mis Mawrth 1975, fe wnaeth yr Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl) ar y pryd 

gymeradwyo manylion yn unol â chaniatâd cynllunio amlinellol Ebrill 1972 ar gyfer 11 

o anheddau (Cyf: DEU.R/3901PIAW – cyfeirir ato o hyn ymlaen fel caniatâd 1975). 
Roedd yr anheddau hynny i’w hadeiladu o fewn yr un rhan o’r safle a gymeradwywyd 

ar gyfer 55 o anheddau o dan ganiatâd Hydref 1972, ond byddent yn cael eu gosod 

allan mewn trefniant gwahanol. Cafodd pob un o’r 11 o anheddau a gymeradwywyd o 

dan y caniatâd hwn eu hadeiladu yn unol â’r manylion cymeradwy, ond, er mwyn 
osgoi unrhyw amheuaeth, roedd y trefniant hwn yn anghyson â gosodiad arfaethedig 

yr 13 annedd wedi’u rhifo 43 i 55 ar y cynllun gosodiad o dan ganiatâd Hydref 1972. 

8. Ym mis Gorffennaf 1976, rhoddodd yr ACLl ganiatâd cynllunio llawn ar gyfer 10 

annedd arall ar y safle o dan Cyf: NPS/17/60 (cyfeirir ato o hyn ymlaen fel caniatâd 

1976). Roedd yr anheddau hyn, unwaith eto, wedi’u cynnig o fewn yr un ardal a 
gymeradwywyd ar gyfer adeiladu 55 o anheddau o dan ganiatâd Hydref 1972, ond 

roedd yn cynnwys gosodiad gwahanol i hynny a gymeradwywyd yn flaenorol. Cafodd 

bob un o’r 10 annedd a ganiatawyd o dan ganiatâd Gorffennaf 1976 eu hadeiladu yn 
unol â manylion y caniatâd hwnnw, gan feddiannu’r tir a gynigiwyd yn flaenorol ar 

gyfer lleol Plotiau Rhifau 33 i 42 yng nghaniatâd Hydref 1972. 

9. Ym mis Hydref 2006, rhoddodd yr Awdurdod Cynllunio Lleol ganiatâd cynllunio llawn o 

dan Cyf: NP5/61/469R ar gyfer eiddo pâr gyda garejys ar blot y cyfeirir ato fel ‘Plot 

Rhif 69’. Nid oedd yr eiddo hyn, unwaith eto, yn cydsynio â’r gosodiad a 
gymeradwywyd yn Hydref 1972. Mae’r ddau eiddo wedi’u cwblhau yn unol â’r cynllun 

a gymeradwywyd yn 2006. Ar yr un dyddiad ym mis Hydref 2006, rhoddodd yr 

Awdurdod Cynllunio Lleol ganiatâd cynllunio ar wahân, o dan Cyf: NP5/61/469S, ar 

gyfer tŷ annedd sengl ar blot a adwaenir fel ‘Plot Rhif 70’. Mae’r eiddo hwn hefyd 
wedi’i adeiladu yn unol â’r manylion a gymeradwywyd yn 2006, ac eto mae’n 

anghyson â gosodiad caniatâd Hydref 1972. Mae’n berthnasol nodi bod adeiladu’r 

annedd hon wedi golygu nad oedd modd, mwyach, datblygu’r ffordd fynediad i Blotiau 
Rhifau 16 i 321, fel y cymeradwywyd yng nghaniatâd Hydref 1972, yn unol â’r 

gosodiad a gymeradwywyd yn wreiddiol.  

10. Ym Medi 2013, gwnaeth yr apelydd gais o dan Adran 192 y ddeddf am dystysgrif 

defnydd neu ddatblygiad cyfreithlon i gadarnhau cyfreithlondeb datblygu tŷ a garej ar 

 
1  Sy’n ffurfio rhan o’r tir sy’n destun yr apêl bresennol 
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‘Blot Rhif 24’ y gosodiad a gymeradwywyd o dan ganiatâd Hydref 1972, wrth 
ddatblygu’r ffordd fynediad a gymeradwywyd i’r plot hwnnw hefyd. Roedd y cynnig 

hwnnw fwy neu lai’n gyson â hynny a gynigir yn yr apêl gyfredol ac fe’i gwrthodwyd 

gan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol a’i wrthod ar ôl hynny mewn apêl2 (cyfeirir ato o 
hyn ymlaen fel Apêl 2015). Yn yr achos hwnnw, daeth yr Arolygydd a benodwyd i’r 

casgliad ei bod bellach yn ffisegol amhosibl i ddatblygu ‘Plot Rhif 24’ a’r ffordd 

fynediad gysylltiedig yn unol â chaniatâd Hydref 1972 oherwydd y datblygiadau a 

gyflawnwyd yn unol â chaniatadau cynllunio 2006.  

11. Ym Mhenderfyniad Apêl 2015, dywedodd yr Arolygydd bod y datblygiadau a 
gwblhawyd yn unol â’r caniatadau a roddwyd ar ôl 1972, i bob pwrpas, yn disodli 

rhannau o’r datblygiad a ganiatawyd yn yr achos hwnnw3. Nodwyd hefyd fod caniatâd 

Hydref 1972 wedi’i weithredu’n gyfreithlon. Fel rhan o’r apêl honno, cyflwynwyd 

dadleuon gan yr apelydd i awgrymu nad oes rhaid i ddatblygiad Hydref 1972 gael ei 
gwblhau yn ei gyfanrwydd, ond yn hytrach bod y caniatâd yn caniatáu datblygu’r 

plotiau yn unigol ac ar wahân4. Cyfeiriwyd yr Arolygydd at achos Lucas & Sons Ltd v 

Dorking and Horley RDC (1966) 17 P & CR111 mewn perthynas â dadleuon o’r fath. 

12. Wrth ystyried y cyfryw faterion, mae’r Arolygydd wedi rhoi ystyriaeth hefyd i’r trywydd 

awdurdod yn Pilkington and Pioneer5 a’i arweiniodd i nodi mai’r prawf o ran p’un a ellir 
ystyried un caniatâd fel un cronnol, yn hytrach na gwahanol, i ganiatâd arall yw p’un a 

yw’n ffisegol bosibl i gyflawni’r datblygiad a gymeradwywyd gan ganiatâd yng ngolau 

cwmpas llawn hynny sydd wedi’i wneud yn unol â’r caniatâd sydd wedi’i weithredu. 
Mae’r Penderfyniad yn gliriach, fodd bynnag, fod yr apêl wedi troi yn y pen draw ar 

ganfyddiad yr Arolygydd y byddai’n ffisegol amhosibl i ddatblygu safle’r apêl (h.y. ‘Plot 

Rhif 24’ a’r fynedfa gysylltiedig) yn unol â chaniatâd Hydref 1972 oherwydd materion 

yn ymwneud â’r fynedfa gymeradwy ac, yn benodol, y llwybr troed. 

13. Ers hynny, mae’r apelydd wedi gwneud cyfres o geisiadau i ddangos y gallai ‘Plot Rhif 
24’ gael ei adeiladu yn unol â manylion caniatâd Hydref 1972. Yn benodol, rhoddwyd 

caniatâd cynllunio yn Rhagfyr 20166 ar gyfer newid defnydd o ardal fach o’r ardd sy’n 

gysylltiedig â’r tŷ annedd sengl ar ‘Blot Rhif 70’, a gymeradwywyd yn wreiddiol yn 

2006. Golygai hyn y gallai’r llwybr troed dywededig gael ei ddarparu, yn 
ddarostyngedig i amod cynllunio yn mynnu cymeradwyo manylion yn ymwneud ag 

arwyneb y llwybr troed. Cafodd y manylion hynny eu cymeradwyo wedyn gan yr 

Awdurdod Parc Cenedlaethol, o dan Cyf: NP5/61/595A ym Mehefin 2017, er i gynllun 
diwygiedig ar gyfer arwyneb y llwybr troed gael ei gymeradwyo ar ôl hynny yn 

Rhagfyr 20177. Wedyn, rhoddodd yr Awdurdod Parc Cenedlaethol ganiatâd i dri chais 

pellach ar gyfer diwygiadau ansylweddol yn ymwneud â’r ffordd fynediad a 
gymeradwywyd yn Hydref 19728.  

14. Nid oes llawer o amheuaeth bod y caniatadau a roddwyd ers Penderfyniad yr 

Arolygydd ar Apêl 2015 yn mynd i’r afael, i ryw raddau, â’r gwrthdaro rhwng caniatâd 

Hydref 1972 i’r graddau y mae’n ymwneud â ‘Phlot Rhif 24’ a’r fynedfa gysylltiedig, a 

chaniatâd Hydref 2006 yn ymwneud â chodi un annedd sengl ar ‘Blot Rhif 70’. Serch 

 
2  Cyf yr Apêl: APP/H9504/X/14/2224494 
3  Cyfeirier at baragraff 7 o Apêl 2015 
4  Cyfeirier at baragraff 11 o Apêl 2015l 
5  Pilkington v Secretary of State for the Environment (1973)1 WLR 1527; Pioneer Aggregates 

(UK) Ltd. v Secretary of State for the Environment [1985] 1 AC 132. 
6  Cyf yr Apêl: APP/H9504/A/16/3156480 (Apêl 2016) 
7  O dan Cyf: NP5/61/565B 
8  Cyf: NP5/61/595C; NP5/61/565A; ac NP5/61/565B 
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hynny, mae’r llysoedd9 wedi cadarnhau y gallai gweithredu un caniatâd yn wir olygu 
nad oes modd gweithredu caniatâd arall. Mae dadleuon o’r fath wedi datblygu hefyd i 

egluro mai’r prawf yw p’un a all y gweithrediad datblygu a ganiatawyd gael ei 

gwblhau’n gyfreithlon gan ystyried yr amgylchiadau fel y maent yn ymddangos ac, os 
na ellir gweithredu (neu gwblhau) rhai rhannau o’r datblygiad yn ffisegol, yna mae’r 

datblygiad cyfan yn un anghyfreithlon10. Mae Sage v Secretary of State for the 

Environment, Transport and the Regions [2003] 1 WLR 983 yn dweud yn gwbl eglur, 

er mwyn i ddatblygiad fod yn gyfreithlon, bod rhaid gallu ei adeiladu’n llawn yn unol 
ag unrhyw ganiatâd cynllunio y cyflawnir y gwaith o dano, fel arall byddai’n 

anghyfreithlon. 

15. Mae’r datblygiad a gynigir yn yr achos hwn yn ymwneud â chodi tŷ annedd sengl ar 

‘Blot Rhif 24’, gyda mynedfa gysylltiedig. Y caniatâd cynllunio y mae’r apelydd yn 

ceisio dibynnu arno ar gyfer y datblygiad hwnnw yw caniatâd Hydref 1972. Nid oes 
unrhyw amheuaeth fod y caniatâd hwnnw wedi’i weithredu, gyda 15 o anheddau 

wedi’u hadeiladu fel y’u cymeradwywyd. Fodd bynnag, o ganlyniad i ddatblygiadau 

dilynol, mae gosodiad a mathau’r anheddau a geir ar safle caniatâd Hydref 1972 yn 
gwahaniaethu’n sylweddol i hynny a gymeradwywyd. Fel y cyfryw, er bod y 

caniatadau mwyaf diweddar yn mynd rywfaint o’r ffordd i ddatrys y gwrthdaro rhwng 

caniatâd 2006 ar ‘Blot Rhif 70’ a’r llwybr mynediad i ‘Blot Rhif 24’ a gymeradwywyd yn 
Hydref 1972, cytunir na fyddai modd cwblhau cyfanswm11 y gweithrediadau a 

awdurdodwyd gan y caniatâd olaf mewn gwirionedd. Yn unol â’r egwyddorion 

dywededig sydd wedi’u sefydlu o dan y gyfraith, mae’n dilyn na ellir dibynnu ar 

ganiatâd Hydref 1972 ar gyfer y cynllun arfaethedig. Yn wir, yng ngolau’r datblygiadau 
sydd wedi’u cwblhau yn groes i’r cynllun a gymeradwywyd yn Hydref 1972, byddai 

unrhyw ymgais i ailgychwyn caniatâd Hydref 1972 yn y cam hwn yn anghyfreithlon. 

16. Wrth lunio’r casgliad hwn, nid wyf wedi fy narbwyllo gan ddadl yr apelydd fod caniatâd 

Hydref 1972 yn ganiatâd cynllunio y gellir ei wahanu ar gyfer 55 o anheddau 

annibynnol. Nid wyf wedi fy narbwyllo ychwaith gan y ddadl nad yw’r amhosibilrwydd 
ffisegol i adeiladu rhai o’r anheddau hynny yn atal adeiladu annedd yn gyfreithlon ar 

‘Blot Rhif 24’. Yn wir, mae dadleuon o’r fath yn mynd yn groes i’r trywydd awdurdod 

cyfan a wnaed yn dilyn achos dywededig Lucas & Sons Ltd v Dorking and Horley RDC 
(1966) 17 P & CR111 a benderfynwyd rhyw 55 o flynyddoedd yn ôl. Yn wir, mae’n 

amlwg fod achos Lucas yn eithriad i’r dyfarniadau eraill mwy diweddar gan yr uchel 

lys.  

17. Nodaf gyfeiriad yr apelydd at y drafodaeth am achos Lucas yn Hillside Parks Ltd v 

Snowdonia National Park Authority [2019] EWHC 2587 (QB) a’r Dyfarniad cysylltiedig 
yn y Llys Apêl12. Fodd bynnag, o ystyried nad wyf wedi gweld unrhyw beth yng 

ngeiriad caniatâd Hydref 1972, nac yn wir y gosodiad a gymeradwywyd, a fyddai’n 

dynodi bod y caniatâd cynllunio’n ymwneud â nifer o weithredoedd datblygu 

annibynnol, nid wyf o’r farn fod y cyfryw ddadleuon yn cynorthwyo achos yr apelydd. 
Yn wir, mae’r llysoedd wedi llunio barn eglur yn achos Hillside Parks na ddylid 

cymhwyso Lucas pe na bai unrhyw sail dros ddehongli’r caniatâd cynllunio perthnasol 

fel un sy’n awdurdodi gweithredoedd datblygu annibynnol. Nodaf ddadl yr apelydd ei 

 
9  Pilkington v Secretary of State for the Environment (1973)1 WLR 1527; Hoveringham Gravels 

v Chiltern District Council [1977] 76 LGR 533; Pioneer Aggregates (UK) Ltd v Secretary of 

State for the Environment [1985] 1 AC 132.  
10  Singh v Secretary of State for Communities and Local Government [2010] EWHC 1621 (Admin) 
11  Fel y mynnir gan Sage v Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions 

[2003] 1 WLR 983 
12  Hillside Parks Ltd v Snowdonia National Park Authority [2020] EWCA Civ 1440 
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bod yn rhaid bod caniatâd Hydref 1972 wedi bodoli er mwyn i’r diwygiadau 
ansylweddol y cyfeirir atynt ym mharagraff 13 (uchod) gael eu cymeradwyo. Fodd 

bynnag, nid yw’r prosesau a arweiniodd at y cymeradwyaethau hynny yn fater i’r 

Penderfyniad hwn a, beth bynnag, nid ydynt yn drech na’r egwyddorion dywededig 
sydd wedi’i sefydlu o dan y gyfraith. Nid yw’r cyfryw ddadleuon, felly, yn newid fy 

nghasgliadau cyffredinol.  

18. Ar sail y dadansoddiad blaenorol ac, ar ôl ystyried yr holl faterion eraill a godwyd, 

deuaf i’r casgliad bod sail dda i’r Awdurdod Parc Cenedlaethol wrthod rhoi tystysgrif 

defnydd neu ddatblygiad cyfreithlon mewn perthynas â’r datblygiad uchod ac y dylai’r 
apêl, felly, fethu. Yn unol â hynny byddaf yn arfer y pwerau a drosglwyddwyd i mi yn 

adran 195(3) Deddf 1990 fel y’i diwygiwyd. 

 

Richard E. Jenkins 

AROLYGYDD 
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Penderfyniad ar gostau Costs Decision 
Ymweliad â safle a wnaed ar 30/04/21 Site visit made on 30/04/21 

gan Richard E. Jenkins, BA (Hons) MSc 

MRTPI 

by Richard E. Jenkins,  BA (Hons) MSc 

MRTPI 

Arolygydd a benodir gan Weinidogion Cymru an Inspector appointed by the Welsh Ministers 

Dyddiad:  4/6/21 Date:  4/6/21 

 

Cais am gostau mewn perthynas ag Apêl Cyf: APP/H9504/X/20/3255858 

Cyfeiriad y safle: Tir i’r Gogledd o Tŷ Canol, Harlech 

Mae Gweinidogion Cymru wedi trosglwyddo’r awdurdod i benderfynu ar y cais hwn am 

gostau i mi fel yr Arolygydd penodedig. 

• Gwneir y cais o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, adrannau 195, 322 ac Atodlen 6. 
• Gwneir y cais gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri am ddyfarnu costau llawn yn erbyn Mr R. 

Evans o Harlech Estates (Commercial) Ltd. 
• Roedd yr apêl yn erbyn gwrthod rhoi tystysgrif defnydd neu ddatblygiad cyfreithlon ar gyfer 

adeiladu a defnyddio tŷ annedd a garej ar Blot 24 a’r ffordd fynediad sydd wedi’i gysylltu ag ef 
fel y dangosir ar y gosodiad cymeradwy (Lluniad Rhif 143.5) i ganiatâd cynllunio DEU.R/4014/P 
dyddiedig 19/10/1972 yn unol â math DH 107 o dŷ a chan ddefnyddio’r deunyddiau allanol a 

gymeradwywyd gan yr awdurdod cynllunio lleol yn unol â’r llythyrau gan Housing Development 
and Construction Limited dyddiedig 27/03/1973 a 08/03/1974. 

 

Penderfyniad 

1. Gwrthodir y cais am ddyfarnu costau. 

Rhesymau 

2. Mae canllawiau Llywodraeth Cymru (LlC) yn ymwneud â dyfarnu costau, sef Llawlyfr 

Rheoli Datblygu LlC ac Atodiad Adran 12: Dyfarnu Costau (Mai 2017) (Atodiad 12) 
cysylltiedig yn cynghori, beth bynnag yw canlyniad apêl, y ceir ond dyfarnu costau yn 

erbyn parti sydd wedi ymddwyn yn afresymol, a bod yr ymddygiad afresymol hwnnw 

wedi achosi i’r parti sy’n gwneud cais am gostau fynd i gost ddiangen neu wastraffus 
yn y broses apêl.    

3. Yn yr achos hwn, mae’r Awdurdod Parc Cenedlaethol yn dadlau bod yr apelydd wedi 

ymddwyn yn afresymol gan nad oedd unrhyw obaith rhesymol gan yr apêl i lwyddo. 

Yn benodol, dywed yr Awdurdod Parc Cenedlaethol fod Penderfyniad Apêl 20151 yn 

eglur nad oedd y datblygiad a gynigir ar ‘Blot Rhif 24’ yn gyfreithlon am ei bod yn 
ffisegol amhosibl i ddatblygu safle’r apêl yn unol â chaniatâd Hydref 19722. Dywed yr 

Awdurdod Parc Cenedlaethol hefyd ei bod yn afresymol mynd i gyfraith eto o ran y 

dadleuon o ystyried bod y llysoedd3 wedi cadarnhau nad yw’r egwyddorion a 

amlinellwyd yn Lucas4 yn gymwys os nad oes sail dros ddehongli’r caniatâd cynllunio 
perthnasol fel un sy’n awdurdodi gweithredoedd datblygu annibynnol.  

 
1  Cyf yr Apêl: APP/H9504/X/14/2224494 
2  Cyfeirnod y Cais: DEU.R/4014 
3  Hillside Parks Ltd v Snowdonia National Park Authority [2019] EWHC 2587 (QB) 
4  Lucas & Sons Ltd v Dorking and Horley RDC (1966) 17 P & CR111  

EITEM RHIF 11.3 (b)
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4. Serch hynny, er fy mod wedi canfod o blaid yr Awdurdod Parc Cenedlaethol yn y 

Penderfyniad Apêl cyfatebol, mae’n ymddangos i mi o’r dystiolaeth sydd ar gael bod y 

brif ddadl yn Apêl 2015 yn ymwneud â’r rhwystr ffisegol a oedd yn atal y ffordd 

fynediad i ‘Blot No.24’ rhag cael ei chwblhau. Yn wir, daeth yr Arolygydd penodedig i’r 
casgliad y byddai’n “ffisegol amhosibl i ddatblygu safle’r apêl (gan gynnwys darparu 

mynediad diogel i gerddwyr i Blot 24) yn unol â chaniatâd (b)5”. Mae’n rhaid bod y 

cyfeiriad at ‘safle’r apêl’ yn y datganiad hwnnw’n ymwneud â’r cyfeiriad at ‘Blot Rhif  

24’6 ac nid tesun safle ehangach caniatâd cynllunio Hydref 1972. Rwyf o’r farn felly 
bod y dadleuon a gyflwynwyd yn yr achos hwnnw yn cynnwys mwy o ffocws ac yn 

sylweddol wahanol i’r rheiny y dibynnwyd arnynt gan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol 

yn yr apêl bresennol sydd, yn gyffredinol, yn troi ar y ddadl na ellir cwblhau 
cyfanrwydd y gweithrediadau a awdurdodwyd gan ganiatâd Hydref 1972 mwyach. 

Mae’n berthnasol nodi hefyd fod y rhwystr ffisegol rhag darparu’r fynedfa i ‘Blot Rhif 

24’, yn unol â chaniatâd Hydref 1972, wedi’i ddatrys ers hynny. 

5. Rwyf wedi dweud yn glir yn fy Mhenderfyniad ar yr Apêl fod trywydd yr awdurdod o’r 

llysoedd yn gymharol glir a diamwys er gwaetha’r ffaith nad yw dyfarniad Lucas, y 
mae achos yr apelydd yn dibynnu’n drwm arno, wedi’i ddiystyru’n benodol gan uchel 

lys. Serch hynny, mae’r dystiolaeth yn dynodi bod yr egwyddorion a sefydlwyd drwy 

gyfres lawn y gyfraith achosion a ddyfynnwyd yn yr apêl bresennol heb eu hystyried 
yn llawn yn Apêl 2015, ac, o ystyried bod yr apêl bresennol wedi’i chyflwyno’n 

wreiddiol yn erbyn methiant yr Awdurdod Parc Cenedlaethol i roi penderfyniad ar y 

cais am dystysgrif defnydd neu ddatblygiad cyfreithlon o fewn yr amserlenni 

rhagnodedig, nid oedd gan yr apelydd y fantais o ystyried dadleuon yr Awdurdod Parc 
Cenedlaethol hyd nes bod yr apêl wedi’i gwneud. Mae’n berthnasol nodi hefyd fod 

cyfres o newidiadau ansylweddol7 i ganiatâd Hydref 1972 wedi’u cymeradwyo gan yr 

Awdurdod Parc Cenedlaethol ar ôl rhoi Penderfyniad Apêl 2015. Rhoddwyd y 
cymeradwyaethau hyn er gwaetha’r ffaith y gellir ond gwneud diwygiad ansylweddol i 

ganiatâd cynllunio sy’n bodoli.  

6. Mae’r amgylchiadau hyn yn fy arwain i gredu, ar yr adeg pan gafodd yr apêl ei 

gwneud, bod digon o amwysedd mewn perthynas â chyfreithlondeb y datblygiad 

arfaethedig i gyfiawnhau apêl. Nodaf awgrym yr Awdurdod Parc Cenedlaethol yn ei 
Ddatganiad Gwrandawiad8 y dylai’r apêl fod wedi cael ei thynnu’n ôl ar yr adeg hwyr 

honno. Fodd bynnag, gan na fyddai hyn wedi atal y costau yr aed iddynt wrth baratoi’r 

gyfryw dystiolaeth, nid wyf o’r farn fod cyfiawnhad dros ddyfarnu costau ar sail 

honno’n unig. Wrth lunio’r casgliad hwn, rwyf wedi ystyried y gwaith dilynol a 
gyflwynwyd gan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol yn ymwneud â’r Dyfarniad mwy 

diweddar gan y Llys Apêl mewn perthynas ag achos Hillside Parks Ltd a oedd yn 

amlwg yn berthnasol yn y cam hwnnw yn yr achos. 

7. Felly, ar sail y dadansoddiad blaenorol, canfyddaf na ddangoswyd yn foddhaol fod yr 

apelydd wedi ymddwyn yn afresymol at ddibenion Atodiad 12 y Llawlyfr Rheoli 
Datblygu. Am y rheswm hwn, ac ar ôl ystyried yr holl faterion a godwyd, deuaf i’r 

casgliad nad oes cyfiawnhad dros ddyfarnu costau yn yr achos hwn, a bod rhaid i’r 

cais, felly, gael ei wrthod. 

Richard E. Jenkins, AROLYGYDD 

 
5  Mae ‘Caniatâd (b)’ yn cyfeirio at ganiatâd cynllunio Hydref 1972 at ddibenion Apêl 2015 
6  Yn cynnwys y ffordd fynediad ac yn gyson â’r apel bresennol 
7  Cyf: NP5/61/595C; NP5/61/565A; ac NP5/61/565B 
8  Dyddiedig 18 Medi 2020 
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