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Cyfarfod :         Pwyllgor Cynllunio a Mynediad 

Dyddiad:                              Dydd Mercher 1 Rhagfyr 2021 

Gofynnir i'r Aelodau ymuno â'r cyfarfod 15 munud cyn yr amser cychwyn dynodedig 

Amser                                 10.00 y.b. 

Anfonir cyfarwyddiadau ymuno at yr Aelodau ar wahân 

 

Meeting:           Planning and Access Committee  

Date:                                  Wednesday 1 December 2021 

Members are asked to join the meeting 15 minutes before the designated start time 

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, Mike Stevens, 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 

Rhifau 
Tudalen 

3 - 9

10 - 59

60 - 63

64 - 89

90 - 101

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

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

3. Cofnodion
Bydd y Cadeirydd yn cynnig bod cofnodion cyfarfod y Pwyllgor hwn a
gynhaliwyd ar 20fed o Hydref 2021 yn cael eu harwyddo fel cofnod cywir
(copi yma) a derbyn y materion sy’n codi, er gwybodaeth.

4. Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheolaeth Tir
Cyflwyno adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheolaeth Tir am y
ceisiadau a ddaeth i law.  (Copïau yma)

5. Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheolaeth Tir
Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheolaeth Tir ar
faterion polisi.  (Copi yma)
(1) Diweddariad ar Wariant Symiau Cymudo

6. Adroddiadau Diweddaru
Cyflwyno adroddiadau diweddaru, er gwybodaeth. (Copïau yma)

7. Penderfyniadau a Ddirprwywyd
Cyflwyno rhestr o geisiadau sydd wedi cael eu penderfynu yn unol ag
awdurdod a ddirprwywyd, er gwybodaeth.  (Copi yma)
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PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD CENEDLAETHOL ERYRI 
DYDD MERCHER 20fed O HYDREF 2021 

  

Y Cynghorydd Elwyn Edwards (Gwynedd) (Cadeirydd) 
  

YN BRESENNOL: 
  

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

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

Aelodau a benodwyd gan Lywodraeth Cymru 
Brian Angell, Ms Tracey Evans, Mr Tim Jones, Mr Owain Wyn; 
  

Swyddogion 
G. Iwan Jones, Mr Jonathan Cawley, Mrs. Jane Jones, Mrs. Iona Roberts, Mrs. Elliw Owen, 
Ms Elen Hughes, Mr Sion Roberts, Mr Geraint Evans, Mr Dafydd Thomas, Mrs. Anwen 
Gaffey. 
  
Ymddiheuriadau 
Y Cynghorydd Philip Capper; Sarah Hattle. 
  

Gan fod y cyfarfod yn cael ei gynnal o bell, nododd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Corfforaethol: - 

-        bod y cyfarfod yn destun Rheoliadau Covid-19 ar sut mae'r Awdurdod yn cynnal ei 
fusnes, a 

o bod Rhybudd o'r Cyfarfod wedi'i gyhoeddi a bod yr Agenda a'r adroddiadau 
ar gael ar wefan yr Awdurdod. 

o nid oedd y cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. 
o roedd y cyfarfod yn cael ei recordio i gynorthwyo i wirio'r cofnodion a bydd ar 

gael ar wefan yr Awdurdod yn ddiweddarach. 
  

1. Cyhoeddiadau Cadeirydd 
Mewn ymateb i gais gan Aelod, cadarnhaodd y Cadeirydd ei fod wedi trafod y 
posibilrwydd o gynnwys rhifau tudalennau ar yr Agenda gyda swyddogion. 
  

2. Datgan Budd 
Cyhoeddodd y Cynghorydd Annwen Hughes fuddiant personol a rhagfarnllyd yn 
Eitemau 4 (1) a 6 (1) (NP5 / 69 / ENF16C - tir ger Castell Mawr, Llanegryn) ar yr 
Agenda, o dan baragraffau 10 (2) (c) (i ) a 12 (1) o'r Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau 
a gadawsant y cyfarfod wrth i'r materion hyn gael eu trafod. 

   
3.  Cofnodion 

Derbyniwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gynhaliwyd ar 
8 Medi 2021 ac arwyddodd y Cadeirydd hwy fel cofnod cywir. 
  

Yn codi ar hynny, 
Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio 
Rhif Eitem (2) - NP4 / 11 / 160V - Gwesty Waterloo, Betws y Coed 
Mewn ymateb i gwestiwn, cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir fod yr 
ymgeisydd wedi cytuno i'r amod ychwanegol i liniaru a gwella'r defnydd o'r Gymraeg. 
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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 gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 
  Cyflwynwyd - Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar faterion 

polisi. 
  
(1)  Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft: Tirweddau Llechi Gogledd-orllewin Cymru 

Cyflwynwyd - Adroddiad ar y cyd gan Reolwr Polisi Cynllunio Cyngor Ynys Môn a 
Gwynedd a Swyddog Polisi Cynllunio APCE, i gymeradwyo'r Canllawiau Cynllunio 
Atodol drafft: Tirweddau Llechi Gogledd-orllewin Cymru, gydag unrhyw newidiadau 
angenrheidiol, ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus. 
  
Adroddwyd - Cyflwynodd y Swyddog Polisi Cynllunio yr adroddiad a'r Canllawiau 
Cynllunio Atodol drafft a chadarnhaodd fod Cabinet Cyngor Gwynedd wedi 
cymeradwyo'r CCA drafft yn ddiweddar heb ei newid. 
  
Ystyriodd yr aelodau yr adroddiad a'r Canllawiau Cynllunio Atodol drafft a gwneud y 
sylwadau a ganlyn: - 
-               mewn ymateb i bryder gan Aelod y bydd yn ofynnol i bob datblygiad ddarparu 

tystiolaeth o gydymffurfiad, dywedodd y Swyddog Polisi Cynllunio bod 
paragraffau 4.1 i 4.6 yn ei gwneud yn glir bod y wybodaeth ofynnol yn seiliedig ar 
raddfa'r datblygiad ac y bydd yn hysbysu datblygwyr o'r ystyriaethau a wneir gan 
swyddogion cynllunio wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio. 

-               mewn ymateb i gwestiwn, cadarnhaodd y Swyddog Polisi Cynllunio nad oedd 
unrhyw ran o'r dynodiad yng Nghonwy, felly, nid oedd y CCA yn berthnasol. 

-               Atgoffodd Aelod, er ei fod yn cydnabod cyfraniad y diwydiant llechi, yr Aelodau 
o'r cysylltiadau rhwng llechi Cymru a masnach caethweision, yn enwedig 
Chwarel Penrhyn. 

-              Trafododd yr aelodau fanteision ac anfanteision y dynodiad a pha wersi y gellid 
eu dysgu o Safleoedd Treftadaeth y Byd eraill. Cynghorodd y Swyddog Polisi 
Cynllunio ar y buddion i'r economi leol ac ati ac y bydd y Canllawiau Cynllunio 
Atodol yn cynorthwyo datblygwyr a swyddogion i grynhoi egwyddorion polisïau 
Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd ac Eryri.  

  
PENDERFYNWYD cymeradwyo'r Canllawiau Cynllunio Atodol: Tirweddau Llechi 
Gogledd-orllewin Cymru ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus.   

  
(2)  Crynodeb o Asesiad LUC (Ymgynghorydd Defnydd Tir) o fferm wynt Awel y Môr 

AEWMT (asesiad effaith weledol morlun / tirwedd) 
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Swyddog Polisi Cynllunio i gyflwyno cefndir i gynnig 
Awel y Môr, i benodi'r LUC, a'r argymhellion o'u hadolygiad AEWMT. 
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Adroddwyd - Cyflwynodd y Swyddog Polisi Cynllunio yr adroddiad a'r cefndir a 
chynghorodd fod cyfarfodydd pellach yn cael eu cynnull ym mis Tachwedd 2021 gyda 
Grwpiau Pwnc Arbenigol AEWMT a Datblygwyr RWE. Dywedodd y Swyddog Polisi 
Cynllunio nad oedd maint y cynnig yn dderbyniol i swyddogion o Barc Cenedlaethol 
Eryri, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy na Chyngor Sir Ynys Môn.  
  
Ystyriodd yr aelodau yr adroddiad a gwneud y sylwadau a ganlyn: - 
-           cododd Aelod gwestiwn mewn perthynas â thaliadau iawndal ar gyfer 

cymunedau yr effeithiwyd arnynt. 
-           Roedd yr aelodau'n cefnogi cynlluniau ynni adnewyddadwy ond yn mynegi 

pryderon ynghylch graddfa a maint y cynnig hwn. 
-           nododd Aelod fod y strwythurau'n uwch na'r ‘Shard’ ac y byddant yn 

arwyddocaol iawn yn y dirwedd ehangach.  
-           mewn ymateb i gwestiwn, dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir nad 

oedd gan yr Awdurdod bolisïau ar gyfer ffermydd gwynt ar y môr a chan fod y 
datblygiad y tu allan i ffin y Parc Cenedlaethol, gofynnwyd i'r Aelodau ystyried 
effaith weledol y cynllun. 

-           roedd Aelod yn teimlo, yng ngoleuni'r problemau cyfredol gyda'r cyflenwad nwy 
ac ati, a'r ffaith y bydd effaith weledol bob amser waeth beth yw maint y 
datblygiad, ni ddylai'r Awdurdod roi rhwystrau yn ffordd y datblygwyr a oedd yn 
buddsoddi mewn prosiect sydd angen bod yn hyfyw yn economaidd. 

-           nododd Aelod fod yna ffyrdd eraill o gynhyrchu ynni, ond gan fod y gwaith 
rhagarweiniol wedi'i wneud a bod y cynllun ar dir Ystâd y Goron, roedd yn teimlo 
nad oedd llawer y gellid ei wneud i atal y prosiect. Roedd yn cefnogi bwriad y 
datblygwr, ond fel cynnig nid oedd yn effeithiol, ac ni fyddai o unrhyw fudd i 
Gymru ychwaith o dan y fframwaith cyfredol.  

-        dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir y byddai cyfle i drafod buddion 
cymunedol ar wahân yn ddiweddarach. 
  

PENDERFYNWYD 
1. bod yr Aelodau, er eu bod yn cefnogi egwyddorion ynni 

adnewyddadwy, wedi mynegi pryderon ynghylch graddfa a dyluniad y 
cynnig cyfredol. 

2. y bydd y cynnig yn cael effeithiau andwyol sylweddol o rai 
safbwyntiau a rhannau o'r dirwedd yn y Parc Cenedlaethol ac i 
argymell y dylid archwilio mesurau lliniaru pellach p'un ai o ran lleihau 
maint yr arae, y gostyngiad yn uchder y tyrbin, neu'r ddau. 

 (3)  Cynllun Datblygu Lleol Eryri - Adroddiad Monitro Blynyddol ar gyfer 2020-21 
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Prif Swyddog Polisi Cynllunio i drafod a chymeradwyo 
cynnwys yr Adroddiad Monitro Blynyddol ar gyfer 2020-21. 
  
Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Swyddog Polisi Cynllunio yr adroddiad monitro a 
rhoddodd fanylion pellach i'r Aelodau am y prif ganfyddiadau. 
  
Ystyriodd yr aelodau yr Adroddiad Monitro a gwneud y sylwadau a ganlyn: - 
-        gofynnodd Aelod nad oedd yn gallu aros yn y cyfarfod, i'r Cyfarwyddwr Cynllunio a 

Rheoli Tir gyfleu ei farn bod nifer yr eiddo gwag yn ein cymunedau mor sylweddol 
â nifer y cartrefi gwyliau. 

-        cododd Aelod y mân wallau canlynol: - 
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para. 3.2 Allanfa o'r Undeb Ewropeaidd – diwygio’r adroddiad Cymraeg i ddarllen 
“Gadael yr Undeb Ewropeaidd”.   
tudalen 133 para. 5.18 - diwygio AMB Cymru i gofnodi bod y CCA drafft wedi'i 
ddiwygio ac ymgynghori arno a disgwylir iddo gael ei fabwysiadu Haf ‘2021'  
tudalen 205 (12) - i nodi y bydd argaeledd data'r cyfrifiad yn '2021' . 
Atodiad 1 - gofyn i'r wybodaeth gael ei nodi mewn tirwedd a fyddai'n gwella'r 
fformat. 

-        Para. Mae 5 (Hyrwyddo Cymunedau Iach a Chynaliadwy) yn cyfeirio at fesurau “i 
amddiffyn cymunedau rhag datblygiadau sy'n ansensitif i’r effaith ar y Gymraeg', 
ond Para. Nid yw 6 (Cefnogi Economi Wledig Gynaliadwy) yn cyfeirio at amddiffyn 
yr iaith a dylid ei chynnwys.  

-        Trafododd yr aelodau effaith datblygiadau ar y Gymraeg a sut roedd hyn yn cael ei 
fonitro. Cytunodd y Prif Swyddog Polisi Cynllunio y byddai monitro effeithiau 
datblygiadau o'r fath ar y Gymraeg yn arfer da ar gyfer y dyfodol. Teimlai'r 
Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ei bod yn rhy hwyr i'r Awdurdod ofyn i'r 
datblygwyr (tudalennau 166 a 167) ddarparu'r wybodaeth hon yn ôl-weithredol a 
chytunodd y Prif Swyddog Polisi Cynllunio i ofyn i'r Cymdeithasau Tai (Adra a 
Grŵp Cynefin) a fyddent yn barod i goladu'r wybodaeth ar ran yr Awdurdod.  

-        awgrymodd Aelod y byddai effeithiau'r datblygiadau hyn ar y Gymraeg yn dod i'r 
amlwg yn yr ysgolion lleol, bron yn syth. 

-        roedd Aelod, er yn croesawu'r adroddiad, yn meddwl tybed a oedd ffordd well o 
ddarparu'r trosolwg a gwneud y ddogfen yn fwy effeithiol. 

-        mewn ymateb i gwestiwn, nododd y Prif Swyddog Polisi Cynllunio fod yr AMB am y 
cyfnod Mawrth 2020 i Ebrill 2021 ac y bydd proses Craffu Carbon yr Awdurdod a'r 
strategaeth sydd ar ddod yn cael eu bwydo i'r adroddiad monitro ar gyfer 2021-22. 

  
PENDERFYNWYD 

1. nodi'r adroddiad. 
2. yn ddarostyngedig i'r diwygiadau fel yr amlinellwyd, i gymeradwyo'r 

Adroddiad Monitro Blynyddol i'w gyflwyno'n ffurfiol i Lywodraeth 
Cymru. 

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

  
  Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio sydd ynghlwm. 
  

7.  Penderfyniadau Dirprwyedig 
Cyflwynwyd a Derbyniwyd - Rhestr o geisiadau a benderfynwyd yn unol ag 
awdurdod dirprwyedig.  
  
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad .  

  
8.  Llythyr Ymateb gan Lywodraeth Cymru 
  Cyflwynwyd a Derbyniwyd - llythyr ymateb gan Julie James MS, y Gweinidog dros 

Newid Hinsawdd, i lythyr pryder y Cadeirydd ynghylch effaith lletai gosod ar gyfer 
gwyliau ac ail gartrefi ar bentrefi ym Mharc Cenedlaethol Eryri. 

  
 Ystyriodd yr aelodau y llythyr a gwneud y sylwadau a ganlyn: - 
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-        anogwyd Aelod gan y llythyr o ran parodrwydd Llywodraeth Cymru i edrych ar 
amodau lleol. 

-        nododd Aelod bryderon bod y Gweinidog wedi methu â deall nad oes prinder tai 
ond prinder cartrefi. Roedd eiddo y dylai pobl leol ei feddiannu bellach yn gartrefi 
gwyliau ac nid oedd amodau deiliadaeth leol fforddiadwy yn effeithiol mwyach.  
  

 PENDERFYNWYD nodi'r llythyr ymateb, er gwybodaeth . 
  
  

  
Daeth y cyfarfod i ben am 12.00 

 
 
 

= o = o = o = 
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ATODLEN O BENDERFYNIADAU CYNLLUNIO - 20fed O HYDREF 2021 

  
Rhif yr Eitem 
  
4.         Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 
(1)  NP5 / 78 / 45C - Codi adeilad amaethyddol, Bwthyn Jerusalem, Trawsfynydd. 

LL41 4YE 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r cefndir.  
PENDERFYNWYD rhoi caniatâd yn unol â'r argymhelliad. 

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

bwerau dirprwyedig a Rhestr Achosion Cydymffurfiaeth - Er Gwybodaeth 
  

Adroddwyd - Cyflwynwyd Mr. Dafydd Thomas, y Swyddog Cydymffurfiaeth Cynllunio 
sydd newydd ei benodi i’r Aelodau, a chroesawyd ef i'w gyfarfod cyntaf o'r Pwyllgor 
Cynllunio a Mynediad. 

  
Yn codi ar hynny, rhoddodd y Rheolwr Cynllunio Dros Dro fanylion pellach am y 
canlynol: - 

  NP5 / 50 / ENF562P - 62 Plas Panteidal, Aberdyfi. 
  Mewn ymateb i gwestiwn, dywedodd y Rheolwr Cynllunio Dros Dro fod y tor-rheolaeth 

parthed y decin oherwydd mai 'llety gwyliau' ydoedd ac nid annedd preswyl. Asesir 
pob achos unigol yn ôl ei deilyngdod ei hun a gall tor-rheolaeth fod oherwydd maint, 
uchder, hawliau datblygu a ganiateir ac ati.  

  NP5 / 69 / ENF16C - Tir ger Castell Mawr, Llanegryn. 
  Dywedodd y Rheolwr Cynllunio Dros Dro fod cais pellach yn cael ei brosesu ar hyn o 

bryd yn dilyn rhai anghysondebau. Roedd ail-ymgynghori ar y gweill, ac efallai y bydd 
y cais yn barod i'w gyflwyno i'r Pwyllgor Cynllunio a Mynediad ym mis Rhagfyr 
2021.                

  NP5 / 61 / ENF532D - Maes Parcio Pwll Nofio, Harlech. 
Cadarnhaodd y Rheolwr Cynllunio Dros Dro, pan dderbynnir cwyn gan Aelod o'r 
cyhoedd, bod gan swyddogion ddyletswydd statudol i ymchwilio. 
Yn codi ar hynny, 
-        Aeth yr aelodau ymlaen i drafod y cynnydd mewn cerbydau modur yn parcio dros 

nos heb awdurdod sydd wedi'i waethygu am bod rhai meysydd carafanau wedi 
amnewid lleiniau teithiol gyda lleiniau tymhorol. 

-        nododd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir fod hwn nid yn unig yn fater i Barc 
Cenedlaethol Eryri, ond ei fod yn broblem lawer mwy. 

-        teimlai Aelod na ddylid cyfeirio at y cynnydd mewn cartrefi modur fel problem, ond 
yn hytrach cyfle i gymunedau wneud refeniw ychwanegol. 

-        cynigiodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir y dylai'r Aelodau aros am 
ganlyniad y gwaith sy'n cael ei wneud gan y Grŵp Llywio Twristiaeth Gynaliadwy, 
dan arweiniad Cyngor Gwynedd, fel man cychwyn.  

-        cytunodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i drefnu cyflwyniad gan y Grŵp 
Llywio Twristiaeth Gynaliadwy i gyfarfod o'r Gweithgor Aelodau yn y dyfodol lle y 
gallai camau pellach, megis sefydlu Grŵp Tasg a Gorffen, gael eu hystyried bryd 
hynny. 

-        Cytunodd yr aelodau y dylid gwahodd grŵp swyddogion Gwynedd / APCE i ddod 
hefyd. 
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PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad ac aros am gyflwyniad gan y Grŵp Llywio 
Twristiaeth Gynaliadwy a grŵp swyddogion Gwynedd / APCE i gyfarfod o'r 
Gweithgor Aelodau yn y dyfodol. 
  

(2)  Diweddariad - Plas Nannau, Llanfachreth 
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Rheolwr Cynllunio Dros Dro i hysbysu'r Pwyllgor 
Cynllunio a Mynediad o'r sefyllfa ddiweddaraf mewn perthynas â chyflwr dirywiol Plas 
Nannau. 
  
Adroddwyd – cyflwynodd y Rheolwr Cynllunio Dros Dro'r adroddiad a'r cefndir a rhoi 
cyflwyniad sleidiau a lluniau drôn o'r adeilad i'r Aelodau.  
  
Ystyriodd yr aelodau y cynnydd hyd yma a'r camau nesaf arfaethedig a diolch i'r 
Rheolwr Cynllunio Dros Dro am yr adroddiad cynhwysfawr.  
  
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad. 

  
(3)  Cytundebau Adran 106 - Er Gwybodaeth 

PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad. 
  
(4)  Ceisiadau Heb Eu Penderfynu lle mae mwy na 13 wythnos wedi mynd heibio – Er 

Gwybodaeth 
  PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad. 
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Rhif Eitem 
/ Item No. 

Cyfeirnod / 
Reference No. 

Disgrifiad / Description. Swyddog Achos / 
Case Officer 

1 NP4/11/247N Codi nodwedd mynediad carreg ac 
arwydd a chaniatâd hysbyseb ar 
gyfer arwyddion ynghlwm wrth 
ddrychiad de-ddwyreiniol adeilad y 
ganolfan wybodaeth a 3 arwydd 
baner ynghlwm wrth byst goleuo 
presennol, Canolfan Wybodaeth Parc 
Cenedlaethol Eryri, Stablau'r Royal 
Oak, Betws y Coed / Erection of 
stone entrance feature and signage 
and advertisement consent for 
signage attached to southeast 
elevation of information centre 
building and 3 banner signs attached 
to existing lighting posts, Snowdonia 
National Park Information Centre, 
Royal Oak Stables, Betws y Coed. 
 

Mr. Richard Thomas 

2 NP4/29/512 Codi annedd arfaethedig, creu 
mynediad i gerbydau a gwaith 
cysylltiedig, Tir ger Tan Y Bryn, 
Glasgwm Road, Penmachno, Betws 
Y Coed / Proposed erection of 
dwelling, creation of vehicular access 
and associated works, Land adjacent 
to Tan Y Bryn, Glasgwm Road, 
Penmachno, Betws Y Coed. 
 

Mr. Richard Thomas 

3 NP5/62/405B Cadw mast 14m dros dro a’r offer 
cysylltiedig am 18 mis ychwanegol, 
Tir yn Fferm Talartro, Llanbedr / 
Retention of a temporary 14m mast 
and associated equipment for a 
further 18 months, Land at Talartro 
Farm, Llanbedr. 
 

Mr. Aled Lloyd 

4 NP5/65/370 Gosod mainc mewn pethynas a 
Priosect Awyr Dywyll yr Awdurdod, 
Maes Parcio, Farchynys, Bontddu / 
Installation of bench in association 
with the Authority’s Dark Sky Project, 
Car Park, Farchynys, Bontddu. 
 

Mrs. Sara D. Thomas 

5 NP5/78/207C Codi adeilad amaethyddol / storfa (Ail 
gais), Cae Coch, Trawsfynydd / 
Erection of agricultural/ storage 
building (Repeat Application), Cae 
Coch, Trawsfynydd. 
 

Mrs. Sara D. Thomas 
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EITEM RHIF 4.0



 
 
 

 
Crynodeb o’r Argymhelliad: 
 
RHOI caniatâd yn ddarostyngedig i amodau yn ymwneud â: 
 

 Dechrau ar y gwaith o fewn 5 mlynedd. 
 Yn unol â chynlluniau a gymeradwywyd. 
 Cyfyngu amser 
 Cydweddu adeiladwaith/carreg 
 Dim goleuadau annibynnol 
 

Y Rheswm (Rhesymau) Pam fod y Cais yn cael ei Adrodd i’r Pwyllgor: 
Cynllun Dirprwyo 
 
Cais gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 
 
Dynodiadau Tir / Cyfyngiadau 
 
Adeilad Traddodiadol 
Gyferbyn ag Ardal Cadwraeth 
O fewn Parth Risg Llifogydd 
 
 
 
 
 
 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 
– Pwyllgor Cynllunio a Mynediad. 

Dyddiad: 01/12/21 

  
  
Cais Rhif: NP4/11/247N  Dyddiad Cofrestru: 08/09/21 
  
Cymuned: Betws y Coed Cyfeirnod Grid: 279454 356613 
  
  
Swyddog Achos: Mr Richard Thomas Lleoliad: 
 Canolfan Wybodaeth Parc Cenedlaethol 

Eryri, Stablau'r Royal Oak, Betws y Coed.  
  
Ymgeisydd:  Disgrifiad: 
Ms. Awel Gruffydd 
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol 
Penrhyndeudraeth 
Gwynedd 
LL48 6LF  

Codi nodwedd mynediad carreg ac arwydd 
a chaniatâd hysbyseb ar gyfer arwyddion 
ynghlwm wrth ddrychiad de-ddwyreiniol 
adeilad y ganolfan wybodaeth a 3 arwydd 
baner ynghlwm wrth byst goleuo presennol.  
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EITEM RHIF 4.1



  
Disgrifiad o’r Safle a chefndir: 
 
Ar hyn o bryd mae Canolfan Groeso Ymwelwyr a Thwristiaeth yr Awdurdod 
hwn ac amrywiaeth o allfeydd a swyddfeydd manwerthu eraill yn meddiannu'r 
hen adeilad stablau hwn. Mae o wneuthuriad carreg gyda tho llechi mwynau 
naturiol. Mae o ddyluniad, ffurf a chymeriad traddodiadol ac mae wedi'i 
gynnwys ar restr adeiladau traddodiadol yr Awdurdod hwn. 
 
Mae gan yr adeilad dri phwynt mynediad i gerbydau a / neu gerddwyr o'r 
meysydd parcio cyhoeddus a'r briffordd sirol gyfagos. 
 
Mae'r cais hwn yn cynnig gwella un o'r pwyntiau mynediad i gerbydau / 
cerddwyr trwy nodwedd garreg gydag arwyddion nodwedd, arwyddion gwell 
ar ddrychiad de-ddwyreiniol yr adeilad ac arwyddion baner ynghlwm wrth byst 
lampau presennol wrth ddynesu at yr adeilad. 
 
Polisiau Cynllunio Perthnasol: 
 
Rhif Polisi Polisi 
CDLlE 2016-2031  
PD 1 Egwyddorion Datblygu Cyffredinol 
PS Ff Yr Amgylchedd Hanesyddol 
PD 6 Dyluniad a Deunyddiau Cynaliadwy 
PD 7 Adeiladau Rhestredig a Thraddodiadol 
PD 10 Hysbysebion ac Arwyddion 
Cymru’r Dyfodol 
2040 

 

Polisi 2 Llunio Twf ac Adfywio Trefol - Gwneud Lle Strategol 
Polisi 3 Llunio Twf ac Adfywio Trefol - Arweinyddiaeth y Sector 

Cyhoeddus 
Polisi 5 Cefnogi Economi Cefngwlad 
 
Ymgynghoriadau Statudol: 
 
Cyngor Cymuned Heb dderbyn sylwadau 
Awdurdod Priffyrdd Dim gwrthwynebiadau 
Awdurdod Priffyrdd LlC Dim cyfarwyddyd 
 
Ymateb i Gyhoeddusrwydd: 
 
Hysbysebwyd y cais ar ffurf rhybudd safle a llythyrau yn rhoi gwybod i’r 
cymdogion.  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ymatebion i’r cyhoeddusrwydd hyn. 
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1. Asesiad: 
 
1.1  Ar hyn o bryd, mae'r fynedfa i gerbydau / cerddwyr o'r briffordd gyfagos 

wedi'u marcio gan obelisg llechi wedi'i osod yn y dail presennol. Mae'r 
cynnig yn dangos cael gwared ar yr obelisg hwn a'i ddisodli hefo wal 
gerrig nodwedd gyda'r uchder uchaf o 1.4m i gyd-fynd â'r wal 
bresennol ar hyd Ffordd yr Orsaf. Bydd y wal nodwedd garreg hon 
wedi’i mewnosod gydag arwyddlun ‘CROESO’ yn cyfeirio’r cyhoedd at 
ganolfan ymwelwyr / groeso APCE. 
 

1.2  Ystyrir bod y wal nodwedd a'r arwyddluniau newydd hyn yn welliant ar 
yr obelisg cyfredol. Bydd yn codi proffil y ganolfan ymwelwyr / groeso 
ac ni fydd yn niweidio cymeriad presennol yr Ardal Gadwraeth ac yn 
rhoi ffocws i ymwelwyr er mwyn eu cyfeirio at ganolfan ymwelwyr / 
groeso yr Awdurdod. 
 

1.3  Ystyrir bod y defnydd arfaethedig o ddeunyddiau yn briodol a bydd yn 
gwella'r ardal. 
 

1.4  Mewn cysylltiad â'r nodwedd newydd hon mae arwyddion newydd 
arfaethedig i'w hatodi ar ddrychiad de-ddwyreiniol y ganolfan 
ymwelwyr, eto i godi proffil y ganolfan. Mae’r arwyddion newydd yn 
cynnwys arwyddlun ‘CROESO’ a logo adnabod y Parc Cenedlaethol. 
Yn ogystal, cynigir defnyddio'r 3 postyn lamp presennol wrth ddynesu 
at y ganolfan ymwelwyr i atodi arwyddion baner gyda dimensiynau o 
1.5m x 0.5m a fydd yn destun newid yn hysbysebu gwahanol 
ddigwyddiadau trwy'r tymhorau. 
 

1.5  O ystyried cydymffurfiaeth â pholisi CDLlE, ystyrir, yng ngoleuni'r ffurf 
dylunio a'r deunyddiau arfaethedig, nid oes gwrthdaro â pholisïau 1, Ff, 
6 a 7 CDLlE a bod yr arwyddion yn cydymffurfio â'r meini prawf fel y'u 
nodir ym mholisi 10 CDLlE. 
 

1.6   Mae gwella bioamrywiaeth ar ffurf agennau yn y wal gerrig arfaethedig 
 wedi'i gynnwys i ddarparu cynefinoedd rhywogaethau. 

 
1.7     Ymgynghorwyd ag Awdurdod Priffyrdd Cyngor Conwy a Llywodraeth 
         Cymru ar y nodwedd fynedfa newydd ac nid ydynt wedi codi unrhyw 
          wrthwynebiadau. 

 
2.  Casgliadau 
 
2.1   Ystyrir bod y nodwedd fynedfa arfaethedig wedi'i dylunio a'i gorffen  

 felly i wella proffil y ganolfan ymwelwyr / groeso heb niweidio cymeriad 
 yr Ardal Gadwraeth. 

 
2.2   Ystyrir bod yr arwyddion arfaethedig sydd ynghlwm wrth ddrychiad yr 

 adeilad a'r pyst lamp yn briodol wrth wella proffil y ganolfan a rhoi 
 ffocws i ymwelwyr. 
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2.3   Ni chafwyd unrhyw wrthwynebiadau i'r cynigion hyn. 
 
3.  Papurau Cefndirol ym Mhentwr Dogfennau Rhif 1: Na 
 
4.  Argymhelliad 
 
4.1  RHOI caniatâd yn ddarostyngedig i’r amodau a ganlyn: 
 
1. Rhaid dechrau'r datblygiad a ganiateir yma cyn pen PUM mlynedd o 

ddyddiad y penderfyniad hwn. 

2. Bydd yrhysbyseb ac unrhyw ffitiadau cysylltiedig a ganiateir yma yn cael 
eu symud oddi ar y safle yn eu cyfanrwydd heb fod yn hwyrach na 10 
mlynedd o ddyddiad y penderfyniad hwn neu 10 mlynedd ar ôl dyddiad 
cwblhau'r gwaith adeiladu, pa un bynnag fydd yn digwydd yn gyntaf. 

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

     • 001 1: General Arrangement 
     • 002 1: Proposed Building Elevation 
     • 003 1: Proposed Wall Elevation 

4. Ni chaniateir goleuo’n annibynnol yr hysbyseb a ganiateir trwy hyn ar 
unrhyw adeg o gwbl. 

5. Bydd rhaid i'r deunyddiau a ddefnyddir i adeiladu'r prif wal fod o'r un 
deunyddiau, gwead a lliw a'r waliau gyferbyn a'r wal bresennol ar hyd 
Ffordd Stesion. 

Rhesymau:  

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

2. Er mwyn cyd-fynd â Rheol 13(5) o'r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 
(Rheolaeth o Hysbysebion) Rheolau 1992. 

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

4. Er mwyn diogelu mwynderau gwelededd yr ardal yn unol â Pholisïau 
Cynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-2031 ac yn enwedig Polisi Datblygu 10. 

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

Project brief:

• Create a clear and visible gateway to the 
visitor centre on Station Road

• Provide improved signage to link in with 
the visitor centre building

• Improve the pedestrian connection from 
Station Road

• Retain access for residents

?entrance

poor signage

stone walling

· Creu mynedfa sydd yn weledol a chlir ar 
Stryd yr Orsaf

· Darparu arwyddion amgen i gysylltu ag 
adeilad y ganolfan ymwelwyr

· Gwella’r cyswllt i gerddwyr o Stryd Yr Orsaf

· Cadw mynediad i drigolion

Trosolwg

arwyddion gwael

wal gerrig

CAIS RHIF / APPLICATION No. - NP4/11/247N
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Station Road Entrance: Design Proposals
Proposed stone wall to match existing 
(signage incorporated into wall)

Stone sett paving introduced to create 
entrance threshold

Wal gerrig arfaethedig i gyd-fynd a’r wal bresennol 

Dyluniad Arfaethedig
Gosod palmant garreg i greu 
trothwy i’r fynedfa

CAIS RHIF / APPLICATION No. - NP4/11/247N
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Station Road Approach: Overview

poor visibility of 
bui ld ing + ivy 
covered tree

poor gate to park

route to 
visitor 
centre...?

potential use of 
light columns

Project brief:

• Create a link between the gateway from 
Station Road to the entrance into the 
visitor centre building

• Provide improved signage to guide 
visitors along the path and around the 
corner.

• Enhance visual links to the adjacent park

 Trosolwg

defnydd posib 
o’r colofnau

gwelededd gwael 
o’r adeilad+ 
Coeden Eiddew

giat wael i’r parc

· Creu cyswllt rhwng y fynedfa ar Stryd 
yr Orsaf i fynedfa adeilad y ganolfan 
ymwelwyr

· Darparu arwyddion amgen i arwain 
ymwelwyr ar y llwybr a rownd y gornel

· Gwella gwelededd i’r parc gerllaw

llwybr i’r 
ganolfan 
ymwelwyr?

CAIS RHIF / APPLICATION No. - NP4/11/247N
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Station Road Approach: Design ProposalsDyluniad Arfaethedig
CAIS RHIF / APPLICATION No. - NP4/11/247N
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Signage: Overview

high quality sign 
but poor visibility

poor quality 
signage 
materials and 
colour

Project brief:

• Create a signage design that ties in with 
the wider values of the National Park

• Create a visible and consistent "brand" for 
the visitor centre within the town

• Improve the visibility of the visitor centre 
building and the routes to it.

Deunyddiau a 
lliw arwyddion 
o ansawdd 
gwael)

Arwydd o ansawdd 
uchel ond anodd ei weld

 Trosolwg

· Creu dyluniad arwyddion sydd yn clymu 
gyda gwerthoedd ehangach y Parc 
Cenedlaethol

· Creu “brand” sydd yn weledol a chyson i’r 
ganolfan ymwelwyr o fewn y dref 

· Gwella gwelededd/ amlygrwydd adeilad 
y ganolfan ymwelwyr a’r llwybrau i’w 
gyrraedd

CAIS RHIF / APPLICATION No. - NP4/11/247N
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Signage: Building and Entrance Signage

Signage positioned on the building to 
maximise visibility from Station Road

National Park logo 
positioned on the end 
gable

 Yr Adeilad a’r Fynedfa

Logo’r Parc Cenedlaethol wedi 
ei osod ar dalcen yr adeilad

Arwyddion wedi eu gosod ar yr adeilad 
i wella gwelededd o Stryd yr Orsaf

CAIS RHIF / APPLICATION No. - NP4/11/247N
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Arwyddion Arfaethedig Stryd yr Orsaf

Drychiad Gorllewinol

Bonyn coeden bresennol i’w dynnu allan

Wal gerrig arfaethedig gydag arwyddion wedi eu 

am fanylion

Drychiad Deheuol

Drychiad Gorllewinol

Drychiad Deheuol

cobl cerrig  wedi eu hadfer 
arfaethedig

Adolygiadau:

Allwedd  

Graddfa: Fel y dangosir
Dyddiad:

gyda chaniatâd rheolydd Swyddfa Sefydlog ei 
Mawrhydi o dan drwydded rhif 186287

wal gerrig arfaethedig cornel y wal

cornel y wal

Arwyddion y fynedfa gyda 
llythrennau dur Corten wedi eu 

wal gerrig arfaethedig

Drychiad Gorllewinol (Stryd yr Orsaf)

Arwyddion y fynedfa gyda llythrennau 

Dyddiad Gan Gwiriwyd
Cleient:

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 
Prosiect: Canolfan Groeso Parc Cenedlaethol Eryri/ 
Teitl y dyluniad: 
Drychiad Wal Arfaethedig

Gwiriwyd

CAIS RHIF / APPLICATION No. - NP4/11/247N
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 Arwyddion arfaethedig i’r adeilad

dur Corten wedi eu gosod ar y wal 
gerrig bresennol

gyda chaniatâd rheolydd Swyddfa Sefydlog ei 
Mawrhydi o dan drwydded rhif 186287

Panel Arwydd

ychwanegol (logo’r Parc Cenedlaethol)

Allwedd 

Drychiad y Gogledd 

Cleient:  
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 
Prosiect: 
Canolfan Groeso Parc Cenedlaethol Eryri 
Teitl y dyluniad: 
Drychiad Wal Arfaethedig

Adolygiadau:
Dyddiad Gan Gwiriwyd

Drychiad A

Gweler Drychiad A

Graddfa: Fel y dangosir
Dyddiad:

Gwiriwyd

CAIS RHIF / APPLICATION No. - NP4/11/247N
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Design Development: Proposed Signage Options

CROESO

CROESO
Parc Cenedlaethol Eryri 

CROESO

CROESO
Parc Cenedlaethol Eryri 

Opsiynau arwyddion arfaethedig
CAIS RHIF / APPLICATION No. - NP4/11/247N
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12 Mainc Rough & Ready 
Crosswise gan Streetlife

Arwyddion i’w gosod ar ddrychiad deheuol yr 

1m  (ar ei bwynt lletaf)

Giat bresennol i’w newid gyda giat haearn 

Coblau cerrig arfaethedig

i’w glanhau

Allwedd:

Adolygiadau:
Dyddiad Gan Gwiriwyd

gyda chaniatâd rheolydd Swyddfa Sefydlog ei 
Mawrhydi o dan drwydded rhif 186287

Cleient:

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 
Prosiect: Canolfan Groeso Parc Cenedlaethol Eryri/ 
Teitl y dyluniad: 

Graddfa:
Dyddiad:

Gwiriwyd:

CAIS RHIF / APPLICATION No. - NP4/11/247N
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Crynodeb o’r Argymhelliad: 
 
GWRTHOD caniatâd am y rheswm canlynol: 
 

 Perygl i ddefnyddwyr eraill y ffordd oherwydd ymlediadau gwelededd 
cerbydau annigonol 

 
Y Rheswm (Rhesymau) Pam fod y Cais yn cael ei Adrodd i’r Pwyllgor: 
Cynllun Dirprwyo 
 
Cyngor Cymuned yn cefnogi 
 
Dynodiadau Tir / Cyfyngiadau: 
 
O fewn ffin datblygu tai 
  
Disgrifiad o’r Safle a chefndir: 
 
Mae'r safle sy'n destun y cais hwn yn dod o fewn y ffin datblygu tai ar gyfer 
Penmachno. Mae'n rhan o gae amaethyddol ehangach a ddefnyddir ar hyn o 
bryd ar gyfer pori. 
 
Mae'r safle wedi'i ddiffinio'n dda gyda wal gerrig gyda ffens bost a gwrth-stoc 
ar ochr y ffordd wal gerrig i'r ffin ddwyreiniol a ffens bren boriau clos i'r 
gorllewin. Ar hyn o bryd nid oes ffin i'r cae amaethyddol ehangach. 
 
Mae'r safle hwn yn agos at brif ardal adeiledig Penmachno ac mae'n dod o 
fewn y ffin datblygu tai gydag anheddau i'r gorllewin, mae yna gyfleuster 
cyhoeddus yn syth i'r dwyrain gydag anheddau eraill y tu hwnt a gellir ei 
ddisgrifio fel safle bwlch. 
 
 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 
– Pwyllgor Cynllunio a Mynediad. 

Dyddiad: 01/12/021 

  
  
Cais Rhif: NP4/29/512  Dyddiad Cofrestru: 21/07/21 
  
Cymuned: Bro Machno Cyfeirnod Grid: 278887.4 350609.7 
  
  
Swyddog Achos: Mr Richard Thomas Lleoliad: 
 Tir ger Tan Y Bryn, Glasgwm Road, 

Penmachno, Betws Y Coed. 
  
Ymgeisydd:  Disgrifiad: 
Iwan Evans 
c/o Agent  

Codi annedd arfaethedig , creu mynediad i 
gerbydau a gwaith cysylltiedig.  
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Polisiau Cynllunio Perthnasol:  
 
Rhif y Polisi Polisi 
CDLlE 2016 - 2031  
PS C Strategaeth Datblygu Gofodol 
PD 1 Egwyddorion Cynllunio Cyffredinol 
PD 6 Dyluniad a Deunyddiau Cynaliadwy 
PS G Tai 
PD 30 Tai Fforddiadwy 
Nodiadau Cynghorol Technegol  
18 Trafnidiaeth 
Cymru'r Dyfodol 2040  
Polisi 1 Ble Bydd Cymru’n tyfu 
Polisi 2 Llunio Twf ac Adfywio Trefol - Gwneud 

Lle Strategol 
Polisi 4 Cefnogi Cymunedau Cefngwlad 
 
Ymgynghoriadau Statudol: 
 
Cyngor Cymuned Cefnogi 
Awdurdod Priffyrdd Gwrthwynebu, argymell gwrthod 
Cyfoeth Naturiol Cymru Dim gwrthwynebiad 
Dŵr Cymru Dim gwrthwyenbiad, argymell amod a rhoi cyngor  
Ecoleg APCE Dim sylwadau 
 
Ymateb i gyhoeddusrwydd: 
 
Hysbysebwyd y cais ar ffurf rhybudd safle a llythyrau yn rhoi gwybod i’r 
cymdogion.  
 
Arweiniodd y cyhoeddusrwydd hwn at dderbyn un e-bost yn awgrymu y dylid 
newid yr annedd i amddiffyn amwynder cymdogion. 
 
1. Asesiad: 
 
1.1   Gan fod y safle hwn yn dod o fewn y ffin datblygu tai ar gyfer 

 Penmachno, a ddosberthir fel Anheddiad Eilaidd, mae gofynion polisi C 
 CDLlE wedi'u bodloni ar feini prawf lleoliad. Yn yr un modd, mae 
 gofynion Polisi H yn cael eu bodloni i'r graddau y mae maen prawf iii o 
 bolisi H yn nodi y gellir ystyried anheddau newydd yn ffafriol o fewn ffin 
 datblygu tai ar yr amod y byddai'n rhaid i 50% o'r anheddau ar 
 safleoedd am 2 neu fwy wneud cyfraniad i'r stoc tai fforddiadwy. Gan 
 fod hwn ar gyfer annedd sengl gellir ystyried annedd marchnad agored 
 yn ffafriol. 
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1.2   Mae'r cynlluniau arfaethedig yn dangos annedd tair ystafell wely gyda 
 llety byw digonol a garej ynghlwm. Mae dyluniad a ffurf yr annedd yn 
 gonfensiynol ac ystyrir ei fod yn dderbyniol ar gyfer lleoliad y pentref 
 hwn. 

 
1.3   Dangosir bod yr annedd arfaethedig wedi'i gosod yn ôl o'r briffordd 

 gyfagos i ganiatáu mynediad digonol i gerbydau, i barcio a throi. Yn y 
 cefn mae patio a gardd gymedrol. Dyluniwyd cyfeiriadedd ffenestri i 
 atal unrhyw amwynder rhag cael ei golli'n niweidiol i gymdogion. 

 
1.4   Dangosir un mynediad i gerbydau sy'n mynd i mewn i'r briffordd 

 gyfagos a fydd yn goolygu y byddai’n rhaid colli darn o wal gerrig. 
 Mae'r cynlluniau'n dangos y bydd wal gerrig yn cael ei hailadeiladu ar 
 hyd gweddill ymyl y briffordd. 

 
1.5   O ran gwella bioamrywiaeth, dangosir bod llinell wrych newydd yn cael 

 i phlannu ar hyd y ffin orllewinol fel yr argymhellir yn yr adroddiad 
 arolwg ecolegol a gyflwynwyd. 

 
1.6   Mae'r cyngor cymunedol wedi mynegi cefnogaeth i'r annedd 

 arfaethedig hon ac ni chafwyd unrhyw wrthwynebiadau gan 
 ymgyngoreion heblaw'r Awdurdod Priffyrdd, sydd wedi argymell 
 gwrthod. 

 
1.7   Derbyniwyd un e-bost gan ddarpar brynwr annedd cyfagos sy'n 

 awgrymu y dylid ailalinio'r annedd arfaethedig i'w symud yn ei blaen er 
 mwyn atal colli amwynder i anheddau cyfagos. Ar ôl ystyried hyn, ni 
 ystyrir y bydd yr annedd fel y dangosir yn arwain at golli amwynder yn 
 ormodol i anheddau cyfagos. 

 
 

  1.8  Mae'r Awdurdod Priffyrdd wedi gwrthwynebu'r cynnig hwn ac wedi 
 argymell gwrthod ar y sail y byddai'r mynediad arfaethedig i'r briffordd 
 gyfagos yn creu perygl i ddefnyddwyr eraill y ffordd i'r graddau nad yw'r 
 ymlediadau gwelededd cyraeddadwy yn cyrraedd y safonau sy'n 
 ofynnol ar gyfer annedd newydd yn y lleoliad hwn. 

 
1.9    Cyflenwodd yr ymgeiswyr ddata a gyflwynwyd gyda'r cais i ddangos 

 cyflymder a maint y traffig sy'n mynd heibio'r safle arfaethedig y gellid 
 ei ddefnyddio i farnu'n gywir safon y lledaeniadau gwelededd gofynnol 
 ac o bosibl is. Yn anffodus, cynhaliwyd yr arolwg ym mis Chwefror 
 2021 ar adeg pan roedd y wlad gyfan dan glo Covid 19 – ac nid oedd 
 efallai wedi rhoi gwir adlewyrchiad o gyflymder a maint y traffig sy'n 
 mynd heibio'r safle. 
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1.10  Gofynnwyd i'r ymgeiswyr ym mis Awst a mis Medi 2021 ddarparu data 
 yn seiliedig ar eleni yn ystod mis Awst neu fis Medi a allai fod wedi 
 dangos y gallai safon is fod yn dderbyniol ond hyd yma ac er gwaethaf 
 cais i ddarparu'r wybodaeth, maent wedi methu â gwneud hynny. Yn 
 absenoldeb data o'r fath, mae'r Awdurdod Priffyrdd wedi nodi mai'r 
 safon ofynnol a ddisgwylir fyddai gwelededd o 90m i'r ddau gyfeiriad, 
 sy'n anghyraeddadwy. 

 
1.11   Unwaith y bydd yr ymgeiswyr wedi cynnal arolwg priffyrdd priodol o 

 gyflymder a maint y traffig, byddent yn gallu ailgyflwyno'r cais a 
 gobeithio cyrraedd safon gwelededd y gall yr Awdurdod Priffyrdd ei 
 dderbyn. 

 
1.12   O ystyried yr uchod, ystyrir nad yw holl feini prawf polisi 1 CDLlE wedi'u 

 bodloni. O ganlyniad, mae'r annedd arfaethedig hon yn gwrthdaro â 
 pholisi 1. 

 
2.  Casgliadau: 
 
2.1  Er yr ystyrir bod lleoliad, dyluniad, ffurf a deiliadaeth yr annedd 

 arfaethedig hon yn cydymffurfio â pholisi a gellir edrych arno'n ffafriol 
 mae gwrthdaro â pholisi o ran ei fynediad i gerbydau i'r briffordd 
 gyfagos. 

 
2.2     O ganlyniad, mae'n rhaid gwneud argymhelliad i wrthod. 
 
3.      Papurau Cefndirol ym Mhentwr Dogfennau Rhif 1: Na 
 
4.  Argymhelliad: 
 
4.1     GWRTHOD y cais hwn am y rheswm a ganlyn: 
 
    1. Oherwydd bod yr ymgeisydd wedi methu â dangos ymlediadau 
 gwelededd cerbydau ar gyfer y cyfeiriad naill na'r llall ar y pwynt lle 
 mae'r mynediad cerbydol arfaethedig yn dod i mewn i'r briffordd sirol a 
 fyddai'n cyrraedd y safonau gofynnol fel sy'n ofynnol gan yr Awdurdod 
 Priffyrdd ac, o'i gymeradwyo, fod yn berygl i ddefnyddwyr eraill y ffordd, 
 mae'r cais yn gwrthdaro â pholisi 1 CDLlE ac NCT 18. 
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Gap in framework to allow 
water to discharge into rain 
garden soakaway from swale

Aco-multidrain sump 
connected swale inlet unit. 

Aco-channel fixed to 
manufacturer's instructions. 
Gradient 1:200

Swale 750mm width at base 
with max. 3H:1V slope to sides. 
Swale to discharge directly into 
rain garden soakaway.

Rain garden soakaway 11.0 x 4.5 x 0.34m 
minimum effective depth

Drive and parking area to be 
constructed using CellPave AP 
ground reinforcement tiles. 
Tiles filled with gravel

Corner units fixed at 
changes in direction

Downpipes discharged into 
channels using aco connections

4500

150mm dia. perforated pipe

Inspection chamber fixed over 
pipe for maintenance purposes
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Crynodeb o’r Argymhelliad: 
 
GWRTHOD am y rhesymau isod: 
 

 Andwyol i gymeriad y tirwedd  
 Nid yw’r safle yn dderbyniol fel safle parhaol 
 Safle Datblygu Parhaol ar gael gerllaw 
 Yr effaith ar eiddo preswyl gerllaw 

 
Y Rheswm (Rhesymau) Pam fod y Cais yn cael ei Adrodd i’r Pwyllgor: 
Cynllun Dirprwyo 
 
Cyngor Cymuned Llanbedr yn cefnogi, argymhelliad swyddog yn gwrthod. 
 
Dynodiadau Tir / Cyfyngiadau: 
 

 Cefngwlad agored 
 Parth Diogelu Maes Awyr Llanbedr 
 O fewn Parth Llif C1 
 

Datblygiad Arfaethedig: 
 
Caniatâd dros dro i gadw twr 14 metr o uchder wedi'i osod â 2 o antenau, 1 
Dysgl 0.6 metr, gosod dysgl loeren 1.2 metr ar y ddaear wedi'i gosod ar ffrâm 
balast o fewn tranc wedi'i amglychynu a ffens yn mesur 17.9 x 18.1 metr ac 
offer cysylltiedig am 18 mis arall. 
 
 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 
– Pwyllgor Cynllunio a Mynediad. 

Dyddiad: 01/12/2021 

  
  
Cais Rhif: NP5/62/405B  Dyddiad Cofrestru: 25/06/21 
  
Cymuned: Llanbedr Cyfeirnod Grid: 258025 326737 
  
  
Swyddog Achos: Mr Aled Lloyd Lleoliad: 
 Tir yn Fferm Talartro, Llanbedr. LL45 2DZ 
  
Ymgeisydd:  Disgrifiad: 
Cornerstone on behalf of Telefonica 
Hive 2 
1530 Arlington Business Park 
Theale 
RG7 4SA  

Cadw mast 14m dros dro a’r offer 
cysylltiedig am 18 mis ychwanegol.  
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Polisiau Cynllunio Perthnasol:  
 
Cynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-2031 
 
Rhif y Polisi Polisi 

A Pwrpasau’r Parc Cenedlaethol a Datblygiadau Cynaliadwy 
1 Egwyddorion Dat blygu Cyffredinol 
2 Datblygu a’r Tirwedd 
6 Dyluniad a Deunyddiau Cynaliadwy 
D Yr Amgylchedd Naturiol 
26 Telathrebu 

CCA:7 Tirweddau a Morluniau Eryri 
CCA:13 Asesiad Capasiti a Sensitifrwydd Tirwedd 
CCA: 15 Telathrebu 

 
Polisi a Chanllawiau Cynllunio Cenedlaethol: 
 
Polisi Cenedlaethol 
Cymru’r Dyfodol 2040 

 Polisi 4 – Cefnogi Cymunedau Gwledig 
 Polisi 14 – Cynllunio mewn Parthau Gweithredu Symudol 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 11) 2021 
Nodyn Cynghorol Technegol 19: Telathrebu 
 
Ymgynghoriadau: 
 
Cyngor Cymuned Llanbedr  Cefnogi – – Fel y dywedwyd eisoes 

mae'n bwysig iawn cael mast i'r gymuned 
yn Llanbedr, i ymwelwyr ac i bobl leol, 
sy'n ceisio gwneud bywoliaeth yn yr ardal. 
- Gobeithiwn y bydd y mast hwn yn cael 
ei gadw, ond mae'n resyn ei fod yn 
gytundeb dros dro. 

Cyfoeth Naturiol Cymru Dim gwrthwynebiad 
Cyngor Gwynedd – Gwarchod y 
Cyhoedd 

Dim sylwadau 

Ecoleg APCE Mae'r cais wedi'i sgrinio allan mewn 
unrhyw Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd 
(ARhC) ar y sail nad oes 
effeithiau tebygol unrhyw nodweddion o 
ACA Coed Derw Meirionnydd a 
Safleoedd Ystlumod yn sgil y datblygiad 
arfaethedig. 

 
Ymateb i Gyhoeddusrwydd: 
 
Rhoddwyd cyhoeddusrwydd i'r cais trwy rybudd safle, trwy lythyr at y Cyngor 
Cymuned ac ymgyngoreion statudol a thrwy lythyr at drigolion lleol. 
 

38



Derbyniwyd tri llythyr o wrthwynebiad yn nodi'r canlynol: 
 
• Mae safle mast parhaol wedi'i ddatblygu gerllaw 
• Effaith weledol ac amwynder ar eiddo preswyl cyfagos 
• Mae caniatâd wedi dod i ben ar y safle dros dro 
 
Asesiad: 
 
1.  Cefndir 
 
1.1  Er eglurder ac i fanylu ar yr amgylchiadau sy'n berthnasol i'r cais dan 

 sylw, cyfeirir yn yr adroddiad hwn at y safle dros dro a'r safle mast 
 parhaol presennol.  

 
1.2  Caniatawyd cyfeirnod cais cynllunio NP5 / 62/401 (safle parhaol) ym 

 mis Mawrth 2018 ar gyfer codi mast telathrebu 20M o uchder, yn agos 
 at safle'r cais (safle dros dro). Mae'r caniatâd ar gyfer y safle parhaol 
 wedi'i weithredu ac mae'r mast wedi'i godi. 

 
1.3  Ers codi'r mast (safle parhaol) bu trafodaethau rhwng yr ymgeisydd am 

 y cais cyfredol (safle dros dro) a'r asiant ar gyfer y safle mast parhaol. 
 

1.4  Bydd y safle parhaol yn cael ei weithredu gan drydydd parti ac mae 
asiant y safle dros dro wedi nodi nad yw defnyddio'r safle parhaol 
bellach yn hyfyw yn fasnachol. Mae hyn wedi arwain at yr ymgeisydd 
a'r tirfeddiannwr yn methu â gwneud cytundeb masnachol i 
ddefnyddio'r mast parhaol. 
 

1.5  Mae'r ymgeisydd ar gyfer y safle dros dro bellach wedi cadarnhau nad 
 yw'n fwriad ganddo ddefnyddio'r mast parhaol. Mae hyn wedi arwain at 
 gyflwyno'r cais cyfredol am gyfnod dros dro pellach i ganiatáu i'r 
 ymgeisydd ystyried opsiynau ar gyfer safle mast parhaol newydd yn yr 
 ardal. 

 
1.6  Mae'r Awdurdod wedi derbyn ymholiad cyn cyflwyno cais gan 

 ymgeisydd y safle dros dro ar gyfer gosod offer telathrebu ar fast sy'n 
 bodoli eisoes ar hen safle Maes Awyr Llanbedr. Mae'r ymholiad cyn 
 cyflwyno cais hwn yn cael ei asesu ar hyn o bryd. Pe bai'r cynnig hwn 
 yn dderbyniol ac os rhoddir caniatâd cynllunio, ni fydd angen y safle 
 dros dro mwyach, a bydd cwmpas ffôn symudol yn cael ei gynnal ar 
 gyfer ardal Llanbedr. 

 
1.7  Cyflwynwyd cais cynllunio ym mis Gorffennaf 2018 ar y (safle dros dro) 

 ar gyfer cadw'r mast a'r offer cysylltiedig am hyd at 12 mis. Rhoddwyd 
 caniatâd a daeth i ben ar 31 Hydref 2019.  
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1.8  Wrth ystyried y cais am fast dros dro, roedd swyddogion yn ymwybodol 
 bod trafodaethau yn mynd rhagddynt i sefydlu cwmpas (signal) o’r 
 mast parhaol. 

 
1.9  Rhoddwyd caniatâd dros dro. Nid oedd y safle, yn nhermau'r dirwedd, 

 ac oherwydd ei agosrwydd at eiddo preswyl yn dderbyniol fel safle 
 parhaol. 

 
1.10  Cyflwynwyd cais pellach (NP5/62/405B) (mast dros dro) ym mis 

 Tachwedd 2019 i gadw'r mast dros dro am 18 mis arall.  
 
1.11  Rhoddwyd caniatâd cynllunio ar 1 Mehefin 2020 ar gyfer cadw mast 

 14m dros dro ac offer cysylltiedig am 18 mis arall. Daeth y caniatâd i 
 ben ar 31 Mai 2021. 

 
1.12 Dywedwyd wrth yr asiant pan roddwyd caniatâd cynllunio NP5/62/405A 

 y byddai caniatâd dros dro pellach yn annhebygol o gael ei roi. 
 

1.13  Mae canllawiau cynllunio yn glir, pan geisir adnewyddu cyfnod 
 cyfyngedig, yn seiliedig ar gynsail y caniatad gwreiddiol, mai anaml y 
 gellir cyfiawnhau rhoi ail ganiatâd dros dro. Fel rheol dylid rhoi neu 
 wrthod caniatâd pellach os oes cyfiawnhad clir dros wneud hynny. 

 
1.14  Mae'r mast dros dro yn darparu gwasanaeth i bentref Llanbedr a'r ardal 

 gyfagos. Pe bai signal o'r mast dros dro yn peidio â gweithredu, mae 
 opsiynau eraill ar gyfer darpariaeth symudol eisoes yn bodoli. Ar hyn o 
 bryd nid yw'r  rhain yn cael eu defnyddio oherwydd rhesymau 
 masnachol preifat, yn hytrach  na rhesymau cynllunio defnydd tir.  

 
1.15  Mae'r cais hefyd yn cynnwys datganiad Cydymffurfiaeth â chomisiwn 

 rhyngwladol ar Ganllawiau Datguddiad Cyhoeddus Di-ioneiddio 
 Amddiffyn Rhag Ymbelydredd. 

 
2. Egwyddor Datblygu 
 
2.1  Y prif fater wrth ystyried cynigion fel hyn yw a yw lleoliad arfaethedig y 

 mast yn cael effaith annerbyniol ar dirwedd yr ardal ac ar ‘rinweddau 
 arbennig’ y Parc Cenedlaethol. 
 

2.2      Mae Polisi Datblygu 26 a Pholisi Cynllunio Cymru yn glir yn yr ystyr y 
 dylai cynigion ar gyfer datblygiadau telathrebu rannu mastiau 
 telathrebu lle bo hynny'n bosibl er mwyn sicrhau defnydd effeithlon o 
 seilwaith ac i leihau effaith amgylcheddol. Mewn achosion lle mae 
 mastiau gan wahanol weithredwyr wedi'u lleoli'n agos at ei gilydd, 
 dylai'r gweithredwyr gyfiawnhau'r dull hwn yn eu ceisiadau cynllunio. 
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2.3       Mae polisïau mwyaf perthnasol CDLlE mewn perthynas â thirwedd yn    
           cynnwys Polisi Strategol A a Pholisïau Datblygu 1, 2 a 26 ynghyd â   
           Chanllawiau Cynllunio Atodol 7,13 a 15. 
 
2.4      Mae angen ystyried lleoliad unrhyw fast telathrebu yn ofalus er mwyn 

 sicrhau bod y lleoliad, uchder, ffurf a graddfa yn gydnaws â 
 chynhwysedd a chymeriad y safle ac nad yw'n rhy amlwg yn y dirwedd. 
 

2.5  Mae Polisi Datblygu 26 CDLlE yn nodi Caniateir datblygiadau 
 telathrebu ar yr amod nad ydynt yn niweidio ymddangosiad a 
 chymeriad gweledol yr ardal yn sylweddol nac yn effeithio'n andwyol ar 
 ‘Rinweddau Arbennig’ y Parc Cenedlaethol ac amwynder y bobl sy'n 
 byw yn agos at y safle. 
 

2.6  Er bod swyddogion yn gyffredinol gefnogol i geisiadau i wella'r seilwaith 
 cyfathrebu, mae angen cymryd gofal fel bod lleoli'r isadeiledd ac yn 
 benodol lleoli mastiau mawr yn cael cyn lleied o effaith â phosibl ar y 
 dirwedd. 

 
2.7  Mae'r cais hwn am estyniad pellach o gyfnod dros dro, yn groes i'r 

 canllawiau cyfredol. 
 
3.  Ystyriaethau Cynllunio 
 
3.1  Mae swyddogion yn llwyr gydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaeth 

 symudol lle nad oes fawr ddim seilwaith cyfredol yn bodoli, ond mae 
 angen cymryd gofal pan fydd y safle wedi'i leoli mewn Parc 
 Cenedlaethol lle mae angen rhoi'r flaenoriaeth uchaf i amddiffyn a 
 gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol. 

 
3.2   Fodd bynnag, mae'r cais cyfredol am gyfnod dros dro pellach. Mae 

 canllawiau cynllunio yn glir, pan ofynnir am adnewyddiad cyfnod 
 cyfyngedig, yn seiliedig ar gynsail y caniatad gwreiddiol, mai anaml y 
 gellir cyfiawnhau rhoi ail ganiatâd dros dro y dylid rhoi caniatâd pellach 
 yn barhaol neu ei wrthod os yw'n glir cyfiawnhad dros wneud hynny. 

 
3.3  Mae Polisi Cynllunio Cymru rhan 5.3.4 yn nodi “Pwrpasau statudol 

 Parciau Cenedlaethol yw gwarchod a gwella eu harddwch naturiol, 
 bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol ac i hyrwyddo cyfleoedd i'r 
 cyhoedd  ddeall a mwynhau ei rinweddau arbennig. Lle mae'n 
 ymddangos bod gwrthdaro rhwng y pwrpasau hynny, rhoddir mwy o 
 bwys ar y cyntaf.  Mae Awdurdodau Parciau Cenedlaetholwedi'u 
 sefydlu i ddilyn y pwrpasau hyn, ac mae gan gyrff cyhoeddus eraill ac 
 awdurdodau perthnasol eraill ddyletswydd statudol i roi sylw i'r 
 pwrpasau hyn. Mae gan Awdurdodau Parciau Cenedlaethol 
 ddyletswydd hefyd i geisio meithrin lles economaidd a chymdeithasol 
 eu cymunedau lleol.” 
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3.4 Mae Polisi Datblygu 26 o CDLlE yn ymdrin yn benodol â tthelathrebu.  
Mae’r polisi hwn yn nodi caniateir datblygiadau telathrebu 
ar yr amod nad ydynt yn niweidio ymddangosiad gweledol yn 

 sylweddol na chymeriad yr ardal neu effeithio’n andwyol ar yr 
 ‘Rinweddau Arbennig’ y Parc Cenedlaethol ac amwynder pobl sy’n byw 
 yn agos at y safle. 
 
3.5  I fod yn dderbyniol a chydymffurfio â PD26 Dylai datblygiad telathrebu 

fodloni pob un o 5 maen prawf y polisi, a ystyrir yn eu tro isod. 
 
 Meini Prawf i. Gellir dangos na ellir darparu lefel dderbyniol o 
 wasanaeth trwy 

a) ddefnyddio safle sy'n fwy derbyniol yn amgylcheddol naill ai o 
fewn neu y tu allan i'r Parc, 
b) rhannu safle, mast, twr neu strwythurau eraill sy'n bodoli 

 eisoes. 
c) rhannu sianel danddaearol bresennol neu wedi'i chynllunio 
gyda chyfleustod arall. 

 
3.6  Mae'r lleoliad wedi'i nodi i ddarparu gwasanaeth dros dro yn unig. 
 
3.7  Mae mast yn y cyffiniau, felly mae rhannu yn opsiwn. 
 
3.8 Mae'r cynnig yn methu â chydymffurfio â'r maen prawf polisi hwn. 
 

Meini Prawf ii. Nid yw effaith gronnus y datblygiad ar y cyd â 
gosodiadau tebyg yn niweidio cymeriad gweledol neu ‘Rinweddau 
Arbennig’ y Parc Cenedlaethol yn sylweddol. 

 
Meini Prawf iii. Disgwylir i'r mast, yr antenau ac unrhyw 
strwythurau ategol fod wedi'u cynllunio'n dda ac yn cynrychioli'r 
opsiwn amgylcheddol ymarferol gorau. 

 
3.9 Gyda'r math hwn o ddatblygiad, mae'n anochel bod y strwythur 

arfaethedig yn rhannol weladwy o fannau cyhoeddus oherwydd yr 
angen iddo fod mewn lleoliad agored i sicrhau ei fod yn gweithio hyd 
eithaf ei allu. Fodd bynnag, yn yr achos hwn mae'r cynnig wedi'i leoli'n 
agos at eiddo preswyl, nid yw'n elwa o sgrinio naturiol ac nid yw'n 
cymathu yn y dirwedd. Felly, nid yw'n dderbyniol fel safle parhaol. 

   
3.10  Yn ogystal â'r safle parhaol mae mastiau eraill yn agos at y safle dros 

dro. Bydd effaith gronnus y datblygiad a bydd lleoli mast yn y lleoliad 
yn niweidio gweledol tirwedd y Parc Cenedlaethol yn sylweddol. 

 
3.11  Felly mae'r cynnig yn methu â chydymffurfio â meini prawf i, ii a iii o'r 
 polisi. 
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Meini Prawf iv. Yr allyriadau amledd radio o orsafoedd sylfaen 
symudol a chyfarpar yn cydymffurfio ag egwyddorion rhagofalus 
y cytunwyd arnynt yn genedlaethol. 

 
Meini prawf v. Pan fo risg o ymyrraeth radio sylweddol, lle gellir  
dangos y gellir goresgyn hyn trwy fesurau priodol. 

 
3.12   Mae Tystysgrif y Comisiwn Rhyngwladol ar Ddiogelu Ymbelydredd Di-

 ioneiddio (ICNIRP) wedi'i gyflwyno a nododd fod y cynnig yn 
 cydymffurfio yn llawn â'r canllawiau amlygiad cyhoeddus a sefydlwyd 
 gan yr (ICNIRP) 

 
 Mae'r cynnig yn cydymffurfio â meini prawf iv a v y polisi. 

 
3.13   Nod Polisi Datblygu 1 yw gwarchod a gwella Rhinweddau a Phwrpasau 

 Arbennig y Parc Cenedlaethol. 
 
3.14   Mae'r safle dros dro yn agos at eiddo preswyl, gyda'r eiddo agosaf 

 ddim ond tua 35 metr o'r safle fel ei fod yn gwrthwynebu'r safle parhaol 
 dros 150 metr o eiddo preswyl. 

 
3.15   Mae'r safle dros dro yn groes i feini prawf iii gan ei fod yn amlwg yn y 

 dirwedd ac yn niweidio amwynder eiddo cyfagos. 
 
3.16  Mae Polisi Datblygu 2 yn amddiffyn y Parc Cenedlaethol rhag 

 datblygiadau  nad ydynt yn parchu a gwarchod cymeriad, rhinweddau a 
 golygfeydd y dirwedd.  Bydd effeithiau annerbyniol ar y dirwedd yn 
 gyfyngedig ac yn cael sylw arbennig bydd yn rhaid amddiffyn 
 dynodiadau penodol. Mae swyddogion o'r farn nad yw'r safle mast dros 
 dro yn cymathu â’r dirwedd. 

 
3.17   Ystyrir bod y safle presennol yn annerbyniol yn nhermau'r dirwedd fel 

 safle parhaol gan ei fod yn lleoliad amlwg heb unrhyw sgrinio naturiol. 
 Mae'r safle mast datblygedig parhaol wedi'i leoli'n fwy synhwyrol gyda 
 choed a llwyni yn lleihau ei effaith ar y dirwedd. 

 
3.18   Roedd y safle i fod i fod fel safle dros dro am gyfnod o 6 mis, gyda 

 mast dros dro yn cael ei godi yn 2018 o dan yr hawliau datblygu a 
 ganiateir mewn argyfwng a roddwyd i Weithredwyr Cod Cyfathrebu 
 Electronig. 

 
 Nid yw'r cynnig yn cydymffurfio â PD2. 

 
3.19   Mae swyddogion wedi cynorthwyo'r broses o sefydlu safle parhaol trwy 

 roi dau ganiatâd dros dro. Mae'n resyn bod trafodaethau rhwng yr 
 ymgeisydd a  pherchennog y safle parhaol wedi methu.  Fodd bynnag, 
 ni ellir ystyried hyn fel cyfiawnhad nac fel ystyriaeth gynllunio 
 berthnasol am ganiatâd dros dro pellach. 
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4.  Casgliadau  
 
4.1   Mae swyddogion yn llwyr gydnabod pwysigrwydd darparu signal ar 

 gyfer y Rhwydwaith Gwasanaethau Brys lle nad oes fawr ddim 
 seilwaith cyfredol, os o gwbl, fodd bynnag, mae angen cymryd gofal 
 pan fydd y safle wedi'i leoli mewn Parc Cenedlaethol lle mae angen 
 rhoi'r flaenoriaeth uchaf i amddiffyn a gwella harddwch naturiol, bywyd 
 gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol. 

 
4.2   Ni ellir cyfiawnhau ymestyn caniatâd dros dro pellach. 
 
4.3   Rhoddwyd digon o amser i'r ymgeisydd ddatblygu safle derbyniol arall. 
 
4.4   Os gwrthodir y cais, bydd angen dechrau ar gamau gorfodi, oni bai bod 

 y mast telathrebu a'r offer cysylltiedig yn cael eu symud, a bod y safle'n 
 cael ei adfer i'w gyflwr blaenorol. 

 
4.5   Bydd unrhyw hysbysiad gorfodi a gyflwynir yn nodi amser i 

 gydymffurfio â'r gofynion a rhagwelir y bydd hyn rhwng chwech a 
 deuddeg mis, a fydd yn rhoi amser i weithredwr y safle mast dros dro 
 ddatblygu safle parhaol. 

 
Papurau Cefndirol ym Mhentwr Dogfennau Rhif 1: Oes 
 
ARGYMHELLIAD:  GWRTHOD caniatâd Cynllunio am y rhesymau isod:  
 
1. Oherwydd ei leoliad amlwg, byddai sefydlu safle parhaol yn nodwedd 

anghydweddol yn y dirwedd. Felly mae'r cynnig yn groes i Bolisi Datblygu 
1 a 2 Cynllun Datblygu Lleol Eryri, sy'n ceisio amddiffyn tirwedd Parc 
Cenedlaethol Eryri ac amwynder eiddo cyfagos. 

2. Mae'r cynnig yn methu â chydymffurfio â gofynion Polisi Datblygu 26, yn 
benodol meini prawf i, ii a ii yn yr ystyr bod safle mast parhaol yn agos, a 
byddai sefydlu safle pellach yn niweidio cymeriad gweledol y Parc 
Cenedlaethol. 
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Crynodeb o’r Argymhelliad: 
 
RHOI caniatâd yn ddarostyngedig i amodau a grynhoir isod: 
 

 Dechrau ar y gwaith o fewn 5 mlynedd 
 Yn unol â chynlluniau a gymeradwywyd 

 
Y Rheswm (Rhesymau) Pam fod y Cais yn cael ei Adrodd i’r Pwyllgor: 
Cynllun Dirprwyo 
  
Cais yr Awdurdod. 
 
Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (AEA): 
 
Mae’r datblygiad wedi bod yn destun barn sgrinio a ddaeth i’r casgliad nid yw’r 
datblygiad yn ddatblygiad AEA. 
 
Dynodiadau Tir / Cyfyngiadau:  
 
Cefngwlad Agored 
O fewn ardal Gorchymyn Gwarchod Coed  
O fewn ACA Safle Coed Derw Meirionnydd 
Yn agos at lwybrau 
 
Disgrifiad o’r Safle: 
 
Mae'r safle wedi'i leoli ym maes parcio Fachynys sy'n gyfagos i briffordd yr 
A496 tua 0.5km i'r gorllewin o anheddiad Bontddu. 
 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 
– Pwyllgor Cynllunio a Mynediad. 

Dyddiad: 01/12/2021 

  
  
Cais Rhif: NP5/65/370  Dyddiad Cofrestru: 28/09/21 
  
Cymuned: Llanelltyd Cyfeirnod Grid: 266435.9 318690.3 
  
  
Swyddog Achos: Mrs. Sara Thomas Lleoliad: 
 Maes Parcio, Farchynys, Bontddu. 
  
Ymgeisydd:  Disgrifiad: 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol 
Penrhyndeudraeth 
Gwynedd 
LL48 6LF  

Gosod mainc mewn pethynas a Priosect 
Awyr Dywyll yr Awdurdod.  
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Yr Awdurdod hwn sy'n berchen ar y maes parcio hwn ac yn ei reoli. 
 
Datblygiad Arfaethedig: 
 
Mae'r datblygiad yn cynnwys gosod man eistedd / mainc bwrpasol ar dir 
amwynder sy'n amgylchynu'r maes parcio mewn cysylltiad â phrosiect Awyr 
Dywyll yr Awdurdod. 
 
Dyluniwyd y fainc ddur fel ei bod yn edyrch fel bonyn coeden gyda 3 sedd sy'n 
wynebu tuag allan yn eistedd ar blinth concrit. Mae'r cynlluniau'n dangos bod 
gan y strwythur ddiamedr o 2.165m gydag uchder uchaf o 1m. 
 
Bydd y fainc wedi'i hadeiladu o fetel galfanedig gyda gorffeniad efydd brown. 
 
Polisiau Cynllunio Perthnasol: 
 
Cynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-2031 

•  PS A: Pwrpasau’r Parc Cenedlaethol a Datblygiadau  
       Cynaliadwy 
• PD 1: Egwyddorion Datblygu Cyffredinol 
• PD 2: Datblygu a’r Tirwedd 
• PD 6: Dyluniad a Deunyddiau Cynaliadwy 
• PS D: Yr Amgylchedd Naturiol 

 
Polisiau Cenedlaethol 

Cymru’r Dyfodol: Cynllun Cenedlaethol 2040 
 

Ymgynghoriadau: 
 

 
1 Asesiad: 
 
Egwyddor Datblygu 
 
1.1 Yn seiliedig ar gyd-destun Polisi Strategol A & D a Pholisi Datblygu 1, 

ystyrir bod yr egwyddor o leoli ardal eistedd / mainc ar dir o fewn 
cyfleuster parcio ceir PCE Fachynys yn dderbyniol.  

 
1.2 Ystyriaethau Cynllunio 
 
1.3  Byddai'r datblygiad arfaethedig wedi'i leoli ar dir sy'n eiddo i'r Awdurdod 

o fewn ffin y maes parcio presennol. 
 
1.4  O ystyried maint yr ardal eistedd a'i dyluniad a'i lleoliad, daeth i'r 

casgliad na fyddai'n niweidio cymeriad yr ardal nac yn rhy amlwg yn y 
dirwedd. 

 

Cyngor Cymuned Cefnogi 
Ecoleg APCE Dim gwrthwynebiad, dim angen ARhC. 
Cyfoeth Naturiol Cymru Disgwyl ymateb 
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1.5  Mae'r cynnig yn rhan o brosiect Awyr Dywyll yr Awdurdod, gyda'r bwriad 
o annog ymwelwyr sy'n defnyddio'r maes parcio / llwybrau troed cyfagos 
i oedi ac eistedd ar y fainc i arsylwi ar yr awyr dywyll. Ystyrir bod hyn yn 
cynorthwyo i hyrwyddo cyfleoedd i'r cyhoedd ddeall a mwynhau 
‘rhinweddau arbennig’ yr ardal yn unol â pholisi Strategol A a phharc 
Cenedlaethol CDLlE. 

 
1.6  Gan fod y safle wedi'i leoli yn ACA Coed Derw ac Ysltumod Meirionnydd 

mae ecolegydd yr Awdurdod wedi cynnal ymarferiad sgrinio fel sy'n 
ofynnol o dan Reoliad 63 o Reoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a 
Rhywogaethau 2017. 

 
1.7 Daeth yr ymarferiad sgrinio hwn i'r casgliad na fyddai'r cynnig yn arwain 

at effaith sylweddol debygol ar unrhyw un o nodweddion yr Ardal 
Gadwraeth Arbennig (ACA). O ganlyniad, daeth i'r casgliad y gallai 
effeithiau sylweddol tebygol gael eu diystyru ar eu pen eu hunain ar 
nodweddion cymwys yr ACA. 

 
Casgliadau 
 
1.8    Gan ystyried yr uchod, deuir i'r casgliad y gall y cynnig fod yn dderbyniol 
         a chydymffurfio â'r polisïau a nodir yn CDLlE yn ddarostyngedig i 
         amodau priodol. 
 
Papurau Cefndirol ym Mhentwr Dogfennau Rhif 1: Oes 

 
ARGYMHELLIAD: RHOI caniatâd i’r datblygiad yn ddarostyngedig i’r amodau 
a ganlyn: 
 
1. Rhaid dechrau'r datblygiad a ganiateir yma cyn pen PUM mlynedd o 

ddyddiad y penderfyniad hwn. 

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

     Dark Sky's Metal Bench drawing received 17.05.21 
     Location Plan received 17.05.21 

Rhesymau:  

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

2. Er mwyn diffinio’r caniatâd ac i osgoi amheuaeth. 
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Crynodeb o’r Argymhelliad: 
 
RHOI caniatâd yn ddarostyngedig i amodau a grynhoir isod: 
 

 Dechrau ar y Gwaith o fewn 5 mlynedd 
 Yn unol â chynlluniau a gymeradwywyd 
 Lliw allanol yr adeilad i fod yn llwydlas BS18 B29 
 Cyflawni gwelliant bioamrywiaeth 

 
Y Rheswm (Rhesymau) Pam fod y Cais yn cael ei Adrodd i’r Pwyllgor: 
Cynllun Dirprwyo 
 
Mae’r cais yn berthnasol i aelod o’r Awdurdod. 
 
Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (AEA): 
 
Mae’r datblygiad wedi bod yn destun barn sgrinio a ddaeth i’r casgliad nid yw’r 
datblygiad yn ddatblygiad AEA. 
 
Dynodiadau Tir / Cyfyngiadau:  
Cefngwlad agored 
 
Disgrifiad o’r Safle: 
 
Mae'r safle wedi'i leoli ar safle maes glas ar dir rhwng y briffordd trwy'r pentref 
a Llyn Trawsfynydd. 
 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 
– Pwyllgor Cynllunio a Mynediad. 

Dyddiad: 01/12/2021 

  
  
Cais Rhif: NP5/78/207C  Dyddiad Cofrestru: 01/10/21 
  
Cymuned: Trawsfynydd Cyfeirnod Grid: 270633 335913 
  
  
Swyddog Achos: Mrs. Sara Thomas Lleoliad: 
 Cae Coch, Trawsfynydd. LL41 4UG 
  
Ymgeisydd:  Disgrifiad: 
Dr. Alwyn Jones 
Cae Coch 
Trawsfynydd 
Blaenau Ffestiniog 
Gwynedd 
LL41 4UG  

Codi adeilad amaethyddol / storfa (Ail gais).  
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Gellir cyrraedd y safle ar drac o Stryd Pen y Garreg rhwng 1 Bryn Celyn a 
Phen Rhiw. 
 
Mae'r tir yn rhan o ddaliad bach 4.5ha a nodwyd fel Cae Coch. Troswyd yr 
annedd cysylltiedig yn adeiladau allanol amaethyddol yn dilyn caniatâd yn 
2001. 
 
Cefndir: 
 
Mae hwn yn gais ailadroddus yn dilyn gwrthod cais blaenorol am sied a thrac 
ar y daliad ar safle i'r gogledd o safle presennol y cais. Gwrthodwyd y cais 
hwnnw oherwydd maint a lleoliad yr adeilad arfaethedig, y cyfiawnhad a 
gyflwynwyd, cynnwys trac mynediad ar wahân a diffyg gwella bioamrywiaeth. 
 
Datblygiad Arfaethedig: 

 
Mae'r cynnig yn cynnwys adeiladu adeilad allanol ar wahân a ddisgrifir fel 
adeilad / storfa amaethyddol. 
 
Cynigir y bydd gan yr adeilad arwynebedd llawr o 85 metr sgwâr o uchder i 
fargod o 3.6m ac uchder i'r grib o 4.8m. Dangosir waliau a'r to fel cladin dur 
proffil blwch glas llechi gydag un agoriad mawr ar y drychiad deheuol gyda 
drws caead rholer ac un drws personél llai. 
 
Byddid yn cael mynediad i'r adeilad trwy'r fynedfa bresennol i'r annedd 
gysylltiedig. 
 
Mae'r ymgeisydd yn defnyddio'r tir i gadw gwartheg ac mae angen yr adeilad 
arno i storio bwyd anifeiliaid, cyfarpar, offer, pren, ac ati. 
 
Polisiau Cynllunio Perthnasol: 
 
Cynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-2031 

•  PS A: Pwrpasau’r Parc Cenedlaethol a Datblygiadau 
•  Cynaliadwy 
•  PS C: Strategaeth Datblygu Gofodol 
• PD 1: Egwyddorion Datblygu Cyffredinol 
• PD 2: Datblygu a’r Tirwedd 
• PD 6: Dyluniad a Deunyddiau Cynaliadwy 
• PS D: Yr Amgylchedd Naturiol 

 
Polisiau Cenedlaethol -  
Cymru’r Dyfodol – Cynllun Cenedlaethol 2040 
Polisi 4 –  Cefnogi Cymunedau Cefngwlad 
Polisi 5 – Cefnogi’r Economi Cefngwlad 
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Ymgynghoriadau: 
 

 
1 Asesiad: 
 
Egwyddor Datblygu 
 
1.1 Based on the context of Strategic Policy C and Development Policy 1, it 

is considered that the principle of the construction of a small agricultural 
building on this site is acceptable. The reasons for the refusal of the 
previous application (that being siting, justification, scale and biodiversity 
enhancement) are considered to have been overcome.  

 
1.2 Ystyriaethau Cynllunio 
 
Cyd-destun, dyluniad a chyfiawnhad safle 
 

1.3  Mae'r datblygiad arfaethedig wedi'i leoli ar ddaliad bach o oddeutu 
4.5ha. Nid oes unrhyw adeiladau allanol amaethyddol eraill ar y safle. 

 
1.4  Gan ystyried graddfa (85 metr sgwâr) a ffurf yr adeilad a'i leoliad yn 

agos at yr annedd, ystyrir bod y datblygiad yn gydnaws â chynhwysedd 
a chymeriad y safle. Mae'r adeilad wedi'i leihau o ran maint o 125 metr 
sgwâr i 85 metr sgwâr ac mae'r elfen trac mynediad newydd wedi'i 
dynnu o'r cynnig sydd, mewn ymgynghoriad ag adran amaethyddol yr 
Awdurdod, yn cael ei ystyried yn dderbyniol ar gyfer daliad 4.5ha. 

 
1.5  Ystyrir bod y deunyddiau a gynigir yn dderbyniol ar gyfer adeilad 

amaethyddol. Er mwyn osgoi amheuaeth, gosodir amod i sicrhau 
gorffeniad lliw y cladin dalen wedi'i broffilio o wneuthuriad metel lliw 
glas llechi BS18B29. 

 

Effaith weledol ac ar y dirwedd 
 
1.6 Byddai'r adeilad wedi'i leoli'n agosach at yr annedd gysylltiedig na'r 
 cais blaenorol ac felly ni fyddai'n rhy amlwg yn y dirwedd nac yn cael ei 
 ystyried yn strwythur ynysig.  
 
 
 
 
 
 

Cyngor Cymuned Cefnogi 
Ecoleg APCE Dim gwrthwynebiad 
Amaeth APCE Dim gwrthwynebiad, mae adeilad yn briodol 

i faint y daliad ac mae'r deunyddiau yn 
dderbyniol. 

Cyngor Gwynedd –SAB Efallai y bydd angen cais SUDS 
Trydedd Partion Heb dderbyn sylwadau 
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Ecoleg 
 
1.7    Cynigir gwella bioamrywiaeth trwy blannu gwrych 22m o amgylch ffin 
         bresennol y wal gerrig i'r de-orllewin o'r adeilad a gosod blwch ystlumod 
         ar ddrychiad de-ddwyreiniol yr adeilad. Mae ecolegydd yr Awdurdod 
         wedi cadarnhau y byddai hyn yn dderbyniol ac yn bodloni'r gofyniad 
         mewn perthynas â darparu gwella bioamrywiaeth. Byddai  gyflawni hyn 
         yn cael ei sicrhau trwy amod cynllunio wedi'i eirio'n briodol. 
 

Casgliadau 
 
1.8    Gan ystyried yr uchod, deuir i'r casgliad y gall y cynnig fod yn dderbyniol 
         a chydymffurfio â'r polisïau a nodir yn CDLlE yn ddarostyngedig i 
         amodau priodol. 
 
Papurau Cefndirol ym Mhentwr Dogfennau Rhif 1: Na 

 
ARGYMHELLIAD: RHOI caniatâd i’r datblygiad yn ddarostyngedig i’r amodau 
a ganlyn: 
 
1. Rhaid dechrau'r datblygiad a ganiateir yma cyn pen PUM mlynedd o 

ddyddiad y penderfyniad hwn. 

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

     Proposed Storage shed Plans and Elevations 
     Location Plan and Proposed Block Plan 

3. Bydd rhaid i sitennau to a chladin wal yr adeilad newydd a ganiateir yma 
gael eu cwblhau gyda sitennau dur bocs proffil lliw llwydlas BS18B29 ac 
wedyn eu cadw felly. 

4. Bydd rhaid i'r mesurau gwelliant bioamrywiaeth a ddangosir ar y Cynllun 
Gwelliannau Bioamrywiaeth a gyflwynwyd ac a dderbyniwyd 10.11.21 gael 
eu gwneud o fewn 3 mis o gwblhau'n sylweddol y datblygiad a ganiateir 
yma. 

Rhesymau:  

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

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

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

4. Er mwyn gwarchod a gwella mwynderau gwelededd yr ardal ac i sicrhau 
cyflawni gwelliannau bioamrywiaeth ar y safle yn unol â polisiau Cynllun 
Datblygu Lleol Eryri ac yn enwedig Polisi 1, Polisi Strategol D a Paragraff 
6.4.5 o Bolisi Cynllunio Cymru. 
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                                                                         EITEM RHIF.  5.1 
  

   
CYFARFOD 

  
 Pwyllgor Cynllunio a Mynediad 
  

  
DYDDIAD 

  
01 Rhagfyr 2021 
  

  
TEITL 
  

  
Diweddariad ar Wariant Symiau Cymudo 

  
ADRODDIAD GAN 
  

  
Geraint Evans, Swyddog Cynllunio (Polisi) 
  

  
PWRPAS 
  

  
I roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau am wariant a mentrau 
Symiau Cymudo. 
  

  
 

1. CEFNDIR 
 

1.1 Ers mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol cyntaf Eryri yn ôl yn 2011, mae'r Awdurdod 
wedi derbyn nifer o symiau cymudo / gohiriedig yn ymwneud â chyfraniadau ariannol 
tuag at ddarparu tai fforddiadwy yn unol â pholisïau'r cynllun. 
Er bod yr Awdurdod wedi nodi nifer o wahanol ffyrdd i ddosbarthu'r arian mewn canllaw 
cynllunio atodol, a fabwysiadwyd yn 2011, cytunodd yr aelodau yn ôl yn 2015 mai'r 
cynllun Cymorth Prynu oedd y dull a ffefrir i ddyrannu'r arian i sicrhau gwerth am arian 
i ddarparu fforddiadwy. tai i ddiwallu angen lleol yn y Parc. Yn ôl yn 2015, 
cymeradwyodd yr aelodau wariant o £100,000 o symiau cymudedig i'r Cynllun 
Cymorth Prynu trwy drefniant gyda Chymdeithas Tai Grwp Cynefin. 
  

1.2  Yn 2019, oherwydd y diffyg diddordeb a ddangosir yn y cynllun Cymorth Prynu, 
ystyriwyd bod angen ystyried gweithdrefnau ac opsiynau amgen. Ystyriwyd papur 
trafod yn ymwneud â phrotocol swm cymudedig tai fforddiadwy gan yr Aelodau ym 
mis Gorffennaf 2019. Yn dilyn hyn, mabwysiadwyd Protocol Gwariant Symiau Cymudo 
Tai Fforddiadwy ym mis Hydref 2019. 
  

1.3  Mae'r Protocol yn cadw'r cynllun Cymorth Prynu fel y cynllun a ffefrir. Mae hefyd yn 
rhestru mentrau / cynlluniau eraill y gall yr Awdurdod eu hystyried i gynorthwyo i 
ddarparu tai fforddiadwy i ddiwallu angen lleol yn ardal y Parc Cenedlaethol. Er mwyn 
sicrhau bod y cynlluniau mwyaf addas yn cael eu hystyried ar gyfer y symiau 
cymudedig, mae'r protocol yn pwysleisio'r angen am gydweithrediad agos rhwng 
Awdurdod y Parc Cenedlaethol a thimau strategaeth tai Awdurdodau Lleol Gwynedd 
a Chonwy. 
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1.4   Beth yw symiau cymudo? 
  
Gellir crynhoi symiau cymudo fel a ganlyn; 

   
 Mae symiau cymudo yn gyfraniadau ariannol ar gyfer darparu angen tai 

fforddiadwy oddi ar safle. 
 Mae'r polisi tai fforddiadwy yng Nghynllun Datblygu Lleol Eryri yn nodi y gellir 

gofyn am symiau cymudo ar gyfer darparu tai fforddiadwy ar gyfer angen lleol 
mewn achosion eithriadol. 

 Mae hyn yn arbennig o berthnasol gydag addasiadau unigol oherwydd bod 
polisi Cynllun Datblygu Lleol yn ceisio tai fforddiadwy 50% i ddiwallu angen 
lleol mewn perthynas â phob trosiad / addasiad. 

  
1.5           Faint yw'r swm cymudo? 

  
•         Cyfrifir y swm ariannol ar sail swm y Grant Tai Cymdeithasol ar gyfer hwyluso 

datblygiad cynllun tai fforddiadwy. Mae'r dull cyfrifo i'w gael yn y Canllawiau 
Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy (2019) a fabwysiadwyd ar hyn o bryd. Mae'r swm 
yn dibynnu ar faint a lleoliad yr annedd ac mae'n amrywio o £64,844 ar gyfer fflat 
un ystafell wely mewn ardal band 2 i £142,216 ar gyfer tŷ 7 person 4 ystafell wely 
mewn ardal band 3.  

•        Gyda throsiadu, oherwydd bod y polisi yn 50%, mae opsiwn naill ai darparu tai 
fforddiadwy anghenion lleol ar y safle trwy lofnodi Cytundeb 106 fforddiadwy lleol 
neu drwy dalu swm cymudo.  

•       Ar 1af Tachwedd 2021, mae'r Awdurdod wedi derbyn £454,844 o symiau cymudo 
tuag at ddarparu tai fforddiadwy lleol. O'r swm hwn, mae £86,000 wedi mynd i grant 
Prynwyr Tro Cyntaf Conwy a dyrennir £100,000 i'r cynllun Cymorth Prynu. Ar hyn 
o bryd mae £268,869 ar gael.  

  
1.6    Cynnydd hyd yma 

  
Fel yr amlygwyd uchod, yn ôl yn 2015 cytunodd yr aelodau i wario £100,000 o symiau 
cymudo tuag at y Cynllun Cymorth Prynu trwy drefniant gyda Chymdeithas Tai Grwp 
Cynefin. Y Cynllun Cymorth Prynu yw cynllun dewisol y Protocol o hyd i ddyrannu'r 
arian i sicrhau gwerth am arian i ddarparu tai fforddiadwy i ddiwallu angen lleol. Mae'r 
cynllun Cymorth Prynu yn targedu anghenion tai canolradd ac mae ar gyfer pobl leol 
na allant fforddio prynu cartref addas ar gyfer eu hanghenion ar y farchnad 
agored. Mae'r cynllun yn darparu benthyciadau rhwng 30% a 50% o werth marchnad 
agored y pryniant eiddo a ddymunir. Rhaid i berson lleol fod yn gymwys i gofrestru ar 
gofrestr Tai Teg hy cofrestr tai ganolradd o bobl sydd â diddordeb mewn bod yn 
berchen ar dŷ pan nad ydyn nhw'n gallu fforddio prynu ar y farchnad agored ar hyn o 
bryd.  
  
Hyd yma, ni chafwyd unrhyw geisiadau llwyddiannus am y cynllun Cymorth Prynu yn 
y Parc Cenedlaethol. Mae'r rheswm dros y diffyg diddordeb yn aneglur. Gall fod yn 
rhesymau personol neu resymau ariannol dyledus lle na all yr ymgeisydd sicrhau 
morgais. Mae'r Cynllun Cymorth Prynu yn cael ei farchnata ar wefan Tai Teg a thrwy 
eu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol ar facebook a instagram. Mae Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Eryri hefyd yn hyrwyddo'r cynllun trwy'r cyfryngau cymdeithasol ar eu 
cyfrif trydar / twitter a facebook sy'n cyfeirio darpar ymgeiswyr at wefan Tai Teg. 

  

61



 
 

Mae Tai Teg wedi hysbysu bod cais cyfredol wedi'i asesu fel un sy'n cwrdd â gofynion 
y cynllun. Mae talu'r benthyciad bellach yn dibynnu bod yr ymgeisydd yn dod o hyd i 
eiddo addas yn ardal Harlech. O ystyried prisiau tai yn codi, gallai'r benthyciad hwn 
ddefnyddio swm sylweddol o'r £100,000 sydd ar gael. Mae dau gais arall wrth gefn 
hefyd a allai fod yn addas ar gyfer y cynllun. 

  
1.7     Cynllun grant prynwyr tro cyntaf gyda Chyngor Conwy  

  
Ar ôl mabwysiadu'r protocol, cychwynnodd swyddogion Polisi drafodaethau gydag 
Awdurdod Tai Cyngor Conwy. Ffurfiwyd cynllun sy'n cydymffurfio ag un o'r opsiynau 
a restrir yn y Protocol (opsiwn g). Mae'r grant ar gyfer adnewyddu eiddo gwag gan 
brynwyr tro cyntaf. Bwriad y grant yw lleihau nifer y cartrefi gwag, trwy ddarparu 
cefnogaeth i brynwyr tro cyntaf i allu talu costau adnewyddu. Mae'r grant yn helpu i 
ddod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd preswyl, neu i drosi eiddo yn anheddau 
preswyl. Bydd amod yn cael ei osod bod rhaid byw yn y tŷ am gyfnod o 5 mlynedd, ac 
mae angen cysylltiad lleol. Dyrannwyd swm o £100,000 i'r cynllun. 
  
Lansiwyd y cynllun ym mis Ionawr 2020. Dros ddwy ffenestr ymgeisio, bu pedwar cais 
llwyddiannus hyd yma, gyda chyfanswm gwariant o £86,000. Mae'r eiddo wedi'u lleoli 
yn Rowen, Betws y Coed a Threfriw. Efallai y bydd cais pellach yn Nolwyddelan wedi'i 
gyflwyno'n fuan a fydd yn defnyddio'r swm a ddyrannwyd i'r cynllun. 
  

1.8  Mentrau eraill 
  
Mae Cyngor Conwy yn awyddus i archwilio ffyrdd pellach o ddefnyddio'r cronfeydd 
symiau cymudo. Cynhaliwyd trafodaethau hefyd gyda Chyngor Gwynedd, fodd 
bynnag, nid oes cynllun i ddefnyddio'r arian wedi'i gytuno eto. 
  
Mae cymunedau gwledig yn wynebu llawer o bwysau a heriau o ran argaeledd tai a 
fforddiadwyedd. Mae pandemig Covid-19 wedi arwain at bwysau pellach, gyda mwy 
yn gweithio gartref a galw cynyddol am ail gartrefi a llety gwyliau. Mae datblygu 
cynlluniau cartrefi fforddiadwy ar raddfa fach sy'n ofynnol mewn cymunedau gwledig 
yn dod yn fwyfwy anhyfyw. Yn ddiweddar, mae mwy a mwy o grwpiau cymunedol sy'n 
teimlo'r angen i fynd i'r afael â'r diffyg tai i drigolion lleol yn eu cymunedau ac i adeiladu 
cadernid cymunedol. Mewn rhai cymunedau efallai mai ymateb ar lefel gymunedol 
fydd y ffordd ymlaen, gan deilwra'r ateb i anghenion y gymuned. Byddai cael Swyddog 
Tai a arweinir gan y gymuned i weithredu a chanolbwyntio ar gymunedau'r Parc 
Cenedlaethol yn gymorth mawr i roi'r gefnogaeth a'r arbenigedd sydd eu hangen ar 
gymunedau gwledig i ymateb ar lefel gymunedol. Yn dilyn cyfarfod o Bartneriaid Tai 
Eryri yn ôl ym mis Mawrth 2021, awgrymwyd bod swyddogion y Parc Cenedlaethol yn 
gweithio gyda phartneriaid i gwmpasu'r posibilrwydd o sefydlu Partneriaeth i gefnogi 
swyddog tai a arweinir gan y Gymuned a arweinir yn weithredol gan y gymuned yn 
ardal y Parc Cenedlaethol. Gallai cronfeydd symiau cymudo, a ffynonellau cyllid eraill 
gynorthwyo i ariannu swydd dai a arweinir gan y Gymuned i roi'r gefnogaeth a'r 
arbenigedd sydd eu hangen ar gymunedau gwledig i ymateb ar lefel 
gymunedol . Mae'r Awdurdod yn parhau i yrru trafodaethau i geisio sefydlu 
partneriaeth ag adrannau tai Gwynedd a Conwy, Cymdeithasau Tai sy'n gweithredu 
yn Eryri a'r Tîm Creu Cartrefi Cymunedau, Canolfan Cydweithredol Cymru i gefnogi 
swyddog tai dan arweiniad Cymuned yn Eryri.  
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Mae cymunedau lleol yn ymateb i'r pwysau cynyddol ar y farchnad dai. Mae grwpiau 
lleol wedi'u ffurfio yn Aberdyfi a Phenmachno ac mae Swyddogion Polisi wedi bod yn 
rhan o gyfarfodydd a thrafodaethau gyda'r grwpiau. Yn sicr mae lle i grwpiau o'r fath 
ffurfio cynlluniau a mentrau sy'n unol â'r protocol ac sy'n gallu defnyddio'r gronfa 
symiau cymudo. Mae'r protocol yn cefnogi rôl bwysig yr Awdurdod Tai Lleol. Bydd yr 
Awdurdod yn parhau i weithio gyda'r Awdurdodau Tai Lleol a grwpiau cymunedol i 
ddod o hyd i fentrau addas.  
  

1.9 Casgliad 
  

Mae'r cynlluniau Cymorth Prynu yn parhau i gael eu marchnata ac efallai y bydd 
ymgeisydd addas yn derbyn grant yn y dyfodol agos. Mae'r grant prynwyr tro cyntaf 
gyda Chyngor Conwy wedi bod yn llwyddiant ac mae mwyafrif yr arian a ddyrannwyd 
i'r cynllun wedi'i wario. Bydd yr Awdurdod yn parhau i weithio gyda phartneriaid i yrru 
trafodaethau i geisio sefydlu dull partneriaeth i gefnogi swyddog tai a arweinir gan y 
Gymuned yn Eryri a gweithio gyda phartneriaid a chymunedau lleol i geisio mentrau 
addas ar gyfer y gronfa symiau cymudo.  
 

  
2. ARGYMHELLIAD 

  
Nodi a thrafod yr adroddiad. 
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PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD 

1 RHAGFYR 2021 
 

 

 

 

RHYBUDDION GORFODAETH, 
RHYBUDDION GORFODAETH 

ADEILAD RHESTREDIG A 
GYFLWYNWYD O DAN BWERAU 

DIRPRWYEDIG A RHESTR O 
ACHOSION CYDYMFFURFIAETH  
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EITEM RHIF 6.1



                                                                          AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 
 

PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD, 1 RHAGFYR 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 NP4/29/ENF514 October 2021 Llys Meddyg, Penmachno Creu Mynedfa Newydd Mewn cysylltiad gyda’r perchennog 
a’r mater yn cael ei drafod.  

2 NP5/50/ENF134D October 2021 9 Glandyfi Terrace, 
Aberdyfi 

Defnydd fel siop bwyd 
allan. 
 
 

Mewn cysylltiad gyda’r perchennog i 
gynghori bod angen cais cynllunio ar 
gyfer gwerthu bwyd twym oddi ar y 
safle. Ymateb wedi derbyn a chais 
cynllunio i’w gael ei gyflwyno.   
 

3 NP5/50/ENFL308C October 2021 Coast Deli & Diner, 
Copperhill Street, Aberdyfi 

Defnyddio’r eidd fel ty 
bwyta a bwyd allan. 

Mewn cysylltiad gyda’r perchennog i 
gynghori bod angen cais cynllunio ar 
gyfer gwerthu bwyd twym oddi ar y 
safle. Ymateb wedi derbyn a chais 
cynllunio i’w gael ei gyflwyno.   
 

4 NP5/58/ENF205K May 2021 Fronolau Hotel, Dolgellau Newidiadau allanol a 
chreu 6 uned preswyl 
hunan-gynhaliol.  

Cais cynllunio ôl-weithredol wedi'i 
gyflwyno ar gyfer yr addasiadau 
allanol i'r gwesty ac yn cael ei 
brosesu ar hyn o bryd.  
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Daeth yn amlwg yn ddiweddar bod 
adeilad y gwesty wedi'i isrannu'n 6 
uned ar wahân. Cyflwynwyd cyswllt 
â'r perchennog a'i asiant a 
chyflwynwyd Rhybudd Atal Cynllunio 
- yn aros am ymateb. 

5 NP5/62/ENF171D October 2021 The Mill Caravan Park, 
Llanbedr 

Gwaith peirianneg honedig 
a gosod 3 Pod.  
 

Mewn cysylltiad gyda’r perchennog 
ac wedi ymweld â’r safle. Mater yn 
cael ei drafod. 

6 NP5/62/ENF430 October 2021 Llwyn Onn, Llanbedr Gwaith peirianneg i’r 
fynedfa a chreu wal 
gynnal.  
 

Wedi ymweld â’r safle ac angen 
cysylltu gyda’r perchennog. 

7 NP5/78/ENFLB7T October 2021 Rhiw Goch Hotel, 
Bronaber, Trawsfynydd 

Defnydd honedig fel 
gwarchodfa anifeiliaid a 
defnydd preswyl o’r safle. 

Wedi ymweld â’r safle ac wedi bod 
mewn cysylltiad gyda pherchennog y 
safle a’r preswylydd presennol. Dim 
unrhyw doriad cynllunio wedi ei 
ddarganfod. Sefyllfa’n cael ei 
monitro. 

66



 
 
 
 
 
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  

8 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.  

Cysylltwyd ymhellach mewn 
perthynas â chyflwyno cais. 
Aros am ymateb.  

9 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. 

Bellach mae asiant 
cynllunio wedi'i benodi i 
gyflwyno cais. 

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

Pod Llythyr wedi’i anfon i’r 
perchennog. 

Disgwyl derbyn cais. 

11 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. 
 

Cysylltwyd ymhellach mewn 
perthynas â chyflwyno cais. 

67



12 
 
 

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. 
 

 

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. 
Mae'r perchennog wedi 
cynghori bod cais am 
Dystysgrif Defnydd 
Cyfreithlon yn cael ei 
baratoi ar hyn o bryd. 
 

14 
 
 
 

NP5/62/ENF422 Mehefin 2021 Ty’r Graig, 
Llanbedr 

Ffenestr dormer 
newydd a chodi 
adeilad allanol. 

Cysylltwyd â'r perchennog 
ac mae trafodaethau'n 
digwydd. 

Yn disgwyl i gais cynllunio 
gael ei gyflwyno. 

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.  

Yn disgwyl i gais cynllunio 
gael ei gyflwyno. 
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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 
 
 
 

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. 
 

Derbyniwyd cais cynllunio 
ôl-weithredol ac mae'n cael 
ei brosesu ar hyn o bryd. 

17 
 
 
 
 

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. Wedi gofyn am 
ddiweddariad ar 6 Mai. Yn 
disgwyl ymateb. 
 
Cysylltwyd â'r perchennog i 
gynghori bod angen 
caniatâd cynllunio ar gyfer 
creu bwnd a hefyd y 
cyfleuster cawod / toiled.  
Disgwyl cais cynllunio. 
 

Derbyniwyd cais. Yn aros i 
gael ei ystyried. 
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NP5/58/ENF641 Awst 2021 Plas Bennar, 
Dyffryn Ardudwy 

Newid posibl yn y 
defnydd o annedd 
i lety gwyliau ar 
raddfa fawr 

Cyswllt wedi'i wneud gyda'r 
perchennog a chyfarfod y 
safle wedi'i drefnu ar gyfer 
dechrau Medi 2021. 

Cyfarfod wedi digwydd. 
Cais cynllunio bellach wedi'i 
dderbyn ac yn aros i'w 
ystyried.   
  

19 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. 
 

Derbyniwyd cais ac mae'n 
cael ei brosesu ar hyn o 
bryd. 

20 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 dderbyn. Disgwyl 
penderfyniad.  

21 
 
 
 

NP5/69/ENF301F Mehefin 2021 Maes Carafannau 
Llwyn Du 

Codi ffrâm 
ddringo plant 

 Llythyr wedi ei anfon i’r 
perchennog. 

Cais wedi’i dderbyn – yn 
annilys ar hyn o bryd. 
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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  

22 
 
 
 

NP3/12/ENF191 Mehefin 2021 Castell Cidwm, 
Betws Garmon 

Cyflwr blêr y 
tir. 

Cysylltir â'r perchennog ar hyn 
o bryd. 

 

23 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 

Angen ymweld â’r safle. 

24 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.  
 
Mae cais am Ddiwygiad Di-
faterol wedi'i gyflwyno mewn 
perthynas â'r gwaith - sy'n cael 
ei brosesu ar hyn o bryd. 
 
 

Ystyrir bod gwelliannau a geisir 
yn ‘berthnasol’ ac mae’r cais am 
ddiwygiad ansylweddol wedi’i 
wrthod. 
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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.  

Mae'r perchennog wedi cysylltu 
a darparu rhai manylion 
ynghylch sut mae'r tir yn cael ei 
ddefnyddio. Yn aros am fanylion 
pellach i benderfynu a oes 
unrhyw dor-rheolaeth. 

26 
 
 
 
 
 
 
 
  

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. 
 
 
 
 
 
 

Mae gwaith ymddangosiadol 
wedi ailgychwyn. Cysylltir â'r 
perchennog ar hyn o bryd. 
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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. 
 

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. 
Mae ymweliad safle wedi 
cadarnhau na chydymffurfiwyd â 
gofynion y Rhybudd /Hysbysiad. 
Cyfeirio at yr adran gyfreithiol. 
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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. 

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

Adeiliadu 
strwythur 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 

Gwrthodwyd y cais. Ar hyn o 
bryd yn cysylltu â'r perchennog / 
asiant i symud y mater yn ei 
flaen. 

29 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.  

. 

30 NP5/50/ENF152A Awst 2021 Bryn Awelon, 
Aberdyfi 

Dwy Sied yn 
cael eu 
defnyddio fel 
Llety Gwyliau 

Cysylltir â'r perchennog ar hyn 
o bryd. Yn disgwyl ymateb.

Cyswllt wedi'i wneud ac ar hyn o 
bryd trafodaethau'n digwydd. 

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

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

32 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. 
 
Dellir bod y tir wedi'i werthu. 
Ceisir cysylltu â'r perchnogion 
newydd. Ymwelwyd â'r safle lle 
nodwyd bod carafán deithiol 
wedi'i lleoli ar y tir - manylion 
cyswllt wedi eu gadael ond ni 
chafwyd ymateb hyd yma.  
 

Gwnaed ymweliad safle pellach 
lle cysylltwyd â pherchnogion y 
tir. Darparwyd manylion 
cyfyngedig ond mae deialog 
bellach yn digwydd. 

33 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. 
Mae'n ymddangos bod angen 
caniatâd cynllunio ar gyfer y 
gwaith sydd wedi digwydd. 
Cynghorwyd y perchennog ac 
rydym yn aros am ymateb. 
 

Dal i gysylltu â'r perchennog 
mewn perthynas â'r gwaith sydd 
wedi digwydd. 
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34 NP5/58/ENF19L Ebrill 2021 Maes Carafannau 
Sarnfaen Farm, 
Talybont 

Pods wedi’u 
leoli heb 
ganiatad. 

Cysylltwyd ar perchennog. 
Ymweliad safle wedi ei gynnal. 

35 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.  

Ymwelwyd â'r safle lle nodwyd 
bod nifer o garafanau wedi'u 
lleoli ar y tir. Yn y broses o 
ddrafftio Hysbysiad / Rhybudd 
Tor-rheolaeth  Cynllunio i gael 
rhagor o wybodaeth mewn 
perthynas â'r hyn sy'n 
ymddangos fel tor-rheolaeth 
cynllunio.  

36 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.

Cynhaliwyd cyfarfod safle yn 
ddiweddar gyda'r perchennog lle 
trafodwyd y mater. Nid yw'n 
bosibl ail-leoli'r garafán. Felly 
cychwynnir camau ffurfiol i 
geisio ei symud. 

37 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 ymateb hyd yn 
hyn.

Mae'r mater yn cael ei drafod. 
Deellir bod mesurau yn cael eu 
hystyried i atal cychod modur 
rhag aros dros nos yn y maes 
parcio. Mae'n ymddangos bod y 
defnydd wedi darfod. Monitro.  
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38 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. 
 
Derbyniwyd cais cynllunio ôl-
weithredol ac mae'n cael ei 
brosesu ar hyn o bryd. 
 

Gwrthodwyd cais cynllunio ôl-
weithredol. Dechrau camau 
gweithredu ffurfiol. 

39 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. 
 
Mae'r achos yn Llys y Goron 
Caerdydd bellach wedi'i ohirio 
tan ddiwedd mis Hydref 2021. 
 
Gan na chafwyd unrhyw gyswllt 
gan y perchennog, mae 
Rhybudd Atal / tor-rheolaeth 
Cynllunio yn cael ei ddrafftio ar 
hyn o bryd. 

40 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 
 

Gobeithio y bydd cyfarfod safle 
yn cael ei gynnal erbyn diwedd 
Rhagfyr 2021.  
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41 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. 

 
 
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  

42 
 
 
 
 
 
 

NP2/16/ENF448 Mai 2017 Chwarel Hendre 
Ddu, Cwm Pennant 

Chwarela 
Diawdurdod a 
Chreu Trac 

Cynhaliwyd ymweliad safle ar 
y 12fed o Ebrill.   
Gwnaed gwaith di-awdurdod, 
dechreuwyd camau gorfodi a 
chyflwynwyd Rhybudd Atal 
Dros Dro mewn perthynas ag 
echdynnu gwastraff mwynau 
o domenni llechi ac adeiladu 
traciau newydd.  
 
Mae'r Hysbysiad yn dod i ben 
ar 3 Gorffennaf 2019. Mae 
Rhybudd Gorfodaeth yn cael 
ei ddrafftio ar hyn o bryd.  
 
Nid oes unrhyw waith pellach 
wedi'i wneud. Ymgymerir ag 
adroddiad doethineb o ran 
cymryd camau pellach mewn 
perthynas â'r gwaith a 
wnaed. 
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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.  
 
Gwrandawiad llys wedi’i 
amserlennu ym mis Medi 
2021. 
 
Yn dilyn deialog gadarnhaol 
gyda'r perchennog, 
gohiriwyd yr achos tan fis 
Chwefror 2022 i geisio 
datrys y mater yn 
gadarnhaol. 
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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.  
 
 
 

Ar hyn o bryd yn ceisio dod 
o hyd i gyfeiriad ar gyfer y 
perchennog er mwyn 
symud pethau yn eu blaen. 
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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.  
 

45 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. 
 

Deellir bod y garafán wedi'i 
symud. Angen ymweliad 
safle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79



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.  
 
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.  

Fel yr adroddwyd ym 
mhwyllgor Hydref 2021, y 
camau nesaf i symud 
ymlaen hefo Nannau yw: 
 
Cynnal Arolwg Cyflwr llawn 
i gynnwys y tu mewn. 
 
Ymgynghori ag arbenigwr 
toi. 
 
Ystyried symud y Rhybudd 
Gwaith Brys a chytuno ar yr 
hyn sydd angen ei gynnwys 
yn hyn. 
 
Parhau i gyfathrebu â'r 
perchennog a rhoi gwybod 
am fwriadau'r Awdurdod. 
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Trefnwyd cyfarfod gyda 
CADW i drafod opsiynau 
posibl i ddiogelu Neuadd 
Nannau.  
 
Mae cyfarfod wedi'i gynnal 
gyda CADW ac mae 
trefniadau'n cael eu gwneud 
i gynnal arolwg cyflwr o'r 
adeilad. Rhagwelwyd y 
byddai'r arolwg hwn yn cael 
ei gynnal ddechrau mis 
Chwefror ond mae hyn 
wedi'i ohirio. 
 
Mae arolwg cyflwr allanol 
wedi'i drefnu ar gyfer yr 
wythnos sy'n dechrau ar 5 
Ebrill 2021. 
 
Ar hyn o bryd mewn 
trafodaeth gyda'r 
perchennog mewn 
perthynas ag cynnal 
arolygiad mewnol ar yr un 
pryd.  
 
Bydd methu â chytuno i'r 
Awdurdod gynnal archwiliad 
mewnol, yn arwain at gais i'r 
llysoedd am warant i gael 
mynediad. 
 

Sefydlu grŵp llywio i gael y 
cyngor cadwraeth / 
treftadaeth angenrheidiol a 
chynnal momentwm. 
 
Dechrau trafodaethau 
cychwynnol gydag Ecoleg 
mewn perthynas â 
phresenoldeb posib 
ystlumod. 
 
Mewn perthynas â sicrhau 
mynediad mewnol, 
anfonwyd gohebiaeth 
bellach at y perchennog. Ni 
dderbyniwyd ymateb ac 
mae'r mater bellach wedi'i 
gyfeirio at y yr adran 
gyfreithiol. 
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47 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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CYTUNDEBAU ADRAN 106  
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EITEM RHIF 6.2



AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 
PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD, 01 RHAGFYR 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 wedi ei yrru i’r 
ymgeisydd i’w 
arwyddo. 

2.  NP5/61/632 12/03/21 Merthyr Isaf, 
Hwylfa'r Nant, 
Harlech. LL46 2UE  

Datblygiad preswyl saith uned 3 
fforddiadwy a 4 marchnad agored yn 
cynnwys tri phar o dai un talcen ac un ty ar 
wahan, creu mynedfa cerbydau newydd a 
thirlunio cysylltiol 

Drafft yn cael ei 
baratoi gan 
Gyfreithiwr 

3.  NP5/65/2B 04/03/2021 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 

Ymgeiswyr yn ail 
ystyried os ydynt am 
dalu swm cymudol 
yn hytrach na 
arwyddo cytundeb 
106 fforddianwy 
anghenion lleol 

 
Nifer o geisiadau ar restr Pwyllgor 20 Hydref 2021 = 3 

  
 

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

20 HYDREF 
 

Rhif y cais Lleoliad Datblygiad 
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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  

20 HYDREF 
 

Rhif y cais Lleoliad Datblygiad 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85



 

 

 

 

PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD 

1 RHAGFYR 2021 
 

 

 

 

CEISIADAU NA PHENDERFYNWYD 
ARNYNT ERS 13 WYTHNOS A MWY  
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EITEM RHIF 6.3



AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 

PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD 01 RHAGFYR 2021 

CEISIADAU NA PHENDERFYNWYD ARNYNT ERS 13 WYTHNOS A MWY 

Aros am Asesiad Canlyniad Llifogydd diwygiedig 

NP5/57/1058B 15/03/21 Uned 1, Marian Mawr Enterprise Park, 
Dolgellau. LL40 1UU 

Adeiladu estyniad i ddarparu gweithdy ac ystafell ddosbarth ychwanegol, a maes 
parcio ychwanegol, 

Mewn Trafodaeth Gyda’r Asiant / Ymgeisydd 

NP5/50/562P 30/06/21 Caban 62, Plas Panteidal, Aberdyfi. LL35 
0RF 

Cais ôl-weithredol i ymestyn decin 

NP5/50/734 21/06/21 Cartref, Aberdyfi. LL35 0NR Gosod grisiau allanol, ffenest dormer ar yr edrychiad cefn a ffurfio fflat gwyliau 
hunanarlwyo o fewn yr adeilad. 

NP5/61/T558D 19/04/21 Cyn Gapel Tabernacl, Stryd Fawr, Harlech. 
LL46 2YB 

Trosi’r hen arddangosle ceir a’r siop partiau ceir ar y llawr isaf yn siop gyfleus ar y 
lloriau daear ac isaf, creu 2 fflat ar y llawr cyntaf (Marchnad agored) ynghyd ac 
amnewid y ffenestri UPVC diawdurdod gyda rhai gwydr dwbl efo ffrâm bren fain 

Disgwyl Ecoleg 

NP5/71/262C 21/07/21 Ty Nant, Cynllwyd, Llanuwchllyn. LL23 7DF Codi to dros storfa dail bresennol. 

NP5/71/262D 28/07/21 Ty Nant, Cynllwyd Uchaf, Llanuwchllyn. LL23 
7DF 

Codi adeilad amaethyddol ar gyfer defaid a rhoi to drost y storfa slyri danddaearol 
bresennol. 

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) 

NP5/78/540C 21/06/21 Coed y Rhygen, Trawsfynydd. LL41 4TS Dymchwwel rhan o’r ty presennol ac adeiladu estyniad ochr deulawr ac unllawr 

Disgwyl Cynlluniau Diwygiedig 

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 

NP4/26/266X 06/08/21 Zip World Fforest, Ffordd Llanrwst, Betws y 
Coed. LL24 0HX 

Newid defnydd tir i osod 6 uned gwyliau hunain arlwyo tymor byr, creu llwybrau 
ynghyd a gwaith cysylltiol 
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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 

 
Angen Ail-Ymgynghori 

 

NP5/69/16J 27/04/21 Tir Ger Castell Mawr, Llanegryn. LL36 9NH. Newidiadau i gynlluniau a gymeradwywyd o dan NP5/69/16C a NP5/69/16E 
gan gynnwys lleoliad a dyluniad ffan a fentiau, cynnwys y gwregys tail, tyllau 
pop ar yr ochr ddeheuol yn unig, diwygiadau i ddrysau a ffenestri ar dalcen y 
gorllewin, trac mynediad, plannu coed a gwrychoedd, llain galed ychwanegol a 
llai o amgylch yr adeilad ac ail-leoli biniau bwyd anifeiliaid i'r drychiad gogleddol 
a chynnydd mewn uchder o 0.45m. 

 
Aros am Sylwadau Pellach gan Iechyd yr Amgylchedd 

 

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 

 
Yn aros am Ddatganiad Cymunedol ac Ieithyddol a'r ail brisiad i fynd ymlaen ag a106 

 

NP5/55/L140E 03/06/21 Capel Bethlehem, Bryncrug. LL36 9PW 
 

Newid defnydd capel i ffurfio un annedd 1 lloft ac un annedd 6 lloft   

 
 

Yn Seiliedig ar Gyngor Cyfreithiol, bydd y cais yn parhau i fod heb ei bederfynnu hyd nes y cynhelir ymchwiliadau gorfodi i waith 
anawdurdodedig yn yr eiddo 

 

NP5/57/205H 30/07/21 Gwesty Fronolau, Dolgellau. LL40 2PS Tynnu dormer to fflat ar y drychiad cefn ac adfer proffil gwreiddiol y to gan 
gynnwys 5 ffenestri to newydd, ffenestri a drysau newydd, tynnu simnai ar y 
drychiad cefn a dihangfa dân newydd ar y drychiad Dwyreiniol 

 
I’w Adrodd I Bwyllgor Ionawr 

 

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. 

 
 
Nifer o geisiadau ar y rhestr = 16 
 
Nifer o geisiadau ar y rhestr Pwyllgor 20 Hydref 21= 14 
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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 

PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD 01 RHAGFYR 2021 

PENDERFYNIADAU DIRPRWYEDIG 

Ceisiadau wedi ei caniatau 

Rhif y Cais Bwriad Lleoliad Dyddiad 
Penderfyniad 

Swyddog Achos 

1. NP2/16/159D Newid defnydd tir yn gwrtil domestig a throsi 
a newid defnydd adeilad allanol yn anecs i’w 
ddefnydd yn achlysurol fel annedd i Dy Mawr 
a throsi ystorfa goed yn glwyd i ystlumod. 

Ty Mawr, Prenteg. LL49 
9TE 

04/10/21 Mr Richard Thomas 

2. NP2/16/417A Cais ôl-weithredol i gadw adeilad stabl bren. 
Newid defnydd ac estyniad i’r adeilad allanol 
ynghyd a gosod ffenestri to a’i ddefnyddio fel 
anecs preswyl. Gosod paneli solar ar do’r 
stabl. 

Gyfyng, Cwm Pennant, 
Garndolbenmaen. LL51 
9AX. 

14/10/21 Mr Richard Thomas 

3. NP2/16/459A Codi adeilad amaethyddol (322msg), llain 
called a mynedfa. 

Tir ger Tyn Llan, 
Llanfihangel-y-Pennant, 
Cwm Pennant, 
Dolbenmaen. 

21/10/21 Mr Richard Thomas 

4. NP3/12/187A Compwond ar lefel y tir (mewn perthynas â’r 
tŵr telathrebu sydd wedi cael caniatâd 
eisioes) yn cynnwys caban offer wedi ei 
gladio gyda cherrig, generadur a dysgl gyda 
chyfarpar cysylltiol. 

Tir i’r Dwyrain o'r Orsaf, 
Rhyd-Ddu. LL54 6TN 

05/10/21 Mr Richard Thomas 

5. NP3/15/44J Newid defnydd  arfaethedig o garej / gweithdy 
i anecs a garej sy'n atodol  i brif ddefnydd a 
parhaol a ty annedd.   

Pant y Cafn, Llanberis. 
LL55 4UW  

11/10/21 Mr Richard Thomas 

6. NP3/15/75G Diwygiad Ansylweddol (Newidiadau i’r 
ffenestri) i Ganiatad Cynllunio NP3/15/75C 
dyddiedig 31/07/2017   

Ynys Ettws, Nant Peris. 
LL55 4UL  

12/10/21 Mr Richard Thomas 

7. NP4/12/99F Dymchwel y ports cefn ac adeiladu estyniad 
deulawr   

Shirley, Rowen. LL32 
8YU  

19/10/21 Mr Richard Thomas 
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8. NP4/13/38F Estyniad unllawr a chodi sied beic ac eistedd  Bwncws Glan Llugwy, 
Capel Curig. LL24 0EU 

21/10/21 Mr Richard Thomas 

9. NP4/16/L119E Estyniad deulawr a gosod dau ffenestr to 
Newydd. 

Aber, Pont Rhufeinig, 
Dolwyddelan. LL25 0JG. 

05/11/21 Mr Richard Thomas 

10.  NP4/19/47P Newid defnydd garej yn dŷ. Gwern Borter Manor, 
Rowen. LL32 8YL 

15/10/21 Mr Richard Thomas 

11.  NP4/31/105A Adeiladu storfa pentwr silwair Fron Ddu, Padog, Betws 
y Coed. LL24 0NF 

12/10/21 Mr Richard Thomas 

12.  NP4/31/21C Codi adeilad amaethyddol dros y pwll slyri ac 
iard bresennol 

Hafod Las, Ysbyty Ifan. 
LL24 0NT 

12/10/21 Mr Richard Thomas 

13.  NP4/32/371 Codi to dros storfa dail bresennol Tan yr Eglwys, 
Llanrhychwyn. LL27 0YJ 

12/10/21 Mr Richard Thomas 

14.  NP5/50/L214 Dymchwel tai allanol presennol a chodi 
estyniad cefn   

3 Nantiesyn, Aberdyfi. 
LL35 0NB  

19/10/21 Mrs. Iona Roberts 

15.  NP5/51/201E Dymchwel strwythur garej a phwll nofio upvc 
presennol a chodi pwll nofio a garej newydd 
mewn ffrâm alwminiwm a dur   

Glandwr Hall, Abermaw. 
LL42 1TG  

13/10/21 Mr Aled Lloyd 

16.  NP5/53/580C Rhyddhau Amod 3 (Cyflwyno Cynllun Rheoli 
Adeiladwaith Amgylcheddol) ac Amod 5 
(Cyflwyno Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu) o 
Ganiatâad Cynllunio NP5/53/580 dyddiedig 
25/05/2021   

Llyn Tegid, Bala. 18/10/21 Mrs. Sara Thomas 

17.  NP5/53/580D Rhyddhau rhan o Amod 8 (Manylion y cerrig 
i'w defnyddio yn yr arglawdd) o Ganiatâd 
Cynllunio NP5/53/580 dyddiedig 25/05/2021  

Llyn Tegid, Bala. 18/10/21 Mrs. Sara Thomas 

18.  NP5/55/126D Rhyddhau Amod 5 (Arolwg ffotograffeg) o 
Ganiatad Cynllunio NP5/55/126C dyddiedig 
04/05/2020   

Dolau Gwyn, Bryncrug. 
LL36 9UL  

05/10/21 Mrs. Iona Roberts 

19.  NP5/55/321 Dymchwel garej a simdde allannol bresennol 
ac adeiladu estyniad ochr   

27 Dolithel, Bryncrug. 
LL36 9RR  

04/10/21 Mrs. Iona Roberts 

20.  NP5/55/T203A Adeiladu estyniad llawr cyntaf gan gynnwys 
balconi ac ail leoli ffenestr to. 

Glyn Saron, Bryncrug. 
LL36 9NS 

05/10/21 Mrs. Iona Roberts 

21.  NP5/57/1173 Gosod 2 pwynt gwefru cerbydau trydan 
cyflym a 2 cwpwrdd trydanol, ceblau 
cysylltiedig a gwaith ategol   

Maes Parcio Marian 
Mawr, Dolgellau.  

02/11/21 Mrs. Iona Roberts 

92



22.  NP5/58/156D Diwygiad ansylweddol i Ganiatad Cynllunio 
NP5/58/156A dyddiedig 10/09/2019 am 
newidiadau i’r ffenestr ar y drychiad 
Gogleddol ynghyd a’r ffenestr to a gosod 
drws newydd ar y drychiad Deheuol   

North Lodge, Dyffryn 
Ardudwy. LL44 2RJ  

19/10/21 Mr Aled Lloyd 

23.  NP5/58/161H Rhyddhau Amod 04 (Esiampl o ddefnyddiau 
i’w defnyddio i adeiladu waliau allanol yr 
unedau carafan) a 07 (Cynllun tirlunio) 
ynghlwm i Ganiatad Cynllunio NP5/58/161G 
dyddiedig 25/06/2020. 

Rhinog Caravan Park, 
Ffordd Yr Orsaf, Dyffryn 
Ardudwy, LL44 2HA 

18/10/21 Mr Aled Lloyd 

24.  NP5/62/35Z Diwygiad Ansylweddol i ganiatad cynllunio 
NP5/62 35R dyddiedig 08/02/2013 ar gyfer 
adleoli ac ad-drefnu goleuadau to, gosod 
paneli solar ar ddrychiad y de a balwstradau 
gwydr.   

Maes Artro, Llanbedr, 
LL452PZ  

05/10/21 Mr Aled Lloyd 

25.  NP5/62/418A Amrywio Amod 2 o Ganiatad Cynllunio 
NP5/62/418 dyddiedig 22/01/2021 i gynyddu 
lled yr estyniad ochor 1.8 medr   

Clydfan, Llanbedr. LL45 
2LG  

05/10/21 Mr Aled Lloyd 

26.  NP5/67/339 Gosod dwy ffenestr to yn y cefn   16 Llanegryn Street, 
Abergynolwyn.  

09/11/21 Mrs. Iona Roberts 

27.  NP5/67/LB108 Caniatad Adeilad Rhestredig am waith allanol 
i gynnwys tynnu’r corn talcen Gogledd 
Ddwyrian lawr ac ail godi ‘debyg am debyg’ a 
deunydd ‘calch poeth’ gan gyflwyno cerrig 
cyffelyb lle bod angen, cyflwyno hambwrdd 
plwm, ffliw oddifewn i’r llosgwr boncyffion 
coed, newid yr holl ffenestri drychiad blaen a 
cefn gyda rhai math traddodiadol adeiniog 
gan gynnwys gwaith mewnol o godi’r llawr 
daear a’i adnewyddu a llawr concrid newydd 
wedi ei insiwleiddio gan gyflwyno system 
gwresogi trydan o dan y llawr gyda gorffeniad 
llechen iddo, gosod caeadeau pren o fewn 
agoriadau ffenestri, tynnu drysau gwydr 
ystafell fyw ar cegin a’r drysau cwpwrdd gan 
osod drysau byrddiog traddodiadol yn eu lle 
 
 

2 Ty’n-y-Fach, 
Llanfihangel-y-Pennant. 
LL36 9TU 

30/09/21 Mr. Arwel Ll Thomas 
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yn ogystal a thynnu coed o dan y ganllaw 
glanfa llawr cyntaf a chyflwyno colofnau pren 
yn eu lle. 

28.  NP5/69/15H Codi adeilad amaethyddol. Brynllwyn, Rhoslefain. 
LL36 9NH 

01/11/21 Mrs. Iona Roberts 

29.  NP5/69/352C Adeiladu tŷ deulawr yn lle byngalo a 
gymeradwywyd yn flaenorol 

Llain 2 Gwynfryn, 
Llwyngwril, LL37 2JQ 

19/10/21 Mrs. Iona Roberts 

30.  NP5/69/394F Amrywio Amod rhif 2 o Ganiatâd Cynllunio 
NP5/69/394E dyddiedig 29/03/2021 i 
ddiwygio cynlluniau llawr, cyfluniad ffenestri, 
adolygu cynllun y to a balconïau a symud yr 
adeilad 750mm i'r De-Orllewin   

Wendy's, Llwyngwril. 
LL37 2JQ  

12/10/21 Mrs. Iona Roberts 

31.  NP5/69/410A Adeiladu estyniad i’r cefn, ports ar y blaen ac 
amnewid ffenest to. 

Pentre Bach, 
Llwyngwril. LL37 2JU 

12/10/21 Mrs. Iona Roberts 

32.  NP5/71/39Z 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 

Gwersyll Yr Urdd, 
Glanllyn, Llanuwchllyn. 
LL23 7ST 

10/11/21 Mrs. Sara Thomas 

33.  NP5/71/405D Adeiladu adeilad amaethyddol i gadw 
gwartheg. 

Gwern Hefin, Llanycil. 
LL23 7YH 

04/10/21 Mrs. Sara Thomas 

34.  NP5/71/T56C Estyniad unllawr ar yr ochr. Yr Eagles, Llanuwchllyn. 
LL23 7UB. 

13/10/21 Mrs. Sara Thomas 

35.  NP5/72/194E Ail leoli pabelli Pant y March, 
Llangower. LL23 7BY 

06/10/21 Mrs. Sara Thomas 

36.  NP5/73/197M Cais Amlinellol i godi adeilad deulawr newydd 
i’w ddefnyddio fel llety gwyliau gwasanaethol 
(Ail gais). 

Bryn Arms, Gellilydan. 
LL41 4EN 

18/10/21 Mr Aled Lloyd 

37.  NP5/73/415A Ailwampio strwythurol yn cynnwys gosod 
cladin allanol   

36 Y Glynnor, 
Gellilydan. LL41 4EW 

26/10/21 Mr Aled Lloyd 
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38.  NP5/74/LB268C Cais i gyneradwyo manylion ar gadw drwy 
Amod 11 o Ganiatad Cynllunio 
NP5/74/LB268A dyddiedig 01/09/2016 - Adfer 
a throsi beudy diddefnydd [strwythur cwrtil 
adeilad rhestredig] i greu uned gwyliau 
hunangynhaliol, gosod tanc trin carthion a 
gosod tanc tanwydd.   

Ty’n Twll, Abercywarch, 
Dinas Mawddwy. SY20 
9JG  

08/11/21 Mrs. Sara Thomas 

39.  NP5/77/332A Codi balconi pren yn y cefn ac ar yr ochr 
ynghyd a grisiau cysylltiedig   

1/2 Penrallt, Soar, 
Talsarnau. LL47 6UT 

05/10/21 Mr Aled Lloyd 

40.  NP5/77/348 Ailwampio strwythurol yn cynnwys gosod 
claddin allanol   

6 & 7 Maes Gwndwn, 
Talsarnau. LL47 6UN 

03/11/21 Mr Aled Lloyd 

41.  NP5/78/T318D Rhyddhau Amod 3 (Panel o waith bric) o 
Ganiatâd Cynllunio NP5/78/T318C dyddiedig 
10/11/2017   

Y Wern, Trawsfynydd. 
LL41 4TF  

13/10/21 Mrs. Sara Thomas 

Ceisiadau wedi ei gwrthod 

Rhif y Cais 
Bwriad Lleoloiad Rheswm Gwrthod Swyddog Achos 

1. NP2/11/L9B Gosod cynhwysydd am 
gyfnod dros dro o 10 
mlynadd 

Glan Gwynant, 
Nant Gwynant. 
LL55 4NW 

12/10/21 

Oherwydd y byddai'r cynhwysydd dur 
arfaethedig hwn yn nodwedd anghydweddol 
ac yn andwyol i gymeriad gwelededd y rhan 
yma o'r Parc Cenedlaethol a'r adeilad 
traddodiadol gerllaw, mae'r cais yn 
gwrthdaro â phwrpasau ac egwyddorion 
dyluniad a defnydd o ddeunyddiau y Parc 
Cenedlaethol.  Felly mae'r cais yn gwrthdaro 
â polisiau A, 1, 6 a 7 o Gynllun Datblygu 
Lleol Eryri. 

Mr Richard Thomas 
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2.  NP4/11/100G Diwygiad ansylweddol 
(Codi lefel y to a 
newidiadau i’r ffenestro 
dormer) i Ganiatad 
Cynllunio NP4/11/100F 
dyddiedig 19/06/2021   

Tan y Bryn, Pentre 
Felin, Betws y 
Coed. LL24 0BB  

11/10/21 

 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 Richard Thomas 

3.  NP4/13/115B Estyniad, gosod ffenestr 
to a newid defnydd y 
cartws yn uned gwyliau 
hunanarlwyo tymor byr 

Y Graig, Capel 
Curig. LL24 0EL 

18/10/21 

Oherwydd fod y cais hwn yn methu a 
dangos fod y cynnig hwn am newid defnydd 
i lety gwyliau hunan-gynhaliol tymor byr yn 
ran o gynllun arallgyfeirio fferm mae'n 
gwrthdaro â polisiau 9 a 20 o Gynllun 
Datblygu Lleol Eryri. 

Oherwydd bod gwybodaeth annigonol o 
natur priffyrdd wedi cael ei gyflwyno er 
mwyn gwneud penderfyniad gwybodus 
llawn mae'r cais hwn yn gwrthdaro â polisi 1 
o Gynllun Datblygu Lleol Eryri. 

Oherwydd bod gwybodaeth annigonol o 
natur ecolegol wedi cael ei gyflwyno er 
mwyn gwneud penderfyniad gwybodus 
llawn mae'r cais hwn yn gwrthdaro â polisi D 
o Gynllun Datblygu Lleol Eryri. 

Mr Richard Thomas 

4.  NP4/13/212B Trosi adeilad presennol 
yn uned gwyliau, garej a 
man gemau. 

Haulfryn, Capel 
Curig. LL24 0EU 

18/10/21 

Oherwydd fod y cais hwn yn methu a 
dangos fod y cynnig hwn am newid defnydd 
I lety gwyliau hunan-gynhaliol tymor byr yn 
ran o gynllun arallgyfeirio fferm 
 
 
 
 

Mr Richard Thomas 
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mae'n gwrthdaro â polisiau 9 a 20 o Gynllun 
Datblygu Lleol Eryri. 
 
Oherwydd bod gwybodaeth annigonol o 
natur priffyrdd wedi cael ei gyflwyno er 
mwyn gwneud penderfyniad gwybodus 
llawn mae'r cais hwn yn gwrthdaro â polisi 1 
o Gynllun Datblygu Lleol Eryri. 

5.  NP4/13/38E Dymchwel adeilad 
carreg, gosod cwt bugail 
a chodi adeilad 
gegin/eistedd ac ymolchi   

Glan Llugwy, 
Capel Curig. LL24 
0EU  

04/11/21 

Oherwydd fod y cais hwn yn cynnig cwt llety 
gwyliau ac adeilad cysylltiedig parhaol o 
fewn cefngwlad agored sydd ddim gyda 
sgrinio yn bresennol, ni ystyrir fod y cais yn 
un anymwthiol. Felly, trwy ystyried y bydai 
ansawdd arbennig y Parc Cenedlaethol yn 
cael ei niweidio os cymeradwyir y cais hwn, 
mae'r cais yn gwrthdaro â pholisiau A, C, I a 
29 o Gynllun Datblygu Lleol Eryri a 
Canllawiau Cynllunio Atodol 8. 

Oherwydd fod y cais hwn yn bwriadu cael 
mynediad o'r briffordd A5 trwy fynediad sydd 
heb welediad o r'un cyfeiriad a fyddai'n 
cydymffurfio a safonau'r Llawlyfr Dyluniad 
Ffordd a Phontydd wrth y gyffordd a'r 
briffordd mae'n gwrthdaro â pholisi 1 o 
Gynllun Datblygu Lleol Eryri. 

Mr Richard Thomas 

6.  NP4/26/22F Dileu Cytundeb Adran 
106 (Meddianaeth Lleol) 
ynghlwm i Ganiatâd 
Cynllunio NP4/26/22B 
dyddiedig 27/02/2008 

Yr Hen Ysgol, 
Nant y Rhiw, 
Llanrwst. LL26 
0TH 
 
 

22/10/21 

Oherwydd fod yr Awdurdod hwn yn ystyried 
fod y rhwymedigaeth dyddiedig 27 Chwefror 
2008 ar Yr Hen Ysgol, Nant y Rhiw, 
Llanrwst yn dal i ateb y diben o fewn 
polisiau tai Cynllun Datblygu Lleol Eryri ac 
nad yw'r ymgeisydd yn dangos parodrwydd  

 

 

Mr Richard Thomas 
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na'r gallu i ymrwymo i Gytundeb Adran 106 
newydd na talu swm cymudo mae'r cais hwn 
yn gwrthdaro â pholisiau G a 30 o Gynllun 
Datblygu Lleol Eryri a CCA. 

7.  NP4/29/509B Trosi adeilad yng nghefn 
gwlad yn dŷ fforddiadwy 

Fferm Cae Llwyd, 
Penmachno. LL24 
0YR 

11/10/21 

Oherwydd nad yw'r ymgeisydd yn yn barod i 
ymrwymo â chytundeb adran 106 i sicrhau 
fforddiadwy y ty arfaethedig a chyfyngu ei 
feddiannaeth i berson sy'n gymwys ac 
angen ty yn y gymuned leol mae'r cais hwn 
yn gwrthdaro â pholisiau H, 9 a 30 o Gynllun 
Datblygu Lleol Eryri. 

Ystyrir nad yw'r adeilad hwn yn strwythyr 
digon diogel ac angen ei ddymchwel yn 
sylweddol a'i ail-adeiladu mae'r cais hwn yn 
gwrthdaro â pholisi 9 o Gynllun Datblygu 
Lleol Eryri. 

 

Mr Richard Thomas 

8.  NP5/51/449D Codi adeilad swyddfa 
fodwlar gyda tho fflat   

Canolfan Addysg 
Awyr Agored Plas 
Caerdeon, 
Bontddu. LL42 
1TH  

04/11/21 

Oherwydd ei ddyluniad to fflat, ei leoliad a'i 
amlygrwydd bydai'r adeilad arfaethedig hwn 
yn cael effaith andwyol ar gymeriad y safle 
cyfagos a'r ardal ehangach, ac yn enwedig, 
yn effeithio er gwaeth ar osodiad yr 
adeiladau traddodiadol.  

Felly, mae'r cynnig yn ddatblygiad ymwthiol 
o fewn cefngwlad agored ac yn gwrthdaro â 
polisiau 1 a Ff o Gynllun Datblygu Lleol 
Eryri. 
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9.  NP5/51/464C Estynaid deulawr ar yr 
ochr ac estyniad linc yn y 
cefn 

Bodowen 
Bungalow, 
Abermaw. LL42 
1TF 

13/10/21 
 
Oherwydd ei ffurf, ei ddyluniad a'i raddfa 
anaddas ystyrir fod y cynnig yn or-drechol 
ac yn niweidio'n sylweddol cymeriad a 
gosodiad y ty traddodiadol gwreiddiol sy'n 
bolisi yr Awdurdod Cynllunio Lleol i'w 
diogelu. Felly mae'r cynnig yn gwrthdaro â 
ChynllunDatblygu Lleol Eryri, yn enwedig 
polisiau A, 1, 7, 15 a dyluniad atodol yr 
AwdurdodCynllunio Lleol ar Fythynod 
Unllawr - R1. 
 
2)Ystyrir fod y datblygiad arfaethedig, 
oherwydd ei faint a'i raddfa yn ychwanegiad 
anghydweddol ac ormodol i'r ty traddodiadol 
presennol. Felly mae'r cynnig yngwrthdaro â 
Polisi 1 a 15 o Gynllun Datblygu Lleol Eryri 
2016-2031 a fabwysiadwyd sy'n ceisio 
sicrhau nad yw datblygiad yn tynnu oddi ar 
cymeriad a ffurf y ty presennol na'r ardal 
ehangach. 
 
 

Mr Aled Lloyd 

10.  NP5/58/482B Dymchwel garej parod a 
chodi adeilad newydd i 
ddarparu llety atodol a 
garej   

Tir ynghefn Trem 
Eifion, Dyffryn 
Ardudwy. LL44 
2DH  

18/10/21 

Oherwydd nad yw'r anecs arfaethedig 
ynghlwm i'r ty presennol nac yn ategol i'r prif 
dy yn nhermau ei leoliad, raddfa, defnydd a'i 
ddyluniad mae'n methu â chydymffurfio â 
Polisi Datblygu 14: Llety Rhandy o Gynllun 
Datblygu Lleol Eryri a Chanllawiau Cynllunio 
Atodol 11: Llety Rhandy. 
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Byddai'r adeilad arfaethedig, oherwydd ei 
uchder, ei ffurf a'i raddfa yn tynnu oddi wrth 
gymeriad ac edrychiad y prif dy a'r 
amgylchoedd cyfagos. 

11.  NP5/62/426 Cais ol-weithredol i gadw 
carafan statig am gyfnod 
dros dro (3 mlynedd) 

Tir ger Plas 
Gwynfryn, 
Llanbedr. LL45 
2NY 

05/11/21 

Os cymeradwywyd y cais byddai'n creu 
safle carafan statig newydd sy'n groes i 
bolisiau perthnasol Cynllun Datblygu Lleol 
Eryri, yn enwedig Polisi Datblygu 22, sy'n 
datgan na roddir caniatâd i safleoedd 
carafanau statig nac estyniadau i safleoedd 
presennol sy'n cynnwys cynnydd yn y nifer o 
unedau statig. 

Ystyrir fod gosod carafan statig a'r adeilad 
estyniad pren cysylltiedig ynghyd a chreu 
mynediad newydd a man caled yn andwyol i 
fwynderau gwelededd y rhan yma o Barc 
Cenedlaethol Eryri.  Felly mae'r cynnig yn 
groes i Bolisi Datblygu 1 o Gynllun Datblygu 
Lleol Eryri a fabwysiadwyd. 

Mr Aled Lloyd 

12.  NP5/65/274G Codi adeilad ar gyfer 
cadw peirianau 
amaethyddol, porthiant 
anifeiliaid a gwrtaith   

Maes Hyfryd, 
Llanelltyd. LL40 
2HF  

Oherwydd bod diffyg cyfiawnhad wedi ei 
ddarparu mewn perthynas a'r angehnion 
amaethyddol o gael adeilad arfaethedig o'r 
maint hyn, byddai'r cynnig hwn yn ymyrraeth 
diwarant a fyddai'n creu nodwedd gormodol 
ag anghydnaws ac yn niweidiol i rinweddau 
arbennig y rhan yma o'r Parc Cenedlaethol. 
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Oherwydd fod gwybodaeth annigonol wedi 
ei ddarparu mewn perthynas a'r gwybodaeth 
sy'n ofynol gan Awdurdod Priffyrdd 
Llywodraeth Cymru i wneud penderfyniad os 
byddai'r cynnig yn cael unrhyw effaith 
andwyol ar eu asedau neu ar ddiogelwch 
ffordd. 
 
Oherwydd fod gwybodaeth annigonol wedi 
ei ddarparu i alluogi'r Awdurdod i wneud 
asesiad o'r tebygrwydd o effaith sylweddol o 
dan Rheol 63 o'r Rheoliadau Cadwraeth o 
Gynefinoedd a Rhywogaethau 2017. 

13.  NP5/69/374A Conversion of outbuilding 
to holiday let 
accommodation   

Parth-y-
Gwyddwch, 
Llwyngwril. LL37 
2QN  

30/09/21 

Nid yw'r datblygiad mewn cysylltiad â 
chynllun menter wledig sy'n bodoli, felly 
mae'r cynnig yn groes i Bolisi Datblygu 9 
Cynllun Datblygu Lleol Eryri a fyddai ond yn 
caniatáu trosi adeiladau gwledig diangen i'w 
defnyddio fel llety gwyliau hunanarlwyo 
tymor byr fel rhan o gynllun menter wledig 
sy'n bodoli eisoes. 

Mrs. Iona Roberts 

14.  NP5/73/26B Newid defnydd tir i iard 
storfa allanol   

Utica Buildings, 
Trawsfynydd. LL41 
4DU  

11/10/21 

Oherwydd fod yr ymgeisydd wedi methu â 
chyflenwi y manylion angenrheidiol fel sy'n 
ofynol gan Awdurdod Priffyrdd Llywodraeth 
Cymru, fel y gellir gwneud penderfyniad 
gwybodus llawn ar y cais, mae'n gwrthdaro 
â maen prawf vii o Bolisi Datblygu 1 o 
Gynllun Datblygu Lleol Eryri. 

 

Mr Aled Lloyd 
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