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Pwrpas 
 

I godi ymwybyddiaeth am y Canllaw Cynllunio Atodol: Cyfleusterau a llety 
i dwristiaid (drafft ôl ymgynghoriad cyhoeddus) a rhoi cyfle i’r Pwyllgor 
gynnig adborth cyn iddo gael ei ystyried gan y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar 
y Cyd   
 

1. CEFNDIR  

1.`1    Pwrpas yr adroddiad hwn ydi codi ymwybyddiaeth Aelodau’r Pwyllgor Craffu o ddatblygiad y 
Canllaw Cynllunio Atodol: 'Cyfleusterau a llety i dwristiaid a sicrhau ei fod y canllaw ynghyd a’r 
Adroddiad Ymgynghori perthnasol yn cael ei graffu gan y Pwyllgor hwn cyn i’r Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd benderfynu ynglŷn â’i addasrwydd i’w fabwysiadu yn ei gyfarfod ar 12 
Mawrth 2021. Mae Pwyllgor Sgriwtini Adfywio a Chymunedau (Cyngor Sir Ynys Môn) wedi ei 
graffu ar 9 Chwefror 2021.   

 
1.2 Fe gyflwynwyd y Canllaw drafft i’r Pwyllgor Craffu Cymunedau yn flaenorol (4 Ebrill, 2019) yn 

sgil pryder a fynegwyd mewn perthynas â’r angen i roddi ystyriaeth i effaith gronnol safleoedd 
carafanau teithiol. Yn dilyn y cyfarfod hynny mae’r Canllaw wedi cael ei ddiwygio ymhellach 
er mwyn gyfarch y pryder hwn (gweler para 6.2.1 yn Atodiad 2).  

 
2. PWRPAS 
 
2.1 Mae’r Canllaw yn cynnig arweiniad yn gysylltiedig â’r polisïau twristiaeth a gynhwysir o fewn 

y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd gan gynnwys arweiniad o ran polisïau yn gysylltiedig â llety 
gwyliau parhaol, safleoedd carafanau sefydlog a safleoedd carafanau teithiol. 

 
2.2 Gall Canllawiau Cynllunio Atodol dim ond ymdrin â darparu rhagor o wybodaeth neu fanylion 

ynghylch polisïau neu gynigion a nodir yn y Cynllun Datblygu Lleol. 
 
2.3 Ni all Canllawiau newid polisi neu gynigion a nodir yn y Cynllun Datblygu Lleol ac ni ellir 

cyflwyno polisïau newydd trwy Ganllawiau Cynllunio Atodol. 
 
2.4 Gall Canllaw fod yn ‘ystyriaeth cynllunio berthnasol’ ddylid rhoi sylw iddo ochr yn ochr â’r 

polisïau mae’n cefnogi yn y Cynllun Datblygu Lleol pan fydd gweithredoedd penodol wedi 
digwydd. Mae Ffigwr 1 yn rhoi ciplun o’r gweithredoedd sy’n angenrheidiol i Ganllaw gael 
statws ‘ystyriaeth cynllunio berthnasol’. 

 



 
 

Ffigwr 1: Gweithredoedd i baratoi Canllaw Cynllunio Atodol 
 
3.0 PARATOI CCA: CYFLEUSTERAU A LLETY I DWRISTIAID 
 

3.1       Yn ystod y broses o baratoi’r Canllaw dan sylw, mae’r Panel Cynllun Datblygu ar y Cyd 
wedi bod yn rhan o graffu ei gynnwys. Yn dilyn derbyn ystyriaeth gan y Panel Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd fe dderbyniwyd y Canllaw sêl bendith gan y Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd i’w ryddhau ar gyfer cyfnod ymgynghori cyhoeddus. Yn dilyn y 
cyfnod ymgynghori cyhoeddus gwreiddiol (gwanwyn 2018) hyn ac yn sgil y sylwadau 
a dderbyniwyd, ystyriwyd yn briodol cynnal diwygiadau pellach i’r Canllaw mewn 
perthynas â dau fater penodol sef:- 

 
1. Sut i ddiffinio gormodedd o lety hunanwasanaeth, a; 

2. Sut i ddelio gyda cheisiadau am newid defnydd a cholli gwestai. 

3.2        Gan fydd y CCA yn ystyriaeth cynllunio berthnasol ar ôl ei fabwysiadu, ystyriwyd y Cynghorau 

ei fod yn bwysig i rhan-ddeiliaid gael dweud eu dweud ar y newidiadau arwyddocaol hyn.  Felly 

gymeradwyodd rhyddhau'r ddogfen ymgynghori bellach ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus yn 

cyfarfod o'r Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ar 26 Hydref 2018.   

3.3        Yn ystod cyfarfod o’r Panel Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd a gynhaliwyd ar 22 Mawrth, 2019 

fe gyflwynwyd yr Adroddiad Ymgynghori a oedd yn dilyn yr ymgynghoriad pellach hwn, gan 

nodi na fyddai angen gwneud unrhyw ddiwygiad pellach i’r Canllaw yn sgil y sylwadau a 

dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori pellach ac yn gofyn am yr hawl i gyflwyno’r 

Canllaw i gyfarfod o’r Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ar gyfer ei fabwysiadu. 

3.4         Ers cynnal cyfarfod o’r Panel Polisi Cynllunio ar y Cyd (Mawrth, 2019) fe gyflwynwyd y Canllaw 

i Bwyllgor Craffu Cymunedau Cyngor Gwynedd ar 4 Ebrill, 2019. Yn sgil y drafodaeth a gafwyd 
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yn ystod y cyfarfod yma ystyriwyd yn briodol gwneud man ddiwygiad i eiriad y Canllaw. 

Ymhellach mae dyfarniadau apeliadau diweddar sydd yn ymwneud a’r ystyriaethau yn 

gysylltiedig â asesu ‘gorddarpariaeth’ o lety gwyliau wedi amlygu’r angen i wneud diwygiad 

pellach i’r Canllaw. 

3.5 Cymeradwywyd fersiwn ddrafft o'r CCA hwn ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus gan y Pwyllgor 

Polisi Cynllunio ar y Cyd ar 4 Medi, 2020.  Paratowyd y drafft hwn mewn ymgynghoriad â 

swyddogion perthnasol o’r ddau Awdurdod. Cyn hyn, cafodd y CCA ei adolygu gan y Panel 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd ar 24 Ionawr, 2020.   

3.6  Roedd y CCA yn destun ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 16eg o Hydref hyd at 27ain o 

Dachwedd, 2020.   

3.7 Nodir fod y prif ddiwygiad i’r Canllaw a arweiniodd at y trydydd cyfnod ymgynghori yn 

ymwneud a chynnal diwygiad pellach i’r diffiniad yn gysylltiedig â’r orddarpariaeth o lety 

gwyliau. Bellach mae’r diffiniad (gweler adran 4.6 o’r Canllaw yn Atodiad 2) yn cynnwys 

trothwy penodol o ran pryd ystyrir fo yno orddarpariaeth o lety gwyliau hunan arlwyo o fewn 

ardal benodol. Yn unol â’r arweiniad diwygiedig o fewn y Canllaw, ni ellir rhoi ystyriaeth ffafriol 

i geisiadau ac ar gyfer llety gwyliau hunan arlwyo pan fo’r gyfradd gyfunol bresennol o lety 

gwyliau hunan arlwyo ynghyd a ail-gartrefi eisoes wedi cyrraedd trothwy o 15% o’r holl stoc 

dai. Ystyrir fod gosod trothwy diffiniadol yn ei wneud yn haws i Swyddogion asesu 

‘gorddarpariaeth’ yng nghyswllt y gofyn hynny sydd wedi ei nodi ym Mholisi TWR 2 o’r CDLl ar 

y Cyd. 

3.8  Rhoddwyd manylion yr ymgynghoriad cyhoeddus ar wefannau'r ddau Gyngor ac anfonwyd e-

byst/llythyrau at yr holl Gynghorwyr, Cynghorau Cymuned, asiantau cynllunio, ymgynghorwyr 

statudol, cyrff amgylcheddol, awdurdodau cyfagos a'r sawl a oedd wedi datgan diddordeb yn 

y CCA.   

3.9  Roedd nifer o ffyrdd gwahanol ar gael i bobl ymateb i'r ymgynghoriad, yn cynnwys:  

 Ffurflen ymateb ar-lein mewn Word a pdf. Roedd copïau papur o'r ffurflen ymateb hefyd 
ar gael ar gais gan yr UPC ar y Cyd. 

 E-byst; a 

 Llythyr 
 

3.10  Derbyniwyd cyfanswm o 15 o sylwadau dilys. Rhoddwyd ystyriaeth fanwl i bob sylw a 
dderbyniwyd. Ymhellach nodir fod 8 sylw annilys wedi ei dderbyn (gweler yr ail dabl yn atodiad 
1). Gan fod y sylwadau hyn yn ymwneud a rhannau o’r ddogfen nad oedd yn destun y cyfnod 
ymgynghori cyhoeddus nid oes ystyriaeth bellach wedi ei roddi i’r sylwadau hyn. 
 

3.11 Mae’r adran a ganlyn (Atodiad 1) yn crynhoi’r sylwadau a dderbyniwyd, yn cynnwys ymateb y 
Cynghorau iddynt a phan fo'n briodol, yn argymell unrhyw newidiadau sydd eu hangen i'r CCA 
yn sgil y sylwad.  Nodir unrhyw newid arfaethedig i eiriad y CCA mewn ffont drom wedi'i 
thanlinellu.   

 
3.12  Gellir gweld y Canllaw cyfan ar ei ffurf drafft ôl ymgynghoriad cyhoeddus yn Atodiad 2.  
 



3.13 Pan gaiff ei fabwysiadu bydd y Canllaw’n disodli’r canllawiau cyfredol am lety gwyliau a 

thwristiaeth a gafodd eu mabwysiadu gan y ddau Gyngor i gefnogi’r hen gynlluniau datblygu, 

sef Cynllun Datblygu Unedol (yn achos ardal Awdurdod Cynllunio Gwynedd). 

3.14  Mae’r tabl isod yn rhoi manylion y camau nesaf a’r amserlen: 

 

Gweithred Pryd? 
 

Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd – ystyried: 
 

i. sylwadau’r Pwyllgor Craffu Cymunedau a’r 
Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio; 

ii. adborth a gafwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori 
cyhoeddus; 

iii. copi drafft terfynol o’r Canllaw Cynllunio Atodol 
er mwyn penderfynu os ydi’r Canllaw yn addas 
i’w fabwysiadu (ac felly disodli’r Canllawiau 
Cynllunio Atodol sy’n bodoli am y pwnc hwn). 

 

12 Mawrth 2021 

Defnyddio’r Canllaw mabwysiedig fel ystyriaeth 
cynllunio berthnasol  
 

13 Mawrth 2021 ymlaen 

Gwneud trefniadau i godi ymwybyddiaeth am y Canllaw 
hwn i’r ddau Bwyllgor Cynllunio, swyddogion amrywiol 
yn y ddau Gyngor, a chwmnïau ac unigolion sy’n rhoi 
cyngor i ymgeiswyr am ganiatâd cynllunio  
 

Gwanwyn 2021 

4. ARGYMHELLION  

 
4.1 Gofynnir i’r Pwyllgor Craffu Cymunedau: 

 

 Derbyn yr adroddiad ac ystyried y Canllaw Cynllunio Atodol: Cyfleusterau a llety i 

dwristiaid a’r Adroddiad Ymgynghori cysylltiedig; 

 Penderfynu os oes unrhyw sylwadau i gyflwyno i’r Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd 

__________________________________________________________________________________ 

ATODIADAU 

Atodiad 1 – Adroddiad am yr Ymgynghoriad Cyhoeddus 

Atodiad 2 – Canllaw Cynllunio Atodol: Cyfleusterau a llety i dwristiaid (fersiwn drafft terfynol) 


