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PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD PARC CENEDLAETHOL ERYRI
DYDD MERCHER 2 MAWRTH 2022
Cynghorydd Elwyn Edwards (Gwynedd) (Cadeirydd)
PRESENNOL:
Aelodau wedi eu penodi gan Gyngor Gwynedd
Y Cynghorwyr Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Edgar Wyn Owen, Elfed Powell Roberts,
John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams;
Aelod wedi ei benodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Y Cynghorydd Ifor Glyn Lloyd;
Aelodau a benodwyd gan Lywodraeth Cymru
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mrs. Sarah Hattle, Mr. Tim Jones, Mr. Owain Wyn;
Swyddogion
Mr G. Iwan Jones, Mr. Jonathan Cawley, Mrs. Jane Jones, Mr. Richard Thomas, Mr. Dafydd
Thomas, Mrs. Anwen Gaffey.
Gan fod y cyfarfod yn cael ei gynnal o bell, dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau
Corfforaethol:- bod y cyfarfod yn destun Rheoliadau Covid-19 ar sut mae'r Awdurdod yn cynnal ei
fusnes, a
o bod Hysbysiad 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 gofnodi er mwyn cynorthwyo i wirio'r cofnodion a bydd
ar gael ar wefan yr Awdurdod yn ddiweddarach.
1.

Ymddiheuriadau
Y Cynghorwyr Philip Capper, Judith Humphreys, Wyn Ellis Jones, Mike Stevens.

2.

Datganiad Budd
Jane Jones fudd yn eitem 4 (3) ar y Rhaglen ac aeth allan o'r cyfarfod pan oedd yr
eitem yn cael ei thrafod.

3.

Cofnodion
Yn ddarostyngedig bod y cofnodion yn cael eu cywiro i gofnodi:Eitem 6 (2) – Cytundebau Adran 106
Roedd yr Aelod yn cyfeirio at gais NP5/65/2B, Beudy Uchaf Hirgwm, Maes y Clawdd,
Bontddu ac nid NP5/74/482A, Tir ger Y Fynwent, Dinas Mawddwy. Derbyniwyd cofnodion
cyfarfod yr Awdurdod a gynhaliwyd ar 19 Ionawr 2022 a llofndodd y Cadeirydd hwy fel
cofnod cywir.
Materion er Gwybodaeth yn codi o'r cofnodion
Eitem 6 (4) – Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 – Rhestr o Bapurau
Cefndir
Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir nad oedd y Ddeddf bellach yn
berthnasol.
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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 Diweddaru
Cyflwynwyd – Adroddiadau diweddaru gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar
geisiadau cynllunio a materion cydymffurfio.
Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio sydd ynghlwm.

6.

Penderfyniadau Dirprwyedig
Cyflwynwyd a Derbyniwyd – Rhestr o geisiadau y penderfynwyd arnynt yn unol ag
awdurdod a ddirprwywyd.
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad.

Daeth y cyfarfod i ben am 12.00
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ATODLEN O BENDERFYNIADAU CYNLLUNIO – 2 MAWRTH 2022
Rhif yr Eitem.
4.
(1)

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir
NP 4/13/61B – Bwriad i godi is-orsaf drydan 11kv, Maes Parcio, Capel Curig.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r cefndir. Gofynnwyd i'r
aelodau nodi cywiriad i bara. 1.9 o'r adroddiad a ddylai gyfeirio at y “ffiniau gorllewinol
a deheuol ” ac nid y ffin 'gogleddol' fel y nodir.
Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth fanwl i'r adroddiad a gofyn i'r swyddog achos godi'r
materion a ganlyn gyda'r ymgeisydd:- ceisio cadw dwy goeden dderw mes digoes ar ffin orllewinol y maes parcio drwy
symud adeilad yr is-orsaf yn ôl (tua'r gogledd) ac o bosibl ymgorffori'r wal derfyn
garreg yn nhalcen yr adeilad arfaethedig.
- gwella bioamrywiaeth a darparu coed ychwanegol newydd o rywogaeth frodorol a
phriodol naill ai ar hyd y ffin ddeheuol o fewn y llinell wrych arfaethedig a/neu rywle
arall o fewn ffin y safle er mwyn caniatáu rhywogaethau porthiant gaeaf yn y
gwrychoedd.
- trafodaeth ar fentiau a goblygiadau sŵn posibl.
- darparu cynllun symlach i ddangos y bwriad i osod y llinell bŵer bresennol o dan y
ddaear a nifer a lleoliad y polion 'H' sy'n cael eu symud.
- gofyn am gladin pren yn hytrach na cherrig ar yr adeilad.
- ceisio cadarnhad y byddai lefelau llawr yr adeilad arfaethedig ar yr un lefel â lefel
daear presennol y maes parcio.
- gofyn i'r is-orsaf gael ei hadeiladu y tu allan i'r tymor twristiaeth.
- ceisio sicrwydd y bydd mynediad i'r adeilad yn ddigonol.
PENDERFYNWYD gohirio ystyriaeth i aros am wybodaeth bellach.

(2)

NP 5/50/L134E – Dileu Amod 2 o Ganiatâd Cynllunio NP5/50/134A dyddiedig
23/11/1992 i ganiatáu gwerthu bwyd poeth i'w gario allan, Coast to Go, 9 Glandyfi
Terrace, Aberdyfi. LL35 0EB
Adroddwyd – Yn absenoldeb y swyddog achos, cyflwynodd y Cyfarwyddwr Cynllunio
a Rheoli Tir yr adroddiad a'r cefndir. Adroddwyd am un llythyr o bryder. Cytunodd y
Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i ofyn am arwyddion dwyieithog.
Siarad Cyhoeddus
Anerchodd Ceri Thomas, ar ran yr asiant, y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a
gofynnodd i'r Aelodau ystyried yr hyn a ganlyn:- Diolchodd Ms. Thomas i'r Aelodau am y cyfle i annerch y cyfarfod.
- roedd y wybodaeth yn ychwanegol at yr hyn a glywodd yr Aelodau gan y swyddog
cynllunio.
- Ymddiheurodd Ms. Thomas am y camgymeriad gwirioneddol wrth weini bwyd
poeth i'w gludo ar ôl caffael y brydles. Pan ddaethant yn ymwybodol o'r torrheolaeth ym mis Tachwedd, fe wnaethant roi’r gorau i wneud hyn ar unwaith.
- roedd bob amser yn fwriad ganddynt agor trwy gydol y flwyddyn er mwyn darparu
gwasanaeth yn ystod y tymor tawel i'r gymuned, yn ogystal ag i ymwelwyr.
- wrth arallgyfeirio ac ehangu'r hyn a gynigir i gyd-fynd â'u hymrwymiad i
ddefnyddio ffynonellau ffres a bwyd wedi ei baratoi'n ffres, yr oeddent yn gallu
cynnig cyfleoedd pellach fel cyflogaeth, gan gynyddu y staff parhaol o dri i bymtheg
- pob un ohonynt yn byw yn Aberdyfi neu yn Nhywyn.
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-

cyhoeddwyd contractau trwy gydol y flwyddyn yn hytrach na rhai tymhorol a oedd
yn rhoi sefydlogrwydd i weithwyr lleol a'r economi leol. Maent wedi cadw'r staff
tra’n aros am ganlyniad y cais cynllunio er mwyn sicrhau eu cyflogaeth barhaus.
- roeddent wedi ymrwymo i hyfforddiant parhaus a dysgu gydol oes ac roedd pum
aelod o'r tîm ar hyn o bryd yn dilyn hyfforddiant NVQ wedi'i ariannu'n llawn.
- fel trigolion y pentref, roeddent yn ymwybodol iawn o'u cyfrifoldeb i'r pentref a'r
gymuned leol. Cyn belled â phosibl, roedd eu cynnyrch yn dod o ffynonellau lleol.
- roedd modd compostio'r holl ddeunydd pacio a gellir ei ailgylchu'n llawn. Roedd
nodyn atgoffa i gael gwared ar becynnu yn y modd hwn yn cael ei arddangos yn
barhaol ar y safle.
- roedden nhw wedi uwchraddio a disodli'r system echdynnu yn yr eiddo wrth gaffael
y brydles, mewn trefn i sicrhau unrhyw botensial i arogleuon coginio effeithio ar
fwynderau cymdogion.
- maent yn gweithredu i’r safonau uchaf, gan dderbyn sgôr hylendid 5-seren yn yr
arolygiad safle diweddaraf gan Gyngor Gwynedd ym mis Hydref 2021.
- gwnaethant brynu a gweithredu ap archebu ar-lein ar gyfer archebion a wnaed ar
ôl 4yp. Cafodd hwn ei ffurfweddu i ganiatáu uchafswm o dri chasgliad bob 15
munud i osgoi ciwiau ac aflonyddwch i’r gymdogaeth.
- mae'r eiddo wedi ei leoli gyferbyn a maes parcio'r pentref. Mae llinellau melyn
dwbl yn rhedeg ar hyd y ffordd yn union y tu allan sy’n atal parcio a gan sicrhau fod
mynediad i’r holl eiddo preswyl a busnes yn parhau i fod yn glir.
- maent yn defnyddio Cyngor Gwynedd ar gyfer eu holl gasgliadau ailgylchu a
sbwriel. Roedd dau fin wedi'u lleoli allan o olwg y cyhoedd y tu ôl i'r eiddo. Mae
ganddynt hefyd ddau fin cwsmeriaid o flaen y safle sy'n cael eu rheoli gan y staff
yn ystod y dydd i sicrhau eu bod yn cael eu gwagio mewn modd amserol.
- roeddent yn gresynu’n fawr eu bod wedi torri’r cyfyngiad cynllunio ond
nodwyd yn ystod eu cyfnod o weini bwyd poeth i’w gludo ymaith (Mawrth Tachwedd 2021), gyda llawer ohono yn y tymor brig, nad oedd unrhyw
gwynion naill ai wedi eu gwneud yn uniongyrchol i’r busnes nac i’r Awdurdod.
- nodwyd ganddynt hefyd, pan roddwyd gwybod i'r Awdurdod am y toriad, ni
chodwyd unrhyw bryderon ynghylch effaith y toriad gan yr achwynydd. Yn
ogystal, yn ystod y cyfnod o ymgynghori cynllunio, ni nodwyd unrhyw
bryderon na gwrthwynebiadau gan y Cyngor Cymuned, trigolion lleol na'r
ymgynghorai statudol.
- roeddent yn mawr obeithio y byddai eu cais i godi'r cyfyngiad i'w galluogi i
weini bwyd poeth i'w gludo ymaith yn cael ei waredu ac y byddent yn gallu
dychwelyd i gynnig opsiwn bwyd poeth i'w gludo ymaith i drigolion ac
ymwelwyr fel ei gilydd.
PENDERFYNWYD rhoi caniatâd yn unol â'r argymhelliad.
(3)

NP5/ 57/1090C - Codi estyniad ochr deulawr, porth blaen, a gosod ffenestri to yng
nghefn yr annedd presennol, Clychau'r Gog, Coed y Fronallt, Dolgellau. LL40 2YG
Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yr adroddiad a'r
ystyriaethau cynllunio yn absenoldeb y swyddog achos.
PENDERFYNWYD rhoi caniatâd yn unol â'r argymhelliad.

(4)

NP5/64/109B – Gosod 3 pod gwersylla ar gyfer defnydd gwyliau tymor byr a system
trin carthffosiaeth newydd, Nant Madyn, Llanegryn. LL36 9SU
Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yr adroddiad a'r
ystyriaethau cynllunio yn absenoldeb y swyddog achos. Gofynnodd yr aelodau i
unrhyw arwyddion fod yn ddwyieithog.
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Siarad Cyhoeddus
Anerchodd Emma Jones, yr ymgeisydd, y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gofynnodd
i'r Aelodau ystyried yr hyn a ganlyn:- fe wnaeth Mrs. Jones ddiolch i'r Aelodau am y cyfle i annerch y cyfarfod.
- mae'r teulu wedi bod yn ffermio yn Nant Madyn ers 1936 pan gymerodd neiniau a
theidiau denantiaeth y fferm. Prynwyd y fferm gan y teulu yn 2009 a nhw bellach
oedd y drydedd genhedlaeth o’r teulu Jones yn ffermio’r tir.
- mae ganddynt ddau o blant ifanc, sy'n mynychu'r ysgol leol, Ysgol Craig y Deryn,
ac maent yn cymryd rhan weithredol yn y gymuned leol. Roedd yr ymgeisydd ar
hyn o bryd yn is-gadeirydd Neuadd Egryn ym mhentref lleol Llanegryn ac wedi bod
yn drysorydd y Cylch Meithrin lleol am nifer o flynyddoedd. Mae Mr. Jones yn gyngadeirydd cangen leol UAC a'r clwb ffermwyr ifanc lleol.
- mae'r diwydiant ffermio yn mynd trwy gyfnod sylweddol o newid, ac roedd yr
ymgeiswyr yn gwbl ymwybodol bod yn rhaid i'w busnes addasu yn unol â hynny.
Maen nhw’n monitro ac yn datblygu’r busnes yn barhaus i’w galluogi i aros yn
broffidiol a sicrhau bod y fferm yn gallu cael ei throsglwyddo i’r genhedlaeth nesaf.
Maent yn credu ei bod yn hanfodol bwysig eu bod yn cynnal ac yn datblygu eu
busnes ffermio, i gefnogi’r gymuned wledig Gymreig. Bydd sicrhau bod ganddynt
fusnes hyfyw yn galluogi’r genhedlaeth nesaf i barhau a chynnal rôl weithredol yn
y gymuned wledig.
- i ddatblygu eu busnes, maent wedi ystyried yn ofalus y cyfleoedd ar gyfer
arallgyfeirio a fyddai'n ategu eu mentrau fferm presennol. Maent wedi cael eu galluogi
gan bolisïau Cynllunio cadarnhaol, megis polisi datblygu 29 - llety gwyliau amgen,
gyda chefnogaeth Bailey and Partners, i ystyried datblygu menter pod glampio a
fyddai’n darparu incwm ychwanegol gwerthfawr i’r fferm.
- maent wedi gwneud cais am ganiatâd cynllunio i godi 3 pod mewn cae bychan (o’r
enw Cae Blaidd) nepell o brif adeiladau’r fferm ac yn ymyl ffordd y cyngor. Buont yn
trafod yn ofalus iawn leoliad y podiau glampio ac mae’r cae hwn yn gweddu orau i’r
fferm o ran mynediad i’r safle o ffordd y cyngor, gan ategu’r mentrau ffermio, iechyd
a diogelwch a sgrinio’r safle.
- maent wedi cymryd argymhellion y swyddog cynllunio i ystyriaeth ynglŷn â maint a
nifer y podiau, ac mae eu cais yn adlewyrchu hyn. Ymhellach, byddant yn cynnal y
sgrinio presennol ar hyd ffiniau de dwyreiniol a gorllewinol y cae yn ogystal â
phlannu gwrych rhywogaethau brodorol ychwanegol ar hyd ochr ogleddol y cae,
cyfochrog a ffordd y cyngor. Byddant hefyd yn plannu coed brodorol safonol rhwng
y podiau ac ar y ffin de-ddwyreiniol. Bydd hyn yn gwella bioamrywiaeth yn
sylweddol ar y fferm.
- mewn perthynas â sylwadau CNC, byddant yn sicrhau bod yr holl ofynion
carthffosiaeth yn cael eu hymgorffori, a byddant yn codi wal gerrig sych fer wrth
fynedfa’r cae i gydweddu rhannau eraill o waliau cerrig sych wrth y fynedfa i'r fferm a'r
cae gerllaw.
PENDERFYNWYD yn ddarostyngedig y cynhwysir gofyniad i gael gwared ar yr holl
seilwaith cysylltiedig o dan amod 6, i roi caniatâd yn unol â'r argymhelliad.
5.
(1)

Adroddiadau Diweddaru
Hysbysiadau Gorfodi, Hysbysiadau Gorfodi Adeilad Rhestredig a gyflwynwyd o dan
bwerau dirprwyedig a Rhestr o Achosion Cydymffurfiaeth – Er Gwybodaeth
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Yn codi wedi hynny, nododd Aelod nifer y tor-rheolaeth cynllunio yn Aberdyfi, a
chytunodd y Rheolwr Cynllunio Dros Dro i gysylltu â Chyngor Cymuned Aberdyfi i
drafod y mater cyffredinol hwn.
NP5/61/ENF329B – Hafod Wen, Harlech
NP4/16/ENF227C – Siop Gwalia Dolwyddelan
NP4/26/ENF26W – Coedwig Zip World, Betws y Coed
NP5/51/ENF446E – Coedwig Cae Gwian, Bontddu .
NP5/62/ENF430 – Llwyn Onn, Llanbedr .
Rhoddwyd diweddariad llafar i'r aelodau.
NP5/50/ENF152A – Bryn Awelon, Aberdyfi.
Dywedwyd wrth yr aelodau bod defnydd o'r ddwy sied fel llety gwyliau wedi dod i ben.
Gofynnodd yr aelodau i swyddogion drafod ymhellach gyda Chyngor Gwynedd ac yn y
dyfodol, dylid cyfeirio achosion o'r fath at Awdurdod Tân Gogledd Cymru.
NP5/65/ENF115A – Tir yn Hengwrt, Llanelltyd
Y Rheolwr Cynllunio Dros Dro i gysylltu â Chyfoeth Naturiol Cymru i ofyn am
ddiweddariad ar y sefyllfa bresennol ac anfon y manylion at y Cynghorydd Gethin Glyn
Williams.
NP5/55ENFL142A - 3 Glandŵr, Bryncrug.
Rhoddwyd gwybod i'r aelodau am y sefyllfa ddiweddaraf a bod y mater yn cael ei
symud ymlaen.
NP5/54/ENFLB33M – Neuadd Nannau, Llanfachreth
Rhoddwyd diweddariad llafar i'r aelodau.
NP5/69/ENFLB326A - Tŷ Gwyn, Llwyngwril
Bydd y Rheolwr Cynllunio Dros Dro yn rhoi diweddariad i'r cyfarfod nesaf o'r
Pwyllgor Cynllunio a Mynediad.
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad.
(2) Cytundebau Adran 106 – Er Gwybodaeth
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad.
(3)

Ceisiadau heb eu penderfynu lle mae mwy na 13 wythnos wedi mynd heibio –
Er Gwybodaeth
Yn codi wedi hynny,
- cadarnhaodd y Rheolwr Cynllunio Dros Dro fod swyddogion yn adolygu'r ceisiadau
sy'n weddill yn barhaus.
- NP5/61/T558D – Hen Gapel Tabernacl, Stryd Fawr, Harlech.
byddai'r Rheolwr Cynllunio Dros Dro yn gofyn i'r swyddog achos roi diweddariad.
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad.
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EITEM RHIF 4.0
Rhif Eitem Cyfeirnod /
/ Item No. Reference No.
1
NP5/57/1058B

2

NP5/74/498

Disgrifiad / Description.
Adeiladu estyniad i ddarparu
gweithdy ac ystafell ddosbarth
ychwanegol, a maes parcio
ychwanegol, Uned 1, Parc Menter
Marian Mawr, Dolgellau. LL40 1UU /
Erection of extension to provide
additional workshop and classroom
space, and additional car parking,
Unit 1, Marian Mawr Enterprise Park,
Dolgellau. LL40 1UU
Gosod trac mynediad Iifawndiroedd
mewn perthynas a cynllun adfer
mawndiroedd, Pennant,
Llanymawddwy. SY20 9AJ /
Construction of track to provide
access to peatlands in association
with peatlands restoration project,
Pennant, Llanymawddwy. SY20 9AJ
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Swyddog Achos /
Case Officer
Ms. Emma Watkins

Mr. Dafydd Thomas

EITEM RHIF 4.1

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
– Pwyllgor Cynllunio a Mynediad.

Dyddiad: 18-Mai-2022

Cais Rhif: NP5/57/1058B

Dyddiad Cofrestru: 15/03/21

Cymuned: Dolgellau

Cyfeirnod Grid: 272620 317811

Swyddog Achos: Ms. Emma Watkins

Lleoliad:
Uned 1, Parc Menter Marian Mawr,
Dolgellau. LL40 1UU

Ymgeisydd:
Mr. Sam Faire,
Grŵp Llandrillo-Menai
Llandudno Road
Rhos-on-Sea
Colwyn Bay
Conwy,
LL28 4HZ

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

Disgrifiad o'r Cais: Codi estyniad i ddarparu gofod gweithdy ac ystafell
ddosbarth ychwanegol, a maes parcio ychwanegol
Lleoliad : Uned 1, Parc Menter Marian Mawr, Dolgellau. LL40 1UU
Crynodeb o’r argymhelliad:
GWRTHOD caniatâd achos y rheswm a ganlyn:


Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd (ACLl) ddim yn ddigonol i ddangos y
gellir rheoli perygl a chanlyniadau llifogydd yn ddigonol.

Rheswm Adroddwyd am y Cais i’r Pwyllgor:
Cefnogir gan y Cyngor Cymuned
Dynodiadau / Cyfyngiadau Tir:



Safle Cyflogaeth
O fewn Parth Llifogydd C1

Disgrifiad o’r Safle a Chefndir:
Mae'r safle yn goleg sy'n bodoli eisoes, sef Coleg Meirion Dwyfor , ac
mae wedi’i ffinio gan Barc Menter Marian Mawr i’r gogledd, Lombard
Street i’r de,
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gweddill y coleg i’r gorllewin a Chanolfan Dolfeurig i'r dwyrain. Mae'r
coleg yn rhan o'r Grŵp Llandrillo Menai, sy'n darparu addysg bellach.
Mae ceisiadau cynllunio blaenorol ar y safle yn cynnwys:
NP5/57/1058 – newid defnydd o B1(B), B1(C) a B8 i B1(B), B1(C), B8 a
D1 – caniatawyd 4 Medi 2012. Caniatawyd yr elfen addysgol ar y safle
gan y cais hwn. (defnyddiwch ddosbarth D1).
NP5/57/1058A – Addasiad allanol gan gynnwys ail-gladio, ail-doi ac
adeiladu storfa gefn – caniatawyd 26 Mehefin 2014. Roedd ACLl gyda'r
cais hwn.
Polisïau Cynllunio Perthnasol:
Cynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-2031
•
•
•
•
•

PS A: Pwrpasau’r Parc Cenedlaethol a Datblygu Cynaliadwy
PS Ng: Gwasanaethau a Chyfleusterau Cymunedol
PD 1: Egwyddorion Datblygu Cyffredinol
PD 6: Dyluniad a Deunyddiau Cynaliadwy
PD 19: Datblygiad Cyflogaeth a Hyfforddiant Newydd

Polisïau Cenedlaethol
•
•
•

Cymru’r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040
Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 11) 2021
Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd

Ymgynghoriadau Statudol:

Cyngor Tref Dolgellau
CNC
DCWW
Ecoleg
Gwarchod y Cyhoedd
Priffyrdd
Perygl Llifogydd a Draenio
Tir

Cefnogi ar sail gwella'r cyfleusterau sydd ar gael ar y safle
Gwrthwynebu, argymell gwrthod
Dim gwrthwynebiad, gydag amodau a nodiadau ynglŷn ag
asedau DCWW sy'n croesi'r safle
Dim cais am arolygon
Dim Sylwadau
Dim gwrthwynebiad, lefel y parcio yn dderbyniol
Gofynnwch am gyngor gan CNC ynglŷn â pherygl
llifogydd, nodyn am SAB

Ymateb i Gyhoeddusrwydd:
Hysbysebwyd y cais trwy lythyr i gymdogion cyfagos.
Dim sylwadau wedi dod i law.
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Asesiad
1.1

Mae'r cais cynllunio yn cynnig datblygiad hynod fregus sy'n
gysylltiedig â choleg presennol ar gyfer codi estyniad, gan ddarparu
gofod gweithdy ac ystafell ddosbarth ychwanegol yn ogystal â
maes parcio ychwanegol. Mae'r Map Cyngor Datblygu (MCD) yn
NCT15 yn cadarnhau bod y safle o fewn Parth Llifogydd C1.

1.2

Mae Parth Llifogydd C1 yn diffinio ardaloedd o’r gorlifdir sy’n cael
eu datblygu a’u gwasanaethu gan seilwaith sylweddol, gan
gynnwys amddiffynfeydd rhag llifogydd, ac fe’i defnyddir i nodi y
gall datblygiad ddigwydd yn amodol ar gymhwyso prawf
cyfiawnhad, gan gynnwys derbynioldeb canlyniadau.

1.3

Mae Adran 6 o NCT15 yn ei gwneud yn ofynnol i'r Awdurdod
Cynllunio Lleol benderfynu a ellir cyfiawnhau datblygu yn y lleoliad
hwn yn dilyn y profion a nodir yn adran 6.2 o NCT15.

1.4

Profion (i) – (iii ) adran 6.2 NCT15 wedi'u bodloni oherwydd bod
hyn yn rhan o gynnig i wella cyfleusterau yn y coleg presennol.
Prawf terfynol (iv) yw i'r ymgeisydd ddangos trwy gyflwyno Asesiad
Canlyniad Llifogydd (ACLl) y gellir rheoli canlyniadau posibl
llifogydd i lefel dderbyniol.

1.5

Yn wreiddiol, roedd CNC yn gwrthwynebu’r cais cynllunio oherwydd
nad oedd ACLl gydag ef. Roedd CNC yn glir yn eu hymateb
(Mawrth 2021) faint o wybodaeth oedd ei hangen.

1.6

Yn dilyn hynny, cyflwynwyd ac adolygwyd ACLl gan CNC (Mai
2021) a gododd wrthwynebiad i’r cais ar y sail bod y ACLl wedi
methu â dangos y gellir rheoli risgiau a chanlyniadau llifogydd i lefel
dderbyniol. Anfonwyd yr ymateb hwn i'r ymgynghoriad ymlaen at yr
ymgeiswyr, a rhoddwyd cyfle iddynt fynd i'r afael â'r pryderon a
godwyd.

1.7

Cyflwynwyd ACLl diwygiedig ym mis Chwefror 2022, a gofynnwyd i
CNC wneud sylwadau pellach. Cadarnhaodd CNC yn ei ymateb
diweddaraf i’r ymgynghoriad (Mawrth 2022) fod yr ACLl yn dal i
fethu â dangos y gellir rheoli risgiau a chanlyniadau llifogydd i lefel
dderbyniol. Ni ellir cefnogi’r cais yn absenoldeb ACLl cadarn.

1.8

O ran yr holl ystyriaethau cynllunio perthnasol eraill, ystyrir bod y
cynnig i ymestyn y coleg yn dderbyniol. O ystyried lleoliad, dyluniad
a ffurf yr estyniad a'r maes parcio ni ystyrir y byddai'n niweidio
cymeriad yr ardal nac yn rhy amlwg yn y dirwedd.

1.9

Mae'r cyngor cymuned wedi mynegi cefnogaeth i'r cynnig oherwydd
y bydd yn gwella'r cyfleusterau sydd ar gael ar y safle.
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Ni chafwyd unrhyw wrthwynebiadau gan ymgyngoreion heblaw CNC.

2.

Casgliadau

2.1

Tra ystyrir fod lleoliad, dyluniad a ffurf yr estyniad arfaethedig a'r
maes parcio yn cydymffurfio a'r polisi ac y gellir edrych arno'n
ffafriol, mae gwrthdaro gyda'r polisi o ran llifogydd a digonolrwydd y
wybodaeth a gyflwynwyd i gadarnhau bod yr holl mae profion
perthnasol NCT15 ar gyfer datblygiadau hynod agored i niwed ym
Mharth Llifogydd C1 wedi'u bodloni. O ganlyniad, rhaid gwneud
argymhelliad i wrthod.

3.

Argymhelliad

3.1 GWRTHOD am y rheswm a ganlyn:

1. Mae'r datblygiad arfaethedig yn ddatblygiad agored iawn i niwed
o fewn parth C1 y Map Cyngor Datblygu sydd wedi'i gynnwys yn
Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 15 'Datblygu a Pherygl o
Lifogydd'. Nid yw'r Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd a
gyflwynwyd ( Waterco , dyddiedig 15/02/2022, cyfeirnod 14062FCA-01) yn dangos y gellir rheoli risgiau a chanlyniadau
llifogydd i lefel dderbyniol. Mae'r cynnig felly yn groes i Bolisi
Cynllunio Cymru (PCC) Argraffiad 11, NCT 15 'Datblygu a
Pherygl o Lifogydd', Polisi Strategol A 'Pwrpasau’r Parc
Cenedlaethol a Datblygiad Cynaliadwy' a Pholisi Datblygu 1:
'Egwyddorion Datblygu Cyffredinol' o Gynllun Lleol Eryri
Mabwysiedig. Cynllun Datblygu (Chwefror 2019).
Papurau Cefndirol ym Mhentwr Dogfennau Rhif 1: Na
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Ϯ͘ůůŽĨƚŚĞĚĞƐŝŐŶƐĂƌĞƚŚĞƐŽůĞƉƌŽƉĞƌƚǇŽĨdWƌĐŚŝƚĞĐƚƐ>ƚĚĂŶĚ
ŵĂǇŶŽƚďĞƵƐĞĚǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞŝƌǁƌŝƚƚĞŶĂŐƌĞĞŵĞŶƚ
ϯ͘ůůƉƌŝŶƚƐ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĂŶĚƚŚĞŝƌĐŽƉǇƌŝŐŚƚĂƌĞƚŚĞƉƌŽƉĞƌƚǇŽĨdW
ƌĐŚŝƚĞĐƚƐ>ƚĚ
ϰ͘ŽŶŽƚƐĐĂůĞŽĨĨĚƌĂǁŝŶŐƐ
ϱ͘ůůĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐƐŚĂůůďĞĐŚĞĐŬĞĚŽŶƐŝƚĞďĞĨŽƌĞĐŽŵŵĞŶĐŵĞŶƚŽĨƐŚŽƉ
ĚƌĂǁŝŶŐƐ͕ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĂŶĚĂůůĚŝƐĐƌĞƉĞŶĐŝĞƐŵƵƐƚďĞƌĞƉŽƌƚĞĚƚŽdW
ƌĐŚŝƚĞĐƚƐ>ƚĚ

5:3

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

hW

hW

hW

hW

hW

hW
ZĞǀŝƐŝŽŶƐ

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

'hddZ

5:3

hW

'hddZ

ZKK&>/',d

Z/'

ZKK&>/',d

Z/'

ZKK&>/',d

Z/'

hW

hW

5:3

/ŶƐƵůĂƚĞĚƚƌŽƵŐŚŐƵƚƚĞƌǁŝƚŚ
ĐŽŶĐĞĂůĞĚĚŽǁŶƉŝƉĞĨĂůůŝŶŐ
ďĞŚŝŶĚĐůĂĚĚŝŶŐŝŶƚŽŚŽƉƉĞƌ͘
ǆƚĞƌŶĂůŽǀĞƌĨůŽǁƐƉŽƵƚ͘

,ŝŐŚ>ĞǀĞůĚƵĐƚŝŶŐĂŶĚĐŽǁůƐ

Ǉ ŚĞĐŬ
DZ D'

5:3

5:3

'hddZ

5:3

ZĞǀ
ĂƚĞ
ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ
 ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ ƌĂǁŝŶŐŝƐƐƵĞĚĨŽƌWůĂŶŶŝŶŐ

'hddZ

5:3

Z/'

hW

'hddZ

'hddZ

5:3

/ŶƐƵůĂƚĞĚƚƌŽƵŐŚŐƵƚƚĞƌǁŝƚŚ
ĐŽŶĐĞĂůĞĚĚŽǁŶƉŝƉĞĨĂůůŝŶŐ
ďĞŚŝŶĚĐůĂĚĚŝŶŐŝŶƚŽŚŽƉƉĞƌ͘
ǆƚĞƌŶĂůŽǀĞƌĨůŽǁƐƉŽƵƚ͘

ŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ
5:3

ůŝĞŶƚ

ŽůĞŐDĞŝƌŝŽŶǁǇĨŽƌ
WƌŽũĞĐƚdŝƚůĞ

DĂƌŝĂŶDĂǁƌ͕ŽůŐĞůůĂƵ
ƌĂǁŝŶŐdŝƚůĞ

ǆŝƐƚŝŶŐZŽŽĨWůĂŶ
^ĐĂůĞ

ϭ͗ϮϬϬΛϯ

ĂƚĞ

ƌĂǁŶǇ

ŚĞĐŬĞĚǇ

ϮϮͬϬϮͬϮϬϮϭ

DZ

D'

KĨĨŝĐĞ

tƌĞǆŚĂŵ

:ŽďEƵŵďĞƌ

WƌŽũĞĐƚͻKƌŝŐŝŶĂƚŽƌͻŽŶĞͻ>ĞǀĞůͻdǇƉĞͻZŽůĞͻEƵŵďĞƌ

ZĞǀŝƐŝŽŶ

ϮϬϬϲϱ

Dt ͲdWͲ yyͲ yyͲ ZͲͲ ϬϬϮ



dWƌĐŚŝƚĞĐƚƐ>ƚĚ

WĞŵďƌŽŬĞ,ŽƵƐĞ
ůůŝĐĞtĂǇ͕tƌĞǆŚĂŵdĞĐŚŶŽůŽŐǇWĂƌŬ͕
tƌĞǆŚĂŵ͕>>ϭϯϳzd
ϬϭϵϳϴϮϵϭϭϲϭ
ĂĚŵŝŶΛƚĂĐƉĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐ͘ĐŽ͘ƵŬ
ǁǁǁ͘ƚĂĐƉĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐ͘ĐŽ͘ƵŬ
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ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ

/ŶƚĞƌŝŽƌĞƐŝŐŶ

,ĞĂůƚŚĐĂƌĞWůĂŶŶŝŶŐ

ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ

DĂƐƚĞƌƉůĂŶŶŝŶŐ

^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞƐŝŐŶ

'ĞŶĞƌĂůEŽƚĞƐ
ϭ͘ ŽŶƚƌĂĐƚŽƌƚŽǀĞƌŝĨǇĂůůĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐĂŶĚĐŚĞĐŬůĞǀĞůĚĂƚƵŵƐŽŶƐŝƚĞ
Ϯ͘ ůůŽĨƚŚĞĚĞƐŝŐŶƐĂƌĞƚŚĞƐŽůĞƉƌŽƉĞƌƚǇŽĨdWƌĐŚŝƚĞĐƚƐ>ƚĚĂŶĚŵĂǇ
ŶŽƚďĞƵƐĞĚǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞŝƌǁƌŝƚƚĞŶĂŐƌĞĞŵĞŶƚ
ϯ͘ ůůƉƌŝŶƚƐ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĂŶĚƚŚĞŝƌĐŽƉǇƌŝŐŚƚĂƌĞƚŚĞƉƌŽƉĞƌƚǇŽĨdW
ƌĐŚŝƚĞĐƚƐ>ƚĚ
ϰ͘ ŽŶŽƚƐĐĂůĞŽĨĨĚƌĂǁŝŶŐƐ
ϱ͘ ůůĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐƐŚĂůůďĞĐŚĞĐŬĞĚŽŶƐŝƚĞďĞĨŽƌĞĐŽŵŵĞŶĐŵĞŶƚŽĨƐŚŽƉ
ĚƌĂǁŝŶŐƐ͕ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĂŶĚĂůůĚŝƐĐƌĞƉĞŶĐŝĞƐŵƵƐƚďĞƌĞƉŽƌƚĞĚƚŽdW
ƌĐŚŝƚĞĐƚƐ>ƚĚ



















([LVWLQJ6RXWK(DVW(OHYDWLRQ





([LVWLQJ(OHYDWLRQV /RFDWLRQ'LDJUDP


([LVWLQJ1RUWK:HVW(OHYDWLRQ


KǀĞƌĨůŽǁƐƉŽƵƚĨŽƌ
ƚƌŽƵŐŚŐƵƚƚĞƌďĞŚŝŶĚ͘
ZtWƉĂƐƐĞƐƚŚƌŽƵŐŚ
ŚŽƉƉĞƌĂŶĚĚŽǁŶ
ďĞŚŝŶĚĐůĂĚĚŝŶŐ

tĂůůŵŽƵŶƚĞĚĞǆƚĞƌŝŽƌ
ůŝŐŚƚŝŶŐ

KǀĞƌĨůŽǁƐƉŽƵƚĨŽƌ
ƚƌŽƵŐŚŐƵƚƚĞƌďĞŚŝŶĚ͘
ZtWƉĂƐƐĞƐƚŚƌŽƵŐŚ
ŚŽƉƉĞƌĂŶĚĚŽǁŶ
ďĞŚŝŶĚĐůĂĚĚŝŶŐ

ZĞǀŝƐŝŽŶƐ
ZĞǀ
ĂƚĞ
ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ
 ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ ƌĂǁŝŶŐŝƐƐƵĞĚĨŽƌWůĂŶŶŝŶŐ



([LVWLQJ1RUWK(DVW(OHYDWLRQ

Ǉ ŚĞĐŬ
DZ D'

'ĂƐďŽƚƚůĞƐƚŽƌĂŐĞ



ŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ

ůŝĞŶƚ

ŽůĞŐDĞŝƌŝŽŶǁǇĨŽƌ
WƌŽũĞĐƚdŝƚůĞ

DĂƌŝĂŶDĂǁƌ͕ŽůŐĞůůĂƵ
ƌĂǁŝŶŐdŝƚůĞ

ǆŝƐƚŝŶŐůĞǀĂƚŝŽŶƐ
^ĐĂůĞ

ĂƚĞ

ƌĂǁŶǇ ŚĞĐŬĞĚǇ

ƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚΛϭ ϮϮͬϬϮͬϮϬϮϭ DZ
:ŽďEƵŵďĞƌ

ϮϬϬϲϱ



KĨĨŝĐĞ

D' tƌĞǆŚĂŵ

WƌŽũĞĐƚͻKƌŝŐŝŶĂƚŽƌͻŽŶĞͻ>ĞǀĞůͻdǇƉĞͻZŽůĞͻEƵŵďĞƌ

Dt ͲdWͲ yyͲ yyͲZͲ Ͳ ϬϬϯ

ZĞǀŝƐŝŽŶ



dWƌĐŚŝƚĞĐƚƐ>ƚĚ

([LVWLQJ6RXWK:HVW(OHYDWLRQ

WĞŵďƌŽŬĞ,ŽƵƐĞ
ůůŝĐĞtĂǇ͕tƌĞǆŚĂŵdĞĐŚŶŽůŽŐǇWĂƌŬ͕
tƌĞǆŚĂŵ͕>>ϭϯϳzd
ϬϭϵϳϴϮϵϭϭϲϭ



ĂĚŵŝŶΛƚĂĐƉĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐ͘ĐŽ͘ƵŬ
ǁǁǁ͘ƚĂĐƉĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐ͘ĐŽ͘ƵŬ
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ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ

/ŶƚĞƌŝŽƌĞƐŝŐŶ

,ĞĂůƚŚĐĂƌĞWůĂŶŶŝŶŐ

ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ

DĂƐƚĞƌƉůĂŶŶŝŶŐ

^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞƐŝŐŶ

'ĞŶĞƌĂůEŽƚĞƐ
ϭ͘ŽŶƚƌĂĐƚŽƌƚŽǀĞƌŝĨǇĂůůĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐĂŶĚĐŚĞĐŬůĞǀĞůĚĂƚƵŵƐŽŶƐŝƚĞ
Ϯ͘ůůŽĨƚŚĞĚĞƐŝŐŶƐĂƌĞƚŚĞƐŽůĞƉƌŽƉĞƌƚǇŽĨdWƌĐŚŝƚĞĐƚƐ>ƚĚĂŶĚ
ŵĂǇŶŽƚďĞƵƐĞĚǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞŝƌǁƌŝƚƚĞŶĂŐƌĞĞŵĞŶƚ
ϯ͘ůůƉƌŝŶƚƐ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĂŶĚƚŚĞŝƌĐŽƉǇƌŝŐŚƚĂƌĞƚŚĞƉƌŽƉĞƌƚǇŽĨdW
ƌĐŚŝƚĞĐƚƐ>ƚĚ
ϰ͘ŽŶŽƚƐĐĂůĞŽĨĨĚƌĂǁŝŶŐƐ
ϱ͘ůůĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐƐŚĂůůďĞĐŚĞĐŬĞĚŽŶƐŝƚĞďĞĨŽƌĞĐŽŵŵĞŶĐŵĞŶƚŽĨƐŚŽƉ
ĚƌĂǁŝŶŐƐ͕ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĂŶĚĂůůĚŝƐĐƌĞƉĞŶĐŝĞƐŵƵƐƚďĞƌĞƉŽƌƚĞĚƚŽdW
ƌĐŚŝƚĞĐƚƐ>ƚĚ

5:3

5:3

DĂŝŶŶƚƌĂŶĐĞ
ZĞǀŝƐŝŽŶƐ

ZĞǀ
ĂƚĞ
ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ
 ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ ƌĂǁŝŶŐŝƐƐƵĞĚĨŽƌWůĂŶŶŝŶŐ

Ǉ ŚĞĐŬ
DZ D'

5:3

5:3
5:3

5:3

ĐŽŶĐƌĞƚĞƐůĂď

'ƌĂƐƐ

'ĂƐďŽƚƚůĞƐƚŽƌĂŐĞ
ŽŶĐŽŶĐƌĞƚĞƐůĂď

'ƌĂƐƐ

5:3

5:3

tĂƐƚĞŝŶ

ŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ

ĂƌWĂƌŬ
ůŝĞŶƚ

ŽůĞŐDĞŝƌŝŽŶǁǇĨŽƌ
'ƌĂƐƐ
WƌŽũĞĐƚdŝƚůĞ

DĂƌŝĂŶDĂǁƌ͕ŽůŐĞůůĂƵ
ƌĂǁŝŶŐdŝƚůĞ

ǆŝƐƚŝŶŐ^ŝƚĞWůĂŶ
^ĐĂůĞ

ϭ͗ϮϬϬΛϯ

ĂƚĞ

ƌĂǁŶǇ

ŚĞĐŬĞĚǇ

ϮϮͬϬϮͬϮϬϮϭ

DZ

D'

KĨĨŝĐĞ

tƌĞǆŚĂŵ

:ŽďEƵŵďĞƌ

WƌŽũĞĐƚͻKƌŝŐŝŶĂƚŽƌͻŽŶĞͻ>ĞǀĞůͻdǇƉĞͻZŽůĞͻEƵŵďĞƌ

ZĞǀŝƐŝŽŶ

ϮϬϬϲϱ

Dt ͲdWͲ yyͲ yyͲ ZͲͲ ϬϬϱ



dWƌĐŚŝƚĞĐƚƐ>ƚĚ

WĞŵďƌŽŬĞ,ŽƵƐĞ
ůůŝĐĞtĂǇ͕tƌĞǆŚĂŵdĞĐŚŶŽůŽŐǇWĂƌŬ͕
tƌĞǆŚĂŵ͕>>ϭϯϳzd
ϬϭϵϳϴϮϵϭϭϲϭ
ĂĚŵŝŶΛƚĂĐƉĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐ͘ĐŽ͘ƵŬ
ǁǁǁ͘ƚĂĐƉĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐ͘ĐŽ͘ƵŬ

18

ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ

/ŶƚĞƌŝŽƌĞƐŝŐŶ

,ĞĂůƚŚĐĂƌĞWůĂŶŶŝŶŐ

ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ

DĂƐƚĞƌƉůĂŶŶŝŶŐ

^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞƐŝŐŶ

'ĞŶĞƌĂůEŽƚĞƐ
ϭ͘ŽŶƚƌĂĐƚŽƌƚŽǀĞƌŝĨǇĂůůĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐĂŶĚĐŚĞĐŬůĞǀĞůĚĂƚƵŵƐŽŶƐŝƚĞ
Ϯ͘ůůŽĨƚŚĞĚĞƐŝŐŶƐĂƌĞƚŚĞƐŽůĞƉƌŽƉĞƌƚǇŽĨdWƌĐŚŝƚĞĐƚƐ>ƚĚĂŶĚŵĂǇ
ŶŽƚďĞƵƐĞĚǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞŝƌǁƌŝƚƚĞŶĂŐƌĞĞŵĞŶƚ
ϯ͘ůůƉƌŝŶƚƐ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĂŶĚƚŚĞŝƌĐŽƉǇƌŝŐŚƚĂƌĞƚŚĞƉƌŽƉĞƌƚǇŽĨdW
ƌĐŚŝƚĞĐƚƐ>ƚĚ
ϰ͘ŽŶŽƚƐĐĂůĞŽĨĨĚƌĂǁŝŶŐƐ
ϱ͘ůůĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐƐŚĂůůďĞĐŚĞĐŬĞĚŽŶƐŝƚĞďĞĨŽƌĞĐŽŵŵĞŶĐŵĞŶƚŽĨƐŚŽƉ
ĚƌĂǁŝŶŐƐ͕ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĂŶĚĂůůĚŝƐĐƌĞƉĞŶĐŝĞƐŵƵƐƚďĞƌĞƉŽƌƚĞĚƚŽdW
ƌĐŚŝƚĞĐƚƐ>ƚĚ
5:3

5:3

5:3

6HUYHU5RRP

6ZLWFK

3OXPELQJ:RUNVKRS
&ODVVURRP

6WRUH

&ODVVURRP

6WXGHQW/RXRQJH

&RUULGRU

(QJLQHHULQJ6WRUH

(QJLQHHULQJ
:RUNVKRS

6WDII2IILFH

5HFHSWLRQ

5:3

*DV:HOGLQJ
:RUNVKRS
&RUULGRU

6WDII5RRP

&ODVVURRP

Pð

6WDII:&
'LVDEOHG:&

5:3

0DOH:&

5:3

5RRP

%XLOGLQJ6HUYLFHV

6WRUH

Pð

/DE6WHP&ODVVURRP
Pð

5:3

5:3

ZĞǀŝƐŝŽŶƐ

5:3

5:3

5:3

ZĞǀ
ĂƚĞ
ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ
 ϬϯͬϬϯͬϮϬϮϭ ǆƚĞŶƐŝŽŶĨŽŽƚƉƌŝŶƚŝŶĐƌĞĂƐĞĚĂƐƌĞƋƵĞƐƚĞĚ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ ƌĂǁŝŶŐŝƐƐƵĞĚĨŽƌWůĂŶŶŝŶŐ

Ǉ ŚĞĐŬ
DZ D'
DZ D'

ƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůŝŶĞŽĨ
ĞǆŝƐƚŝŶŐŚĞĚŐĞ

ŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ

ůŝĞŶƚ

ŽůĞŐDĞŝƌŝŽŶǁǇĨŽƌ
ƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůŝŶĞŽĨ
ĞǆŝƐƚŝŶŐŚĞĚŐĞ

WƌŽũĞĐƚdŝƚůĞ

DĂƌŝĂŶDĂǁƌ͕ŽůŐĞůůĂƵ
ƌĂǁŝŶŐdŝƚůĞ

WƌŽƉŽƐĞĚWůĂŶ
^ĐĂůĞ

ĂƚĞ

ϮϬϬϲϱ

ƌĂǁŶǇ ŚĞĐŬĞĚǇ

ϮϮͬϬϮͬϮϬϮϭ DZ

ϭ͗ϭϬϬΛϭ
:ŽďEƵŵďĞƌ

KĨĨŝĐĞ

D' tƌĞǆŚĂŵ

WƌŽũĞĐƚͻKƌŝŐŝŶĂƚŽƌͻŽŶĞͻ>ĞǀĞůͻdǇƉĞͻZŽůĞͻEƵŵďĞƌ

Dt ͲdWͲ yyͲ yyͲZͲ Ͳ ϭϬϭ

ZĞǀŝƐŝŽŶ



dWƌĐŚŝƚĞĐƚƐ>ƚĚ
WĞŵďƌŽŬĞ,ŽƵƐĞ
ůůŝĐĞtĂǇ͕tƌĞǆŚĂŵdĞĐŚŶŽůŽŐǇWĂƌŬ͕
tƌĞǆŚĂŵ͕>>ϭϯϳzd
ϬϭϵϳϴϮϵϭϭϲϭ
ĂĚŵŝŶΛƚĂĐƉĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐ͘ĐŽ͘ƵŬ
ǁǁǁ͘ƚĂĐƉĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐ͘ĐŽ͘ƵŬ

19

ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ

/ŶƚĞƌŝŽƌĞƐŝŐŶ

,ĞĂůƚŚĐĂƌĞWůĂŶŶŝŶŐ

ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ

DĂƐƚĞƌƉůĂŶŶŝŶŐ

^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞƐŝŐŶ

5:3

'ĞŶĞƌĂůEŽƚĞƐ
ϭ͘ŽŶƚƌĂĐƚŽƌƚŽǀĞƌŝĨǇĂůůĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐĂŶĚĐŚĞĐŬůĞǀĞůĚĂƚƵŵƐŽŶƐŝƚĞ
Ϯ͘ůůŽĨƚŚĞĚĞƐŝŐŶƐĂƌĞƚŚĞƐŽůĞƉƌŽƉĞƌƚǇŽĨdWƌĐŚŝƚĞĐƚƐ>ƚĚĂŶĚ
ŵĂǇŶŽƚďĞƵƐĞĚǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞŝƌǁƌŝƚƚĞŶĂŐƌĞĞŵĞŶƚ
ϯ͘ůůƉƌŝŶƚƐ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĂŶĚƚŚĞŝƌĐŽƉǇƌŝŐŚƚĂƌĞƚŚĞƉƌŽƉĞƌƚǇŽĨdW
ƌĐŚŝƚĞĐƚƐ>ƚĚ
ϰ͘ŽŶŽƚƐĐĂůĞŽĨĨĚƌĂǁŝŶŐƐ
ϱ͘ůůĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐƐŚĂůůďĞĐŚĞĐŬĞĚŽŶƐŝƚĞďĞĨŽƌĞĐŽŵŵĞŶĐŵĞŶƚŽĨƐŚŽƉ
ĚƌĂǁŝŶŐƐ͕ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĂŶĚĂůůĚŝƐĐƌĞƉĞŶĐŝĞƐŵƵƐƚďĞƌĞƉŽƌƚĞĚƚŽdW
ƌĐŚŝƚĞĐƚƐ>ƚĚ

5:3

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

hW

hW

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

hW

hW

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

hW

hW
ZĞǀŝƐŝŽŶƐ

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

'hddZ

5:3

hW

Z/'

ZKK&>/',d

Z/'

ZKK&>/',d

Z/'

hW

ZKK&>/',d

'hddZ

5:3

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZĞǀ
ĂƚĞ
ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ
 ϬϯͬϬϯͬϮϬϮϭ ǆƚĞŶƐŝŽŶĨŽŽƚƉƌŝŶƚŝŶĐƌĞĂƐĞĚĂƐ
ƌĞƋƵĞƐƚĞĚ
 ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ ƌĂǁŝŶŐŝƐƐƵĞĚĨŽƌWůĂŶŶŝŶŐ

Ǉ ŚĞĐŬ
DZ D'
DZ

D'

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

5:3

5:3

sZ'

hW

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

ZKK&>/',d

sZ'
5:3

5:3

'hddZ

hW

ůůǁĂůůŵŽƵŶƚĞĚůŝŐŚƚŝŶŐ
ƌĞŵŽǀĞĚĂŶĚƌĞƉůĂĐĞĚŽŶŶĞǁ
ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ

hW
ŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ

5:3

5:3

Z/'

5:3

5:3

5:3

/ŶƐƵůĂƚĞĚƚƌŽƵŐŚŐƵƚƚĞƌ
ŵŽĚŝĨŝĞĚ͘EĞǁĞǆƉŽƐĞĚZtWƚŽ
ĚŝƐĐŚĂƌŐĞĨƌŽŵĞǆŝƐƚŝŶŐŚŽƉƉĞƌ
ŽǀĞƌŶĞǁƌŽŽĨ͘ǆƚĞƌŶĂů
ŽǀĞƌĨůŽǁƐƉŽƵƚƌĞƚĂŝŶĞĚŝŶƵƐĞ͘

ůŝĞŶƚ

ŽůĞŐDĞŝƌŝŽŶǁǇĨŽƌ

,ŝŐŚ>ĞǀĞůĚƵĐƚŝŶŐĂŶĚĐŽǁůƐ
EĞǁƌŽŽĨůŝŐŚƚƐ

ZŽŽĨŐƵĂƌĚŝŶŐ

/ŶƐƵůĂƚĞĚƚƌŽƵŐŚŐƵƚƚĞƌ
ŵŽĚŝĨŝĞĚ͘EĞǁĞǆƉŽƐĞĚZtWƚŽ
ĚŝƐĐŚĂƌŐĞĨƌŽŵĞǆŝƐƚŝŶŐŚŽƉƉĞƌ
ŽǀĞƌŶĞǁƌŽŽĨ͘ǆƚĞƌŶĂů
ŽǀĞƌĨůŽǁƐƉŽƵƚƌĞƚĂŝŶĞĚŝŶƵƐĞ͘

WƌŽũĞĐƚdŝƚůĞ

DĂƌŝĂŶDĂǁƌ͕ŽůŐĞůůĂƵ
ƌĂǁŝŶŐdŝƚůĞ

WƌŽƉŽƐĞĚZŽŽĨWůĂŶ
^ĐĂůĞ

ϭ͗ϮϬϬΛϯ

ĂƚĞ

ƌĂǁŶǇ

ŚĞĐŬĞĚǇ

ϮϮͬϬϮͬϮϬϮϭ

DZ

D'

KĨĨŝĐĞ

tƌĞǆŚĂŵ

:ŽďEƵŵďĞƌ

WƌŽũĞĐƚͻKƌŝŐŝŶĂƚŽƌͻŽŶĞͻ>ĞǀĞůͻdǇƉĞͻZŽůĞͻEƵŵďĞƌ

ZĞǀŝƐŝŽŶ

ϮϬϬϲϱ

Dt ͲdWͲ yyͲ yyͲ ZͲͲ ϭϬϮ



dWƌĐŚŝƚĞĐƚƐ>ƚĚ

WĞŵďƌŽŬĞ,ŽƵƐĞ
ůůŝĐĞtĂǇ͕tƌĞǆŚĂŵdĞĐŚŶŽůŽŐǇWĂƌŬ͕
tƌĞǆŚĂŵ͕>>ϭϯϳzd
ϬϭϵϳϴϮϵϭϭϲϭ
ĂĚŵŝŶΛƚĂĐƉĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐ͘ĐŽ͘ƵŬ
ǁǁǁ͘ƚĂĐƉĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐ͘ĐŽ͘ƵŬ
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ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ

/ŶƚĞƌŝŽƌĞƐŝŐŶ

,ĞĂůƚŚĐĂƌĞWůĂŶŶŝŶŐ

ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ

DĂƐƚĞƌƉůĂŶŶŝŶŐ

^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞƐŝŐŶ

'ĞŶĞƌĂůEŽƚĞƐ
ϭ͘ŽŶƚƌĂĐƚŽƌƚŽǀĞƌŝĨǇĂůůĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐĂŶĚĐŚĞĐŬůĞǀĞůĚĂƚƵŵƐŽŶƐŝƚĞ
Ϯ͘ůůŽĨƚŚĞĚĞƐŝŐŶƐĂƌĞƚŚĞƐŽůĞƉƌŽƉĞƌƚǇŽĨdWƌĐŚŝƚĞĐƚƐ>ƚĚĂŶĚŵĂǇ
ŶŽƚďĞƵƐĞĚǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞŝƌǁƌŝƚƚĞŶĂŐƌĞĞŵĞŶƚ
ϯ͘ůůƉƌŝŶƚƐ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĂŶĚƚŚĞŝƌĐŽƉǇƌŝŐŚƚĂƌĞƚŚĞƉƌŽƉĞƌƚǇŽĨdW
ƌĐŚŝƚĞĐƚƐ>ƚĚ
ϰ͘ŽŶŽƚƐĐĂůĞŽĨĨĚƌĂǁŝŶŐƐ
ϱ͘ůůĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐƐŚĂůůďĞĐŚĞĐŬĞĚŽŶƐŝƚĞďĞĨŽƌĞĐŽŵŵĞŶĐŵĞŶƚŽĨƐŚŽƉ
ĚƌĂǁŝŶŐƐ͕ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĂŶĚĂůůĚŝƐĐƌĞƉĞŶĐŝĞƐŵƵƐƚďĞƌĞƉŽƌƚĞĚƚŽdW
ƌĐŚŝƚĞĐƚƐ>ƚĚ












>>^y/^d/E'









EtydE^/KE

3URSRVHG6RXWK(DVW(OHYDWLRQ





>>^y/^d/E'

EtydE^/KE





EtydE^/KE

3URSRVHG1RUWK:HVW(OHYDWLRQ





3URSRVHG(OHYDWLRQV /RFDWLRQ'LDJUDP


y/^d/E'h/>/E';^d/KEͿ

3URSRVHG1RUWK:HVW(OHYDWLRQ ([WHQVLRQ(OHYDWLRQ


ZĞǀŝƐŝŽŶƐ
ZĞǀ
ĂƚĞ
ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ
 ϬϯͬϬϯͬϮϬϮϭ ǆƚĞŶƐŝŽŶĨŽŽƚƉƌŝŶƚŝŶĐƌĞĂƐĞĚĂƐƌĞƋƵĞƐƚĞĚ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ ƌĂǁŝŶŐŝƐƐƵĞĚĨŽƌWůĂŶŶŝŶŐ

>>^y/^d/E'



EtydE^/KE

Ǉ ŚĞĐŬ
DZ D'
DZ D'

>>^y/^d/E'

3URSRVHG1RUWK(DVW(OHYDWLRQ


ŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ

ůŝĞŶƚ

ŽůĞŐDĞŝƌŝŽŶǁǇĨŽƌ
WƌŽũĞĐƚdŝƚůĞ

DĂƌŝĂŶDĂǁƌ͕ŽůŐĞůůĂƵ
ƌĂǁŝŶŐdŝƚůĞ

WƌŽƉŽƐĞĚůĞǀĂƚŝŽŶƐ
^ĐĂůĞ

ĂƚĞ

ƌĂǁŶǇ ŚĞĐŬĞĚǇ

ƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚΛϭ ϮϮͬϬϮͬϮϬϮϭ DZ
:ŽďEƵŵďĞƌ

>>^y/^d/E'



ϮϬϬϲϱ

KĨĨŝĐĞ

D' tƌĞǆŚĂŵ

WƌŽũĞĐƚͻKƌŝŐŝŶĂƚŽƌͻŽŶĞͻ>ĞǀĞůͻdǇƉĞͻZŽůĞͻEƵŵďĞƌ

Dt ͲdWͲ yyͲ yyͲZͲ Ͳ ϭϬϯ

ZĞǀŝƐŝŽŶ



dWƌĐŚŝƚĞĐƚƐ>ƚĚ

3URSRVHG6RXWK:HVW(OHYDWLRQ

WĞŵďƌŽŬĞ,ŽƵƐĞ
ůůŝĐĞtĂǇ͕tƌĞǆŚĂŵdĞĐŚŶŽůŽŐǇWĂƌŬ͕
tƌĞǆŚĂŵ͕>>ϭϯϳzd
ϬϭϵϳϴϮϵϭϭϲϭ



ĂĚŵŝŶΛƚĂĐƉĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐ͘ĐŽ͘ƵŬ
ǁǁǁ͘ƚĂĐƉĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐ͘ĐŽ͘ƵŬ
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ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ

/ŶƚĞƌŝŽƌĞƐŝŐŶ

,ĞĂůƚŚĐĂƌĞWůĂŶŶŝŶŐ

ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ

DĂƐƚĞƌƉůĂŶŶŝŶŐ

^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞƐŝŐŶ

'ĞŶĞƌĂůEŽƚĞƐ
ϭ͘ŽŶƚƌĂĐƚŽƌƚŽǀĞƌŝĨǇĂůůĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐĂŶĚĐŚĞĐŬůĞǀĞůĚĂƚƵŵƐŽŶƐŝƚĞ
Ϯ͘ůůŽĨƚŚĞĚĞƐŝŐŶƐĂƌĞƚŚĞƐŽůĞƉƌŽƉĞƌƚǇŽĨdWƌĐŚŝƚĞĐƚƐ>ƚĚĂŶĚ
ŵĂǇŶŽƚďĞƵƐĞĚǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞŝƌǁƌŝƚƚĞŶĂŐƌĞĞŵĞŶƚ
ϯ͘ůůƉƌŝŶƚƐ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĂŶĚƚŚĞŝƌĐŽƉǇƌŝŐŚƚĂƌĞƚŚĞƉƌŽƉĞƌƚǇŽĨdW
ƌĐŚŝƚĞĐƚƐ>ƚĚ
ϰ͘ŽŶŽƚƐĐĂůĞŽĨĨĚƌĂǁŝŶŐƐ
ϱ͘ůůĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐƐŚĂůůďĞĐŚĞĐŬĞĚŽŶƐŝƚĞďĞĨŽƌĞĐŽŵŵĞŶĐŵĞŶƚŽĨƐŚŽƉ
ĚƌĂǁŝŶŐƐ͕ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĂŶĚĂůůĚŝƐĐƌĞƉĞŶĐŝĞƐŵƵƐƚďĞƌĞƉŽƌƚĞĚƚŽdW
ƌĐŚŝƚĞĐƚƐ>ƚĚ

5:3

5:3

DĂŝŶŶƚƌĂŶĐĞ
ZĞǀŝƐŝŽŶƐ

5:3

5:3

EĞǁďŽƚƚůĞƐƚŽƌĞͬ
ĞŶĐůŽƐƵƌĞƐŽŶĐŽŶĐƌĞƚĞ
ƐůĂď

Ǉ ŚĞĐŬ
DZ D'
DZ

D'

'ƌĂƐƐ

^ŽĨƚůĂŶĚƐĐĂƉŝŶŐ
ƌĞŵŽǀĞĚ͘EĞǁ
ƚĂƌŵĂĐĨŝŶŝƐŚ

EĞǁZŽŽĨ

5:3

ǆŝƐƚŝŶŐĨĞŶĐĞĂŶĚŚĞĚŐĞ
ƌĞƚĂŝŶĞĚ͕ĐƵƚďĂĐŬĂƐĨĂƌ
ĂƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŽŝŶƐƚĂůů
ŶĞǁŬĞƌďƐ

ZĞǀ
ĂƚĞ
ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ
 ϬϯͬϬϯͬϮϬϮϭ ǆƚĞŶƐŝŽŶĨŽŽƚƉƌŝŶƚŝŶĐƌĞĂƐĞĚĂƐ
ƌĞƋƵĞƐƚĞĚ
 ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ ƌĂǁŝŶŐŝƐƐƵĞĚĨŽƌWůĂŶŶŝŶŐ

5:3

ŽŶĐƌĞƚĞ^ůĂď
ƌĞŵŽǀĞĚ͘EĞǁ
ƚĂƌŵĂĐĨŝŶŝƐŚ

5:3

ĂƌWĂƌŬ
EĞǁWĂƌŬŝŶŐďĂǇƐĂŶĚ
ƚŚĞƌŵŽƉůĂƐƚŝĐǁŚŝƚĞ
ůŝŶŝŶŐ

EĞǁƚĂƌŵĂĐĨŝŶŝƐŚ
ϬϮ

Ϭϯ

'ƌĂƐƐ

ŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ

5:3

EĞǁWĂƌŬŝŶŐďŽůůĂƌĚƐ
ƐƉĂĐĞĚĂƚϭ͘ϮϱŵĐĞŶƚĞƌƐ
ŽƉƉŽƐŝƚĞŶĞǁƉĂƌŬŝŶŐ
ďĂǇƐ

Ϭϭ

5:3

Ϭϰ

Ϭϱ

ůŝĞŶƚ

ŽůĞŐDĞŝƌŝŽŶǁǇĨŽƌ

Ϭϲ

^ŽĨƚůĂŶĚƐĐĂƉŝŶŐĐƵƚ
ďĂĐŬĂŶĚƌĞŵŽǀĞĚƚŽ
ĂůůŽǁŶĞǁŬĞƌďƐĨŽƌŵŝŶŐ
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EITEM RHIF 4.2

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
– Pwyllgor Cynllunio a Mynediad.

Dyddiad: 18-Mai-2022

Cais Rhif: NP5/74/498

Dyddiad Cofrestru: 10/01/22

Cymuned: Mawddwy

Cyfeirnod Grid: 289856 320209

Swyddog Achos: Mr. Dafydd Thomas

Lleoliad:
Pennant, Llanymawddwy. SY20 9AJ

Ymgeisydd:
Mr. Siôn Alun Roberts,
R. A. Roberts a'i Fab
Pennant
Llanymawddwy
Machynlleth
Powys
SY20 9AJ

Disgrifiad:
Gosod trac mynediad Iifawndiroedd mewn
perthynas a cynllun adfer mawndiroedd

Crynodeb o'r Argymhelliad:
CYMERADWYO gyda'r amodau a ganlyn ;
o Dechrau’r gwaith o fewn 5 mlynedd.
o Cydymffurfio â chynlluniau a dogfennau a gymeradwywyd.
o Ni fydd unrhyw ddatblygiad parthed unrhyw gam yn digwydd hyd
nes y bydd Arolwg Ecolegol, sy'n cymryd i ystyriaeth
nodweddion allweddol a chynefinoedd o fewn y cyfnod datblygu
hwnnw, wedi'i gyflwyno i'r Awdurdod Cynllunio Lleol a'i
gymeradwyo trwy gyfrwng cais ffurfiol iddo.
o Bydd lled y trac mynediad a ganiateir drwy hyn yn cael ei leihau
o 3.2mi 1.6m o fewn 12 mis o gwblhau Rhan 1 y datblygiad fel
manylion yn y Cynllun Adfer a Rheoli Tirwedd a gyflwynwyd.
Rheswm/Rhesymau yr Adroddwyd am y Cais i'r Pwyllgor:
Cais gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.
Cyflwynir y cais hwn gan Swyddog Prosiect Cynllun Rheolaeth Gynaliadwy
(CRhC) Dinas Mawddwy ar ran perchennog Fferm Pennant.
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Mae'r trac mynediad arfaethedig i'w ddefnyddio fel rhan o'r Prosiect Adfer
Mawndiroedd.
Dynodiadau / Cyfyngiadau Tir:



Cefn Gwlad Agored
Ardal Cymeriad Tirwedd Eryri (ACT) 21 - Pen Dyffryn Dyfi.

Disgrifiad o'r Safle:
Mae safle'r cais wedi'i leoli i'r gogledd o Lanymawddwy ac yn union i'r gogledd
o Fferm Pennant y gellir mynd ato ar hyd ffordd ddienw o'r A470 ar ei
chyffordd yn Ninas Mawddwy. Mae'r trac mynediad arfaethedig i'w leoli ar
lethrau Foel Clochydd.
Mae'r safle mewn ardal wledig yn bennaf gyda nifer o ffermydd wedi eu lleoli
yn y cyffiniau. Bydd mynediad i’r trac mynediad arfaethedig o Fferm Pennant
ac mae’r safle’n cael ei bori ar hyn o bryd o fis Ebrill i fis Hydref.
Y Datblygiad Arfaethedig :
Adeiladu trac i ddarparu mynediad i fawndiroedd mewn cysylltiad â'r prosiect
Adfer Mawndiroedd. Mae’r trac arfaethedig ar gyfer gwasanaethu mynediad i
dir mawn Blaencywarch, Bryn Uchaf, Hengwm a Phennant a phwrpas y trac
yw cynnal mynediad i’r mawn er mwyn gwneud gwaith adfer gyda pheiriannau
a chontractwyr arbenigol.
Mae'r trac arfaethedig yn cychwyn yng Nghyfeirnod Grid SH 289921,320080
ac yn gorffen wrth Gyfeirnod Grid SH 289581,320261.
Cyfanswm hyd y trac arfaethedig fydd 713 medr ac yn y lle cyntaf bydd lled
cyfartalog o 3.20 metr er mwyn caniatáu ar gyfer peiriannau mawr a
ddefnyddir ar gyfer y math hwn o waith. Fel y nodir yn y “Cynllun Adfer a
Rheoli Tirwedd” a gyflwynwyd, mae tri cham i ddatblygiad arfaethedig y trac
mynediad. Mae'r ymgeisydd wedi darparu manylion ar bob cam, sef;


Cam 1 – Trac – Ei greu o’r dechrau i led o 3.2m ar gyfer mynediad
peiriant.

Yn amodol ar ganiatâd cynllunio, bydd y gwaith o adeiladu'r trac yn dechrau
ar y safle rhwng Gorffennaf ac Awst. Mae'r Prosiect Adfer i ddechrau ym mis
Medi a bydd Cam 1 yn weithredol hyd nes y bydd y gwaith sy'n gysylltiedig â'r
prosiect Adfer wedi'i gwblhau. Fel uchod, mae'r trac ar y cam hwn i'w
ddatblygu i led o 3.2m er mwyn caniatáu mynediad peiriannau mawr.
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Cam 2 – Adfer y trac o led o 3.2mi 1.6m.

Bydd Cam 2 yn dechrau ar ôl cwblhau'r prosiect Adfer Mawndir, gyda gwaith i
adfer y trac i'w gwblhau erbyn diwedd mis Hydref i ganol mis Tachwedd. Bydd
angen cynnal mynediad i'r Mawndiroedd o hyd, er mwyn unioni unrhyw
broblemau yn y dyfodol, fodd bynnag, fel yr uchod, mae lled y trac i'w leihau o
3.2mi 1.6m, er mwyn caniatáu mynediad i feiciau cwad. Bydd hyn yn cael ei
leihau 4 - 6 wythnos o gwblhau Cam 1.


Cam 3 – Rheolaeth yn y Dyfodol.

Ar ôl i’r prosiect ddod i ben yn 2023, mae’r ymgeisydd wedi dweud y bydd y
tirfeddiannwr yn cymryd cyfrifoldeb am y trac ac am unioni unrhyw broblemau
yn y dyfodol.
Polisïau Cynllunio Perthnasol:
Cynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-2031
 Polisi Strategol A: Dibenion y Parc Cenedlaethol a Datblygiad
Cynaliadwy
 Polisi Strategol C: Strategaeth Datblygu Gofodol.
 Polisi Strategol D: Yr Amgylchedd Naturiol.
 Polisi Strategol Dd: Newid Hinsawdd.
 Polisi Datblygu 1: Egwyddorion Datblygu Cyffredinol.
 Polisi Datblygu 2: Datblygu a'r Dirwedd.
 Polisi Datblygu 6: Dyluniad a Deunyddiau Cynaliadwy.
Canllawiau Cynllunio Atodol
 CCA 2: Ystyriaethau Datblygu Cyffredinol.
 CCA 7: Tirwedd a Morluniau Eryri.
 CCA 13: Asesiad o Sensitifrwydd a Chapasiti Tirwedd.
Polisi/Canllaw Cenedlaethol:
 Polisi Cynllunio Cymru (PPW), Argraffiad 11, Chwefror 2021.
 Cymru’r Dyfodol 2040:
o Polisi 4: Cefnogi Cymunedau Gwledig ;
o Polisi 9: Rhwydweithiau Ecolegol Gwydn ac Isadeiledd Gwyrdd
Ymgynghoriadau:
Cyngor Cymuned Mawddwy

Cefnogi

Cyngor Gwynedd –
Gwasanaeth Cynllunio
Archeolegol

Dim Sylwadau.

Cyngor Gwynedd – Draenio
(SAB)

Dim sylwadau wedi dod i law.
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Cyfoeth Naturiol Cymru

Sylwadau a ddarparwyd - cododd CNC
bryderon i ddechrau (cyf ymateb CAS179174-K1T0 dyddiedig 11/02/2022) yn
ymwneud ag amseriad y gwaith, lliniaru a
manylion adfer.
Yn dilyn ymlaen o gyflwyno gwybodaeth
ychwanegol (Roberts, D (2022) Cynllun
Adfer a Rheoli Tirwedd), dywedodd CNC fod
eu pryderon wedi cael sylw. Fodd bynnag,
dywedodd CNC y dylid cynnwys yr
adroddiad yn y rhestr o ddogfennau a
gymeradwywyd ar gyfer y cais cynllunio
hwn.

Parc Cenedlaethol –
Cadwraeth

Dim sylwadau wedi dod i law.

Parc Cenedlaethol - Ecoleg:

Dim sylwadau wedi'u derbyn ar adeg
ysgrifennu'r adroddiad.

Ymateb i Gyhoeddusrwydd :
Rhoddwyd cyhoeddusrwydd i'r cais ar ffurf rhybudd safle.
Ar adeg ysgrifennu, nid oes unrhyw lythyrau o wrthwynebiad neu gefnogaeth
wedi dod i law.
Asesiad:
1.

Egwyddor Datblygu

1.1

Mae’n briodol ystyried y cynnig yn erbyn Polisi Strategol A, C, D a Dd a
Pholisïau Datblygu 1, 2 a 6. Caniateir cynigion o’r math hwn dim ond os
nad ydynt yn niweidio edrychiad gweledol a chymeriad yr ardal gyfagos
yn sylweddol neu'r dirwedd ehangach, neu effeithio'n andwyol ar
'Nodweddion Arbennig' y Parc Cenedlaethol ac amwynder y rhai sy'n
byw gerllaw.

1.2

Y prif bolisïau i'w hystyried yw Polisi Datblygu 2: Datblygu a'r Dirwedd,
Polisi Strategol Dd: Newid Hinsawdd a Datblygu Polisi 6: Dyluniad a
Deunyddiau Cynaliadwy.

1.3

Mae Polisi Datblygu 2 yn datgan y dylai graddfa a dyluniad datblygiad
newydd, gan gynnwys ei osodiad, tirlunio ac integreiddiad barchu a
gwarchod cymeriad, rhinweddau a golygfeydd o’r dirwedd.
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1.4

Mae Polisi Strategol Dd yn nodi pwysigrwydd newid yn yr hinsawdd ac
yn nodi y bydd effeithiau newid hinsawdd ar y Parc Cenedlaethol yn
cael sylw trwy warchod a gwella ardaloedd o goetir, priddoedd
ucheldirol ac ardaloedd mawndir i gynorthwyo gyda chadw carbon,
storio dŵr ac atal llifogydd.

1.5

Mae Polisi Datblygu 6 yn rhoi cyfle ar gyfer datblygiad newydd yn
amodol ar gymryd y canlynol i ystyriaeth;
i)
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Dyluniad cynhwysol ;
Gwarchod a gwella'r Dirwedd;
Diogelu a gwella bioamrywiaeth;
Yr Amgylchedd Hanesyddol ;
Cynaliadwyedd amgylcheddol ;
Hunaniaeth Ddiwylliannol; ac;
Datganiad ynni integredig.

1.6

Bydd asesiad o'r polisïau hyn yn erbyn y cynnig yn cael ei gynnal yn
ddiweddarach yn yr adroddiad hwn.

2.

Cefndir

2.1

Nid oes hanes cynllunio i'r safle ac mae'r safle presennol yn laswelltir
agored ar lethrau Foel Clochydd.
Mae’r cais yn gofyn am ganiatâd cynllunio i greu trac mynediad i fyny’r
mawndir sy’n ffurfio rhan o gynefin mynyddig Fferm Pennant, mewn
cysylltiad â’r Prosiect Adfer Mawndiroedd.

2.2

Mae’r Prosiect Adfer Mawndiroedd yn cael ei weinyddu ar y cyd gan
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a 5 perchennog tir arall o fewn
Ardal Dinas Mawddwy. Mae’r prosiect, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa
Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygiadau Gwledig, yn werth £499,641
ac yn cynnwys adfer y Mawndiroedd.

2.3

Mae’r math o waith sy’n gysylltiedig â’r prosiect yn cynnwys ail-broffilio
dolenni mawn, ail sefydlu llystyfiant ar fawn noeth a thorri conwydd.
Mae'r gwaith adfer hwn yn sicrhau bod y mawn yn cael ei gadw mewn
cyflwr da ac felly'n gallu storio llawer iawn o garbon.

2.4

Yr ymgeisydd yw un o’r ffermwyr cyntaf yng Nghymru i gofrestru ar
gyfer y Cod Mawndiroedd, ffordd arloesol o adfer mawn ar gyfer storio
carbon a hefyd i werthu credydau carbon i gwmnïau eraill i wrthbwyso
eu hallyriadau carbon. Y Cod Mawndiroedd yw bod mawndir yn cael ei
gadw mewn cyflwr da ac felly bydd y trac hwn yn darparu mynediad i
alluogi gwaith i gyflawni hyn.
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3.

Asesiad Cynllunio

3.1

Fel y dywedwyd eisoes, y prif ystyriaethau polisi yw Polisi Datblygu 2,
Polisi Strategol Dd a Pholisi Datblygu 6.
Polisi Datblygu 2: Datblygu a'r Dirwedd.

3.2

Fel y crybwyllwyd, mae Polisi Datblygu 2 yn rhoi ystyriaeth sylweddol i
effaith datblygiad newydd ar y dirwedd. Yn benodol, mae'r polisi yn
datgan y bydd effeithiau annerbyniol ar y dirwedd yn cael eu gwrthsefyll
a rhoddir ystyriaeth arbennig i warchod ;
I.
I.
II.
III.
IV.
V.

Gwarchodfa Awyr Dywyll Eryri, yn arbennig Ardaloedd
Craidd;
Biosffer Dyfi ;
Adran 3 ardaloedd o harddwch naturiol ;
Arfordir heb ei ddatblygu ;
Panoramâu i'w gweld o olygfannau arwyddocaol.
Ardaloedd Cymeriad Tirwedd Sensitif.

3.3

Gan fod y datblygiad arfaethedig yn gorwedd o fewn Ardal Cymeriad
Tirwedd Eryri (ACT) 21 – Pen Dyffryn Dyfi, a’r mynydd (Foel Clochydd)
ac yn darparu panoramâu sy’n weladwy o olygfannau eraill, mae sylw
arbennig ac ystyriaeth wedi ei roi i’r cynnig ac mae’n briodol i ystyried
unrhyw effaith negyddol ar y dirwedd o ganlyniad i'r trac mynediad
newydd.

3.4

Byddai’r mynediad arfaethedig yn cael ei leoli ar lethrau Moel
Clochydd. Fodd bynnag, mae'r trac i'w adeiladu y tu ôl i wyneb amlycaf
Moel Clochydd er mwyn lleihau ei welededd o ffyrdd ac ardaloedd
cyfagos, gan leihau ei effaith weledol gyffredinol ar y dirwedd
ehangach.

3.5

Mae'r ymgeisydd wedi datgan y bwriedir ymgymryd â'r prosiect Adfer
mewn tri cham. Bydd y trac mynediad yn cael ei ddatblygu i ddechrau
ar led o 3.2m, fodd bynnag, unwaith y bydd y prosiect Adfer wedi'i
gwblhau, bydd hyn yn cael ei leihau i 1.6m, gan ganiatáu mynediad i
gerbydau llai fel beiciau cwad yn unig.

3.6

Mae'r ymgeisydd hefyd wedi darparu amseroedd ar gyfer lleihau'r trac i
1.6m. Mae'r ymgeisydd wedi datgan y bydd lled y trac yn cael ei leihau
ar ôl 4-6 wythnos o gwblhau Rhan 1 o'r prosiect (sef 4-6 wythnos), felly
o fewn cyfnod o 12 wythnos. Ystyrir ei bod yn angenrheidiol gosod
amserlen er mwyn i'r Awdurdod sicrhau bod y trac yn cael ei leihau a
bod yr effaith ar y dirwedd ehangach yn cael ei gadw i'r lleiaf posibl.
Mae'r ymgeisydd wedi darparu manylion pellach ar bob Cam o'r
datblygiad trwy gyflwyno 'Cynllun Adfer a Rheoli Tirwedd'.
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3.7

Mae'r ymgeisydd wedi darparu manylion am ddull adeiladu'r trac, gyda
hyn yn dechneg 'torri a llenwi'. Bydd unrhyw bridd dros ben o'r broses
hon yn cael ei neilltuo hyd nes y bydd y gwaith arfaethedig wedi'i
gwblhau, ac wedi hynny caiff ei ddefnyddio i adfer ochr y mynydd. Yn
ogystal, bydd arwyneb gormodol y trac i'w lacio a'i ail-hadu gyda
glaswellt gwreiddiol wedi'i nodi i annog ail-lystyfiant ac ar ôl ei gwblhau,
ni fydd unrhyw ddefnydd o'r trac am rai misoedd i osgoi tarfu ar y tir.

3.8

I ddechrau, cododd Cyfoeth Naturiol Cymru bryderon yn ymwneud â’r
cynnig (cyfeirnod ymateb CAS-179174-K1T0 dyddiedig 11/02/2022)
gan nodi bod gwybodaeth annigonol wedi’i darparu mewn perthynas â
mesurau adfer i warchod y dirwedd. Mewn ymateb i hyn, cyflwynodd yr
ymgeisydd Gynllun Adfer a Rheoli'r Dirwedd a oedd yn nodi mesurau
lliniaru i warchod y dirwedd. Mae hyn yn cynnwys mesurau megis
datblygu fesul cam, amserlen ar gyfer datblygu a gwaith adfer i gulhau
lled y trac mynediad ac ailddefnyddio deunydd ar gyfer gweithredu torri
a llenwi'r gwaith o adeiladu'r trac mynediad.

3.9

Mewn ymgais i ystyried yr holl ffyrdd mynediad i'r mawndiroedd er
mwyn pennu'r fynedfa gyda'r effaith leiaf bosibl ar y dirwedd o'i
amgylch, ymchwiliodd yr ymgeisydd i ddau lwybr posibl arall cyfagos i'r
safle. Fodd bynnag, dangosodd canfyddiadau'r ymchwiliad hwn fod y
llwybrau hyn yn anaddas oherwydd ffactorau gan gynnwys tir garw,
llethrau serth a thir sy'n anaddas ar gyfer peiriannau.

3.10

Felly , tra ystyrir y byddai adeiladu'r trac yn anorfod yn achosi effaith
andwyol ar fwynderau gweledol y dirwedd ehangach am gyfnod o
amser, mae'r ymgeisydd wedi archwilio llwybrau eraill i fyny at y safle
ac ystyrir mai dyma'r unig opsiwn ymarferol y gellir ei ddefnyddio i
wneud y gwaith. O ystyried yr uchod felly a gyda'r mesurau adferol
sydd wedi eu gosod i leihau'r trac ac ynghyd a buddion ehangach y
prosiect Adfer, ystyrir y gellir cefnogi'r bwriad.
Polisi Strategol Dd: Newid Hinsawdd

3.11

Mae Polisi Strategol Dd yn amlygu pwysigrwydd brwydro yn erbyn
newid hinsawdd. Mae'r polisi yn datgan mai un o'r ffyrdd o herio
bygythiadau newid hinsawdd yw rheoli adnoddau naturiol mewn modd
cynaliadwy, nid lleiaf cadwraeth a rheolaeth priddoedd a mawndiroedd.

3.12

Mae traean o ardaloedd mawnogydd Cymru o fewn Parc Cenedlaethol
Eryri gyda'r rhain yn dal 52% o garbon pridd Eryri. Yn seiliedig ar gyddestun Polisi Strategol Dd, dylid felly annog y datblygiad arfaethedig er
mwyn sicrhau bod gwaith adfer pwysig yn cael ei wneud ar y
mawndiroedd mewn ymdrech i frwydro yn erbyn heriau newid
hinsawdd.
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Polisi Datblygu 6: Dyluniad a Deunyddiau Cynaliadwy
3.12

Yn seiliedig ar gyd-destun Polisi Datblygu 6: Dyluniad a Deunyddiau
Cynaliadwy, mae'n ofynnol i'r datblygiad arfaethedig gymryd i ystyriaeth
nifer o ystyriaethau, a'r rhai sydd fwyaf perthnasol i'r datblygiad yw;
ii. Gwarchod a gwella tirwedd;
iii. diogelu a gwella bioamrywiaeth; a
v. Cynaladwyedd amgylcheddol.

3.12

Mewn perthynas â gwarchod a gwella Bioamrywiaeth, mae'r ymgeisydd
wedi cyflwyno cynllun Rheoli Amgylchedd Adeiladu, sy'n nodi mesurau
i sicrhau tirweddu a gwarchod bioamrywiaeth. Mae’r ddogfen yn datgan
“Ni fydd unrhyw ddatblygiad o unrhyw gyfnod yn digwydd hyd nes y
bydd Arolwg Ecolegol, gan gymryd i ystyriaeth nodweddion allweddol a
chynefinoedd o fewn y cyfnod datblygu hwnnw, wedi’i gyflwyno i’r
Awdurdod Cynllunio Lleol a’i gymeradwyo’n ysgrifenedig ganddo.” Yn
ogystal, mae'r ymgeisydd wedi datgan bod datblygiad y cam hwnnw i'w
gwblhau wedi hynny yn unol ag unrhyw fesurau lliniaru sy'n ofynnol
gan yr arolwg a gyflwynwyd. Ystyrir ei bod yn briodol gosod amodau fel
rhan o unrhyw gais cynllunio llwyddiannus.

3.13

Er gwaethaf yr uchod, o dan Bennod 6 Polisi Cynllunio Cymru,
(Argraffiad 11, Chwefror 2021), rhaid i awdurdodau cynllunio geisio
cynnal a gwella bioamrywiaeth. Er nad oes unrhyw fesurau gwella
bioamrywiaeth wedi'u hymgorffori yn y datblygiad, fel y nodir yn yr
Asesiad Ecolegol Rhagarweiniol (dyddiedig 27 Medi 2021), credir y
bydd y prosiect adfer mawndir y bydd y trac newydd yn ei hwyluso, yn
darparu cynllun cyffredinol a fydd o fudd bioamrywiaeth sylweddol i'r
ardal.

4.

Casgliad

4.1

Mae'n amlwg y bydd y datblygiad arfaethedig yn cael effaith andwyol
anorfod ar y dirwedd, fodd bynnag, gyda'r gwaith adfer a amlinellwyd,
yn gyffredinol ystyrir y gellir cefnogi'r datblygiad.

4.1

Mae'r trac i'w adeiladu y tu ôl i wyneb amlycaf Moel Clochydd er mwyn
lleihau ei welededd o ffyrdd ac ardaloedd cyfagos, gan leihau ei effaith
weledol gyffredinol ar y dirwedd ehangach.

4.2

Bwriedir gwneud gwaith adfer i liniaru unrhyw effaith andwyol ar y
dirwedd, yn anad dim gan gynnwys lleihau lled y trac o 3.2mi 1.6m.
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4.3

Yn holl bwysig, pwrpas y trac mynediad arfaethedig yw gwasanaethu’r
Prosiect Adfer Mawndir, sy’n ystyriaeth berthnasol y mae angen rhoi
cryn bwysau arni wrth ystyried y cais hwn gan y bydd yn sicrhau budd
bioamrywiaeth sylweddol ehangach yn yr ardal ac yn mynd i’r afael â’r
heriau. newid hinsawdd yn unol â Pholisi Datblygu 2, 6 a Pholisi
Strategol Dd Cynllun Datblygu Lleol Eryri.

4.4

Felly, ar ôl pwyso a mesur, argymhellir caniatáu’r cais yn amodol.

Papurau Cefndirol ym Mhentwr Dogfennau Rhif 1: Ydi / Nac ydi
ARGYMHELLIAD: RHOI caniatâd gyda’r amodau a ganlyn:
1) Rhaid dechrau ar y datblygiad a ganiateir drwy hyn cyn pen PUM
mlynedd o ddyddiad y penderfyniad hwn.
2) Rhaid cyflawni’r datblygiad a ganiateir drwy hyn yn unol â’r cynlluniau
a’r dogfennau a gymeradwywyd isod:
 Cynllun Lleoliad: Trac Mynediad Pennant OS (11eg Ionawr
2022)
 Lluniad Rhif: 7891/XS/01 (Croesdoriad Nodweddiadol) (11
Ionawr 2022 ).
 Dogfen Gefnogol Trac Mynediad Mawndir Pennant Final (11fed
o Ionawr 2022).
 Cynllun Rheoli Amgylchedd Adeiladu (CEMP_Asesiad 1 – 11
Ionawr 2022).
 Cynllun Adfer a Rheoli Tirwedd (10 Mawrth 2022) .
3) Ni fydd unrhyw ddatblygiad o unrhyw gam yn digwydd hyd nes y bydd
Arolwg Ecolegol, sy'n cymryd i ystyriaeth nodweddion allweddol a
chynefinoedd o fewn y cyfnod datblygu hwnnw, wedi'i gyflwyno i'r
Awdurdod Cynllunio Lleol a'i gymeradwyo trwy gyfrwng cais ffurfiol
iddo.
4) Bydd lled y trac mynediad a ganiateir drwy hyn yn cael ei leihau o
3.2mi 1.6m o fewn 12 mis i gwblhau Cam 1 y datblygiad, fel y manylir
arno yn y Cynllun Adfer a Rheoli Tirwedd a gyflwynwyd (10fed o Fawrth
2022).
Rhesymau:
1) Cydymffurfio ag Adran 91 (fel y'i diwygiwyd) o Ddeddf Cynllunio Gwlad
a Thref 1990.
2) Er mwyn diffinio'r caniatâd ac er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth.
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3) Er mwyn sicrhau gwelliant bioamrywiaeth, yn unol â pholisïau Cynllun
Datblygu Lleol Eryri a pharagraff 6.4.5 Polisi Cynllunio Cymru.
4) Er mwyn gwarchod a gwella mwynderau gweledol yr ardal a'r dirwedd
ehangach.
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EITEM RHIF 5.1

PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD
18 MAI 2022

RHYBUDDION GORFODAETH,
RHYBUDDION GORFODAETH
ADEILAD RHESTREDIG A
GYFLWYNWYD O DAN BWERAU
DIRPRWYEDIG A RHESTR O
ACHOSION CYDYMFFURFIAETH
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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI
PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD, 18 MAI 2022
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

NP5/53/ENFLB75Q

10-Maw-2022

Banc Barclays, 68-70
Stryd Fawr, Y Bala. LL23
7AD

Gwaith adnewyddu i greu
gofod swyddfa ar y llawr
gwaelod a fflatiau i fyny'r
grisiau

2

NP4/29/ENFA505

07-Ion-2022

Cae Llwyd, Penmachno.
LL24 0YR

Trac mynediad
amaethyddol ddim yn unol
â chynlluniau

3

NP4/29/ENF10G

07- Ion -2022

The Machno Inn,
Penmachno. LL24 0UU

Natur flêr y tir a datblygiad
adeiladau allanol heb
ganiatâd

Ymwelwyd â'r safle ac ni nodwyd
unrhyw dor-rheolaeth cynllunio. Cais
Adeilad Rhestredig a chais cynllunio
wedi'i gyflwyno ar gyfer newid
defnydd yr eiddo.
Ymweliad safle wedi ei gynnal.
Gohebiaeth wedi'i chyhoeddi ac yn
aros am ymateb. Cyfarfod safle i'w
drefnu i benderfynu a ddigwyddodd
unrhyw dor-rheolaeth cynllunio.
Ymweliad safle wedi ei gynnal.
Gohebiaeth wedi'i chyhoeddi ac yn
aros am ymateb.

4

NP4/29/ENF209F

07- Ion -2022

Plasglasgwm,
Penmachno, Betws-ycoed, LL240PU

Adeiladu trac mynediad
amaethyddol heb ganiatâd
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Anfonwyd gohebiaeth a chafwyd
ymateb. Ymweliad safle i'w gynnal i
benderfynu ar dor-rheolaeth
cynllunio.

5

NP5/70/ENF15N

11-Maw-2022

Maes Gwersylla Pant yr
Onnen, Llangywer, Bala,
LL237BT

Gosod cwt bugail a
defnyddio adeilad clwb
catamaran fel llety gwyliau

6

NP4/32/ENF97B

22-Maw-2022

Tir yn ffinio â Dyffryn,
Ffordd Crafnant, Trefriw.
LL27 0JY

Defnyddio tir fel maes
gwersylla

7

NP5/61/TENF2H

14-Maw-2022

Llew Glas, Stryd Fawr,
Harlech, LL462YA

Torri amod cynllunio
(NP5/61/T2E), newid
bwydlen caffi i weini bwyd
poeth a phrydau bwyd.

37

Anfonwyd gohebiaeth at y
perchennog. Asiant cynllunio wedi'i
benodi a derbyniwyd ymateb. Mewn
deialog gyda pherchnogion y maes
gwersylla ynghylch achosion posibl o
dor-rheolaeth.
Mewn deialog gyda pherchnogion
ynghylch tor-rheolaeth posibl.
Dywedodd y perchennog fod y safle
i'w ddefnyddio am 28 diwrnod yn
unig, yn unol â hawliau datblygu a
ganiateir. Safle yn cael ei fonitro.
Ymweliad safle wedi'i gynnal ac
mewn deialog gyda'r perchennog. Ni
chanfuwyd tor-rheolaeth, safle i'w
fonitro

Yn disgwyl Cais Ôl-weithredol / Cais am Ganiatâd Adeilad Rhestredig / Cais Tystysgrif Cyfreithlondeb Defnydd neu Ddatblygiad sy'n Bodoli

Cyfeirnod

8

NP2/11/ENF709A

Dyddiad y
gŵyn gyntaf
neu’r Dyddiad
y’i gwelwyd
gan
Swyddogion
Cydymffurfiaet
h
Chwefror 2021

Lleoliad y Safle

Manylion Torrheolaeth
Cynllunio
Honedig

Y Sefyllfa ar Adeg y
Cyfarfod Pwyllgor
Diwethaf

Diweddariadau ers y
Cyfarfod Pwyllgor
Diwethaf

Gelli’r Ynn Uchaf,
Nantmor

Gwaith
peirianneg i greu
mynedfa a dreif
newydd gan
gynnwys tynnu
lawr coed.
Newid defnydd o
fanwerthu i
breswyl

Ymweliad safle pellach wedi
ei gynnal ym mis Chwefror
2022.
Ystyrrir buddioldeb y torrheolaeth amodau.

Dim diweddariad pellach ar
gyfer y pwyllgor hwn.

9

NP4/16/ENF227C

Gorffennaf 2020

Gwalia Stores,
Dolwyddelan

Cafwyd deialog gyda'r
ymgeisydd. Cysylltwyd
ymhellach mewn perthynas
â chais cynllunio a
gyflwynwyd ddiwedd Ionawr
2021. Dim ymateb.
Mewn cysylltiad â'r
perchennog/asiant.
Ymweliad safle pellach ym
mis Chwefror 2022.
Ymchwiliad yn parhau.

Hysbysiad Tramgwydd
Cynllunio wedi'i roi i'r
perchennog wythnos yn
dechrau 25 Ebrill. Aros am
ymateb.

10

NP4/26/ENF266W

Ionawr 2020

Zip World Fforest,
Betws y Coed

Codi adeilad a
chreu llwybrau
troed

38

Cynhaliwyd cyfarfod safle
rhwng Zip World, Asiant
Cynllunio ac PCE ym mis
Mawrth 2022. Aros am
gyflwyno cais yn dilyn
trafodaethau.

11

NP4/29/ENF514

October 2021

Llys Meddyg,
Penmachno

Creu Mynedfa
Newydd

Yn cydgysylltu ag adran
briffyrdd Bwrdeistref Sirol
Conwy ar addasrwydd y
fynedfa. Aros am ymateb.

12

NP5/50/ENFLB59B

20- Ion -2022

14 Glandyfi
Terrace, Aberdyfi.
LL35 0EB.

Ffenestri newydd
ar y dormer blaen

13

NP5/58/ENF144K

Rhagfyr 2018

Tir yn Tan y Coed,
Talybont

Lleoli Carafanau
Statig a
ddefnyddir ar
gyfer Dibenion
Preswyl

Cysylltwyd â'r perchennog
ac ar hyn o bryd rhoddir
gwybod iddynt am eu
hopsiynau i ddatrys y mater
hwn.
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.

39

Cysylltwyd ymhellach â
Chyngor Bwrdeistref Sirol
Conwy. Dywedodd yr Adran
Briffyrdd am bryderon
ynghylch diogelwch y ffyrdd
yn ymwneud â'r fynedfa
newydd. Anfonwyd
gohebiaeth bellach at y
perchennog yn gynnar ym
mis Mai 2022. Aros am
ymateb.
Dim diweddariad pellach i’w
adrodd i’r pwyllgor hwn.

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

14

NP5/61/ENF329B

10- Ion -2022

Hafod Wen,
Harlech. LL46
2RA.

Gwaith
peirianyddol heb
awdurdod

15

NP5/62/ENF171D

October 2021

The Mill Caravan
Park, Llanbedr

Gwaith
peirianneg
honedig a gosod
3 Pod.

16

NP5/77/ENF345

Chwefror 2021

Bryn Mair, 21 Stryd
Fawr, Talsarnau

Simna wedi
dynnu lawr

40

Ymweliad safle wedi ei
gynnal a chyswllt gyda'r
perchennog. Aros am
ymateb.
Sgwrs yn cael ei chynnal
gyda'r perchnogion mewn
perthynas â thynnu'r podiau
oddi ar y safle.

Cynhaliwyd cyfarfod safle
ym mis Mawrth 2022. Aros i
gais ôl-weithredol gael ei
gyflwyno.
Deialog yn cael ei gynnal
gyda'r perchennog.
Cyfarfod safle i'w drefnu er
mwyn trafod y camau nesaf.

Mewn deialog gyda'r
perchennog sydd wedi rhoi
gwybod am ei fwriad i
gyflwyno cais ôl-weithredol i
gael gwared ar y simnai.

Deialog yn cael ei gynnal
gyda'r perchennog.
Anfonwyd yr ohebiaeth
ddiweddaraf ddechrau mis
Mai. Aros am ymateb.

Wedi derbyn Cais Ôl-weithredol
Cyfeirnod

17

NP2/16/ENF2E

Dyddiad y
gŵyn gyntaf
neu’r Dyddiad
y’i gwelwyd
gan
Swyddogion
Cydymffurfiae
th
14-Ion-2022

Lleoliad y Safle

Manylion Torrheolaeth
Cynllunio
Honedig

Y Sefyllfa ar Adeg y
Cyfarfod Pwyllgor
Diwethaf

Diweddariadau ers y
Cyfarfod Pwyllgor
Diwethaf

Bryn Awelon,
Garndolbenmaen,
LL51 9UJ.

Gwaith
peirianyddol diawdurdod gan
gynnwys
trac/ffordd
fynediad newydd.
Natur flêr y
tir/gwaith

Cysylltwyd â'r perchennog
ac ymwelwyd â'r safle.
Mae'r perchennog wedi
dweud bod y tor-rheolaeth
bellach wedi dod i ben, a
rhoddodd y perchennog
wybod am y bwriad i
gyflwyno cais cynllunio.
Aros am gadarnhad ac i
gais gael ei gyflwyno.
Cyflwynwyd cais cynllunio
llawn ar y 19eg o
Dachwedd 2021 ac mae'n
cael ei brosesu ar hyn o
bryd.

Cais wedi ei dderbyn ar
gyfer sied amaethyddol,
fodd bynnag mewn deialog
gyda'r perchennog ynglŷn â
mynediad/trac newydd nad
yw wedi'i gynnwys yn y
cais. Aros am ymateb.

18

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)

19

NP4/26/ENF195C

Ebrill 2021

Llwynau, Capel
Garmon

Pod

Cysylltwyd ymhellach â'r
perchennog a derbyniwyd
cais ar 13 Hydref 2021.
Mae'r cais yn annilys ar hyn
o bryd, cysylltir â'r
perchennog i unioni'r
sefyllfa.

41

Gwrthodwyd y cais.
Anfonwyd gohebiaeth at y
perchennog ym mis Mai
2022 i fynd i'r afael â
materion sy'n weddill. Aros
am ymateb.
Mewn deialog gyda'r
ymgeisydd, wrthi'n cywiro
cais annilys.

Cais wedi'i ddilysu ac yn
cael ei brosesu ar hyn o
bryd.
Estyniad i'r ardal
Derbyniwyd cais cynllunio
decio
ôl-weithredol ar 30 Mehefin
2021 ac yn cael ei ystyried
ar hyn o bryd.
Codi strwythur
Cais ôl-weithredol wedi'i
newydd o flaen yr dderbyn. Yn cael ei ddilysu
eiddo
ar hyn o bryd.
Newid posibl yn y Cyfarfod wedi digwydd.
defnydd o annedd Cais cynllunio bellach wedi'i
i lety gwyliau ar
dderbyn ar 21 Medi 2021 ac
raddfa fawr
yn aros i gael ei ystyried.

Dim diweddariad pellach i’r
pwyllgor hwn.

Ty’r Graig,
Llanbedr

Ffenestr dormer
newydd a chodi
adeilad allanol.

Cais yn cael ei ystyried.

Maes Carafannau
Llwyn Du

Codi ffrâm
ddringo plant

20

NP4/26/ENF261B

Ionawr 2020

Y Felin, Plas yn
Rhos, Rhydlanfair

21

NP5/50/ENF562P

Gorffennaf
2020

62 Plas Panteidal,
Aberdyfi

22

NP5/53/ENF590

23-Tach-2021

4 Yr Hafan, Bala.
LL23 7AU

23

NP5/58/ENF641

Awst 2021

Plas Bennar,
Dyffryn Ardudwy

24

NP5/62/ENF422

Mehefin 2021

25

NP5/69/ENF301F

Mehefin 2021

Strwythur
Newydd

42

Cysylltwyd mewn perthynas
â chyflwyno cais ar y 6ed o
Ragfyr 2021. Derbyniwyd
ymateb a bydd cais yn cael
ei gyflwyno wythnos yn
dechrau'r 10fed o Ionawr
Derbyniwyd y cais ac mae'n
cael ei brosesu ar hyn o
bryd.

Dim diweddariad pellach i’r
pwyllgor hwn.
Dim diweddariad pellach i’r
pwyllgor hwn.
Dim diweddariad pellach i’r
pwyllgor hwn.

Cais yn cael ei ystyried.

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

26

NP3/12/ENF191

Dyddiad y gŵyn
gyntaf neu’r
Dyddiad y’i
gwelwyd gan
Swyddogion
Cydymffurfiaeth
Mehefin 2021

27

NP3/21/ENF46D

Ionawr 2020

2 Tai’r Cae,
Carneddi,
Bethesda

Dympio Silt a
Phridd

28

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

29

NP4/13/ENF247

Chwefror 2020

Tir Ger Deunant,
Capel Curig

Gwaith
Peirianneg,
Waliau Cynnal
ac Ymwersylla
Posibl

Cyfeirnod

Lleoliad y Safle

Manylion Torrheolaeth
Cynllunio
Honedig

Y Sefyllfa ar Adeg y Cyfarfod
Pwyllgor Diwethaf

Diweddariadau ers y Cyfarfod
Pwyllgor Diwethaf

Castell Cidwm,
Betws Garmon

Cyflwr blêr y
tir.

Cynhelir deialog gyda'r
perchennog. Perchennog
bellach wedi penodi asiant i
gynhyrchu strategaeth /
cynllun ar gyfer unioni cyflwr y
tir. Aros am ddiweddariad ar
fanylion strategaeth ac
amserlen.
Cynhaliwyd cyfarfod safle
gyda'r perchennog ar 16
Chwefror 2022. Ystyrrir
buddioldeb y tor-rheolaeth.
Cysylltwyd ymhellach â'r
perchennog ym mis Chwefror
2022. Yn aros am ymateb.

Cynghorwyd y
perchennog/asiant fod
strategaeth yn cael ei datblygu,
a bydd strategaeth ddrafft yn
cael ei chyflwyno i'r Awdurdod
ar ffurf ymholiad cyn cyflwyno
cais. Aros i fanylion pellach gael
eu cyflwyno.
Dim diweddariad pellach i’r
pwyllgor hwn.
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Dim ymateb wedi ei dderbyn.
Rhoddwyd Hysbysiad
Tramgwyddo Cynllunio i'r
perchennog ym mis Chwefror
2022.

Mae perchennog y tir wedi
dweud bod y strwythurau i'w
symud o'r safle. Angen
ymweliad safle a gohebiaeth
bellach i'r perchennog yn dilyn
ymweliad.
Derbyniwyd ymateb i'r
Hysbysiad Tramgwydd
Cynllunio ac mae trafodaethau'n
parhau.

Tir gyferbyn â Than Dympio
y Castell,
Deunyddiau
Dolwyddelan
Adeiladu a
Gwastraff
Maes Madog,
Adeiliadu
Capel Garmon
strwythru dros
twb poeth,
adeilad allanol,
a newidiadau
i’r mynediad.

Achos yn cael ei gyfeirio at
gyfreithiwr yr Awdurdod.

Dim diweddariad pellach i’r
pwyllgor hwn.

Dim diweddariad pellach i’r
pwyllgor hwn.

Cynhelir deialog gyda'r
perchennog ynghylch
anghysondebau o'r caniatâd
cynllunio gwreiddiol.

09-Rhag-2021

Crychnant,
Aberdyfi, LL35
0SG.

Cysylltwyd â'r asiant. Aros am
ymateb. Ymweliad safle i'w
gynnal ym mis Chwefror 2022.

Ymweliad safle wedi'i gynnal ac
yn aros am ymateb gan y
perchennog.

NP5/50/ENF152A

Awst 2021

Bryn Awelon,
Aberdyfi

Cysylltwyd ymhellach â'r
perchennog mewn perthynas â
chyflwyno cais ym mis Chwefror
2022. Yn aros am ymateb.

NP5/50/ENF607A

Awst 2019

Garth, Aberdyfi

Cysylltwyd ymhellach â'r
perchennog. Dywedwyd bod y
defnydd yn dod i ben a bod
cais i'w gyflwyno yn gynnar yn
2022 i'w ddefnyddio fel llety
gwyliau.
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.

30

NP4/16/ENF405

Mawrth 2018

31

NP4/26/ENF97J

Rhagfyr 2020

32

NP5/50/ENF144C

33

34

Gwaith ddim
yn unol â
chynlluniau
cymeradwy
NP5/50/144C
Dwy Sied yn
cael eu
defnyddio fel
Llety Gwyliau

Deciau
Estynedig

44

Gyda'r diffyg cynnydd yn cael ei
wneud, mae buddioldeb
dechrau ar gamau ffurfiol yn
cael ei ystyried.

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.
35

NP5/56/ENF165

Hydref 2020

Tir ir gorllewin o
A487, Pantperthog,
SY20 9AT

Gwaith
peirianneg

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

36

NP5/57/ENF1071E

Mawrth 2021

Bryn y Gwin Farm,
Dolgellau

Gwaith
peirianneg

Cysylltwyd ymhellach â'r
perchennog ym mis Ionawr
2022.

37

NP5/58/ENF19L

Ebrill 2021

Maes Carafannau
Sarnfaen Farm,
Talybont

Pods wedi’u
leoli heb
ganiatad.

Cysylltwyd ymhellach â'r
perchnogion ddiwedd Ionawr
2022. Yn aros am ymateb.

Dim diweddariad pellach i’w
adrodd i’r pwyllgor hwn.
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NP5/58/ENF58G

Tachwedd 2019

Bryn y Bwyd,
Talybont

Gwaith
Peirianneg a
Lleoli Carafan /
Siale o Bosib

Cais wedi ei dderbyn ac wedi
ei wrthod. Ymwelwyd â'r safle
yn ddiweddar sy'n dangos bod
carafán sefydlog hefyd wedi'i
chludo i'r safle (ac mae'r bloc
toiledau yn parhau yn ei le).
Cysylltwyd â’r perchnogion ym
mis Chwefror 2022 i unioni’r
mater.

Cafwyd ymateb gan
berchnogion ac mae
trafodaethau yn parhau.
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Nid oes unrhyw gyswllt pellach
wedi'i wneud gyda'r perchennog
ac mae ymholiadau pellach yn
parhau. Mae'r safle'n cael ei
fonitro ac nid oes unrhyw waith
pellach wedi'i wneud.
Dim diweddariad pellach i’w
adrodd i’r pwyllgor hwn.
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NP5/58/ENF434D

Chwefror 2021

Ty’n y Pant,
Dyffryn Ardudwy

40

NP5/58/ENF616

Rhagfyr 2018

Tir gerllaw Coed y
Bachau, Dyffryn
Ardudwy
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NP5/62/ENF426

Ebrill 2021

42

NP5/62/ENF430

43

NP5/65/ENF115A

Lleoli
carafanau
teithiol a
chyflwr blêr y
tir

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.

Hysbysiad Tramgwydd
Cynllunio wedi'i gyflwyno
Mawrth 2022. Mae asiant wedi'i
benodi a disgwylir ymateb i'r
Hysbysiad erbyn 9 Mai 2022.

Lleoli
Carafanau
Statig a
ddefnyddir ar
gyfer Dibenion
Preswyl
Tir ger Plas
Leoli carafan
Gwynfryn, Llanbedr static

Dechreuir cymryd camau
ffurfiol i geisio ei symud ymaith
ac mae Cais am Wybodaeth o
dan Adran 330 yn cael ei
baratoi ar hyn o bryd.

Cyflwynwyd Cais am
Wybodaeth o dan Adran 330 ym
mis Mai 2022. Yn aros am
atebion.

Cysylltwyd ymhellach â'r
perchennog gyda dyddiad cau
wedi'i ddarparu ar gyfer symud
y garafán statig. Aros ymateb.

October 2021

Llwyn Onn,
Llanbedr

Gwaith
peirianneg i’r
fynedfa a
chreu wal
gynnal.

Ymweliad safle pellach wedi ei
gynnal ym mis Chwefror 2022.
Ystyrrir buddioldeb y torrheolaeth amodau.

Hydref 2019

Tir yn Hengwrt,
Llanelltyd

Dympio /
Storio Matresi
a Charpedi

Cysylltwyd â'r perchennog. Yn
disgwyl ymateb.

Cyflwynwyd Hysbysiad
Tramgwydd Cynllunio i'r
ymgeisydd a derbyniwyd
ymateb. Mae'r ymgeisydd hefyd
wedi cyflwyno apêl.
Trafodaethau ar y gweill.
Anfonwyd gohebiaeth at y
perchennog a chafwyd ymateb.
Gwaith wedi'i wneud ar ffens
newydd gan y perchennog lle
mae bellach yn rhan o
ddatblygiad a ganiateir. Achos
ar gau.
Cyflwynwyd Hysbysiad
Tramgwydd Cynllunio i'r
ymgeisydd a derbyniwyd
ymateb. Trafodaethau ar y
gweill.

Mae'r achos a drefnwyd ar
gyfer Hydref 2021 bellach
wedi'i ohirio tan 6 Mehefin
2022.
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Fodd bynnag, mae CNC wedi
adrodd bod y diffynnydd wedi
awgrymu y bydd y safle'n cael
ei glirio erbyn / ym mis Ionawr
2022.
44

NP5/67/ENF335

Medi 2020

Tarren Y Gesail,
Pantperthog

Trac beic
mynydd
newydd
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Cyfarfod safle i'w gynnal
ddiwedd Chwefror yn
ddarostyngedig na chaiff ei
ohirio oherwydd tywydd garw.

Cynhaliwyd cyfarfod safle ym
mis Mawrth 2022 gyda'r
perchennog a'r asiant.
Strategaeth i gyflwyno cais
wedi'i thrafod ac yn aros iddo
gael ei gyflwyno.

Achosion lle mae camau ffurfiol yn cael eu hystyried / wedi’u cymryd.
Cyfeirnod
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NP2/16/ENF448

Dyddiad y gŵyn
gyntaf neu’r
Dyddiad y’i
gwelwyd gan
Swyddogion
Cydymffurfiaeth
Mai 2017

Lleoliad y Safle

Manylion Torrheolaeth
Cynllunio
Honedig

Chwarel Hendre
Chwarela
Ddu, Cwm Pennant Diawdurdod a
Chreu Trac

Y Sefyllfa ar Adeg y
Cyfarfod Pwyllgor Diwethaf

Diweddariadau ers y
Cyfarfod Pwyllgor
Diwethaf

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.

Dim diweddariad pellach i’w
adrodd i’r pwyllgor hwn.

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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46

NP4/11/ENF337

Mai 2020

Hendre Rhys
Gethin, Pentre Du,
Betws y Coed

Defnydd
Preswyl Parhaol
o Garafán
Deithiol
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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. Mae’r gohiriad
hwn wedi’i ymestyn hyd at
ddiwedd mis Ebrill 2022.
Mae cais cynllunio ar gyfer
Annedd Menter Wledig yn y
lleoliad hwn wedi’i gyflwyno
ym mis Chwefror 2022 ac
yn cael ei brosesu ar hyn o
bryd.
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NP5/55/ENFL142A

Mehefin
2017

3 Glandŵr,
Bryncrug

Cyflwr blêr yr
eiddo

Rhybudd Adran 215 wedi'i
gyflwyno ar 18 Chwefror
2019. Ni chafwyd unrhyw
apêl, felly mae'r Hysbysiad
wedi dod i rym. Rhaid
cydymffurfio â'r Hysbysiad yn
llawn erbyn 22 Ionawr 2020.
Mae ymweliad safle diweddar
wedi digwydd lle nodwyd na
chydymffurfiwyd â'r Rhybudd
/ Hysbysiad.
Ysgrifennwyd llythyr at y
perchennog yn cynghori bod
yn rhaid iddynt gydymffurfio â
gofynion y Rhybudd /
Hysbysiad ar unwaith er
mwyn osgoi camau pellach.
Nid oes unrhyw waith adfer
wedi digwydd ac mae achos
erlyn yn cael ei ystyried yn
awr.
Mae ymweliad safle pellach
wedi digwydd lle nodwyd na
chydymffurfiwyd â gofynion yr
Hysbysiad Adran 215.
Dechrau achos erlyn ac
anfon cyfarwyddiadau at
Gyfreithiwr yr Awdurdod.
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Yn dilyn ymchwiliadau
pellach, darganfuwyd
cyfeiriad cyswllt posibl.
Mae llythyr wedi’i
ddosbarthu â llaw i’r
cyfeiriad hwn ac er nad
oedd neb yn bresennol
adeg y danfoniad,
cadarnhawyd bod
perchennog 3 Glandwr yn
byw yn y cyfeiriad a
ddarparwyd.
Aros ymateb i’r cyswllt
wnaed.
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NP5/58/ENF205K

Mai 2021

Gwesty Fronolau,
Dolgellau

Newidiadau
Allanol a Chreu
Chwe Uned
Breswyl
Hunangynhwysol

Cais cynllunio ôl-weithredol
wedi ei gyflwyno ar gyfer
newidiadau allanol i'r gwesty
sydd wedi eu gwrthod.
Mae wedi dod i'r amlwg bod
adeilad y gwesty wedi'i
rannu'n 6 uned ar wahân.
Cysylltwyd â'r perchennog a'i
asiant a chyflwynwyd
Hysbysiad Tramgwydd
Cynllunio a derbyniwyd
ymatebion.
Cyflwynwyd Rhybudd
Gorfodaeth ar 26 Ionawr
2022 ar gyfer y newid
sylweddol yn nefnydd y tir o
ddefnydd C1 fel gwesty i
ddefnydd C3, a datblygiad
gweithredol yn cynnwys
newidiadau allanol i greu
chwe uned breswyl
hunangynhaliol unigol yn
cynnwys dau o fythynnod 3
llofft a phedwar fflat 3 llofft.
Mae'r gofynion i gydymffurfio
a'r Rhybudd yn nodi y dylid
dychwelyd defnydd y Tir i C1
– defnydd gwesty.
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Mae Apêl Hysbysiad
Gorfodi wedi'i chyflwyno ac
ar hyn o bryd arhosir am
ddyddiad dechrau gan
PEDW.

Achosion Adeiladau Rhestredig
Cyfeirnod
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NP5/54/ENFLB33M

Dyddiad y
gŵyn gyntaf
neu’r
Dyddiad y’i
gwelwyd
gan
Swyddogion
Cydymffurfi
aeth
Ionawr 2020

Lleoliad y Safle

Manylion Torrheolaeth
Cynllunio
Honedig

Y Sefyllfa ar Adeg y
Cyfarfod Pwyllgor
Diwethaf

Diweddariadau ers y
Cyfarfod Pwyllgor
Diwethaf

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.

Fel yr adroddwyd ym
mhwyllgor Hydref 2021, y
camau nesaf i symud
ymlaen hefo Nannau yw:

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.
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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.

Maent yn cynnig gwneud
gwaith atgyweirio dros dro
nes eu bod yn gallu ymweld
ac asesu maint y gwaith
sy'n ofynnol i'r adeilad.
Trefnwyd cyfarfod gyda
CADW i drafod opsiynau
posibl i ddiogelu Neuadd
Nannau.
Mae cyfarfod wedi'i gynnal
gyda CADW ac mae
trefniadau'n cael eu gwneud
i gynnal arolwg cyflwr o'r
adeilad. Rhagwelwyd y
byddai'r arolwg hwn yn cael
ei gynnal ddechrau mis
Chwefror ond mae hyn
wedi'i ohirio.
Mae arolwg cyflwr allanol
wedi'i drefnu ar gyfer yr
wythnos sy'n dechrau ar 5
Ebrill 2021.

Sefydlu grŵp llywio i gael y
cyngor cadwraeth /
treftadaeth angenrheidiol a
chynnal momentwm.
Dechrau trafodaethau
cychwynnol gydag Ecoleg
mewn perthynas â
phresenoldeb posib
ystlumod.
Yn dilyn ymyrraeth gan y
gwasanaeth cyfreithiol
mewn perthynas â cheisio
gwarant a chysylltu â’r
perchennog, maent wedi
cytuno y gall yr Awdurdod
gynnal archwiliad mewnol a
rhagwelir y bydd hyn yn
digwydd yn ystod yr
wythnos yn dechrau 21
Chwefror 2022.

Cynhaliwyd arolygiad
mewnol.

Ar hyn o bryd mewn
trafodaeth gyda'r
perchennog mewn
perthynas ag cynnal
arolygiad mewnol ar yr un
pryd.
Bydd methu â chytuno i'r
Awdurdod gynnal archwiliad
mewnol, yn arwain at gais i'r
llysoedd am warant i gael
mynediad.
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Trafodir ag arbenigwr toi i
ganfod y math o waith y
gellir ei wneud i ddiogelu
cyfanrwydd yr adeilad.
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NP5/66/ENFLB32D

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.

Dim diweddariad i’w adrodd
ar gyfer y pwyllgor hwn.
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NP5/69/ENFLB326A

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.

Cyswllt yn cael ei wneud
gyda'r asiant i weld a fydd
cais am ganiatâd adeilad
rhestredig yn cael ei
gyflwyno.
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EITEM RHIF 5.2

PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD
18 MAI 2022

CYTUNDEBAU ADRAN 106
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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI
PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD, 18 MAY 2022
CYTUNDEBAU ADRAN 106
Rhif

Rhif y cais

Dyddiad y daeth
y cais i law

Lleoliad

Datblygiad

1.

NP3/21/40D

23/07/2021

2 Green Cottage,
Llanllechid. LL57 3LE

2.

NP5/61/632

12/03/2021

3.

NP5/65/2B

04/03/2021

4.

NP5/65/L302D

25.08.2020

5.

NP5/74/482A

08.10.2021

Y Sefyllfa
Ddiweddaraf

Estyniad arfaethedig i'r anecs a newid Manylion wedi ei yrru ir
defnydd i annedd.
cyfreithiwr i ddraftio
cytundeb.
Merthyr Isaf, Hwylfa'r Datblygiad preswyl saith uned 3
Drafft wedi ei yrru i
Nant, Harlech. LL46
fforddiadwy a 4 marchnad agored yn gyfreithiwr yr ymgeisydd
2UE
cynnwys tri phar o dai un talcen ac un
ty ar wahan, creu mynedfa cerbydau
newydd a thirlunio cysylltiol
Beudy Uchaf Hirgwm, Trosi ysgubor yn annedd a gwaith
Manylion wedi ei yrru ir
Maes y Clawdd,
cysylltiol gan gynnwys gosod tanc
cyfreithiwr i ddraftio
Bontddu. LL40 2UR
septig a arallgyfeirio llwybr
cytundeb.
cyhoeddus
Wern y Pistyll,
Trosi ysgubor a’i ymestun yn annedd Disgwyl manylion
Bontddu
gan gynnwys gosod tanc septig,
cyfreithiwyr gan yr
caniatad ol-weithredol ar fyfer trac
ymgeiswyr
mynediad a gwaith peirianyddol i greu
llain caled/ man parcio o gwmpas yr
adeilad, gosod carafan statig dros dro
a adeiladu clwydfan ystlumod.
Tir ger y Fynwent,
Adeiladu tŷ fforddiadwy (Ail-gais)
Disgwyl prisiadau gan yr
Dinas Mawddwy
ymgeiswyr.

Nifer o geisiadau ar restr Pwyllgor 02 Mawrth 2022 = 5
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CEISIADAU SY’N DESTUN CYTUNDEB ADRAN 106 A SYDD WEDI EU CWBLHAU ERS
PWYLLGOR CYNLLUNIO & MYNEDIAD
02 MAWRTH 2022
Rhif y cais

Lleoliad

Datblygiad

CEISIADAU SY’N DESTUN CYTUNDEB ADRAN 106 SYDD WEDI EU GWRTHOD, TYNNU’N ÔL, NEU WEDI EU
GWAREDU, NEU LLE NAD OES ANGEN CYTUNDEB PELLACH ERS PWYLLGOR CYNLLUNIO & MYNEDIAD
02 MAWRTH 2022
Rhif y cais

Lleoliad

Datblygiad
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EITEM RHIF 5.3

PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD
18 MAI 2022

CEISIADAU NA PHENDERFYNWYD
ARNYNT ERS 13 WYTHNOS A MWY
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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI
PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD 18 MAI 2022
CEISIADAU NA PHENDERFYNWYD ARNYNT ERS 13 WYTHNOS A MWY

Aros am Asesiad Canlyniad Llifogydd diwygiedig
NP5/70/146A

18/08/21 Moel-y-Ddinas, Rhosygwaliau. LL23 7EY

Trosi ac ail adeiladu tŷ blaenorol yn dŷ fforddaidwy angnehion lleol ynghyd a
ffurfioli’r fynedfa gerbyd

Mewn Trafodaeth Gyda’r Asiant / Ymgeisydd
NP5/50/562P
NP5/50/734
NP5/61/T558D

30/06/21 Caban 62, Plas Panteidal, Aberdyfi. LL35
0RF
21/06/21 Cartref, Aberdyfi. LL35 0NR
19/04/21 Cyn Gapel Tabernacl, Stryd Fawr, Harlech.
LL46 2YB

Cais ôl-weithredol i ymestyn decin
Gosod grisiau allanol, ffenest dormer ar yr edrychiad cefn a ffurfio fflat gwyliau
hunanarlwyo o fewn yr adeilad.
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 Cynlluniau Diwygiedig
NP4/11/20D
NP4/13/61B
NP4/32/78C
NP5/57/1177
NP5/58/637

03/12/21 Abbasi's Restaurant, Ffordd Caergybi, Betws
y Coed. LL24 0AY
17/11/21 Maes Parcio, Capel Curig.
26/01/22 Llyn Geirionnydd, Llanrhychwyn. LL27 0YX
04/01/22 1 Maes yr Odyn, Dolgellau. LL40 1UT

NP5/73/424A

18/10/21 Modurdai, tir ger yr A496, Dyffryn Ardudwy.
LL44 2ET
28/09/20 Cilderi, Tan y Bwlch. Maentwrog. LL41 3YU

NP5/75/68B

15/09/21 Tir ger Maesteg, Pennal. SY20 9DL

Dymchwel estyniad ochr, codi dau estyniad deulawr naill ochr i’r eiddo, gosod
grisiau allanol ac arwyddion newydd
Codi is-bwerdy trydanol 11KV arfaethedig
Ramp mynedfa dŵr ac isadeiledd cysylltiedig
Dymchwel estyniad unllawr a chodi estyniad deulawr newydd a cyntedd / porth ar
y cefn
Dymchwel y modurdai presennol ac adeiladu tŷ deulawr gyda pharcio cysylltiol a
thirlunio
Codi garej dwbl, caniatâd ôl-weithredol am estyniad i’r cwrtil, cadw’r terasiad
cerrig a gwaith peirianneg.
Codi pum annedd fforddiadwy ynghyd â mynediad, parcio a thirlunio cysylltiedig.
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Disgwyl Arolwg Ystlumod
NP5/58/363H
NP5/62/397

04/10/21 Nant Eos, Dyffryn Ardudwy. LL44 2HX
19/01/22 Dolwreiddiog, Llanbedr. LL45 2PH

Trosi i dy marchnad agored a gosod gwaith trîn carthion (Ail-gais)
Dymchwel estyniad cefn a codi estyniad deulawr, newidiadau i ddau agoriad
ffenestr ac ail-leoli safle’r drws cefn

Disgwyl Adroddiad Ecolegol Diwygiedig
NP5/73/197N

22/12/21 Bryn Arms, Gellilydan. LL41 4EN

NP5/73/PIAW197M

08/12/21 Bryn Arms, Gellilydan. LL41 4EN

Cais ôl-weithredol i gadw ardal storio, pabell fawr, cysgodfan ysmygu, canopi
gardd gwrw a phont. Codi estyniad i'r bwyty presennol, addasiadau i waliau
perimedr, codi porth, ail-leoli carafán statig staff.
Cais am gymeradwyaeth materion a gadwyd yn ôl i godi adeilad ar wahan
deulawr i ddarparu 15 ystafell gwesteion fel llety gwyliau gwasanaeth mewn
perthynas a Bryn Arms

Disgwyl Manylion gan yr Asiant / Ymgeisydd
NP4/26/266X
NP5/53/576

NP5/54/8C
NP5/58/629
NP5/65/125D
NP5/69/301F
NP5/70/163

NP5/72/40F

06/08/21 Zip World Fforest, Ffordd Llanrwst, Betws y
Coed. LL24 0HX
29/11/21 Tir yn Y Bala.

17/12/21 Gellfachreth, Llanfachreth. LL40 2EH
29/01/20 Tir rhwng Plas Meini & Swyn y Mor, Dyffryn
Ardudwy. LL42 2BH
29/10/21 Beudy Gelli-Rhydd, Bontddu. LL40 2UA
04/01/22 Parc Carafanau Llwyn Du, Llwyngwril, LL37
2JH
08/10/21 Craig yr Allt Ddu, Cwm Hirnant,
Rhosygwaliau.
21/12/21 Tyddyn Du, Parc. LL23 7YS

Newid defnydd tir i osod 6 uned gwyliau hunain arlwyo tymor byr, creu llwybrau
ynghyd a gwaith cysylltiol
Estyniad arfaethedig i reilffordd trac cul Llyn Tegid i gynnwys 1200m o drac
reilffordd, croesfan reilffordd, codi gorsaf reilffordd newydd, adeiladau ategol ar
gyfer injan dren a cherbydau, blwch signal ynghyd a datblygiad cysylltiol
Codi adeilad i storio peirianau a gwaith cysylltiol
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
Trosi ac addasu beudy yn llety gwyliau
Cais ôl-weithredol ar gyfer gosod offer chwarae i blant
Gosod mast telathrebu lattice 40m o uchder gydag antenau cysylltiedig, dysglau,
gorchudd rhag y tywydd a chabinetau offer o fewn compownd wedi'i ffensio.
Mewnlenwi ardal rhwng trac coedwigaeth a chyfansoddyn gyda cherrig.
Codi dau adeilad amaethyddol (To dros bwll biswail presenol a adeilad porthi)

Ail-Ymgynghori
NP5/57/34C

NP5/72/143M
NP5/74/496

31/01/22 Marchnad Ffermwyr, Dolgellau. LL40 1AB

Dymchwel rhan o adeiladau'r farchnad da byw presennol ac ailadeiladu adeilad
marchnad da byw newydd ynghyd â chorlannu anifeiliaid allanol ychwanegol a
gwaith cysylltiedig
07/01/22 Byd Mari Jones, Eglwys Beuno Sant, Llanycil. Codi dosbarth tu allan pren gyda gorchydd estyniadwy, dec pren newydd,
LL23 7YF
llwybrau a wal gynnal.
13/09/21 Gwastadgoed, Aberangell. SY20 9NF
Trosi adeilad amaethyddol traddodiadol yn annedd menter wledig a llety
gwyliau, a gwaith cysylltiedig.
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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

Manylion pellach gan yr ymgeisydd dan ystyriaeth
NP4/26/28B

11/11/21 Bryn Rhug, Nebo, Llanrwst. LL26 0RT

NP5/57/1174
NP5/75/73D

27/10/21 Tir ger Penmaen Ucha, Penmaenpool. LL40 1YD
21/10/19 Ynys, Cwrt, Pennal. SY20 9LD

Gosod 6 pod i’w defnyddio fel unedau gwyliau tymor byr ynghyd a thrac
mynedfa a gwaith cysylltiol
Adeiladu annedd menter wledig, garej, mynedfa a thramwy newydd
Trosi ac addasu'r ‘BCF Hut’ presennol i greu llety gwyliau a gosod tanc septig
(Ail-gyflwyniad)

Gwrthwynebiadau gan gymdogion dan ystyriaeth

NP4/11/398

Codi 5 tŷ deulawr fforddiadwy gyda thirlunio cysylltiol, mynedfa a llefydd parcio.

07/07/21 Tir ger y Feddygfa, Betws-y-Coed. LL24 0BP

Disgwyl Asesiad Priodol ARHC
NP2/11/710A

20/12/21 Wernlas Deg, Beddgelert. LL55 4UU

Estyniad arfaethedig i sied amaethyddol a codi sied amaethyddol newydd

Disgwyl Ymateb gan Priffyrdd Llywodraeth Cymru
NP4/11/160W

26/11/21 The Waterloo Hotel, Betws-y-Coed. LL24 0AR

Diwygio Amodau Rhifau 2 (cynlluniau a ganiateir), 20 (parcio) a 25 (Mynediad) ynghlwm i
Rybudd Caniatad Cynllunio NP4/11/160V dyddiedig 21/10/2021

Nifer o geisiadau ar y rhestr = 33
Nifer o geisiadau ar y rhestr Pwyllgor 02 Mawrth 2022 = 19
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EITEM RHIF 6.0

PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD
18 MAI 2022

PENDERFYNIADAU DIRPRWYEDIG
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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI
PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD 18 MAI 2022
PENDERFYNIADAU DIRPRWYEDIG
Ceisiadau wedi ei caniatau
Rhif y Cais

Bwriad

1.

NP2/11/31N

2.

NP2/11/LB352T

3.

NP2/11/LB352U

4.

NP2/16/108J

5.

NP3/10/LB70B

Dymchwel wal garreg wrth y ffordd a creu
dreif

6.

NP3/15/231A

Diwygiad ansylweddol i gynlluniau a
ganiatier ynghlwm i rhybudd penderfyniad
NP3/15/231 dyddedig 09/08/2021

7.

NP3/15/LB80L

8.

NP3/21/28E

9.
10.

NP4/12/87F
NP4/16/14M

Lleoliad

Dymchwel bloc cyfleusterau presennol a
chodi bloc cawod a thoiledau newydd a chodi
dau adeilad cyfleusterau newydd, lloc
trydanol GRP a chreu pwynt gwasanaeth
cartref symudol newydd.
Caniatâd Adeilad Rhestredig i amnewid
antena telathrebu ac offer ar lefel y ddaear
Amnewid antenna telathrebu ac offer ar lefel
y ddaear
Codi lloches cae tri bae i geffylau

Forest Holidays, Beddgelert.
LL55 4UU

Gwesty'r Afr, Beddgelert. LL55
4YE
Gwesty'r Afr, Beddgelert. LL55
4YE
Plas-y-Pennant, Cwm Pennant,
Gardolbenmaen. LL51 9AX
Ty'n-y-Buarth, Abergwyngregyn.
LL33 0LH

Dyddiad
Swyddog Achos
Penderfyn
iad
10/03/22
Mr Richard Thomas

24/03/22

Mr Richard Thomas

24/03/22

Mr Richard Thomas

15/03/22

Mr Richard Thomas

06/04/22

Mr Richard Thomas

15/02/22

Mr Richard Thomas

Glandwr, Llanberis. LL55 4UD

15/03/22

Mr Richard Thomas

Bronydd Uchaf, Llanllechid.
LL57 3LL
Gwynfa, Rowen. LL32 8YT
Cambrian Garage,
Dolwyddelan. LL25 0DX

08/03/22

Mr Richard Thomas

15/03/22
04/03/22

Mr Richard Thomas
Mr Richard Thomas

3 Bryniau Gerddi, Llanberis,
LL55 4TU

Diwygiad ansylweddol i gynlluiau ynghlwm i
Ganatâd Cynllunio NP3/15/LB80C dyddiad
19/11/2020
Codi adeilad amaethyddol yn cynnwys storfa
slyri tan ddaearol
Estyniad cefn unllawr arfaethedig
Rhyddhau Amod Rhif 3 (gwaredu dwr aflan a
dwr wyneb) ynghlwm i Rybudd Caniatâd
Cynllunio NP4/16/14L dyddiedig 31/08/2017
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11.

NP4/16/222E

12.

NP4/16/341E

13.

NP4/16/423

14.

NP4/19/109

15.

NP4/26/249G

16.

NP4/30/167A

17.

NP4/31/121A

18.
19.

NP4/32/368A
NP4/32/370

20.

NP4/32/LB112B

21.

NP5/50/363F

22.

NP5/50/740

23.

NP5/50/L450C

Estyniad i’r sied amaethyddol bresennol a
chreu pyllau slyri, dymchwel yr adeilad sinc
presennol ac adeiladu pwll slyri wedi ei
orchuddio yn ei le ac estyniad i’r pwll slyri
presennol oddi fewn sied amaethyddol
bresennol
Codi estyniad deulawr ar yr ochr ynghyd a
sied a tŷ gwydr yn yr ardd.
Gosod 3 ffenestr to (1 ar edrychiad ffrynt a 2
ar edrychiad cefn)
Codi adeilad amaethyddol arfaethedig
Gosod dau ‘pod’ fel llety ymwelwyr, decin i'r
ffrynt, creu trac mynedfa i gerbydau, man
parcio a throi rownd.
Dymchwel adeilad allanol unllawr yn y cefn,
codi estyniad unllawr to brig yn y cefn, a
chodi ystafell haul ar yr ochr
Dymchwel adeilad allanol cefn gwlad a chodi
adeilad allanol yn ei le
Ychwanegu ffenestr bae i’r edrychiad ffrynt
Estyniad unllawr ar yr ochr
Rhyddhau Amod rhif 5 o Ganiatâd Adeilad
Rhestredig NP4/32/LB112A dyddiedig
12/05/2021 (Ail-bwyntio)
Adeiladu dwy chalet ar y safle yn lle chalet
rhif 14 a 33 na adeiladwyd o dan ganiatâd
TYW.U/1686/P dyddiedig 08/06/1971.
Addasiadau ac ychwanegiadau i annedd, gan
gynnwys tynnu corn simnai, gosod ffenestri to
a dormerau ac adeiladu adeilad allanol gyda
theras uwchben
Rhyddhau Amod 4 (panel o waith cerrig) o
Ganiatâd Cynllunio NP5/50/L450B dyddiedig
23/01/2019
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Ty'n Afallon, Pont y Pant,
Dolwyddelan. LL25 0PQ

08/03/22

Mr Richard Thomas

Bodygroes, Dolwyddelan. LL25
0JD
Haulfryn, Dolwyddelan. LL25
0DZ
Maes Y Bryn, Henryd, Conwy,
LL32 8EZ
Ty'n Twll, Nant-y-Rhiw,
Llanrwst. LL26 0TH

15/03/22

Mr Richard Thoma

07/04/22

Mr Richard Thomas

23/02/22

Mr Richard Thomas

02/03/22

Mr Richard Thomas

East Lodge, Dwygyfylchi. LL34
6UE

15/03/22

Mr Richard Thomas

Groesffordd, Ysbyty Ifan. LL24
0NT
Coed Bach, Trefriw, LL27 0NX
Melin Blwm, Llanrwst, LL26
0PW
Gwydyr Uchaf, Llanrwst, LL26
0PN

15/03/22

Mr Richard Thomas

28/02/22
15/03/22

Mr Richard Thomas
Mr Richard Thomas

14/02/22

Mr Richard Thomas

Aberdyfi Lodge Park, Aberdyfi.
LL35 0RG

10/02/22

Mrs. Iona Roberts

Morwel, Aberdyfi. LL35 0NT

23/03/22

Ms. Emma Watkins

Froneithyn, Aberdyfi, LL35 0NH

23/03/22

Ms. Emma Watkins

24.

NP5/53/570A

25.

NP5/53/580E

26.
27.

NP5/54/89A
NP5/54/LB194

28.

NP5/54/LB194A

29.

NP5/56/5E

Adeiladu to brig dros y garej, gosod estyniad
dormer ar hyd lled yr edrychiad cefn
Rhyddhau rhan o Amod 8 (Tirwedd caled) o
Ganiatâd Cynllunio NP5/53/580 dyddiedig
25/05/2021
Adeiladu decin wedi'i godi
Newid defnydd adeilad amaethyddol i uned
llety gwyliau gan amnewid to llenni rhychiog
ac adnewyddu a to llechi yn y dull
traddodiadol, gosod 3 ffenestr to math
cadwraeth drychiad Dwyreiniol, nwyddau dŵr
glaw haearn bwrw gyda agoriadau drysau
presennol i’w cau a drysau pren a drysau o
wydr, agoriadau lefel uchel i’w cau a unedau
ffenestri metel uwch siliau llechi gan drosi’r
adeilad ysgubor i ddefnydd llety gwyliau dwy
lofft, Twlc mochyn yng nghlwm i’w adfer a
chynnal mesuriadau lliniaru ystlymod
Caniatâd Adeilad Rhestredig i amnewid to
llenni rhychiog ac adnewyddu a to llechi yn y
dull traddodiadol, gosod 3 ffenestr to math
cadwraeth drychiad Dwyreiniol, nwyddau dŵr
glaw haearn bwrw gyda agoriadau drysau
presennol i’w cau a drysau pren a drysau o
wydr, agoriadau lefel uchel i’w cau a unedau
ffenestri metel uwch siliau llechi gan drosi’r
adeilad ysgubor i ddefnydd anecs domestig,
codi’r lloriau gan ychwanegu sustem
gwresogi dan llawr calchgrid a gorffeniad
derw a chrawiau llechi yn rhannol. Creu
ystafell ar gyfer offer rheoli sustem tynnu
gwres o’r ddaear a gweithdy. Twlc mochyn
yng nghlwm i’w adfer a chynnal mesuriadau
lliniaru ystlymod yn ogystal a gwaith
atgyweirio perthnasol
Codi estyniad llawr cyntaf uwchben yr
ychwanegiad unllawr presennol a newidiadau
cysylltiedig.
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25 Cae Gadlas, Bala. LL23 7AT

09/03/22

Mr. Dafydd Thomas

Llyn Tegid, Bala.

23/03/22

Mrs Jane Jones

40 Bryniau, Brithdir, LL40 2TY
Ysgubor Cae'r March,
Llanfachreth. LL40 2DS

04/03/22
03/03/22

Mr. Dafydd Thomas
Mrs. Sara Thomas

Ysgubor Cae'r March,
Llanfachreth. LL40 2DS

03/03/22

Mrs. Sara Thomas

Ffridd Mill House, Machynlleth.
SY20 8QG

23/03/22

Ms. Emma Watkins

30.

NP5/58/161J

31.
32.

NP5/58/642A
NP5/58/81Y

33.

NP5/61/175J

34.

NP5/61/599D

35.

NP5/61/68G

36.

NP5/62/372G

37.

NP5/63/274A

38.

NP5/63/274B

Estyniad amser preswyl y 22 caban cafodd ei
amnewid a chaniatawyd 25/06/2021 o dan
gyfeirnod NP5/58/161G am feddiannaeth
rhwng 1af o Fawrth a 31ain o Ionawr y
flwyddyn ganlynol. Defnyddio Caban rhif 18
yn lle Caban rhif 13 fel llety parhaol i’r staff.
Codi estyniad deulawr ar yr ochr
Estyniad i’r safle carafan teithiol i gymhwyso
11 uned ychwanegol, ail-leoli 3 carafan statig,
codi bloc toiledau newydd ynghyd a tirlunio
ychwanegol
Adeiladu estyniad ochr ac adeilad newydd i’r
llecyn biniau
Codi estyniad unllawr ar yr ochr a gosod
ffenestri to.
Newid defnydd o gartref gofal rhestredig (C2)
i ddau dŷ (C3) ynghyd a newidiadau allanol
bychain a dymchwel estyniad to gwastad.
Datblygiad telethrebu i osod 3 antena a 2
dysgl trawsyrru 300mm a 3 caban offer ar
lefel tir ynghyd a gwaith cysylltiol
Adeiladu garej / storfa a gosod claddin
allanaol ar yr annedd.
Adeiladu sied.

39.

NP5/65/368

Amnewid ty

40.

NP5/66/282

Ail-wampio strwuthurol yn cynnwys gosod
cladin allanol
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Rhinog Caravan Park, Ffordd Yr
Orsaf, Dyffryn Ardudwy. LL44
2HA

04/02/22

Mr Aled Lloyd

Tal Afon, Talybont. LL43 2AS
Dyffryn Seaside Estate, Dyffryn
Ardudwy. LL44 2HD

06/04/22
23/03/22

Mr Aled Lloyd
Mr Aled Lloyd

Morfa Stores, Ffordd Glan Môr,
Harlech. LL46 2UG
Hiraethog, Stryd Fawr, Harlech.
LL46 2YE
Plas Amherst, Harlech. LL46
2RA

06/04/22

Mr Aled Lloyd

07/02/22

Mr Aled Lloyd

15/02/22

Mr Aled Lloyd

Llanbedr Airfield, Llanbedr.
LL45 2PX

18/02/22

Mr Aled Lloyd

Sŵn y Dŵr, Glan Tryweryn,
Frongoch. LL23 7NT
Sŵn y Dŵr, Glan Tryweryn,
Frongoch. LL23 7NT
Allt Meirion, Llanelltyd. LL40
2TB
6, 7, 8, 9, 10 & 11 Derlwyn,
Llanfair. LL46 2RT

08/04/22

Mr Aled Lloyd

07/03/22

Mr Aled Lloyd

05/04/22

Ms Sophie Berry

07/03/22

Mr Aled Lloyd

41.

NP5/66/283

42.

NP5/68/186B

43.

NP5/68/234

44.

NP5/68/L178

45.

NP5/69/60B

46.

NP5/70/LB7V

47.

NP5/71/2G

48.

NP5/71/487

49.

NP5/73/287H

50.

NP5/73/LB74Q

51.

NP5/74/333K

52.

NP5/74/466B

53.

NP5/75/259

Amnewid y balconi blaen, newidiadau i'r
ffenestri a'r gosod cladin allanol
Diwygiad ansylweddol i Ganiatad Cynllunio
NP5/68/186A dyddiedig 07/12/2021 i newid
edrychiad cefn
Gosod cladin llechi i’r talcen ynghyd a
addurniad llechen i’r rhan ucha
Codi estyniad ochr deulawr a gosod ffenestri
to ar yr edrychiad cefn
Ymestyn a throsi adeilad allanol i ffurfio llety
annecs
Ail wynebu maes parcio wedi ei wynebu a
llechi mâl ac asffalt athraidd
Adeiladu garej a newid defnydd tir i ymestyn y
cwrtil domestig
Dymchwel adeilad presenol ac codi adeilad
newydd ar yr un ol droed
Gosod storfa unllawr a bloc tolied dros dro
am 18 mis fel canolfan i’r cyfnod cyntaf o
adeiladu’r Darpariaeth Effaith Weledol Eryri
(VIP) y Grid Cenedlaethol.
Gosod uned storfa batri o fewn compownd
wedi ei ffensio i greu pŵer wrth gefn gyda dim
allyriad i Blas Dol-y-Moch
Cysgodfa ffram goed a tho rhychiog i
orchuddio eisteddle allanol presennol y caffi
gan gynnwys dwy stof goed a cysgodfa ffram
goed a tho rhychiog i’w osod o flaen y siop
fferm bresenol.
Codi to dros storfa dail presenol.
Addasiadau ac estyniad i annedd, gan
gynnwys tynnu cyrn simnai, ail-doi garej a
storfa, estyniad unllawr yn y cefn a gosod
ffenest to a ffenestri dormer yn y cefn
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West Ridge, 11 Fronhill Estate,
Llanfair. LL46 2TD
Anwylfan, Croesor. LL48 6SS

04/04/22

Mr Aled Lloyd

29/03/22

Mr Aled Lloyd

Garreg Wen, Llanfrothen. LL48
6AX
Bron Garnedd, Llanfrothen,
LL48 6SW
Yr Hen Felin, Llwyngwril. LL37
2JY
Fach Ddeiliog (Bala Lake Hotel),
Bala. LL23 7BS
Penrhiw Dwrch, Llanuwchllyn.
LL23 7DE
Cwt Cymunedol, Llanuwchllyn.
LL23 7TY
Safle Dadgomisiynu,
Trawsfynydd. LL41 4DT

08/04/22

Mr Aled Lloyd

16/03/22

Mr Aled Lloyd

06/04/22

Ms. Emma Watkins

14/03/22

Mrs. Sara Thomas

02/02/22

Mrs. Sara Thomas

04/03/22

Mrs. Sara Thomas

14/02/22

Mr Aled Lloyd

Plas Plas Dol-y-Moch,
Maentwrog. LL41 3YT

15/02/22

Mr Aled Lloyd

Canolfan Garddio Camlan,
Dinas Mawddwy. SY20 9LN

29/03/22

Mrs. Sara Thomas

Pennant, Llanymawddwy. SY20
9AJ
Arddol, Pennal. SY20 9JU

02/02/22

Mrs. Sara Thomas

15/02/22

Mrs. Iona Roberts

54.

NP5/78/55B

Codi adeilad amaethyddol gan gynnwys
storfa biswail danddaearol

Tyddyn Mawr, Bronaber,
Trawsfynydd. LL41 4YE

10/02/22

Mrs. Sara Thomas

55.

NP5/78/562

Adnewyddu a ymestyn decin blaen

31/03/22

Mr. Dafydd Thomas

56.

NP5/78/564

Ehangu decin presenol a gosod stepiau
ychwanegol

Caban 168, Pentref Gwyliau
Trawsfynydd, Bronaber. LL41
4YB
Caban 324, Trawsfynydd
Holiday Village, Bronaber. LL41
4YB

03/02/22

Ceisiadau wedi ei gwrthod

1.

2.

3.

Rhif y Cais
NP2/11/191F

NP2/14/LU15A

NP3/12/126B

Bwriad

Lleoloiad

Rheswm Gwrthod

Swyddog Achos

Trosi a newid defnydd gweithdy
yn uned gwyliau hunain arlwyo
tymor byr fel rhan o gynllun
arallgyfeirio fferm

Y Wenllys, Nantmor.
LL55 4YL

07/03/22

Mr Richard Thomas

Tystysgrif Defnydd Cyfreithiol
am ddefnydd fel tŷ

Ty'n y Ffridd,
Nasareth. LL54 6DS

07/03/22

Trosi a newid defnydd
arfaethedig o allandai gwledig i
4 uned gwyliau i'w gosod, codi
sgubor ystlumod, newidiadau i

Bron y Fedw Uchaf,
Rhyd Ddu. LL54 7YS

04/03/22

68

Oherwydd bod y cais hwn yn
methu â dangos bod y cynnig hwn
am newid defnydd i lety
hunanarlwyo tymor byr i ymwelwyr
yn rhan o gynllun arallgyfeirio
fferm, mae’n gwrthdaro â pholisïau
CDLlE 9 a 20 a CCA 8.
Mr Richard Thomas

O’r dystiolaeth a gyflwynwyd ac o’r
wybodaeth sydd gan yr Awdurdod
hwn mae’n ymddangos, ar sail
cydbwysedd tebygolrwydd, nad
yw’r adeilad a adwaenir fel Tŷ’ny
Ffridd, Nasareth wedi bod mewn
defnydd parhaus fel tŷ am fwy na
phedair blynedd cyn y dyddiad. o'r
cais hwn
Oherwydd bod yr adeilad allanol
gwledig hwn mewn cyflwr rhanadfeiliedig gyda rhannau sylweddol

Mr Richard Thomas

o’r adeilad heb unrhyw strwythur
neu orchudd to, a rhannau
sylweddol o’r adeilad angen eu
hailadeiladu, mae’r cais hwn yn
groes i Bolisi 9 CDLlE.

fynedfa cerbydau presennol a
gwaith cysylltiedig.

4.

NP4/11/100H

Diwygio Amod Rhif 2 (yn unol a
cynlluniau a gymeradwywyd)
ynghlwm i rybudd caniatâd
cynllunio NP4/11/100F
dyddiedig 19/06/2014 i alluogi
cadw gwaith diawdurdod i
estyniad wedi ei adeiladu yn
ranol.

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

08/03/22

Mr Richard Thomas

Oherwydd nad yw'r estyniad
arfaethedig fel y'i codwyd yn awr
yn cadw nac yn gwella cymeriad yr
Ardal Gadwraeth, bydd y cais hwn,
os caiff ei gymeradwyo, yn groes i
bolisi Ff a TAN 24 CDLlE ac yn
groes i Nodyn Cyfarwyddyd
Dylunio E11.
Oherwydd ffurf a lleoliad y
dormerau arfaethedig byddai
amwynder yn cael ei golli a
fyddai'n niweidio eiddo cyfagos. O
ganlyniad, mae'r cais hwn yn groes
i bolisi CDLlE DP1..

5.

NP4/19/LB56F

Trosi adeiladau amaethyddol sef Llechen Uchaf,
Ysgubor a Chertws, stablau fel
Llechwedd, Conwy.
dwy adain ar ffurf ‘U’ yn aneddle LL32 8LX
3 ystafell wely,ystafell
chwaraeon gan ychwanegu
ystafell haul ar ddrychiad
Gogledd-Orllewin.
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07/03/22
Oherwydd bod yr ymgeiswyr yn
anfodlon neu'n methu gneud
cytundeb adran 106 i sicrhau
fforddiadwyedd yr annedd a
chyfyngu ar feddiannaeth yr
annedd i berson sy'n bodloni'r
meini prawf person lleol sydd
angen tŷ neu'n cytuno i dalu swm
gohiriedig
i
ddarparu
tai
meddiannaeth leol fforddiadwy
mewn mannau eraill, mae’r cais
hwn yn gwrthdaro â pholisïau
CDLlE C, 9, G a 30 a Chanllawiau
Cynllunio Atodol 4.

Mr Richard Thomas

6.

NP4/32/29G

Diddymu Amod Rhif 3
(Meddianaeth lleol) ynghlwm i
rybudd caniatâd cynllunio
NP4/32/29A dyddiedig
14/01/1981.

Cysgod Y Mynydd,
Jubilee Road, Trefriw,
LL27 0SQ

24/03/22

Mr Richard Thomas

Oherwydd bod yr amod wedi ei
osod yn gywir ar yr eiddo adeg rhoi
caniatâd cynllunio, nid yw wedi
darfod ac yn dal yn gallu cyflawni
ei ddiben gwreiddiol gan ei fod yn
parhau i sicrhau mantais ymarferol
o fantais ac yn gwasanaethu
pwrpas defnyddiol yn anfon
amcanion polisi polisïau tai Cynllun
Datblygu Lleol Eryri ymlaen. Mae’r
cais hwn felly’n gwrthdaro â
pholisïau CDLlE G a 30 a CCA 4.
Oherwydd nad yw'r ymgeisydd yn
fodlon neuyn gallu i wneud
cytundeb adran 106 i gyfyngu ar
feddiannaeth yr annedd i berson
sy'n bodloni'r meini prawf personau
lleol, mae'r cais hwn yn groes i
bolisïau CDLlE C, 9, G a 30 a
CCA. 4.
Oherwydd bod yr annedd hon yn
parhau i ddarparu cartref teuluol i
bersonau lleol cymwys mae cynnal
amod sy'n cyfyngu ar feddiannaeth
yn gwarchod ac yn gwella
Nodweddion Arbennig a'r iaith
Gymraeg yn y Parc Cenedlaethol
ac yn hyrwyddo amcanion polisi
polisïau CDLlA A a 18, CCA 3,
Polisi Cynllunio Cymru a NCT 20.

7.

NP5/51/456A

Codi ystafell haul ar y drychiad
Deheuol y tŷ presennol,
dymchwel adeilad allanol a
chodi adeilad Newydd gydag
estyniad linc i greu llety anecs.

Cae Mur Hywel,
Caerdeon, Abermaw.
LL42 1DZ
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18/02/22
Byddai'r ystafell haul arfaethedig,
oherwydd ei maint a'i ddyluniad, yn
cael effaith andwyol ar gymeriad y
tŷ traddodiadol.

Mr Aled Lloyd

Mae'r bwriad felly yn groes i Bolisi
Datblygu 7 o Gynllun Lleol Eryri
mabwysiedig sy'n ceisio sicrhau
bod cynigion datblygu yn gydnaws
â chymeriad yr adeilad a'i osodiad
ac yn cadw ei ffurf a'i ddyluniad
traddodiadol
Oherwydd nad yw'r anecs
arfaethedig yn atodol i'r prif
annedd o ran ei leoliad, graddfa,
defnydd a dyluniad, mae'r cais hwn
yn gwrthdaro â Pholisi Datblygu 14
Cynllun Datblygu Lleol Eryri: Llety
Anecs a Chanllaw Atodol 11: Llety
Anecs.
8.

NP5/57/1092B

Trosi llawr gwaelod yn fflat

Moelwyn Merbuildings,
Stryd Fawr, Dolgellau,
LL40 1PY
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30/03/22
Mae’r datblygiad arfaethedig yn
ddatblygiad hynod agored i niwed
o fewn parth C1 y Map Cyngor
Datblygu sydd wedi’i gynnwys yn
Nodyn Cyngor Technegol (TAN)
15 ‘Datblygu a Pherygl Llifogydd’.
Yn absenoldeb Asesiad o
Ganlyniadau Llifogydd (FCA) i
ddangos y gellir rheoli canlyniadau
llifogydd yn ddigonol dros oes y
datblygiad, mae'r cynnig yn groes i
Bolisi Cynllunio Cymru (PPW)
Argraffiad 11, TAN 15 'Datblygu a
Pherygl o Lifogydd'. , Polisi
Strategol A 'Dibenion Parc
Cenedlaethol a Datblygiad
Cynaliadwy' a Pholisi Datblygu 1:
'Egwyddorion Datblygu Cyffredinol'
Cynllun Datblygu Lleol Eryri
Mabwysiedig (Chwefror 2019).

Ms. Emma Watkins

Oherwydd nad yw’r ymgeisydd yn
fodlon ymrwymo i gytundeb adran
106 i naill ai sicrhau
fforddiadwyedd yr annedd
arfaethedig, cyfyngu ei
feddiannaeth i berson cymwys
sydd angen tŷ yn y gymuned leol
neu wneud cyfraniad swm
gohiriedig, y cynnig yn groes i
Bolisi Datblygu 30 Tai Fforddiadwy
Cynllun Datblygu Lleol Eryri
(Chwefror 2019).
9.

NP5/57/1165A

Adeiladu tŷ unllawr

Tir yn Penarlag, Ffordd
Pencefn, Dolgellau.
LL40 2YY

06/04/22
Ni fyddai'r annedd arfaethedig,
oherwydd ei faint, ei leoliad a'i
ddyluniad yn gydnaws â
chynhwysedd a chymeriad y safle
a'r ardal leol y mae wedi'i leoli
ynddo a byddai'n methu â chadw
neu wella gosodiad yr adeilad
rhestredig cyfagos (Ysgol Cynradd
Dolgellau). O'r herwydd, mae'r
bwriad yn groes i Bolisi Datblygu 1
(Egwyddorion Datblygu
Cyffredinol), Polisi Datblygu 6
(Dyluniad a Deunyddiau
Cynaliadwy), Polisi Datblygu 7
(Adeiladau Rhestredig a
Thraddodiadol) a Pholisi Strategol
Ff (Amgylchedd Hanesyddol) o
Gynllun Datblygu Lleol Eryri
mabwysiedig. Cynllun (Chwefror
2019).
Croesir y safle hwn gan garthffos
gyhoeddus a gorlif storm
gyhoeddus gyda'u lleoliad bras
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Ms. Emma Watkins

wedi'i nodi ar y Cofnod
Carthffosydd Cyhoeddus Statudol.
Yn unol â Deddf y Diwydiant Dŵr
1991, mae Dŵr Cymru Welsh
Water angen mynediad i'w
gyfarpar bob amser er mwyn
gwneud gwaith cynnal a chadw ac
atgyweirio. Byddai'r tŷ annedd a'r
ffos gerrig bwriedig yn cael eu leoli
o fewn parth gwarchod y gorlifiad
stormydd cyhoeddus a fesurir 3
metr y naill ochr i'r llinell ganol.
Mae DCWW yn cynghori y dylai’r
holl adeiladau, strwythurau a
nodweddion SDCau gael eu lleoli y
tu allan i barth gwarchod gorlif
stormydd cyhoeddus. Fel y cyfryw,
mae'r cynnig yn groes i Bolisi 1
Cynllun Datblygu (Egwyddorion
Datblygu Cyffredinol) Cynllun
Datblygu Lleol Eryri (Chwefror
2019).
Mae mesurau gwella
bioamrywiaeth annigonol wedi'u
cynnwys gyda'r cais. Mae’r cais
felly’n gwrthdaro â Pholisi Strategol
D (Amgylchedd Naturiol) a Pholisi
Datblygu 6 Dyluniad a Deunyddiau
Cynaliadwy Cynllun Datblygu Lleol
mabwysiedig Eryri (Chwefror 2019)
a Pholisi Cynllunio Cymru –
Pennod 6 Lleoedd Unigryw a
Naturiol (Argraffiad 11 – Chwefror
2021).
10.

NP5/57/1172

Dileu Amod 2 (Amod preswyl
amaethyddol) ynghlwm i
Ganiatad Cynllunio NP5/12/96
dyddiedig 16/11/1982

Gors y Gader,
Islawr'dref, Dolgellau.
LL40 1TL
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Mae'r ymgeisydd wedi methu â
chytuno i amnewid yr amod
meddiannaeth amaethyddol
presennol gydag amod ty menter

gweledig nac ymrwymo a
chytundeb cyfreithiol Adran 106
am daliad swm cymudo tuag at dai
fforddiadwy at anghenion lleol
mewn man arall o'r Parc
Cenedlaethol. Felly mae'r cais yn
gwrthdaro â gofynion Polisi
Datblygu 17 o Gynllun Datblygu
Lleol Eryri 2016-2031 a Nodyn
Cyngor Technegol 6: Datblygu i
Gymunedau Gwledig Cynaliadwy
sy'n ceisio sicrhau fod yr annedd
yn cael ei gadw ar gael at
anghenion tai gweithwyr gwledig a
phobl leol sydd angen tai
fforddiadwy.
11.

12.

NP5/57/L533A

NP5/58/199T

Gosod unedau gwydr dwbl
uPVC yn lle'r ffenestri gwydr
sengl pren presennol ar y llawr
cyntaf, yr ail a'r trydydd llawr

Arran House, Ffos-yFelin, Dolgellau. LL40
1BW

17/02/22

Codi estyniad ar y llawr cyntaf
ac ar yr ochr i greu swyddfa a
llety i’r Warden

Murmur-yr-Afon,
Dyffryn Ardudwy. LL44
2BE

Nid yw'r cynnig yn cyfiawnhau bod
y llety warden arfaethedig yn
hanfodol ar gyfer gweithredu y
fenter yn ystod y tymor 10½ mis.
Fellu mae'n gwrthdaro â Pholisi
Cynllunio Cymru, TAN 6:
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Mrs. Iona Roberts

Byddai'r ffenestri newydd, trwy
ddefnyddio deunyddiau a phatrwm
ffenestri, yn ychwanegiad
amhriodol i'r adeilad traddodiadol a
fyddai'n effeithio'n andwyol ar
gymeriad hanesyddol a
phensaernïol arbennig a gosodiad
yr adeilad yn ogystal â'r Ardal
Gadwraeth ehangach. Byddai'r
bwriad felly yn groes i Bolisi
Datblygu 1 a 7 a Pholisi Strategol
A a Ff sy'n ceisio sicrhau bod yr
amgylchedd hanesyddol yn cael ei
barchu a'i wella.
Mr Aled Lloyd

Cynllunio ar gyfer Cymunedau
Gwledig Cynaliadwy, Polisïau
Strategol A ac C a Pholisi Datblygu
1 Cynllun Datblygu Lleol Eryri
2016-2031 mabwysiedig.
13.

NP5/59/802

Codi adeilad amaethyddol i
Pen-y-Brisgyll, Llan
gynnal a chadw offer sy’n cael ei Ffestiniog. LL41 4NE
ddefnyddio ar y man-ddaliad

Oherwydd bod diffyg cyfiawnhad
Mr Aled Lloyd
wedi ei ddarparu mewn cysylltiad
a'r angen amethyddol am adeilad o
faint y bwriad, byddai'n cynnig hwn
yn cynrychioli ymyrraeth diwarant a
chyflwyno nodweddau
anghydnaws a gormodol a fyddai'n
andwyol i rinweddau arbennig y
Parc Cenedlaethol. Felly mae'r
cais yn gwthdaro â Pholisiau
Strategol A a C a Pholisiau
Datblygu 1 a 2 o Gynllun Datblygu
Lleol Eryri.
Oherwydd fod yr adeilad yn
ymgorffori ffenestri gwydr dwbl a
drws mawr o fath garej, nid yw'r
dyluniad a deunyddiau yn gydnaws
a defnyddiau amaethyddol. Felly
mae'r cynnig yn gwrthdaro â
Cynllun Datblygu Lleol Eryri yn
enwedig polisiau A ag 1.
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