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CYDBWYLLGOR YMGYNGHOROL ARDAL O HARDDWCH 
NATURIOL EITHRIADOL LLŶN 25/3/15 

 

 
Yn bresennol:  
   Y Cynghorydd Gruffydd Williams (Cadeirydd) 
 
Aelodau’r Pwyllgor: Y Cynghorwyr Angela Russell a R. H. Wyn Williams (Cyngor Gwynedd), 
Emily Bateman (Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd), Noel Davey (Ymgyrch Diogelu Cymru 
Wledig), John Gosling (Partneriaeth Dwristiaeth Abersoch a Llŷn), William I. Hughes (Undeb 
Amaethwyr Cymru), T. Victor Jones (Cyngor Cymuned Llanbedrog), Sian Parri (Cyngor 
Cymuned Tudweiliog), Morgan Jones-Parry (Fforwm Mynediad Arfon a Dwyfor), John Eric 
Williams (Cyfeillion Llŷn) a Wenda Williams (Cyngor Cymuned Aberdaron). 
 
Swyddogion: Bleddyn P. Jones (Rheolwr Gwasanaeth AHNE Llŷn), Catrin Glyn (Swyddog 
Prosiectau AHNE Llŷn), Nia Haf Davies (Rheolwr Cynllunio (Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd - 
Gwynedd a Môn) ar gyfer eitem 9 ar y rhaglen) a Bethan Adams (Swyddog Cefnogi Aelodau a 
Chraffu). 
 
1. CADEIRYDD AC IS-GADEIRYDD 
 

Nodwyd yn unol â chylch gorchwyl presennol y Cydbwyllgor, mai o blith yr aelodau 
etholedig o Gyngor Gwynedd a ellir penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Cydbwyllgor.  
 
Eglurwyd bod y Cydbwyllgor wedi penderfynu yn ei gyfarfod ar 22 Hydref 2014: 
 
“Gofyn i’r Swyddog Monitro gyflwyno argymhelliad y Cydbwyllgor a wnaed yn y cyfarfod a 
gynhaliwyd 21 Tachwedd 2013 i’r Cyngor Llawn.” 
 
Adroddwyd y derbyniwyd arweiniad cyfreithiol pellach yn ddiweddar yn nodi mai mater i’r 
Aelod Cabinet – Cynllunio a Rheoleiddio yw diwygio cyfansoddiad y Cydbwyllgor yn 
hytrach na’r Cyngor Llawn. Nodwyd bod Taflen Benderfyniad Aelod Cabinet wedi ei 
baratoi yng nghyswllt diwygio cyfansoddiad y Cydbwyllgor i nodi bod modd ethol 
Cadeirydd yn flynyddol o blith holl aelodau’r Cydbwyllgor.  

 
Rhoddwyd arweiniad y gellir ethol Aelod o Gyngor Gwynedd yn Gadeirydd am y cyfarfod 
yma neu ethol Aelod o Gyngor Gwynedd yn unol â’r drefn bresennol. Hyderir y byddai’r 
penderfyniad yn weithredol er galluogi penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd yng nghyfarfod 
nesaf y Cydbwyllgor o dan y drefn newydd. 

 
 PENDERFYNWYD: 

(i) Nodi’r wybodaeth; 
(ii) Penodi’r Cynghorydd Gruffydd Williams yn Gadeirydd am y cyfarfod yma. 

 
2.  CROESO 
 
 Croesawodd y Cadeirydd Emily Bateman (Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd) i’w 

cyfarfod cyntaf ynghyd â Nia Haf Davies, Rheolwr Cynllunio (Uned Polisi Cynllunio ar y 
Cyd - Gwynedd a Môn). 

 
3.  YMDDIHEURIADAU: Y Cynghorydd W. Gareth Roberts, Laura Hughes (Ymddiriedolaeth 

Genedlaethol), Arfon Jones (Cyngor Tref Nefyn), Alun Price (Cyfoeth Naturiol Cymru), 
Gillian Walker (Cyngor Cymuned Botwnnog) a Dylan Williams (NFU Cymru). 
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4.  DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 

Ni dderbyniwyd datganiad o fuddiant personol gan unrhyw aelod oedd yn bresennol. 
 

5. COFNODION 
 

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion y cyfarfod diwethaf o’r Cydbwyllgor hwn a gynhaliwyd 
ar 22 Hydref 2014. 

 
6. MATERION YN CODI O’R COFNODION 
 

Nododd Rheolwr Gwasanaeth AHNE Llŷn y cyflwynir adroddiad yng nghyswllt sefydlu Is-
Bwyllgor Materion Cynllunio i gyfarfod nesaf y Cydbwyllgor. 

 
7.  ADOLYGIAD O DIRWEDDAU GWARCHODEDIG CYMRU 
 

Cyflwynwyd adroddiad Rheolwr Gwasanaeth AHNE Llŷn a oedd yn nodi’r sefyllfa 
ddiweddaraf o ran adolygiad Llywodraeth Cymru i Dirweddau Dynodedig. 
 
Tynnwyd sylw i ddatganiad gan Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, a oedd yn 
cynnwys gwybodaeth am gasgliadau Rhan 1 o’r adolygiad. 
 
Adroddwyd y derbyniwyd llythyr heddiw a oedd nodi y rhoddir ystyriaeth i’r trefniadau 
rheoli yn Rhan 2 o’r adolygiad ac fe roddir cyfle i gyfrannu i’r broses. 
 
Rhoddwyd cyfle i’r aelodau ofyn cwestiynau a chynnig sylwadau. Yn ystod y drafodaeth, 
nodwyd y prif bwyntiau canlynol: 

 Pryder o ran y gôst o ail-frandio; 

 Bod brand AHNE yn gydnabyddedig yn genedlaethol felly byddai trefn wahanol 
yng Nghymru; 

 Y dylid cadw cyfeiriad at ‘harddwch’ yn enw’r dynodiad; 

 Bod yr enw a argymhellir ar gyfer y dynodiad ‘Tirweddau Cenedlaethol Cymru’ yn 
rhoi statws cenedlaethol i’r dynodiad; 

 Y dylid rhoi blaenoriaeth i’r diben cadwraeth allan o’r tri diben statudol pan font yn 
gwrthdaro; 

 Bod angen gwybod pam argymhellir newid enw’r dynodiad; 

 Ei fod o fantais i’r AHNE dderbyn statws yr un fath a’r Parciau Cenedlaethol a 
byddai enw o dan ymbarél cenedlaethol Cymraeg yn uchafu’r ardal; 

 Bod angen diffinio ardal yn yr enw os newidir enw’r dynodiad. 
 

PENDERFYNWYD: 
(i) derbyn yr adroddiad; 
(ii) bod Rheolwr Gwasanaeth AHNE Llŷn yn crynhoi’r drafodaeth a’i anfon at y 

Panel. 
 
8. DIWEDDARIAD AR BROSIECTAU  
 
 Derbyniwyd diweddariad gan Swyddog Prosiectau AHNE Llŷn ar waith yr Uned AHNE. 
 

Nodwyd fel cywiriad i’r rhestr o Ardaloedd Cadwraeth yn yr adroddiad bod Aberdaron a 
Porthdinllaen yn Ardaloedd Cadwraeth yn ogystal. 
 
Mewn ymateb i gwestiwn gan aelod parthed ffynonellau ariannu ar gyfer gwelliannau i’r 
Ardaloedd Cadwraeth, nodwyd y bwriedir cynnal trafodaethau efo’r Cynghorau Cymuned 
a rhanddeiliaid perthnasol. Ychwanegwyd y byddai posib cyflwyno ceisiadau am grant o 
wahanol ffynonellau, er enghraifft, y Gronfa Datblygu Cynaliadwy a CADW. 
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Nododd aelod y byddai’n fuddiol derbyn gwybodaeth o ran y prosiectau Ardaloedd 
Cadwraeth a’r Rhyfeloedd Byd. 

 
 PENDERFYNWYD: 

(i) derbyn yr adroddiad; 
(ii) y dylid cyflwyno crynodeb o brosiect Ardaloedd Cadwraeth Llŷn a phrosiect y 

Rhyfeloedd Byd i’r Cydbwyllgor. 
 
9.  CYNLLUN DATBLYGU LLEOL GWYNEDD A MÔN 2011-26 
 

Cyflwynwyd adroddiad Rheolwr Gwasanaeth AHNE Llŷn a oedd yn amlygu polisïau 
perthnasol i’r Ardal o Harddwch o Gynllun Adnau Drafft Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd a 
Môn 2011-26. Nodwyd y rhoddir cyfle i’r aelodau gytuno ar gynnwys ymateb y 
Cydbwyllgor i’r ymgynghoriad ar y Cynllun Adnau Drafft a oedd yn dod i ben ar 31 Mawrth 
2015.   
 
Gosodwyd cefndir a chyd-destun i’r broses gan Reolwr Cynllunio (Uned Polisi Cynllunio ar 
y Cyd - Gwynedd a Môn). Tynnwyd sylw, yn unol ag arweiniad Llywodraeth Cymru, os 
oedd polisi cenedlaethol mewn lle yn barod nad oedd angen polisïau ar y materion 
penodol yn y Cynllun. Nodwyd bod yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd yn annog 
unigolion/grwpiau i ddefnyddio’r porth rhyngweithiol neu’r ffurflen ymateb berthnasol i roi 
sylwadau ar y Cynllun. 
 
Mewn ymateb i gwestiwn gan aelod parthed derbyn sylwadau mewn ffurf wahanol i’r hyn 
a anogir, nododd Rheolwr Cynllunio (Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd - Gwynedd a Môn) yr 
ystyrir bob sylw ac os nad oedd crynodeb wedi ei gynnwys byddai’r uned yn cysylltu efo’r 
unigolyn/grŵp i gytuno ar grynodeb a fyddai’n ymddangos ar y porth rhyngweithiol.  
 
Mewn ymateb i gwestiwn, nodwyd y byddai copi caled o’r holl sylwadau yn gyflawn ar gael 
gyda’r manylion personol wedi eu tynnu allan.  
 
Tywysodd y Rheolwr Gwasanaeth AHNE Llŷn yr aelodau trwy’r adroddiad gan dynnu sylw 
penodol at yr isod: 

 Nid oedd polisi penodol o ran cynnal a gwarchod yr AHNE, teimlir bod angen 
polisi penodol; 

 Bod polisi penodol ar gyfer Ardaloedd o Dirwedd Arbennig (AMG1) yn gwarchod 
gosodiad yr AHNE lle mae’n ffinio efo Ardal Tirwedd Arbennig (ATA) Gorllewin 
Llŷn ond bod angen y gwarchodiad ar gyfer rhannau o’r AHNE nad oedd yn ffinio; 

 Bod Polisi AMG 3 yn cyfeirio at Warchod yr Arfordir gan gynnwys yr Arfordir 
Treftadaeth. Dynodiad lleol yw’r Arfordir Treftadaeth sydd yn dilyn ffin arfordirol yr 
AHNE i raddau helaeth yn Llŷn a chredir y dylai’r polisi adlewyrchu’r dynodiad yn 
fwy cadarnhaol.  

 Cefnogir Polisi TWR 3 ‘Carafanau Sefydlog a Siale a Llety Gwersylla Amgen 
Parhaol’ gan y bwriedir gwrthod safleoedd newydd ac estyniadau o fewn yr AHNE 
a’r ATA sydd yn gryfach na’r ddarpariaeth bresennol; 

 Polisi TWR 5 ‘Safleoedd Carafanau Teithiol, Gwersylla a Llety Gwersylla Amgen 
dros dro’ - Bod cryn bwysau gan y math yma o ddatblygiad yn ardal Llŷn a chredir 
y dylid fod mwy caeth oddi mewn, a gerllaw, yr ardal ddynodedig a dylid ystyried 
cyfyngu ar y nifer a rhoi sylw mwy penodol i’r AHNE; 

 Polisi PCYFF 2 ‘Dylunio a Siapio’ – dylid cyfeirio’n benodol at yr AHNE; 

 Polisi ADN 1 ‘Ynni Gwynt ar y Tir’ - Pryder am faen prawf 2 yn benodol oherwydd 
nad yw’n cyfeirio at warchod gosodiad yr AHNE. Hefyd pryder am y categorïau a 
dynodi datblygiadau dan 5MW fel rhai “Bach” gan all y tyrbinau fod o faint 
sylweddol; 
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 Polisi ADN 2 ‘Technoleg Ynni Adnewyddadwy Arall’ - Credir fod y polisi hwn yn 
rhy benagored o ran cynigion tu allan i ffiniau datblygu a dylid nodi cyfeiriad at 
ffermydd solar. 

 
Cafwyd trafodaeth ar gynnwys ymateb y Cydbwyllgor, yn ystod y drafodaeth amlygwyd y 
pwyntiau canlynol: 

 Pryder yng nghyswllt caniatáu safleoedd carafanau i fod ar agor 12 mis a 
threfniadau monitro yn yr hinsawdd ariannol bresennol; 

 Bod angen gwaith dilynol ar ôl caniatáu datblygiadau carafanau i sicrhau bod y 
datblygiad wedi ei sgrinio yn ddigonol; 

 Bod ffermydd wedi gorfod arall gyfeirio er mwyn sicrhau eu dyfodol; 

 Bod angen cyfyngu ar y nifer o estyniadau i safleoedd carafanau; 

 Bod angen gwell rheolaeth o ran caniatáu datblygiadau carafanau ar dir ymylol i’r 
AHNE gan eu bod yn cael effaith ar yr AHNE; 

 Bod polisi ADN1 ‘Ynni Gwynt ar y Tir’ yn newid y sefyllfa bresennol o beidio 
caniatáu tyrbinau gwynt yn yr AHNE wrth nodi y gellir caniatáu ceisiadau am 
dyrbinau hyd at 15 medr o uchder. Roedd yn holl bwysig i warchod yr AHNE. 
Mewn ymateb, nododd Rheolwr Cynllunio (Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd - 
Gwynedd a Môn) bod adolygiad gan gwmni allanol wedi dod i’r casgliad bod 
capasiti oddi mewn i’r AHNE i ymdopi a datblygiadau tyrbinau gwynt micro/bach. 
Ychwanegodd bod polisi ADN1 ddim yn rhoi hawl awtomatig i ddatblygiadau o’r 
fath; 

 Y dylid glynu at ddatganiad y Cydbwyllgor o ran datblygiadau tyrbinau gwynt; 

 Ni chaniateir datblygiadau carafanau oddi mewn i’r AHNE ond o dan y polisi 
caniateir datblygiadau tyrbinau gwynt yn yr AHNE sydd yn cael effaith andwyol; 

 Bod angen tynhau polisïau o ran datblygiadau tyrbinau gwynt o ystyried yr 
apeliadau a ganiatawyd oherwydd gwendid yn y polisïau lleol; 

 Dylai’r Cynllun Adnau roi fwy o sylw i ffermydd solar; 

 Yn croesawu peidio caniatáu tyrbinau gwynt uwch na 15 medr o uchder ym Mhen 
Llŷn; 

 Y dylid gwrthod unrhyw gais am dyrbin gwynt oddi mewn i’r AHNE a chaniatáu 
tyrbinau gwynt hyd at 11 medr o uchder yng ngweddill Mhen Llŷn; 

 Bod nodi cyfyngiadau maint penodol ar dyrbinau gwynt mewn gwahanol leoliadau 
yn gam da ymlaen yn hytrach na phenderfynu ar gapasiti yn unig; 

 Y dylai’r cynllun ei wneud yn eglur bod ymrwymiad lleol i warchod yr AHNE; 

 Yng nghyswllt TAI5 ‘Tai Marchnad Lleol’, y dylid bod cyswllt efo’r iaith; 

 O ran nifer tai, nododd Rheolwr Cynllunio (Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd - 
Gwynedd a Môn) bod y dosbarthiad tai yn adlewyrchu rôl aneddleoedd; 

 Mewn ymateb i sylwadau yng nghyswllt nifer tai, eglurodd Rheolwr Cynllunio 
(Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd - Gwynedd a Môn) bod polisi PS13 yn nodi y 
rhagwelir yr adeiladir 2,604 o dai hyd at 2018 oherwydd sefyllfa’r economi. 
Nododd bod gofyniad statudol i gynnal gwaith monitro ar y cynllun yn flynyddol a’i 
adolygu bob pedair blynedd ac os yw sefyllfa’r economi yr un fath a rhagwelir yna 
bydd rhaid ail-ymweld â’r Cynllun a rhoi ystyriaeth i lefel twf tai a gosodiad o 
bosib; 

 Y dylai’r Cynllun Datblygu gyfeirio at Gynllun Rheoli’r AHNE; 

 Gofynnwyd i’r aelodau dderbyn copi o’r sylwadau a gyflwynir ar ran y Cydbwyllgor 
i’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd. 

 
PENDERFYNWYD:  
(i) Y dylai ymateb y Cydbwyllgor i’r Ymgynghoriad ar y Cynllun Adnau Drafft 

gynnwys cyfeiriad at y canlynol: 
 

 Nid oedd polisi penodol o ran cynnal a gwarchod yr AHNE, teimlir bod angen 
polisi penodol; 
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 Bod polisi penodol ar gyfer Ardaloedd o Dirwedd Arbennig (AMG1) yn gwarchod 
gosodiad yr AHNE lle mae’n ffinio efo Ardal Tirwedd Arbennig (ATA) Gorllewin 
Llŷn ond bod angen y gwarchodiad ar gyfer rhannau o’r AHNE nad oedd yn ffinio; 

 Bod Polisi AMG 3 yn cyfeirio at Warchod yr Arfordir gan gynnwys yr Arfordir 
Treftadaeth. Dynodiad lleol yw’r Arfordir Treftadaeth sydd yn dilyn ffin arfordirol yr 
AHNE i raddau helaeth yn Llŷn a chredir y dylai’r polisi adlewyrchu’r dynodiad yn 
fwy cadarnhaol.  

 Cefnogir Polisi TWR 3 ‘Carafanau Sefydlog a Siale a Llety Gwersylla Amgen 
Parhaol’ gan y bwriedir gwrthod safleoedd newydd ac estyniadau o fewn yr AHNE 
a’r ATA sydd yn gryfach na’r ddarpariaeth bresennol; 

 Polisi TWR 5 ‘Safleoedd Carafanau Teithiol, Gwersylla a Llety Gwersylla Amgen 
dros dro’ - Bod cryn bwysau gan y math yma o ddatblygiad yn ardal Llŷn a chredir 
y dylid fod mwy caeth oddi mewn, a gerllaw, yr ardal ddynodedig a dylid ystyried 
cyfyngu ar y nifer a rhoi sylw mwy penodol i’r AHNE; 

 Polisi PCYFF 2 ‘Dylunio a Siapio’ – dylid cyfeirio’n benodol at yr AHNE; 

 Polisi ADN 1 ‘Ynni Gwynt ar y Tir’ - Pryder am faen prawf 2 yn benodol oherwydd 
nad yw’n cyfeirio at warchod gosodiad yr AHNE. Hefyd pryder am y categorïau a 
dynodi datblygiadau dan 5MW fel rhai “Bach” gan all y tyrbinau fod o faint 
sylweddol; 

 Polisi ADN 2 ‘Technoleg Ynni Adnewyddadwy Arall’ - Credir fod y polisi hwn yn 
rhy benagored o ran cynigion tu allan i ffiniau datblygu a dylid nodi cyfeiriad at 
ffermydd solar; 

 Y dylid gwrthod unrhyw gais am dyrbin gwynt oddi mewn i’r AHNE a chaniatáu 
tyrbinau gwynt hyd at 11 medr o uchder yng ngweddill Mhen Llŷn yn unol â 
datganiad y Cydbwyllgor yng nghyswllt tyrbinau gwynt; 

 Pryder yng nghyswllt caniatáu safleoedd carafanau i fod ar agor 12 mis a 
threfniadau monitro yn yr hinsawdd ariannol bresennol. 

 
(ii) bod Rheolwr Gwasanaeth AHNE Llŷn yn anfon copi o’r ymateb a gyflwynir i’r 

Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd i’r aelodau. 
 
 

Dechreuodd y cyfarfod am 4.30pm a daeth i ben am 7.00pm 


