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POLISI TWR 4:  DEILIADAETH GWYLIAU 
 
Caniateir cynigion am carafannau sefydlog a siales neu gynigion i ymestyn y tymor gwyliau ar 
gyfer safleoedd carafannau sefydlog a chalet presennol os gellir dangos bod y llety yn cael ei 
ddefnyddio at ddibenion gwyliau yn unig ac nad yw’n dod yn brif neu unig gartref y deilydd. 
 
Mewn achosion sy’n ymwneud ag ymestyn y tymor gwyliau ar gyfer safleoedd carafannau 
sefydlog a chalet presennol, bydd angen sicrhau: 
 
1. Bod y llety a’r safle yn addas i fyw ynddynt yn ystod y gaeaf;  
2. Na fyddai’r tymor estynedig yn cynyddu canlyniadau llifogydd eithriadol;  
3. Ni fydd ymestyn y tymor estynedig yn cael effaith andwyol ar yr amgylchedd lleol.  

 
Eglurhad:  
 
6.3.76 Wrth i safonau’r unedau gwyliau a chyfleusterau ar safleoedd wella, ac wrth i’r galw yn y 

diwydiant gwyliau newid, mae yna bwysau i ymestyn y cyfnod deiliadaeth gwyliau. Mae lleoliad 
nifer o safleoedd carafanau sefydlog a siales mewn ardaloedd lle byddai’r ddarpariaeth o dai 
parhaol yn groes i bolisïau cynllunio cenedlaethol a lleol sy’n ceisio rheoli datblygiad, er 
enghraifft, er mwyn gwarchod cefn gwlad agored. Efallai na fydd rhai safleoedd yn ardal y cynllun 
yn addas ar gyfer eu meddiannu trwy gydol y flwyddyn oherwydd ansawdd eu cyfleusterau, neu 
oherwydd eu bod yn agos iawn at gynefin pwysig sydd angen ei warchod ar adegau penodol o’r 
flwyddyn. Gall gosod amodau ar y datblygiadau hyn sicrhau bod llety gwyliau yn cael eu 
defnyddio i’r diben a fwriadwyd ar eu cyfer, ac nad ydynt yn dod yn gartref parhaol. 

 
6.3.77 Rhaid i bob gweithredwr safle gadw cofrestr sy’n cael ei diweddaru o enwau holl 

berchenogion/deiliaid yr unedau a chyfeiriad eu prif gartref er mwyn sicrhau nad yw’r unedau 
gwyliau yn dod yn brif gartref i’r perchennog/deilydd. 

POLISI TWR 5:  SAFLEOEDD CARAFANAU TEITHIOL, GWERSYLLA A LLETY GWERSYLLA AMGEN 
DROS DRO 
 
Caniateir cynigion am safleoedd carafanau teithiol, gwersylla neu lety wersylla amgen dros dro, 
estyniadau i safleoedd presennol neu leiniau ychwanegol os gellir cydymffurfio gyda’r meini 
prawf canlynol: 
 
1. Bod y datblygiad arfaethedig o ansawdd uchel o ran dyluniad, gosodiad ac edrychiad, a’i 

fod wedi’i leoli mewn lleoliad anymwthiol sydd wedi’i guddio’n dda gan nodweddion 
presennol y dirwedd, a/neu lle gellir cydweddu’r unedau teithiol yn hawdd yn y dirwedd 
mewn modd nad yw’n peri niwed sylweddol i ansawdd gweledol y dirwedd; 

2. Yn osgoi gormodedd o ardaloedd o leiniau caled;  
3. Mae ei gysylltiad ffisegol â’r ddaear yn gyfyngedig ac yn gallu cael ei symud oddi ar y safle 

yn y tymor caeedig; 
4. Dylai unrhyw gyfleusterau atodol, os yw hynny’n bosib, gael eu lleoli mewn adeilad 

presennol neu fel estyniad i gyfleusterau presennol.  Os nad oes adeiladau addas ar gael, 
rhaid dangos yn glir yr angen am gyfleusterau ychwanegol, a rhaid iddynt fod yn gymesur 
â graddfa’r datblygiad. 

5. Bod y safle’n agos at y prif rwydwaith ffyrdd ac y gellir darparu mynediad digonol heb 
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amharu’n sylweddol ar nodweddion a chymeriad y dirwedd.  
6. Mae meddiannaeth y datblygiad wedi’i gyfyngu i ddefnydd gwyliau yn unig. 
7. Bod y safle’n cael ei ddefnyddio at ddibenion teithio’n unig a bod unrhyw unedau’n cael 

eu symud o’r safle yn y cyfnodau pan nad ydynt yn cael eu defnyddio. 
 
Eglurhad: 
 
6.3.78 Ynghyd destun y polisi yma mae ‘unedau teithiol’ yn cynnwys carafanau teithiol, pebyll, pebyll 

trelar a charafanau modur. 
 
6.3.79 Nod y polisi hwn yw hwyluso gallu sefydlu safleoedd teithio a gwersylla o ansawdd uchel mewn 

lleoliadau priodol, gan gydnabod y cyfraniad a wneir gan safleoedd teithio a gwersylla o ansawdd 
uchel i’r amrediad o lety gwyliau sydd ar gael i ymwelwyr. 

6.3.80 Mae ffurfiau amgen o lety gwersylla fel iyrtiau, tipis a phebyll pren wedi dod yn fwy poblogaidd 
yn y blynyddoedd diweddar, wrth i ymwelwyr chwilio am brofiad gwersylla gwahanol.  Bydd 
caniatáu cynigion gwersylla amgen yn arwain at amrediad eang o gynigion i dwristiaid yn ardal y 
cynllun, allai fod o fudd i’r economi dwristiaeth leol. 

6.3.81 Er eu bod yn aml ond yn cael eu defnyddio am ran o’r flwyddyn, mae safleoedd carafanau teithiol 
a gwersylla yn aml wedi’u lleoli mewn lleoliadau amlwg ac agored a gall fod yn ymwthiol iawn 
yng nghefn gwlad agored, yn enwedig ar hyd yr arfordir. Ceir ardaloedd sydd dan bwysau 
aruthrol mewn nifer o gymunedau sydd wedi’u lleoli ger yr arfordir, gan gynnwys rhannau 
helaeth o’r Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol. Bydd y Cyngor angen tystiolaeth gref na 
fydd cynigion am fwy o unedau llety mewn ardaloedd o’r fath yn ychwanegu at broblemau 
gwasanaethu, nac yn niweidio cymeriad neu adnoddau naturiol yr ardaloedd hyn. 

6.3.82 Bydd lleoliad unrhyw dirlunio, gosodiad y safle a sgrinio felly’n ystyriaethau pwysig wrth asesu 
cynigion. Ym mhob achos, bydd angen i’r ymgeisydd gyflwyno cynllun tirweddu gyda’r cais, ynghyd 
â chynllun gwella ar gyfer estyniadau. 

 

6.3.83 Dylid symud pob uned oddi ar y safle pan nad yw’n cael eu defnyddio ac yn ystod misoedd y gaeaf.  
Ystyriwyd bod safleoedd carafanau teithiol a gwersylla yn dderbyniol yn nhermau cynllunio 
defnydd tir ac yn cael llai o effaith ar y dirwedd na safleoedd carafanau sefydlog oherwydd yn sgil 
eu natur mae ganddynt nodweddion dros dro ac nid ydym yn cael effaith parhaol ar yr amgylchedd 
lleol. 

 

6.3.84 Er mwyn sicrhau bod cyn lleied o effaith â phosib ar y dirwedd gyda chynigion ar gyfer gwersylla 
amgen, dylai pob strwythur fod yn rhai dros dro, y gellir eu datgymalu a’u symud, a dylai fod 
ganddynt gysylltiad ffisegol cyfyngedig â’r ddaear. Ni ystyrir fod seiliau concrid yn dderbyniol.  
Dylid defnyddio llwyfannau neu ddeciau pren, y gellir eu symud o’r safle pe bai angen. Lle mae’n 
bosib dylid cymryd camau i adfer y safle yn ôl i’w gyflwr gwreiddiol pan nad yw’n cael eid 
defnyddio. 

 

6.3.85 Er mwyn sicrhau bod y strwythurau dros dro hyn yn cael eu defnyddio at ddibenion gwyliau yn 
unig ac nad ydynt yn dod yn anheddau parhaol, llawn amser, dylai’r strwythurau ddarparu llety 
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gwyliau sylfaenol. Dim ond cyfleusterau sylfaenol ar gyfer cysgu, eistedd a bwyta y dylent eu 
darparu, ac ni ddylid gosod gwasanaethau dŵr neu ddarpariaeth draenio ar gyfer toiledau, 
cawodydd ac ymolchi ynddynt. Mae hyn yn sicrhau nad yw’r strwythurau yn dod yn ddigon parhaol 
i gynyddu lefel yr effaith ar y dirwedd neu effaith adfer y safle pe bai angen symud y strwythurau. 
Dylai cyfleusterau ychwanegol (os nad ydynt yn bodoli eisoes) gael eu darparu ar wahân i’r llety 
trwy drosi neu ymestyn adeilad(au) presennol. Os nad oes adeiladau addas ar gael, rhaid i’r 
ymgeisydd ddangos yn glir yr angen am gyfleusterau ychwanegol, a rhaid iddynt fod yn gymesur â 
graddfa’r datblygiad. 

 

6.3.86 Caiff unrhyw gynigion sy’n cynnwys strwythurau sy’n cysylltu i’r prif gyflenwad dŵr a draenio eu 
trin a’u trafod dan bolisi TWR3. 

 
6.3.87 Gan fod tirwedd cefn gwlad yn wahanol iawn yn ystod misoedd y gaeaf, gosodir amod ar bob 

caniatâd cynllunio am safleoedd newydd, yn cyfyngu cyfnod defnyddio’r safle i’r cyfnod rhwng 
Mawrth 1af a Hydref 31ain yr un flwyddyn. 

6.3.88 Caiff lleoliad anymwthiol ei ddiffinio fel un sydd wedi’i guddio’n dda gan nodweddion presennol y 
dirwedd a/neu lle gellir cydweddu unedau teithiol yn hawdd yn y dirwedd heb yr angen am 
ormodedd o nodweddion a wnaed gan ddyn, megis lleiniau caled a ffensys. 

6.3.89 Ni chaiff gwestai gwely a brecwast sy’n cael eu rhedeg mewn annedd preswyl (defnydd C3) 
ganiatâd i arallgyfeirio yn y modd hwn, er mwyn osgoi toreth o strwythurau o’r fath oddi mewn i 
gwrtilau preswyl.  

 

CANOL TREFI A DATBLYGIADAU MANWERTHU  
 
6.3.90 Cyd-destun 

 
 Un o amcanion y Llywodraeth ar gyfer canol trefi a manwerthu yw hyrwyddo canol trefi, 

phentrefi a chanolfannau ardal a lleol fel y lleoliadau mwyaf priodol ar gyfer manwerthu, 
hamdden a swyddogaethau eraill tebyg. 

 Wrth benderfynu p'un ai i adnabod safleoedd ar gyfer datblygiad manwerthu ai peidio, yn y 
lle cyntaf, dylai awdurdodau cynllunio lleol ystyried a oes angen darpariaeth ychwanegol ar 
gyfer y defnyddiau hyn. 

 Dylai Cynlluniau Datblygu sefydlu beth yw hierarchaeth bresennol canolfannau ac adnabod y 
rhai hynny sy’n cyflawni swyddogaethau arbenigol gan fod yn eglur ynghylch eu rôl yn y 
dyfodol. 

 Mae’r economi leol, yr economi genedlaethol a’u marchnadoedd manwerthu wedi profi 
newidiadau sylweddol yn ystod y ddegawd ddiwethaf. Tra bod y dirwasgiad economaidd 
diweddar wedi cael effaith fawr, mae newid strwythurol hirdymor i’r modd y mae pobl yn 
siopa wedi bod yn digwydd o ganlyniad i’r newid yn ymddygiad defnyddwyr, newidiadau 
technolegol ac ymddangosiad a thwf canolfannau manwerthu newydd y tu allan i ganol trefi a 
mathau eraill o siopa. 

 Mae Cyngor Sir Ynys Môn a Chyngor Gwynedd yn gweithredu rhaglenni â'r amcan i wella rhai 
adeiladau gwael nad ydynt yn cael eu defnyddio'n llawn yn ogystal â gwella'r drefwedd mewn 
ymgais i ddenu mwy o bobl i siopa mewn nifer o ganol trefi. 

 


