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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn yw hwn ar gyfer ymestyn safle carafanau sefydlog presennol i dir gwyrdd, 

gan ail leoli ardal mwynderol, gosod 8 carafán sefydlog ychwanegol yn yr estyniad ac 

ail leoli 4 carafán o’r safle presennol  ynghyd a thynnu amod sy’n cyfyngu’r defnydd 

safle i ardal mwynderol. Byddai gwaith cysylltiedig ynghlwm a’r cais hefyd yn 

ymwneud a darparu ffordd wasanaethol o fewn yr estyniad, creu lloriau caled i’r 

carafanau a mannau parcio a gwaith tirlunio.  

 

1.2 Saif y maes carafanau sefydlog ar gyrion Canolfan Wasanaeth leol Tywyn gyda rhan 

o’r safle yn cyffwrdd ond tu allan i’w ffin datblygu. Mae mynediad i’r safle carafanau 

wedi ei leoli ger mynedfa’r ysbyty, sef oddi ar ffordd sirol dosbarth 1 yr A493, gyda 

thrac cerbydol uniongyrchol yn arwain i’r safle. Rhed ffordd sirol dosbarth 3 gyfochrog 

a ffin ddwyreiniol y safle, a thu hwnt i’r ffordd mae dynodiad Parc Cenedlaethol Eryri.  

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

2.1 Mae Adran 38(6) o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a pharagraff 2.1.2 Polisi 

Cynllunio Cymru yn pwysleisio y dylid penderfynu ceisiadau yn unol â’r Cynllun 

Datblygu, oni bai bod ystyriaeth faterol cynllunio yn nodi fel arall. Mae ystyriaethau 

cynllunio yn cynnwys Polisi Cynllunio Cenedlaethol, a’r Cynllun Datblygu Lleol. 

 

2.2 Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi dyletswydd ar y 

Cyngor i ymgymryd â chamau rhesymol wrth arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r 7 

amcan llesiant sydd o fewn y Ddeddf. Mae'r adroddiad hwn wedi’i baratoi gan ystyried 

dyletswydd y Cyngor a'r 'egwyddor datblygu gynaliadwy', fel sydd wedi’i ddatgan yn 

Neddf 2015. Wrth ffurfio'r argymhelliad mae'r Cyngor wedi ceisio sicrhau bod 

anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i 

ddiwallu eu hanghenion hwythau. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011-2026 mabwysiadwyd  

31 Gorffennaf 2017 

TRA 2:  Safonau parcio 

TRA 4:  Rheoli ardrawiadau cludiant 

PCYFF 2:  Meini prawf datblygu 

PCYFF 4:  Dylunio a thirweddu 

PS14 Yr Economi Ymwelwyr 

TWR 3:  Safleoedd carafanau sefydlog a sialé a llety gwersylla amgen parhaol 

PS 19: Gwarchod a neu wella’r amgylchedd naturiol 

AMG 5: Cadwraeth Bioamrywiaeth Leol 

Canllaw Cynllunio Atodol - Llety Twristiaeth (2011) 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 9, Tachwedd 2016. 

Nodyn Cyngor Technegol 13 – Twristiaeth 

Nodyn Cyngor Technegol 18 – Trafnidiaeth 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

 C09M/0003/09/LL: Newid defnydd rhan o’r safle ar gyfer maes chwarae a maes 

cerdded cŵn ynghyd a diwygio amod 4 ar ganiatâd cynllunio C04M/0097/09/LL i 

alluogi ail leoli 2 garafán ynghyd a gwelliannau eraill: Caniatau 9 Mawrth 2009 
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 C06M/0163/09/MG Codi storfa/ gweithdy ynghyd ag ardal storio allanol: Caniatau 29 

Tachwedd 2006 

 

 C05M/0036/09/LL Ymestyn ffin safle carafán sefydlog er mwyn ail-leoli 8 carafán 

sefydlog ynghyd a thirlunio: Gwrthod 24 Mawrth 2005 

 

C05M/0031/09/AM: Adeiladu gweithdy/storfa ynghyd a ffurfio man storio allanol:  

Caniatau 20 Ebrill 2005  

 

C05M/0029/09/LL: Addasu gweithdy presennol yn uned gwyliau hunanarlwyo:  

Caniatau 29 Medi 2005  

 

C04M/0208/09/LL amrywio amod 4 ar ganiatâd cynllunio C00M/0047/09/LL 

dyddiedig 17 Ebrill 2000 i ganiatáu ail leoli 7 carafán statig bresennol ar y parc 

presennol; newid defnydd tir i osod 11 carafán statig i gynnwys 8 carafán gwyliau 

statig wedi eu hail-leoli o'r parc presennol ynghyd a gwelliannau amgylcheddol 

(cynnydd o 81 i 84 carafán statig a newid defnydd gweithdy presennol ar y parc 

presennol i lety gosod gwyliau: Gwrthod 15 Rhagfyr 2004 

 

C04M/0097/09/LL: Diwygio amod 4 ar ganiatâd C00M/0047/09/LL er lleoli 11 

carafán sefydlog yn lle 16 carafán deithiol: Caniatau 4 Awst 2004 

 

C03M/0146/09/LL Cais llawn i osod 13 carafán wyliau statig yn lle 16 carafán teithio 

ar y parc presennol: Gwrthod 9 Mawrth 2004 

 

C01M/0146/09/LL Cais i newid amod 2 ar ganiatâd cynllunio cyf C00M/0047/09/LL 

dyddiedig 17 Ebrill 2000 i ganiatáu meddiannu'r carafanau rhwng 1 Mawrth mewn un 

flwyddyn a 14 Ionawr y flwyddyn ddilynol: Caniatáu 12 March 2002 

 

C00M/0047/09/LL Cais ôl-weithredol i newid defnydd o 60 carafán statig a 40 carafán 

deithiol i 67 carafán statig a 32 carafán deithiol ynghyd ac amrywiaeth i'r gosodiad 

presennol er mwyn gosod 70 carafán gwyliau statig a 16 carafán deithiol yn eu lle: 

Caniatau 17 Ebrill 2000 

 

C96M/0019/09/CL Newid defnydd o 67 carafán sefydlog a 32 carafán deithiol i 88 

carafán sefydlog a 8 carafán deithiol: Gwrthod 10 Mehefin 1996 

 

5/79/25 Lleoli 9 carafán sefydlog ychwanegol : Caniatáu 10 Mawrth 1986  

(Hawl yn bodoli yn flaenorol am 41 sefydlog a 51 teithiol) 

  

Y17/001607 Ymholiad cynllunio cyn cais ynglŷn ag ymestyn y safle carafanau: 

Cynghori ynglŷn â’r polisi perthnasol ac mai cynnydd o 10% a ganiateir a bod angen 

manylion tirlunio.   

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor 

Cymuned/Tref:  

Dim gwrthwynebiad 

 

Uned Drafnidiaeth: Cadarnhaf nad oes gennyf wrthwynebiad i’r bwriad. Mae’r 

cynnydd yn y niferoedd oddeutu 10% fodd bynnag tybir nad 

yw’n debygol o gael effaith andwyol ar y rhwydwaith 

ffyrdd. Mae’r safle’n cael ei wasanaethu gan fynedfa 

uniongyrchol sy’n arwain o’r ffordd ddosbarth A cyfagos, 
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mewn lleoliad boddhaol gyda gwelededd digonol i’r ddau 

gyfeiriad.   

 

Uned Gwarchod y 

Cyhoedd: 

Mae’r safle hon yn safle trwyddedig a bydd yn ofynnol i’r 

ymgeisydd wneud cais i ddiwygio trwydded safle i Uned 

Trwyddedu Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd petai’r cais 

cynllunio hwn yn ei ganiatáu. Rhaid i’r datblygiad hwn 

gydymffurfio gyda’r Deddfau ar Safonau a ganlyn: 

 Deddf Safleoedd carafanau a Rheoli Datblygu 1960 

 Safonau Model 1989 

 Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle ayyb 

1974 

Uned 

Bioamrywiaeth: 

Mae’r ymgeisydd wedi cyflwyno Arolwg Cynefin ac 

ymlusgiaid gan Cambrial Ecology dyddiedig Awst 2017. Ni 

ddarganfuwyd unrhyw ymlusgiaid nac amffibiaid. 

Byddai’r bwriad yn golygu colled o gynefinoedd isod:  

 Colli 400 medr sgwâr o dir prysg 

 Colled o 550 medr sgwâr o laswelltir wedi ei wella 

 Colli 32 medr o wrych 

Fodd bynnag mae gwrychoedd o amgylch y safle yn cael eu 

cadw. Er dylai datblygiadau ddigolledu am y bioamrywiaeth 

a gollir, nid oes gennyf wrthwynebiad i’r bwriad. Awgrymir 

fod y datblygiad yn dilyn mesurau lliniaru ac argymhellion 

a nodir gan Cambrian Ecology.    

 

Dŵr Cymru: Nodi bod rhai pibellau carthffosiaeth a draeniau heb eu 

cofnodi ar ein mapiau. Awgrymir fod yr ymgeisydd yn 

cysylltu yn uniongyrchol gyda Dŵr Cymru i ddarganfod 

lleoliad y garthffos. 

 

Gwasanaeth Tan ac 

Achub 

Nid oes gan yr Awdurdod Tan unrhyw sylwadau i’w rhoi 

ynglŷn â mynedfa i gerbydau Tan a chyflenwad dwr. 

 

Ymgynghoriad 

Cyhoeddus: 

Rhoddwyd rhybudd ar y safle. Daeth y cyfnod hysbysebu i 

ben ar 5 Chwefror 2018. Ni dderbyniwyd unrhyw lythyr / 

gohebiaeth ar y cais.  

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae nifer o bolisïau o fewn y CDLL sy’n berthnasol wrth bennu’r cais. Y prif bolisi 

i’w ystyried wrth asesu egwyddor y datblygiad yw polisi TWR 3. Y rhan perthnasol 

o’r polisi o safbwynt y cais penodol yma, sydd tu allan i’r AHNE ac Ardal Tirwedd 

Arbennig, yw rhan 4. Mae hwn yn gallu caniatáu estyniadau bychain i arwynebedd y 

safle a / neu ail-leoli unedau o leoliadau amlwg i leoliadau llai amlwg a chynnydd 

bychan yn nifer yr unedau yn ddarostyngedig i gydymffurfio gyda meini prawf isod i 

gyd.   

 

iv.   Bod y datblygiad arfaethedig yn rhan o gynllun i wella amrediad ac ansawdd 

llety a chyfleusterau ar gyfer ymwelwyr ar y safle; 

v.  Bod y datblygiad arfaethedig yn cynnig gwelliannau sylweddol a pharhaol i 

ddyluniad, gosodiad ac edrychiad y safle a’i le yn y dirwedd o’i amgylch. 
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vi.  O ran safleoedd sydd wedi eu lleoli o fewn Ardal Rheoli Newid yr Arfordir, 

fod y  datblygiad arfaethedig yn rhan o gynllun ehangach i wella diogelwch 

preswylwyr y  carafanau neu breswylwyr y siales; 

vii.  Bod unrhyw gynnydd yn nifer yr unedau carfanau gwyliau sefydlog neu 

chalets gwyliau yn fach ac yn gydnaws â graddfa unrhyw welliannau i’r safle; 

viii. Ei fod yn addas yng nghyd-destun polisïau eraill yn y Cynllun. 

 

5.2 Byddai’r bwriad yn golygu ymestyn arwynebedd y safle i gaeau ar ffin ogleddol y maes 

carafanau, ble defnyddir rhan ohono ar gyfer lle chwarae amwynderol ac mae rhan arall 

yn dir gwyllt. Bwriedir ail leoli’r offer chwarae plant presennol o ganol y cae i’r ochr 

gan wneud gofod i 8 uned sefydlog newydd ac ail leoli 4 o unedau o’r safle presennol 

ynghyd a gwaith cysylltiedig. Byddai unrhyw ganiatâd pellach ar y tir dan sylw yn 

disodli amodau blaenorol sy’n cyfyngu ei ddefnydd i ardal mwynderol.  Byddai'r 

ddarpariaeth newydd yn debygol o wella amrediad ac ansawdd llety a gynhigir i 

ymwelwyr, fodd bynnag ar wahân i wella dwysedd trwy ail leoli 4 uned, nid yw’r 

bwriad yn dangos cynllun ehangach i wella cyfleusterau'r safle yn ei gyfanrwydd, dim 

ond cynnig  gwelliannau o fewn yr estyniad arfaethedig.   

 

5.3 Ar y cyfan, mae dyluniad a gosodiad y safle presennol o ansawdd uchel. Ymddengys 

fod yr holl garafanau ar y safle o liw gwyrdd a bod ei osodiad cyffredinol yn drefnus a 

thaclus. Byddai gwelliannau i osodiad presennol y safle trwy ail leoli 4 uned i’r rhan 

newydd, gan y byddai’n golygu lleihad yn nwysedd yr unedau a gwneud amgylchiadau 

fymryn yn well i’r ymwelwyr. O ran edrychiad y safle yn y tirlun, mae’r safle wedi ei 

dirlunio’n dda fel bod sgrin naturiol yn bodoli fyddai’n debygol o integreiddio’r unedau 

newydd i’r tirlun. Nodir hefyd bod rhagor o dirlunio yn cael ei gynnig, megis rhesi o 

wrychoedd i rannu adrannau carafanau a dangosir bod ardal o dir gwyllt presennol 

ynghyd a’r gwrychoedd yn cael eu cadw. Oherwydd ansawdd uchel y safle, yn nhermau 

dyluniad, gosodiad a thirlun, nid yw’r bwriad yn cynnig gwelliannau sylweddol i’r safle 

ei hun ac efallai fod hyn yn wendid ar y cais.  

 

5.4  Er bod rhannau o Dywyn o fewn Ardal Rheoli Newid yr Arfordir, nid yw’r safle dan 

sylw o fewn ei ddynodiad felly nid yw maen prawf ‘vi’ yn ystyriaeth yma.  

 

5.5 Mae maen prawf ‘vii’ yn gofyn bod unrhyw gynnydd yn nifer yr unedau carfanau 

gwyliau sefydlog yn fach ac yn gydnaws â graddfa unrhyw welliannau i’r safle. Mae 

eglurhad y polisi, sef para 6.3.74 yn manylu fod posib rhoddi caniatâd i gynnydd 

bychan yn y niferoedd os gellir dangos fod y bwriad yn cynnig gwelliannau tirwedd ac 

amgylcheddol sylweddol i’r safle ac yn lleihau ei effaith ar y dirwedd. Fel yr eglurwyd 

eisoes, nid oes llawer o welliannau yn cael eu cynnig yma a cwestiynir os yw graddfa’r 

gwelliannau a ddangosir yn ddigon sylweddol i gyfiawnhau’r estyniad a’r 8 uned 

ychwanegol. Mae eglurhad polisi yn ymhelaethu trwy ddatgan fel rheol gyffredinol, 

fod cynyddiad bras o 10% uwchlaw’r nifer o unedau pan wnaed y cais gwreiddiol yn 

fychan. O edrych ar hanes cynllunio’r maes carafanau, ymddengys fod y niferoedd o 

unedau ynghyd a’r arwynebedd safle wedi cynyddu yn sylweddol dros y blynyddoedd. 

Byddai’r bwriad gerbron ymhell uwchben 10% o’n cofnod cynharaf ar gyfer y safle, 

sy’n nodi niferoedd o 41 carafán sefydlog a 51 teithiol yn 1986. Mae’r niferoedd 

sefydlog wedi cynyddu yn raddol dros y blynyddoedd, gan wneud i ffwrdd a’r elfen 

deithiol. Dros y 30 mlynedd diwethaf mae’r unedau sefydlog wedi dyblu, felly eisoes 

wedi mynd tu hwnt i’r 10% pan wnaed y cais gwreiddiol ar y safle. Mae’r bwriad felly 

yn methu ar faen prawf Vii polisi TWR 3 gan nad yw’r cynnydd o 8 carafán sefydlog 

ychwanegol na’r estyniad safle yn fach, nac yn gydnaws a graddfa’r gwelliannau a 

gynhigir yn yr achos yma. Gwerthfawrogir bod angen asesu pob cais ar ei haeddiant 

oherwydd amrywiaeth sylweddol ym maint, natur a lleoliad fodd bynnag, rhaid dangos 

cysondeb a chydymffurfiaeth a’r polisi o ystyried ei newydd-deb.   
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5.6 Er bod y bwriad yn addas yng nghyd-destun y polisïau eraill a’r mwyafrif o feini prawf 

TWR 3, nid yw’n gorbwyso’r ffaith fod y safle eisoes wedi ei ymestyn ymhell tu hwnt 

i’r 10% mewn niferoedd i’r hyn a oedd yn wreiddiol. Ni ystyrir felly bod cyfiawnhad 

dros y cynnydd mewn niferoedd na graddfa’r estyniad safle.  

 

Mwynderau gweledol 

 

5.7 Mae’r safle carafanau wedi ei leoli ar gyrion Tywyn ac wedi ei dirlunio mewn modd 

ble nad yw’n sefyll allan yn arwyddocaol yn y dirwedd. Mae polisi PCYFF 4 yn datgan 

y dylai cynigion integreiddio gyda’r hyn sydd o gwmpas. Byddai’r estyniad safle mewn 

pant bychan, a natur y dirffurf ynghyd a’r tirlunio helaeth presennol yn golygu y 

byddai’r unedau newydd yn debygol o integreiddio i’w gyffiniau. Sylweddolir fod y 

safle wedi ei leoli yn agos i ddynodiad y Parc Cenedlaethol Eryri, ble mae dyletswydd 

i warchod ei fwynderau gweledol, fodd bynnag o asesu’r topograffi’r safle a’i gyffiniau 

ni ystyrir y byddai ardrawiad ymwthiol ar olygfeydd y Parc yn yr achos yma. Byddai’r 

estyniad safle yn parchu cyfuchlinau naturiol y dirwedd, ac wedi ei amgáu gan goed a 

gwrychoedd sefydledig. Er bod rhan o wrych sy’n gwahanu’r caeaf pellaf i’w dorri,  

mae bwriad i gadw gwrychoedd presennol o amgylch y ffiniau a chadw’r llecyn o dir 

gwyllt ac ymgymryd â phlannu pellach i wahanu adrannau carafanau sydd yn cael ei 

annog. Bwriedir plannu gyda gwrychoedd cynhenid. Yn nhermau mwynderau 

gweledol a gwarchod y tirlun, ystyrir na fyddai’r bwriad yn cael ardrawiad andwyol 

arwyddocaol ar fwynderau gweledol yr ardal nac difrïo gosodiad y Parc Cenedlaethol 

yn arwyddocaol ac felly ni fyddai’r bwriad yn groes i bolisïau PCYFF 4 a PS 19 CDLL.    

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.8 Byddai’r estyniad safle a’r carafanau ychwanegol wedi eu lleoli ar gaeau i’r gogledd 

o’r safle. Ystâd breswyl Gerllan fyddai’r tai agosaf i’r bwriad, fodd bynnag gan fod cae 

cyfan yn eu gwahanu a ffiniau wedi eu tirlunio, ni ystyrir y byddai’r datblygiad yn cael 

effaith andwyol sylweddol ar fwynderau’r meddianwyr lleol, felly nid yw’n groes i 

bolisi PCYFF 2 CDLL.  

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.9 Mae polisïau TRA 2 a TRA 4 CDLL yn ymwneud ac asesu cynigion yn nhermau eu 

heffaith ar ddiogelwch ffyrdd. Bwriad y cais yw cynyddu niferoedd o unedau sefydlog 

o 81 i 89. Nid oes gwrthwynebiad i’r bwriad gan yr Uned Drafnidiaeth gan fod mynedfa 

lydan gyda gwelededd digonol i’r ddau gyfeiriad a ffordd uniongyrchol i’r safle. Ni 

fyddai’r cynnydd yma’n debygol o achosi effaith andwyol ar ddiogelwch ffyrdd ac mae 

parcio wedi ei glustnodi i’r unedau newydd.  Ystyrir felly fod y bwriad yn cydymffurfio 

a gofynion y polisïau uchod.   

 

Materion bioamrywiaeth 

 

5.10 Mae rhan o’r estyniad safle yn laswellt wedi ei wella a’r rhan fwyaf gogleddol o’r cae 

yn dir gwyllt.  Cyflwynwyd Arolwg Cynefin ac Ymlusgiaid fel rhan o’r cais gan 

Cambrial Ecology. Dangosir bod rhan o wrych sy’n gwahanu’r safle yn cael ei golli 

ond cedwir y coed mwyaf aeddfed ac mae tirlunio ychwanegol yn cael ei gynnig. Mae’r 

arolwg yn cadarnhau na ddarganfuwyd unrhyw rywogaethau gwarchodedig ar y safle, 

ond bod potensial i adar nythu yno. Ymgynghorwyd gyda’r Uned Bioamrywiaeth ar y 

mater a datganwyd nad oedd ganddynt wrthwynebiad i’r bwriad, ond yn awgrymu 

amod i ddilyn y mesurau lliniaru ac argymhellion yn arolwg Cambrian Ecology. Ar sail 
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sylwadau’r Uned Bioamrywiaeth ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol o agwedd polisi 

AMG 5 CDLl.  

 

 

 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Wedi pwyso a mesur y bwriad yn erbyn gofynion yr holl bolisïau perthnasol, mae’r 

cynnydd o 8 carafán ac estyniad safle yn cael ei ystyried yn annerbyniol oherwydd nad 

yw’r nifer o unedau sy’n cael eu cynnig yn cael eu hystyried yn fychan nac yn gydnaws 

a graddfa’r gwelliannau a fwriedir i’r safle. Er bod materion mwynderau gweledol, 

mwynderau cyffredinol, trafnidiaeth a Bioamrywiaeth yn dderbyniol ni ellir gwyro 

oddi ar egwyddorion polisi TWR 3 mor fuan ers mabwysiadu’r cynllun sy’n caniatáu 

cynnydd o 10% o niferoedd y safle gwreiddiol. Mae’r safle dan sylw eisoes wedi ei 

ymestyn yn sylweddol dros y blynyddoedd. Ar sail yr asesiad uchod nid oes dewis felly 

ond argymell gwrthod y cais.    

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Gwrthod  

 

1. Nid yw’r cynnydd yn y niferoedd arfaethedig o garafanau sefydlog yn fach, 

nac yn gydnaws a graddfa’r gwelliannau fwriedir i’r safle ac mae uwchlaw’r 

cynnydd o 10% argymhellir i’r  niferoedd gwreiddiol ar y safle, felly yn groes 

i egwyddorion maen prawf vii bolisi TWR 3 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

Gwynedd a Môn (Gorffennaf 2017). 

 

 

 

 

 

 


