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3 Awst 2022 
 
NODER: Oherwydd COVID-19 a iechyd a diogelwch Cynghorwyr a staff, ni all 
aelodau’r cyhoedd na’r wasg fynychu’r cyfarfod wyneb i wyneb. Anfonwch e-
bost at democratiaeth@ceredigion.gov.uk i ofyn am ddolen i weld y cyfarfod 
 
Annwyl Syr / Fadam 
 
Ysgrifennaf i’ch hysbysu y cynhelir Cyfarfod o Pwyllgor Rheoli Datblygu yn 
Siambr y Cyngor, Penmorfa, Aberaeron ac o bell trwy fideo-gynhadleda ar 
Dydd Mercher, 10 Awst 2022 am 10.00 am i drafod y materion canlynol: 
 
1.   Ymddiheuriadau  

 
2.   Materion Personol  

 
3.   Datgelu buddiant personol a buddiant sy'n rhagfarnu  

 
4.   Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Gorffennaf 2022 

(Tudalennau 3 - 6) 
 

5.   Ystyried ceisiadau cynllunio a ohiriwyd mewn Cyfarfodydd blaenorol 
o’r Pwyllgor (Tudalennau 7 - 14) 
 

6.   Ceisiadau Statudol, Llywodraeth Leol, Hysbysebion a Datblygu 
(Tudalennau 15 - 26) 
 

7.   Ceisiadau Cynllunio y deliwyd â hwy o dan awdurdod dirprwyedig 
(Tudalennau 27 - 32) 
 

8.   Penderfyniadau Apeliadau (Tudalennau 33 - 52) 
 

9.   Apeliadau a dderbyniwyd (Tudalennau 53 - 54) 
 

10.   Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw brys 
gan y Pwyllgor 
  
 

Darperir Gwasanaeth Cyfieithu ar y Pryd yn y cyfarfod hwn ac mae croeso i’r 
sawl a fydd yn bresennol ddefnyddio’r Gymraeg neu’r Saesneg yn y cyfarfod. 
 
 
 
 
 
 

Pecyn Cyhoeddus
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Yn gywir 

 
Miss Lowri Edwards 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd 
 
At:  Gadeirydd ac Aelodau Pwyllgor Rheoli Datblygu 
 Weddill Aelodau’r Cyngor er gwybodaeth yn unig 



 

 

Cofnodion Cyfarfod y PWYLLGOR RHEOLI DATBLYGU a gynhaliwyd trwy drefniant hybrid ar 
ddydd Mercher, 13 Gorffennaf 2022 

 

Yn bresennol:  Y Cynghorydd Rhodri Davies (Cadeirydd), Y Cynghorwyr Gethin Davies, Ifan 
Davies, Marc Davies, Meirion Davies, Rhodri Evans, Geraint Wyn Hughes, Chris James, 
Maldwyn Lewis, Gareth Lloyd, Carl Worrall a Hugh R M Hughes    
 
 
Hefyd yn bresennol:  Y Cynghorydd Wyn Evans 
 
Swyddogion yn bresennol:  Mr Russell Hughes-Pickering, Swyddog Arweiniol Corfforaethol 
– Yr Economi ac Adfywio, Mr Jonathan Eirug – Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu, Gogledd, 
Mrs Siân Holder, Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu, De, Mr Alan Davies – Rheolwr 
Corfforaethol – Gwasanaethau Cynllunio, Ms Nia Jones – Rheolwr Corfforaethol – 
Gwasanaethau Democrataidd, Mrs Catrin Newbold – Rheolwr Gwasanaeth, Ms Elin Prysor –
Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Cyfreithiol a Llywodraethu a Mrs Dana Jones, 
Gwasanaethau Democrataidd a Swyddog Safonau 
 
         (10:00am – 11:40am) 
 
 1    Personol 
        Estynnwyd llongyfarchiadau i’r Cynghorydd Cerys Jones ar enedigaeth ei mab. 

      
  2     Ymddiheuriadau 

   Roedd y Cynghorwyr Cerys Jones, Siân Maehrlein a Mark Strong wedi ymddiheuro am 
nad oedd modd iddynt ddod i'r cyfarfod. 

   
  3     Datgan Buddiannau Personol a/neu Fuddiannau sy'n Rhagfarnu 

    Dim. 
 

 4 Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 8 Mehefin 2022 
PENDERFYNWYD cadarnhau bod Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Mehefin 
2022 yn gywir. 

 
  Materion yn codi 
  Dim. 
 
 5  Ceisiadau cynllunio a ohiriwyd yng Nghyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor 
 Ystyriwyd Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol – yr Economi ac Adfywio am y 
 ceisiadau cynllunio canlynol, a ystyriwyd yn ystod cyfarfod blaenorol ac yr oedd gofyn i'r 
 Pwyllgor eu hystyried ymhellach:- 
 

A201119. Cadw Odyn Sychu Plociau Biomas, a dwy Simnai a defnydd parhaus o 
Foeler Rhif 1 yn unig (yng nghanol yr adeilad) yn dilyn gweithgarwch profi a oedd yn 
ymwneud â Chaniatâd Cynllunio Dros Dro A190302, Cae Celyn, Heol Llanfair, Llanbedr 
Pont Steffan 

 
GWRTHOD y cais oherwydd y byddai cadw'r cynnig yn debygol o arwain at niwed i 
amwynder preswyl y preswylwyr cyfagos, yn groes i ddarpariaethau Cymru'r Dyfodol, Polisi 
Cynllunio Cymru ac i bolisïau DM06, LU25 a DM22 Cynllun Datblygu Lleol Ceredigion 
2007-2022 a fabwysiadwyd 
_______________________________________________________________________ 
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6 Ceisiadau Datblygu, Hysbysebu, Statudol a'r Awdurdod Lleol  
 Ystyriwyd Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol – yr Economi ac 

Adfywio ynghylch Ceisiadau cynllunio datblygu, hysbysebu;  statudol a'r 
awdurdod lleol:- 

 
 
  
 

A200674 Caniatâd Cynllunio Llawn er mwyn Codi Uned Dofednod ar Fferm a 
fydd yn dal 32,000 o Ieir Buarth (Cynhyrchu Wyau), ynghyd â Biniau Bwydo 
cysylltiedig, Mynediad mewnol ar y Fferm a Gwaith Cysylltiedig, Pwllpridd, 
Lledrod, Aberystwyth 

 
CYMERADWYO'R cais yn unol ag amodau ac yn unol â chanlyniad yr 
Asesiad Rheoliadau Cynefin  
 
____________________________________________________________________ 

 
 Anerchodd Mr Aled Jones (Ymgeisydd) a Mr Llŷr Evans, (Asiant) y Pwyllgor 

yn unol â'r ychwanegiad dros dro i'r weithdrefn Weithredol ar gyfer Aelodau'r 
Cyhoedd sy'n annerch y Pwyllgor Reoli Datblygu mewn ymateb i Covid-19 

  
 
 A210363 Codi adeilad amaethyddol er mwyn cadw stoc ifanc (buarth gwellt), 

Alltgoch, Silian 
 
 CYFEIRIO'R cais i Banel Archwilio Safle yn unol â Pharagraff 1, 2 a 3 y 

meini prawf a fabwysiadwyd gan y Cyngor. 
 
  
 _____________________________________________________________ 
  

A210523 Datblygiad Preswyl Mewnlenwol o 7 Annedd gan gynnwys Anheddau 
Fforddiadwy (i'w trafod), Tir yn Wenfryn Ffos-y-ffin, Aberaeron 

 
GOHIRIO'R penderfyniad am y cais oherwydd bod yr asiant wedi dosbarthu gwybodaeth 
newydd cyn y cyfarfod, yr oedd gofyn i swyddogion cynllunio a phriffyrdd ei hystyried, a 
chyflwynir y cais eto mewn cyfarfod yn y dyfodol os na fyddai modd i'r holl bartïon gytuno.  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

7  Ceisiadau Cynllunio y bu i Swyddog Arweiniol Corfforaethol – yr Economi ac 
   Adfywio ymdrin â nhw:- 

  PENDERFYNWYD nodi rhestr y ceisiadau cynllunio y bu i Adroddiad y Swyddog  
  Arweiniol Corfforaethol – yr Economi ac Adfywio ymdrin â nhw. 

 

 8     Apeliadau Cynllunio 
     CYTUNWYD nodi'r apeliadau cynllunio a oedd wedi dod i law. 
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Cadarnhawyd y cofnodion yng nghyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 10 Awst 2022 
 
         Cadeirydd:-___________________ 
 
          Dyddiad:_______________ 
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Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol



1. Gohiriwyd/Deferred

#
Cyfeirnod y Cais

/ Application
Reference

Dyddiad y
derbyniwyd /

Received
Date

Ymgeisydd
/ Applicant

Bwriad / Proposal Lleoliad / Location
Argymhelliad /

Recommendation

1 A210363 12-04-2021
Messrs A
Jones &
Sons

Erection of agricultural
building for housing of
young stock (straw bed
loose housing).

Alltgoch, Silian, SA48
8LU

Refuse

2 / 43
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matth
Polygonal Line



Rhif y Cais / Application
Reference

A210363

Derbyniwyd / Received 12-04-2021

Y Bwriad / Proposal Erection of agricultural building for housing of young stock (straw bed loose
housing).

Lleoliad Safle / Site Location Alltgoch, Silian, SA48 8LU

Math o Gais / Application Type Full Planning

Ymgeisydd / Applicant Messrs A Jones & Sons, Llwyn, Lampeter, Ceredigion, SA48 8JY

Asiant / Agent Llyr Evans (Llyr Evans Planning Ltd), Llantood Farm, Cardigan, SA43 3NU

Y SAFLE A HANES PERTHNASOL

Mae safle’r cais yn gae amaethyddol sydd wedi’i leoli i’r gorllewin o’r fferm yn Alltgoch, ac i’r gogledd ddwyrain o’r adeilad
rhestredig gradd II yn fferm Olwen, ar ochr ddwyreiniol ffordd yr A485 rhwng Llanbedr Pont Steffan a Silian.  Mae’r cae wedi’i
leoli gerllaw coetiroedd a elwir yn ‘Coed Gwarallt’ a ‘Coed Olwen’.  Mae safle’r cais wedi’i leoli i’r de o gyfleuster ac iard trin
gwartheg sy’n bodoli eisoes.  Mae lagŵn slyri i’r gorllewin o safle’r cais, a adeiladwyd dan hawliau datblygu a ganiateir.  Ceir
mynediad i’r safle oddi ar yr A485 trwy Fferm Olwen, ar hyd y lein rheilffordd segur, ac o’r A486 trwy Dyffryn i’r gorllewin o’r
safle drwy gytundeb hawl tramwy.

Mae’r tir yn cael ei redeg ar y cyd â fferm Olwen i’r de a fferm Llwyn, sydd wedi’i lleoli tua 3 milltir i’r dwyrain, ac sy’n fferm
laeth a defaid gymysg, gyda thua 690 o aceri, gyda 400 acer o hwnnw’n berchen i’r ymgeiswyr, a’r gweddill ar rent.  Mae’r
fenter yn cynnwys tua 420 o fuchod godro a stoc ifanc.

Cyflwynwyd cais blaenorol am yr un datblygiad i’r Awdurdod Cynllunio Lleol yn Hydref 2020 ond cafodd ei dynnu’n ôl yn
Rhagfyr 2020 yn dilyn pryderon a fynegwyd gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol (A200850).

MANYLION Y DATBLYGIAD 

Mae’r cais yn ail-gyflwyno cais blaenorol a dynnwyd yn ôl i godi adeilad amaethyddol.  Mae’r adeilad arfaethedig yn mesur
tua 13.7 metr o led gyda bargod 2 fetr x 60.96 metr o hyd, gydag uchder bondo yn y cefn (i’r de) o tua 4.88 metr, ac uchder
bondo ychydig yn is i’r gogledd oherwydd y bargod, ac uchder crib o ychydig dan 7 metr.  Mae’r adeilad arfaethedig yn un
ffrâm dur, gyda phaneli concrid ar ran isaf y waliau hyd at uchder o tua 1 metr, byrddau Swydd Efrog ar ran uchaf y waliau, a
tho dalennau sment ffibr llwyd wedi’u proffilio.  Byddai ffenestri’n cael eu gosod yn y to ymhob cowlas.  Bydd yr ochr o’r
adeilad sy’n wynebu’r gogledd yn agored.  Mi fydd angen codi lefel y ddaear rhywfaint ar un ochr i greu darn o dir gwastad ar
gyfer yr adeilad.

Mae’r cais yn nodi y byddai’r adeilad yn darparu sied hyblyg, aml-bwrpas ar gyfer magu stoc ifanc ar y fferm.  Mi fyddai’r
stoc yn cael eu cadw’n rhydd ar lawr gwellt, gyda ffens fwydo’n caniatáu bwydo dan y bargod ar hyd ochr ogleddol yr
adeilad.  Byddai’r tail/dom ar ffurf Tail Buarth, wedi’i storio dros dro ar y tir yn unol â’r rheoliadau perthnasol nes iddo gael ei
ddefnyddio fel gwrtaith ar y tir.

POLISIAU A CHANLLAWIAU CYNLLUNIO PERTHNASOL 

Polisïau cynllunio cenedlaethol perthnasol:

Cymru’r Dyfodol:  Cynllun Cenedlaethol 2040
Polisi Cynllunio Cymru (argraffiad 11, Chwefror 2021)
TAN5 Cadwraeth Natur a Chynllunio (2009)
TAN6 Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy (2010)
TAN12 Dylunio (2016)

Polisïau cynllunio lleol perthnasol:

Mae polisïau canlynol y Cynllun Datblygu Lleol yn berthnasol wrth benderfynu ar y cais hwn:

S04 Datblygu Mewn Aneddiadau Cyswllt a Lleoliadau Eraill
LU30 Diogelu
DM06 Dylunio a Chreu Lle o Safon Uchel
DM13 Systemau Draenio Cynaliadwy
DM14 Cadwraeth Natur a Chysylltedd Ecolegol
DM15 Cadw Bioamrywiaeth Leol
DM17 Y Dirwedd yn Gyffredinol
DM18 Ardaloedd Tirwedd Arbennig (ATA)
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DM22 Gwarchod a Gwella’r Amgylchedd yn Gyffredinol

Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) mabwysiedig perthnasol:

CCA Ardaloedd Tirwedd Arbennig
CCA Dylunio’r Amgylchedd Adeiledig 2015
CCA Cadwraeth Natur 2015

YSTYRIAETHAU PERTHNASOL ERAILL 

DEDDF TROSEDD AC ANHREFN 1998

Mae Adran 17(1) o Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998 yn gosod dyletswydd ar yr Awdurdod Lleol i ymarfer ei swyddogaethau
amrywiol, gan roi sylw priodol i effaith debygol ymarfer y swyddogaethau hynny ar drosedd ac anhrefn yn ei ardal, a’r angen i
wneud popeth sy’n rhesymol bosib i’w atal. Mae’r ddyletswydd honno wedi’i hystyried wrth werthuso’r cais hwn. Ystyrir na
fyddai unrhyw gynnydd sylweddol neu annerbyniol yn lefel y trosedd ac anhrefn o ganlyniad i’r penderfyniad arfaethedig.

DEDDF CYDRADDOLDEB 2010

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn nodi nifer o ‘nodweddion gwarchodedig’, sef oed; anabledd; ailbennu rhywedd;
beichiogrwydd a mamolaeth; hil; crefydd neu gred; rhyw; cyfeiriadedd rhywiol; priodas a phartneriaeth sifil. Mae rhoi sylw
priodol i hyrwyddo cydraddoldeb yn golygu:

• dileu neu leihau’r anfanteision a wynebir gan bobl oherwydd eu nodweddion gwarchodedig;

• cymryd camau i gwrdd ag anghenion pobl o grwpiau gwarchodedig pan fydd y rhain yn wahanol i anghenion pobl eraill, ac

• annog pobl o grwpiau gwarchodedig i gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus, neu mewn gweithgareddau eraill lle mae eu
cyfranogiad yn anghymesur o isel.

Mae’r ddyletswydd uchod wedi cael ystyriaeth briodol wrth wneud penderfyniad am y cais hwn. Ystyrir nad yw’r datblygiad
arfaethedig yn un sydd â goblygiadau sylweddol o ran pobl sydd â nodwedd warchodedig, nac yn un a fydd yn cael effaith
sylweddol arnynt, o’i gymharu ag unrhyw un arall.

DEDDF LLESIANT CENEDLAETHAU’R DYFODOL (CYMRU) 2015

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn gosod dyletswydd ar y Cyngor i gymryd camau rhesymol i
ymarfer ei swyddogaethau i fodloni’r saith nod llesiant a geir yn y Ddeddf. Mae’r adroddiad hwn wedi’i baratoi gan ystyried
dyletswydd y Cyngor a’r ‘egwyddor datblygu cynaliadwy’ fel y’i gosodir yn Neddf 2015. Wrth bennu’r argymhelliad, mae’r
Cyngor wedi ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu bodloni heb amharu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i gwrdd
â’u hanghenion eu hunain

YMATEBION YMGYNGHORI

Cyngor Tref Llambed - Ni chafwyd unrhyw ymateb
Priffyrdd  - Dim gwrthwynebiad
Draenio Tir – Cyngor Safonol, angen cymeradwyaeth SuDS
Ecoleg – Dim gwrthwynebiad, wedi argymell amodau
Cyfoeth Naturiol Cymru – wedi mynegi pryderon sylweddol am y cais i ddechrau, ond yn sgil cyflwyno gwybodaeth
ychwanegol (Cynllun Atal Llygredd, Cynllun Rheoli Maethynnau a Thail a manylion draenio) maent wedi dweud erbyn
hyn nad oes ganddynt unrhyw wrthwynebiad, yn unol ag amodau.

Cafwyd gwrthwynebiad gan Fferm Dyffryn gerllaw am y rhesymau canlynol, yn gryno:

Yr angen am adeilad yn y lleoliad hwn:  Dim cyfiawnhad ac nid yw’n angenrheidiol. Wedi’i osod i ffwrdd o’r brif fferm yn
Llwyn a’r adeiladau yn Alltgoch.  Lleoliadau eraill ar gael, yn agosach at yr adeiladau a’r anheddiad presennol.  Yn
groes i ganllawiau cynllunio, sy’n nodi y dylai unrhyw adeiladau newydd ffurfio rhan o grŵp yn hytrach na sefyll ar eu
pennau’u hunain.
Mynediad ac Effaith ar Draffig.  Yn cynyddu maint y traffig drwy fferm Dyffryn.  Mi fydd yn cael effaith andwyol ar
wyneb presennol y lôn.  Mae gan yr ymgeisydd hawl mynediad drwy fferm Dyffryn yn unig.  Mwy o drafnidiaeth ar y
rhwydwaith ffyrdd lleol.
Effaith andwyol ar y dirwedd:  Yr adeilad mewn ardal wledig agored, i ffwrdd o’r fferm bresennol a’r adeiladau yn
Alltgoch.  O fewn Ardal Tirwedd Arbennig ddynodedig, a bydd yn cael effaith ar yr amgylchedd hanesyddol.  Pryderon
y byddai’n gosod cynsail ar gyfer datblygu tebyg, yn ogystal â datblygu ar y safle hwn yn y dyfodol.
Effaith ar Amwynder:  Mi fydd cael mwy o draffig trwy fferm Dyffryn yn cael effaith andwyol ar amwynder preswylwyr
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fferm Dyffryn.
Effaith Amgylcheddol:  Perygl o lygredd o gerbydau amaethyddol trwm yn mynd trwy fferm Dyffryn.
Risgiau o ran bioamrywiaeth ac ecoleg.
Effaith mwy o drafnidiaeth ar y lein rheilffordd segur.

CASGLIAD 

Mae Adran 38 (6) o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 yn datgan: “If regard is to be had to the development plan for
the purpose of any determination to be made under the planning Acts the determination must be in accordance with the plan
unless material consideration indicate otherwise”.

Egwyddor Datblygu

Mae safle’r cais wedi’i leoli tua 1km i’r gogledd o anheddiad Llanbedr Pont Steffan ac mae’n dod dan ‘lleoliadau eraill’ fel y’u
diffinnir yn y CDLl.  Mae’r safle wedi’i amgylchynu â chaeau amaethyddol, gyda Choed Gwarallt i’r gogledd-ddwyrain a
Choed Olwen i’r de.  Mae yna ffermydd ynysig o fewn yr ardal gyfagos, gan gynnwys Alltoch i’r gogledd-ddwyrain, Dyffryn i’r
gogledd-orllewin ac Olwen i’r de-ddwyrain.

Mae polisïau lleol a chenedlaethol fel ei gilydd yn mabwysiadu agweddau llym mewn perthynas â pholisïau datblygu o fewn
ardaloedd gwledig, i sicrhau datblygu cynaliadwy, ac i warchod tirwedd ardaloedd gwledig agored.  Mae paragraff 3.38 o
Bolisi Cynllunio Cymru (argraffiad 11) yn nodi, er mwyn cyd-fynd â datblygu cynaliadwy a’r egwyddorion cynllunio
cenedlaethol, ac i gyfrannu tuag at ganlyniadau creu lle, bod yn rhaid gwarchod cefn gwlad, a lle bo modd, ei wella i
ddiogelu ei werth ecolegol, daearegol, ffisiograffig, hanesyddol, archeolegol, diwylliannol ac amaethyddol, a’i dirwedd a’i
adnoddau naturiol.  Mae’n mynd ymlaen i nodi y dylid pwyso a mesur yr angen i warchod y rhinweddau hyn yn erbyn
anghenion economaidd, cymdeithasol a hamdden cymunedau lleol ac ymwelwyr.  Mae paragraff 3.60 yn nodi y dylai unrhyw
ddatblygiad yng nghefn gwlad gael ei leoli o fewn, a gerllaw’r aneddiadau hynny sydd fwyaf addas ar ei gyfer, a bod angen
rheolaeth lem ar unrhyw adeiladu o’r newydd o fewn ardaloedd gwledig, i ffwrdd o’r aneddiadau presennol, a dylai pob
datblygiad newydd fod o faint a dyluniad sy’n parchu cymeriad yr ardal o’i amgylch.

Mae polisi S04 yn nodi y bydd angen i unrhyw ddatblygu o fewn ‘lleoliadau eraill’ fod yn unol â TAN 6.  Mae TAN 6 yn
cyfeirio at ddatblygu sy’n gysylltiedig ag amaethyddiaeth , ac felly mae’r egwyddor o adeiladau amaethyddol o fewn
‘lleoliadau eraill’ yn cydfynd â TAN 6.  Fodd bynnag, ac yng ngoleuni’r gofyniad polisi i warchod cefn gwlad, bernir ei bod hi’n
angenrheidiol ystyried p’un ai oes cyfiawnhad rhesymol dros yr angen am yr adeilad at ddibenion amaethyddol, a ph’un ai
hwn yw’r lleoliad mwyaf addas.

Mae’r cais yn dod gyda Datganiad Cynllunio sy’n nodi y byddai’r adeilad yn caniatáu llety tua 100 o heffrod ifanc ar gyfer y
fuches laeth yn Llwyn, a byddai adeilad ar y safle arfaethedig yn caniatáu pori tir ar y daliad sy’n anaddas ar gyfer silwair, yn
ogystal â bod yn gyfleus i’r partner allu gofalu am yr anifeiliaid mewn argyfwng, a’u bwydo a gofalu am eu lles o ddydd i
ddydd.  Mae’r partner y cyfeirir ato’n byw yn fferm Olwen, sydd tua 800 metr i ffwrdd.  Mae’n nodi bod yr heffrod yn cael eu
magu ar hyn o bryd drwy gyfuniad o’u cadw allan dros y gaeaf a’u cadw mewn adeiladau anaddas i’r diben, sydd heb
system awyru ddigonol.    Byddai’r adeilad yn lleihau’r angen ar y daliad i gadw anifeiliaid allan dros y gaeaf, gan olygu llai o
sathru tir, cywasgu pridd, difrodi’r ddaear a dŵr ffo.  Byddai adeilad addas i’r diben, gyda system awyru dda, yn gwella
perfformiad yr heffrod ac yn cael effaith bositif felly ar eu cynhyrchedd a’u heffeithlonrwydd gydol oes.  Mae’n nodi bod y
fuches laeth yn Llwyn yn perfformio’n well na’r ffigurau cyfartalog o ran allyriadau CO2 ar hyn o bryd, fel y dengys eu
canlyniadau ôl troed Carbon diweddaraf, o’u cymharu â 2,300 o ffermwyr llaeth Arla ar draws y DU.

Mae’r Datganiad Cynllunio’n cynnwys asesiad o’r safle a ddewiswyd, sy’n ystyried mai hwn yw’r lleoliad mwyaf priodol am y
rhesymau canlynol, yn gryno:

Alltgoch:
Mae’r dirwedd gerllaw’r annedd a’r tai allanol yn golygu y byddai lleoli’r adeilad yn anodd ac yn gostus.

Olwen:
Mae cyfran sylweddol o’r tir o fewn parth llifogydd C2 sy’n gysylltiedig ag Afon Dulas
Mae mwyafrif y tir o fewn 250m o’r Afon Dulas, sydd felly’n creu problemau o ran yr effaith bosib ar y cwrs dŵr
Mae ffermdy Olwen yn adeilad rhestredig gradd II
Mae Castell Olwen, sef Heneb Gorfrestredig, wedi’i leoli ychydig bellter i’r de o ffermdy Olwen, a byddai datblygu
yng nghyffiniau’r Heneb yn debygol o gael effaith andwyol ar y lleoliad, ac yn debygol o arwain at oblygiadau
archeolegol
Mae’r tai allanol traddodiadol yn darparu cyfle i addasu’r adeilad er mwyn arallgyfeirio yn y dyfodol
Byddai angen cynnwys cyfleusterau storio a thrin a thrafod byrnau neu borthiant, sydd ar gael ar y safle
arfaethedig
Mae’r safle arfaethedig yn fwy canolog i dir y daliad.

Llwyn, Ffordd Llanfair
Mae elfen fawr o’r fenter ffermio wedi’i lleoli yn y safle hwn, ond mae’r safle wedi’i leoli’n agosach at Afon Teifi ac
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nid yw’n darparu’r opsiynau llety ar gyfer rheoli’r fenter a gynigir gan Alltgoch.

Yn ôl yr wybodaeth mae’r heffrod yn cael eu magu drwy gyfuniad o’u cadw allan dros y gaeaf a’u cadw mewn adeiladau
anaddas i’r diben sydd heb system awyru ddigonol, ond ni roddwyd unrhyw wybodaeth i esbonio pam na ellir uwchraddio’r
adeiladau presennol neu godi rhai newydd, na ph’un ai oes adeiladau eraill addas yn bodoli eisoes y gellid eu defnyddio i
letya’r heffrod.  Yn ogystal, nid yw’r rheswm a roddir dros beidio â darparu’r adeilad ar y brif fferm yn Llwyn yn cael ei
ystyried yn rheswm digonol.  Darperir prif safle’r fferm yn Llwyn, sy’n cynnwys adeiladau amaethyddol sylweddol.  Serch
cydnabod bod Llwyn yn agos at Afon Teifi, ni ddangoswyd prawf digonol y byddai codi adeilad newydd, neu un i gymryd lle
hen un, yn cael effaith andwyol ar ACA Afon Teifi, gan olygu y byddai cais o’r fath yn cael ei wrthod.  Mae’n bwysig nodi
hefyd bod yr wybodaeth a gyflwynwyd fel rhan o’r cais yn nodi na fydd y datblygiad arfaethedig yn cynyddu nifer y stoc ar y
fferm, ond yn hytrach yn gwella’r cyfleusterau ar gyfer y stoc presennol.  

Yn nhermau ffermdy Alltgoch, derbynnir y byddai’r dirwedd yn heriol, a hefyd mae’r adeiladau yn Alltgoch yn wag/segur a
does dim gweithgarwch ffermio’n digwydd yno.  Yn nhermau ffermdy Olwen, nodir y cyfyngiadau yn y lleoliad hwn ac maent
yn heriol, ond nodir hefyd nad yw ffermdy Olwen yn fferm weithredol, ond yn hytrach yn cael ei defnyddio fel man preswyl
gan un o bartneriaid y fferm.  Bernir felly nad yw’r lleoliadau hyn yn opsiwn amgen addas, oherwydd ystyrir nad oes unrhyw
gyfiawnhad nac angen i’r adeilad fod wedi’i leoli’n agos at fferm Olwen na fferm Alltgoch.  Ni ystyrir bod y cyfiawnhad a
roddir yn nhermau rheoli da byw yn ddigonol, gan fod yna ffermdy’n bodoli yn Llwyn yn barod, a fyddai’n darparu ar gyfer yr
angen i reoli’r anifeiliaid.  Yn ogystal, nid yw’r ffaith bod yna gyfleuster trafod stoc gerllaw safle’r cais yn barod yn rheswm
digonol dros ganiatáu adeilad newydd, yn enwedig un o faint sylweddol.

Yng ngoleuni’r uchod, ystyrir na ddangoswyd i raddau digonol bod yna angen am yr adeilad, yn enwedig un o faint mor
sylweddol, yn y lleoliad penodol hwn – i ffwrdd o’r brif fferm yn Llwyn.  Mae’r Awdurdod Cynllunio Lleol o’r farn y dylid lleoli’r
adeilad ar/gerllaw’r brif fferm yn Llwyn yn hytrach na’i wahanu oddi wrth y fferm mewn lleoliad ynysig, lle mae grŵp o
adeiladau fferm.

Effaith ar y Dirwedd

Mae safle’r cais wedi’i leoli mewn ‘ardal wledig agored’, wedi’i amgylchynu’n bennaf â chaeau agored, a ffermydd a
choetiroedd ynysig.  Mae’r safle’n dod dan Ardal Tirwedd Arbennig (ATA) Dyffryn Teifi.  Nod Polisi DM06 y CDLl yw sicrhau
bod y datblygiad o ansawdd da a’i fod yn cyfrannu mewn ffordd bositif at gyd-destun yr amgylchedd o’i amgylch.  Nod Polisi
DM17 yw gwarchod y dirwedd yn gyffredinol rhag niwed sylweddol a achosir gan ddatblygiadau newydd, ac nid yw’n
caniatáu datblygu sy’n amharu’n sylweddol ar yr olygfa, ac sydd wedi’i leoli mewn modd ansensitif, heb roi ystyriaeth i’w
leoliad.  Nod Polisi DM18 yw garchod rhinweddau arbennig yr ATA.

Mae Polisi Cynllunio Cymru’n datgan y dylai awdurdodau lleol warchod a gwella nodweddion arbennig y dirwedd, tra’n rhoi
sylw teilwng i’r buddiannau cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol maent yn eu darparu, a’u rôl o ran creu
lleoedd o werth.  Yn ogystal, mae’n datgan pan na fydd modd osgoi effeithiau andwyol ar gymeriad y dirwedd, mi fydd angen
gwrthod caniatâd cynllunio.  Mae TAN 6 yn datgan bod yn rhaid i’r system gynllunio warchod a gwella’r amgylchedd naturiol
a hanesyddol, a diogelu cefn gwlad a mannau agored.  Mae’n nodi y gall codi adeilad amaethyddol newydd gael effaith
sylweddol ar y dirwedd o’i amgylch, a dylai adeiladau newydd ffurfio rhan o grŵp fel arfer, yn hytrach na sefyll ar eu pennau’u
hunain.

Mi fyddai’r datblygiad arfaethedig yn cyflwyno adeilad amaethyddol o faint sylweddol (13.7 metr o led gyda bargod 2 fetr x
60.96 metr o hyd (tua 835 metr sgwâr) ac  uchder crib o ychydig dan 7 metr), mewn lleoliad ynysig i ffwrdd o brif fferm y
fenter.  Hefyd mi fyddai’r adeilad i’w weld yn amlwg o fewn y dirwedd.  Ystyrir felly bod y datblygiad arfaethedig yn cael
effaith andwyol sylweddol ar y dirwedd o’i amgylch a'r Ardal Tirwedd Arbennig, a’i fod yn groes i bolisïau DM06, DM17 a
DM18 y CDLl.

Ystyrir bod yr adeilad arfaethedig yn ddigon pell i ffwrdd o’r asedau hanesyddol yn Fferm Olwen a Chastell Olwen, ac felly ni
ystyrir ei fod yn cael effaith andwyol ar y naill leoliad na’r llall.  Mae’r adeilad hefyd yn ddigon pell i ffwrdd o’r lein rheilffordd
segur.

Amwynder Preswyl

Mae perchennog/deiliad fferm Dyffryn gerllaw wedi gwrthwynebu’r datblygiad arfaethedig gan nodi y byddai’r traffig cynyddol
yn mynd yn ôl ac ymlaen o’r safle’n cael effaith andwyol ar eu hamwynder.  Nodir bod gan yr ymgeisydd hawl mynediad
drwy fferm Dyffryn i gyrraedd fferm Alltgoch a’r caeau o’i hamgylch.  Mae hyn yn golygu bod y fenter ffermio’n cael
mynediad at Alltgoch a’r caeau o’i hamgylch at ddibenion amaethyddol ar hyn o bryd heb unrhyw gyfyngiadau cynllunio. 
Serch cydnabod y byddai mwy o draffig yn ystod cyfnod codi’r adeilad, byddai hynny am gyfnod dros dro yn unig.  Ni ystyrir
bod y defnydd o’r adeilad, unwaith y bydd wedi’i godi, yn debygol o arwain at gynnydd sylweddol ym maint y traffig drwy
fferm Dyffryn o’i gymharu â’r sefyllfa bresennol.

Mae’r adeilad arfaethedig wedi’i leoli tua 300 metr i ffwrdd o fferm Dyffryn.  Er nad yw’r cais yn gais dan y weithdrefn
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gymeradwyo flaenorol dan Rhan 6, bernir ei bod hi’n berthnasol nodi nad yw’r eithriad a ddefnyddir ar gyfer adeiladau a
ddefnyddir i letya da byw o fewn 400 metr o gwrtil adeilad gwarchodedig yn berthnasol gydag annedd neu adeilad arall ar
uned amaethyddol arall a defnyddir at ddibenion cysylltu amaethyddiaeth.  Felly, nid yw effaith datblygiad o’r fath ar
amwynder ffermydd presennol yr un fath â’r egwyddor ar gyfer anheddau preswyl nas defnyddir at ddibenion amaethyddol.

Yng ngoleuni’r uchod, bernir na fyddai’r adeilad yn cael effaith andwyol sylweddol ar amwynder preswylwyr fferm Dyffryn.

Mynediad a Phriffyrdd

Mae’r cais yn datgan bod y mynediad i’r safle oddi ar yr A485 trwy Fferm Olwen ar hyd y lein rheilffordd segur, ac o’r A486
trwy Dyffryn i’r gorllewin o’r safle drwy gytundeb hawl tramwy.  Ni ystyrir bod yr adeilad arfaethedig yn debygol o arwain at
gynnydd sylweddol ym maint y traffig, o’i gymharu â’r defnydd presennol o’r tir yn y lleoliad hwn.

Nid yw’r awdurdod priffyrdd lleol wedi mynegi unrhyw wrthwynebiad i’r datblygiad arfaethedig.

Draenio Tir

Mae’r cais yn nodi y bydd dŵr o’r to’n cael ei gyfeirio i suddfan dŵr.  Mi fydd angen cymeradwyaeth SuDS gan Gorff
Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (SAB) y Cyngor, felly ystyrir bod modd delio’n ddigonol â dŵr wyneb drwy broses SAB.

Mae’r cais yn datgan na fyddai unrhyw ddraeniau o fewn yr adeilad a byddai’n cael ei lunio i gadw unrhyw elifiant o fewn
ymylon unionsyth, i’w atal rhag ffoi o’r adeilad.  Byddai’r llawr hefyd yn cael ei lunio o goncrid felly dim leinin.  Byddai’r
adeilad yn cadw stoc yn rhydd ar lawr gwellt felly ni fyddai unrhyw elifiant go iawn.  Byddai’r tail ar ffurf tail buarth, wedi’i
storio dros dro ar y tir yn unol â’r rheoliadau pethnasol nes iddo gael ei defnyddio fel gwrtaith ar y tir.

Safleoedd Gwarchodedig

Mae safle’r cais wedi’i leoli o fewn 290 metr ac o fewn dalgylch Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ac Ardal
Cadwraeth Arbennig (ACA) Afon Teifi.  Yn eu hymateb gwreiddiol cododd Cyfoeth Naturiol Cymru bryderon sylweddol
ynghylch effaith y datblygiad ar SoDdGA ac ACA Afon Teifi yn nhermau Ffosffad, Allyriadau Awyrol ac Ansawdd Dŵr, ac o
ganlyniad gofynnwyd am wybodaeth bellach. Mewn ymateb, cyflwynwyd Cynllun Rheoli Maethynnau a Chynllun Rheoli
Gwrtaith, Cynllun Atal Llygredd, a manylion pellach ynghylch draenio.  Ar sail yr wybodaeth hon, ni chodwyd unrhyw
bryderon gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn eu hymateb dilynol i’r datblygiad arfaethedig yn nhermau allyriadau awyrol,
oherwydd ni fyddai unrhyw effaith gynnyddol o ran stoc ac ansawdd dŵr, am fod gan y fferm allu digonol i wneud defnydd o’r
tail a’r slyri a gynhyrchir gan y busnes, ond gofynnwyd am fanylion pellach mewn perthynas â draenio ac atal llygredd. 
Anfonwyd y rhain at Cyfoeth Naturiol Cymru ac yn nhrydydd ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru, maent yn nodi y gellir
goresgyn eu pryderon, yn unol ag amod yn gofyn bod yn datblygiad yn cyd-fynd â’r dogfennau a gyflwynwyd.

Mae Ecolegydd Cynllunio’r Cyngor wedi cynnal Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd, sy’n dod i’r casgliad na ragwelir unrhyw
effaith andwyol sylweddol ar yr ACA ar sail yr wybodaeth a ddarparwyd.

Rhywogaethau a Warchodir

Ni chynhaliwyd asesiad ecolegol ar gyfer y datblygiad arfaethedig, ond mae Ecolegydd Cynllunio’r Cyngor wedi dweud bod
y datblygiad arfaethedig wedi’i leoli ar laswelltir wedi’i wella, ac ni chollir unrhyw gynefinoedd â blaenoriaeth o’i herwydd felly.

Diogelu Mwynau

Mae safle’r cais wedi’i leoli o fewn ardal diogelu mwynau (agregiadau), ond o ystyried maint a natur y datblygiad, ni ystyrir y
bydd yn mynd yn groes i amcanion y dynodiad, fel y’u gosodir ym Mholisi 30 y CDLl.

Pŵer Dirprwyo

Mae’r cais yn cael ei adrodd i’r Pwyllgor Rheoli Datblygu ar gais y cyn aelod lleol, y Cynghorydd Ivor Williams, am y
rhesymau canlynol:

Lleoliahd i godir sied ar y farm Alltgoch yn lle perffaith tu nol i cnwcyn a fydd ddim ymhariad ar golygfa
Cyfoeth Natural Cymru yn cefnogi'r cais
Arbedwch garbon gan ei fod yn lleihau symudiad da byw a slyri yn ôl ac ymlaen i ffarm Llwyn
Lles yr anifeiliaid gan ei bod yn well eu cadw ar y fferm trwy gydol y flwyddyn gyda silwair a slyri

ARGYMHELLIAD 

Argymhellir bod y cais yn cael ei wrthod am ei fod yn cynrychioli datblygiad na ellir ei gyfiawnhau, sydd wedi’i leoli ar wahân
i’r fferm bresennol, ac a fydd yn cael effaith andwyol sylweddol ar y dirwedd, yn groes i bolisïau S04, DM06, DM17 a DM18.
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RHESWM DROS OHIRIO:

Yng nghyfarfod y Pwyllgor Rheoli Datblygu ar y 13eg o Orffennaf, 2022, penderfynodd yr Aelodau gyfeirio'r cais i'r Panel
Archwilio Safle (SIP), yn unol a phwynt 4,5 a 7 o'r Weithdrefn Weithredol. 

Cyfarfu'r SIP ar ddydd Iau, 28ain o Orffennaf, 2022 ac roedd yn cynnwys y Cynghorydd Rhodri Davies (Cadeirydd), y
Cynghorydd Rhodri Evans, y Cynghorydd Geraint Hughes, a'r Cynghorydd Maldwyn Lewis. Ymddiheurodd y Cynghorydd
Ifan Davies am ei anallu i fynychu'r cyfarfod. Roedd yr ymgeisydd yn bresennol i hebrwng y SIP i'r safle arfaethedig yn unig,
ac ni aeth gyda'r aelodau yn ystod eu harchwiliad ac nid oedd yn bresennol yn ystod eu trafodaethau.

Cyfarfu'r aelodau yn Llwyn (sef y brif fferm) ac archwilio'r gweithrediadau presennol ar y safle yn drylwyr, a derbyn mai Llwyn
oedd lleoliad y prif weithred ffermio. Aeth yr aelodau wedyn i ymweld ag Olwen ac Alltgoch, a lleoliad arfaethedig y sied rhyw
800m o Olwen. Ar leoliad y safle daeth yr Aelodau ynghyd i drafod eu canfyddiadau, lle mynegwyd barn. Trafodwyd
cyfeiriadedd y sied ac a ellid ei symud i leihau'r effaith ar y dirwedd, ac hefyd a ellid gosod amod ar liw y to. Bu'r aelodau
hefyd yn trafod y bosibilrwydd y byddai'r fferm yn cael ei gwahanu yn y dyfodol gan bod y tir yn y lleoliad yma yn 250 erw.
Cafwyd trafodaeth ar leihau'r slyri a gynhyrchir yn Llwyn, er y derbyniwyd mai cynnig am lety rhydd oedd hwn, a gwellt yn
cael ei ddarparu ar gyfer gwasarn, gan felly gynhyrchu tail, yn hytrach na slyri. Byddai'r sied hefyd wedi'i leoli gyferbyn a'r
uned trin gwartheg presennol ac felly'n lleoliad priodol ar gyfer yr adeilad. 

Derbyniwyd bod y topograffi o amgylch Alltgoch yn leoliad anaddas ar gyfer adeiladu'r sied, ac o bosibl y byddai sied gerllaw
Alltgoch yn cael ei gosod ar uchder uwch yn cael mwy o effaith ar y dirwedd. Mae Olwen yn adeilad rhestredig, a chytunwyd
na fyddai'n briodol adeiladu'r sied yn agos i'r eiddo. 

I gloi, daeth yr Aelodau i gonsensws bod lleoliad y sied yn addas i hwyluso gweithrediadau ffermio parhaus, ac nid oeddent
yn ystyried bod y lleoliad yn cael effaith andwyol ar y dirwedd. 
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2. Prif Eitemau/Main Items

#
Cyfeirnod y Cais

/ Application
Reference

Dyddiad y
derbyniwyd /

Received
Date

Ymgeisydd
/ Applicant

Bwriad / Proposal Lleoliad / Location
Argymhelliad /

Recommendation

1 A210982 05-10-2021
Mr and Mrs
T&B Evans

Proposed 3 no. glamping
pods, alterations to
existing access and
installation of package
treatment plant

Pendre, Llanfihangel-y-
creuddyn, Aberystwyth,
SY23 4LB

Refuse

2 A210988 06-10-2021

Mr Rob
Berner
(Ceredigion
Sustainable
Developme
nt)

Residential development
of 22 dwellings together
with associated access
roads, landscaping and
amenity space.

Land at Ger y Cwm,
Penrhyncoch,
Aberystwyth, SY23 3EW

Approve Subject to
Conditions
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2.1. A210982
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Rhif y Cais / Application
Reference

A210982

Derbyniwyd / Received 05-10-2021

Y Bwriad / Proposal Proposed 3 no. glamping pods, alterations to existing access and installation of package
treatment plant

Lleoliad Safle / Site Location Pendre, Llanfihangel-y-creuddyn, Aberystwyth, SY23 4LB

Math o Gais / Application
Type

Full Planning

Ymgeisydd / Applicant Mr and Mrs T&B Evans, Pendre, Llanfihangel-y-creuddyn, Aberystwyth, Ceredigion, SY23
4LB

Asiant / Agent Mr Gareth Flynn (Morgan & Flynn Architectural Services), Tan Y Dderwen Llanrhystud,
Aberystwyth, SY23 5ED

Y SAFLE A HANES PERTHNASOL 

Mae'r safle yn cynnwys rhan o gae sy'n cael ei ddefnyddio at ddibenion amaethyddol ar hyn o bryd mewn lleoliad amlwg yn
edrych dros bentref Llanfihangel-y-creuddyn sydd tua 600m i'r gorllewin. Mae'r safle wedi’i leoli yng nghornel y cae gydag
arwynebedd safle o 0.18ha.

Nid oes hanes cynllunio perthnasol i'r safle ond ar dir yr ochr arall i'r ffordd cyflwynwyd cais ar Fai’r 6ed 2020 i godi annedd
fforddiadwy i gynnwys mynedfa newydd i gerbydau a gosod cyfleuster parod i drin carthion (Cais A200371 yn cyfeirio). 
Tynnwyd y cais hwn yn ôl ar Fedi’r 8fed 2020.

MANYLION Y DATBLYGIAD 

Mae’r cais yn gofyn am ganiatâd cynllunio llawn ar gyfer gosod 3 phod glampio, newidiadau i’r mynediad presennol a gosod
cyfleuster parod i drin carthion. Bydd mynediad i'r safle drwy'r lôn bresennol sy'n rhedeg i'r eiddo a elwir Felinucheldre a fydd
yn arwain at yr ardal barcio arfaethedig. O'r ardal barcio bydd mynediad i bob cwt ar hyd llwybr cerddwyr. Bydd angen
gwelliannau i'r lleiniau gwelededd i gyffordd lôn y fferm gyda'r ffordd sirol a hefyd i'r fynedfa i'r ardal barcio i gwrdd â gofynion
Awdurdod y Priffyrdd. 

Mae'r podiau glampio o ddau faint ac wedi'u dylunio i ddarparu ar gyfer cyplau a theuluoedd. Mae dyluniad Podlodge yn
5.90m (H) x 6.0m (P) x 2.77m (U) a dyluniad y Preseli - 6.0m (H) x 3.96 (P) x 3.05 (U). Rhoddir cyfanswm arwynebedd llawr
mewnol y podiau glampio fel 95m2 a bwriedir mai 7 diwrnod yr wythnos fydd yr oriau agor.

Cyflwynwyd Datganiad Dylunio a Mynediad ac Asesiad o’r Effaith ar Dwristiaid gyda'r cais.  Mae'n dweud y bydd y
datblygiad yn cael ei ddefnyddio ar gyfer twristiaeth yn unig. Bydd hyn yn cynnig llety i dwristiaid allu ymweld â Gorllewin
Cymru a'r atyniadau cyfagos. Mae'r ymgeiswyr yn gweithredu busnes fferm ar hyn o bryd gyda'r ffermdy a'r iard tua 400m i'r
gorllewin ar ymyl pentref Pendre. Mae'r Asesiad yn darparu datganiad gan yr ymgeiswyr sy'n datgan:

‘Ar ôl bod yn ffermio defaid ers deng mlynedd ym Mhendre rydym wedi gwneud y penderfyniad yr hoffem arallgyfeirio’r
busnes i ffwrdd o ddibynnu ar werthiant defaid i lety gwyliau.  Rydym wedi gwneud y penderfyniad hwn oherwydd
amrywiadau ac anwadalrwydd y farchnad a chynnydd enfawr mewn costau ar gyfer gwrteithiau porthiant a manion
hwsmonaeth anifeiliaid. Credwn mai dyma’r penderfyniad cywir i’w wneud er mwyn sicrhau bod y fferm yn hyfyw i gynnal
cenedlaethau’r dyfodol ym Mhendre’.

O ran dyluniad mae'r Datganiad Dylunio a Mynediad yn dweud:

"Mae golwg y podiau wedi'i dylunio i fod o adeiladwaith unllawr fel nad yw’n amharu ar yr hyn sydd o'i chwmpas ac yn sefyll
allan yn weledol yn ei hamgylchedd. Bydd y podiau arfaethedig mewn cladin pren llorweddol ar yr holl waliau a fydd yn
ategu'r deunyddiau o amgylch y safle. Bydd y to yn cael ei orchuddio â deunydd dalennau metel a welir yn cael ei
ddefnyddio ar lawer o adeiladau amaethyddol yn yr ardal. Er mwyn dod â golau naturiol i mewn i'r gofodau, mae drysau a
ffenestri patio UPVC llwyd glo carreg wedi'u defnyddio. Bydd lliw'r elfennau hyn yn ategu'r cladin pren yn ddi-dor.   Mae'r
detholiad hwn o ddeunyddiau i'w gweld ar adeiladau amrywiol ledled cefn gwlad Ceredigion. Mae ystyriaeth wedi’i rhoi i olwg
y cynllun o'r ffordd sirol a thu hwnt. Ni fydd lleoliad y podiau arfaethedig yn weladwy o'r ffordd fawr oherwydd topograffeg y
tir."

Mae'r Datganiad yn mynd ymlaen i roi cyfiawnhad pam mae'r ymgeiswyr yn credu bod y bwriad yn cydymffurfio â pholisi,
gan ddod i'r casgliad:

"Mae’r bwriad yn cynnwys datblygiad ar raddfa fechan a fydd yn cael effaith fach iawn ar ei amgylchedd ond yn cael effaith
gadarnhaol yn y gymuned leol a’r ardal gyfagos drwy gynhyrchu incwm, refeniw a chyflogaeth i lawer o fusnesau lleol."
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POLISÏAU A CHANLLAWIAU CYNLLUNIO PERTHNASOL 

Mae polisïau canlynol y Cynllun Datblygu Lleol yn  berthnasol wrth benderfynu’r cais hwn: 

S04 Datblygu mewn “Aneddiadau Cyswllt a Lleoliadau Eraill”

LU14 Safleoedd Llety Twristiaeth Ledled y Sir:  Carafanau Sefydlog a Theithiol.

DM06 Dylunio a Chreu Lleoedd o Safon Uchel

DM10 Dylunio a Thirweddu

DM17 Y Dirwedd yn Gyffredinol

Mae’r dogfennau polisi cynllunio a’r Nodiadau Cyngor Technegol a ganlyn gan Lywodraeth Cymru hefyd yn berthnasol wrth
benderfynu ar y cais hwn:

Cymru’r Dyfodol; Y Cynllun Cenedlaethol 2040

Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 11, Chwefror 2021

Nodyn Cyngor Technegol 6: Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy

YSTYRIAETHAU PERTHNASOL ERAILL

DEDDF TROSEDD AC ANHREFN 1998

Mae Adran 17(1) Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 yn gosod dyletswydd ar yr Awdurdod Lleol i arfer ei swyddogaethau
amrywiol gan roi sylw dyledus i effaith debygol arfer y swyddogaethau hynny ar droseddau ac anhrefn o fewn ei ardal, a'r
angen i wneud popeth o fewn ei allu i atal trosedd ac anhrefn yn ei ardal.   Mae’r ddyletswydd honno wedi’i hystyried wrth
werthuso’r cais hwn. Ystyrir na fyddai dim cynnydd sylweddol nac annerbyniol mewn trosedd ac anhrefn o ganlyniad i’r
penderfyniad arfaethedig.

DEDDF CYDRADDOLDEB 2010

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn nodi nifer o ‘nodweddion gwarchodedig’, sef oed; anabledd; ailbennu rhywedd;
beichiogrwydd a mamolaeth; hil; crefydd neu gred; rhyw; cyfeiriadedd rhywiol; priodas a phartneriaeth sifil. Mae rhoi sylw
dyledus i hybu cydraddoldeb yn cynnwys:

• cael gwared ag anfanteision y mae pobl yn eu dioddef oherwydd eu nodweddion gwarchodedig neu eu lleihau;
• cymryd camau i ddiwallu anghenion pobl o grwpiau gwarchodedig lle mae'r rhain yn wahanol i angen pobl eraill; ac
• annog pobl o grwpiau gwarchodedig i gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus neu mewn gweithgareddau eraill lle mae eu
cyfranogiad yn anghymesur o isel.

Rhoddwyd ystyriaeth ddyledus i'r ddyletswydd uchod wrth benderfynu ar y cais hwn. Ystyrir na fyddai’r datblygiad
arfaethedig yn peri goblygiadau sylweddol i bobl â nodweddion gwarchodedig nac yn cael effaith arnynt sy’n fwy nag ar
unrhyw berson arall.

DEDDF LLESIANT CENEDLAETHAU’R DYFODOL (CYMRU) 2015

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi dyletswydd ar y Cyngor i gymryd camau rhesymol wrth
arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r saith nod llesiant yn y Ddeddf. Paratowyd yr adroddiad hwn wrth ystyried dyletswydd y
Cyngor a'r 'egwyddor datblygu cynaliadwy', fel yr amlinellir yn Neddf 2015. Wrth gyrraedd yr argymhelliad, mae'r Cyngor
wedi ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb gyfaddawdu ar allu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu
eu hanghenion eu hunain.

YMATEBION I’R YMGYNGHORIAD 

Amlinellir isod grynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad a gafwyd ar y cais:

Cyngor Cymuned Trawsgoed - Dim gwrthwynebiad mewn egwyddor i'r cais ond roedd pryderon ynglŷn â'r fynedfa i'r safle
gan ei bod yn ymddangos y byddai'r mynediad arfaethedig ar gyfer y podiau glampio yn cael ei adeiladu yn union ar y lôn
fynediad sy’n bodoli eisoes i'r briffordd. Gofynnem i'r Adran Briffyrdd ystyried addasrwydd trefniant mynedfa o'r fath dros
bryderon diogelwch. Fel sylw cyffredinol, roedd pryderon am y llifeiriant diweddar o geisiadau am bodiau a phebyll glampio
sydd wedi’u cymeradwyo o fewn ardal Llanfihangel-y-Creuddyn a allai gael effaith negyddol ar olygfeydd y pentref, yn
enwedig pe bai ceisiadau cyffelyb yn cael eu cyflwyno yn y dyfodol.
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Draenio Tir - Dim gwrthwynebiadau yn amodol ar osod amodau wedi'u geirio'n addas. Mae angen cymeradwyaeth SDCau.

Priffyrdd - Dim gwrthwynebiadau yn amodol ar osod amodau wedi’u geirio’n addas yn ymwneud â lleiniau gwelededd
mynediad, dŵr wyneb a’r ardal barcio arfaethedig yn cael eu cwblhau cyn i’r datblygiad ddod i ddefnydd buddiol.

Hawliau Tramwy Cyhoeddus - Mae Hawl Dramwy Cyhoeddus 19/23 yn rhedeg yn agos at y cynlluniau arfaethedig. Dylai'r
ymgeisydd sicrhau bod y Llwybr Ceffylau yn parhau ar agor ac ar gael trwy’r amser.

Cyfoeth Naturiol Cymru - Dim gwrthwynebiadau. Os bydd ateb o ran draenio preifat yn cael ei ddatblygu, bydd angen i’r
Ymgeisydd wneud cais am Drwydded Amgylcheddol gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

Ecoleg - Angen i gynllun gwella a rheoli ecolegol manwl gael ei gyflwyno a'i gytuno'n ysgrifenedig cyn i'r datblygiad
ddechrau. Bydd y cynllun yn manylu ar sut y bydd y gwelliannau arfaethedig o fudd i fioamrywiaeth ac yn gwella’r safle, yn
disgrifio sut y bydd y gwelliannau’n cael eu rheoli mewn ffyrdd sy’n sensitif i fioamrywiaeth, ynghyd â map cynllun sy’n nodi’n
glir leoliadau (a maint) y gwelliannau.

Ymgynghorwyd hefyd gyda’r eiddo cyfagos canlynol ar y cais:

Fferm Abertrinant, Llanfihangel-y-creuddyn SY23 4LG

Abertrinant, Llanfihangel-y-creuddyn SY23 4LG

Hefyd, codwyd Hysbysiad Safle yn agos at y safle yn rhoi cyfnod o 21 diwrnod ar gyfer cyflwyno sylwadau ar y cais. Cafwyd
un llythyr o wrthwynebiad ond fe'i tynnwyd yn ôl yn ddiweddarach. Nid oes dim sylwadau pellach wedi dod i law o ganlyniad
i'r ymgynghoriadau â chymdogion na'r Hysbysiad Safle.

CASGLIAD 

Mae Adran 38 (6) Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 yn datgan: “If regard is to be had to the development plan for the
purpose of any determination to be made under the planning Acts the determination must be in accordance with the plan
unless material consideration indicate otherwise”.

Mae safle'r cais wedi'i leoli o fewn cefn gwlad agored ac o fewn "lleoliad arall" pan gaiff ei ystyried dan delerau Polisi S04 y
Cynllun Datblygu Lleol mabwysiedig. Mae Polisi S04 yn ymwneud â datblygu mewn "Aneddiadau Cyswllt a Lleoliadau Eraill"
ac mae'n cydnabod bod angen rhywfaint o ddatblygu mewn lleoliadau heblaw Canolfannau Gwasanaeth i ddiwallu
anghenion cymunedau sydd eisoes yn bodoli. Fodd bynnag, maent yn llai cynaliadwy ac yn achos datblygu economaidd
mae’r polisi’n datgan y bydd datblygu ond yn cael ei ganiatáu lle:

“ a. fe’i cynigir ar safle sydd wedi ei neilltuo fel y nodir yn Natganiadau’r grwpiau Aneddiadau ac ar y Map Cynigion; neu

b. mae’n safle annisgwyl sydd heb ei neilltuo ac mae naill ai:

i. ar “raddfa fach” ac yn diwallu angen lleol penodol; neu

ii. yn unol â gofynion Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 6 sy’n ymwneud â mentrau gwledig.

Ym mhob achos

4. O ran ei leoliad ffisegol, pa bynnag fath o ddatblygiad ydyw:

a. Yn yr “Aneddiadau Cyswllt” mae wedi ei leoli o fewn y ffurf adeiledig neu’n union wrth ymyl; neu

b. Yn y “Lleoliadau Eraill” naill ai mae’n unol â gofynion Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 6 neu o ran tai fforddiadwy mae
wedi ei leoli’n union wrth ymyl yr anheddau presennol yn unol â bwriadau Paragraffau 9.2.22 Polisi Cynllunio Cymru a
Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 2, Paragraff 10.13.”

Tra bod Llanfihangel y Creuddyn wedi'i nodi fel Anheddiad Cyswllt mae safle'r cais rhyw 600m i'r dwyrain o'r pentref ac
mae'n rhaid iddo gyd-fynd â gofynion TAN 6 o ran arallgyfeirio ar ffermydd.

Mae paragraff 2.1.1 TAN 6 yn dweud:

“Mae gan y system gynllunio rôl allweddol i’w chwarae wrth gefnogi cyflenwad cymunedau gwledig cynaliadwy. Gall helpu
sicrhau y cyflawnir datblygiadau priodol yn y man cywir ar yr adeg gywir drwy sicrhau bod digon o dir ar gael i ddarparu
cartrefi a chyfleoedd gwaith i bobl leol, gan helpu cynnal gwasanaethau gwledig. Ar yr un pryd, rhaid i’r system gynllunio
ymateb i’r heriau sy’n codi yn sgil y newid yn yr hinsawdd, er enghraifft drwy gynnwys yr angen i gynhyrchu ynni
adnewyddadwy.  Rhaid iddo hefyd warchod a gwella’r amgylchedd naturiol a hanesyddol a diogelu cefn gwlad a mannau
agored. Nod cyffredinol y system gynllunio yw cefnogi cymunedau gwledig sy’n fyw ac yn gweithio er mwyn iddynt fod yn
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gynaliadwy yn economaidd, yn gymdeithasol ac yn amgylcheddol. Dylai awdurdodau cynllunio geisio cryfhau cymunedau
gwledig, drwy helpu i sicrhau bod modd i’w trigolion presennol weithio a defnyddio gwasanaethau yn lleol, gan ddefnyddio
dulliau teithio carbon isel a chael cyfran uwch o’u hynni o ffynonellau adnewyddadwy lleol”

Mae paragraff 3.1.2 yn mynd ymlaen i ddweud:

“Dylai awdurdodau cynllunio gefnogi arallgyfeirio yn yr economi wledig fel modd o ddarparu cyfleoedd gwaith lleol, cynyddu
ffyniant economaidd lleol a lleihau’r angen i deithio i gael gwaith.”

Mewn perthynas â chynigion arallgyfeirio ar ffermydd, mae paragraff 3.7.1 yn dweud:

“Wrth ystyried ceisiadau cynllunio ar gyfer prosiectau arallgyfeirio ar y fferm, dylai awdurdodau cynllunio ystyried natur a
graddfa’r gweithgarwch, a chymryd camau cymesur mewn perthynas ag argaeledd trafnidiaeth gyhoeddus a’r angen i
wella’r rhwydwaith briffyrdd lleol13 14. Er y dylid ystyried yn gyntaf addasu adeiladau presennol at ddibenion cyflogaeth,
bydd adeiladau newydd sydd wedi’u lleoli a’u dylunio’n sensitif hefyd yn briodol yn aml.”

Mae Polisi LU14 y CDLl mabwysiedig yn dweud, ymhlith pethau eraill, mewn perthynas â datblygu sy’n ymwneud â
charafanau sefydlog, carafanau teithiol, lleiniau gwersylla, cabanau a llety cabanau gwyliau y bydd yn cael eu hystyried y tu
allan i’r ardal arfordirol fel a ganlyn:

" a. Caniateir safleoedd newydd ar gyfer carafanau teithiol, gwersylla a llety cabanau ar yr amod:

i. Bydd hynny, lle bo hynny’n bosibl, yn cefnogi canolbwyntiau twristiaeth strategol;

ii. Bydd yn cefnogi rôl a swyddogaeth yr anheddiad y bwriedir lleoli’r safle ynddo (neu, fel arall, yr anheddiad agosaf), lle
mae’n bosibl, drwy ddarparu cyfleusterau ychwanegol sydd ar gael at ddefnydd y gymuned;

iii. Nid yw’r cyfleusterau a gynigir drwy’r safle yn effeithio ar ddichonoldeb gwasanaethau sydd eisoes yn bodoli yn yr
anheddiad agosaf; a

iv. Cyflwynir asesiad o’r Anghenion Twristaidd ac Effeithiau Datblygu fel rhan o’r broses ymgeisio.”

Mae testun ategol y polisi yn dweud ym mharagraff 7.90:

“Mewn ardaloedd y tu allan i Ardal yr Arfordir, caniateir safleoedd newydd i garafanau teithiol, sy’n cynnwys cartrefi modur, a
meysydd gwersylla newydd cyhyd â’u bod yn briodol i’r lleoliad. Dylai safleoedd mwy gael eu lleoli o fewn neu gerllaw
Canolfannau Gwasanaethau Trefol a Chanolfannau Gwasanaethau Gwledig, lle dylai amrywiaeth ehangach o gyfleusterau a
gwasanaethau fodoli’n barod. Gellir lleoli safleoedd llai, nad ydynt efallai ond yn darparu 5 llain ac yn cynnig cyfleusterau
sylfaenol, mewn Aneddiadau Cyswllt neu gerllaw ffermydd, lle maent yn cael eu sgrinio’n briodol. Mae’r drefn hon yn cyd-
fynd â Pholisïau S02-S04.”

Er y gellir ystyried bod y bwriad yn cydymffurfio â pholisi o ran arallgyfeirio ar ffermydd a hefyd o ran meini prawf Polisi LU14
nid yw wedi'i leoli o fewn/gerllaw'r anheddiad nac yn gyfagos i'r fferm sydd tua 400m i ffwrdd. Wrth ystyried y cais, ac o
ystyried lleoliad uchel y safle yn edrych dros y pentref, gofynnodd y Swyddogion am ail-leoli'r podiau glampio yn nes at y
fferm er mwyn lleihau'r amhariad gweledol i'r dirwedd. Wrth ymateb i’r cais hwn dywedodd asiant yr ymgeisydd:

“Rydym wedi ystyried safleoedd eraill sy'n agosach i'r rheini yr adeiladwyd ar eu cyfer ym Mhendre ond mae'r rhain wedi'u
diystyru am y rhesymau a ganlyn.

- oherwydd bod topograffeg y tir yn fryniog yn bennaf yn yr ardal hon, hoffai ein cleient gadw’r tir hwn yn rhydd er mwyn
caniatáu i’r fferm ymestyn yn y dyfodol.

- mae'r holl wasanaethau yn agos i'r safle arfaethedig ac felly'n cael yr effaith leiaf bosibl ar yr amgylchedd.

- bydd y gwaith gwella arfaethedig i'r mynediad yn rhoi budd cymunedol i'r defnyddwyr presennol ar hyd y tir a hefyd i
ddefnyddwyr y ffordd drwy wella'r gwelededd ymlaen ar hyd y briffordd."

Pe bai’r podiau glampio wedi’u lleoli’n agos i’r fferm bresennol ar dir is, yna byddai cais yn cael ei ystyried yn ffafriol. Fodd
bynnag, o ystyried lleoliad uchel y safle o fewn cefn gwlad agored, ystyrir nad yw'r bwriad mewn lleoliad cynaliadwy ar gyfer
datblygiad newydd ac y byddai'n niweidio cymeriad a golwg yr ardal yn groes i bolisïau S04, LU14 y Cynllun Datblygu Lleol a
Chanllawiau Cynllunio Cenedlaethol sydd ym Mholisi Cynllunio Cymru a TAN 6. Wrth ddod i'r penderfyniad hwn mae
Swyddogion hefyd yn ymwybodol o benderfyniad diweddar yr apêl (Chwefror 1af 2022) mewn perthynas â chodi 4 pod
gwyliau yn Llethr Melyn, Trawsgoed (Cyfeirnod yr Apêl: CAS-01347-X6P3Q3). Wrth wrthod yr apêl dywedodd yr Arolygydd:

“Byddai'r datblygiad arfaethedig wedi'i leoli dros 100m o'r fferm yn Llethr Melyn. Tra bod y safle arfaethedig wedi’i osod yn
erbyn cefndir o goed a chloddiau sydd eisoes yn bodoli, mae'n safle agored ac uchel sy'n weladwy o'r briffordd a'r llwybr
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ceffylau cyfagos. Er bod plannu’n cael ei gynnig i liniaru effeithiau, mae’r bwriad yn annhebygol o gael ei sgrinio o olygfeydd
y cyhoedd ac oherwydd ei bellter o’r fferm, byddai’n ymddangos fel ffurf ddiarffordd ac ymwthiol o ddatblygiad. Rwy'n
cydnabod mai pren fyddai'r podiau, fodd bynnag byddent wedi'u gosod mewn ffurf gyfundrefnol a byddai'r twbâu twym yn
nodweddion trefol a fyddai'n ychwanegu at anghydnawsedd y bwriad. Mae'r apelydd yn cadarnhau bod cynllun y podiau o
fewn y safle wedi'i ddylunio i wynebu'r olygfa. O ystyried prif agoriad sengl y podiau a'u lleoliad ar y safle, mae'n debygol y
byddai angen cadw unrhyw blannu yn weddol isel er mwyn cadw’r golygfeydd hynny. Byddai’r bwriad yn ymddangos fel
datblygiad ar wahân ac anghydweddol nad yw’n gysylltiedig â’r fferm a byddai’n amharu ar y dirwedd amaethyddol agored a
dymunol.

Dof i’r casgliad na fyddai’r bwriad yn lleoliad cynaliadwy ar gyfer datblygiad newydd ac y byddai’n niweidio cymeriad a golwg
yr ardal yn groes i Bolisïau S04 ac LU14 y CDLl, Polisi Cynllunio Cymru a TAN 6.”

O ystyried yr uchod ac yn bennaf oherwydd lleoliad uchel y safle o fewn cefn gwlad agored, argymhellir gwrthod y cais.

PWER DIRPRWYO: 

Mae'r cais yn cael ei adrodd i'r Pwyllgor Rheoli Datblygu ar gais yr Aelod Lleol, y Cynghorydd Meirion Davies, am y
rhesymau canlynol: 

1. Cwpl ifanc gyda phlant yn ceisio arallgyfeirio i wneud bywoliaeth.

2. Mae twristiaid yn gwerthfawrogi golygfa da.

3. Dim gwrthwynebiadau lleol i'r cais.

4. Bydd newidiadau arfaethedig i'r fynedfa bresennol yn darparu budd cymunedol o ran gwella gwelededd i ddefnyddwyr y
lon a defnyddwyr y briffordd trwy ddarparu man pasio.

ARGYMHELLIAD:

Gwrthod y cais o ystyried lleoliad uchel y safle o fewn cefn gwlad agored a'i fod yn groes i Bolisïau S04 ac LU14 Cynllun
Datblygu Lleol mabwysiedig Ceredigion a'r Polisi Cynllunio Cenedlaethol sy'n ymwneud â diogelu cefn gwlad agored rhag
datblygiadau amhriodol sydd wedi'u cynnwys ym Mholisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 11, Chwefror 2021) a Nodyn Cyngor
Technegol 6 Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy.
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2.2. A210988
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Rhif y Cais / Application
Reference

A210988

Derbyniwyd / Received 06-10-2021

Y Bwriad / Proposal Residential development of 22 dwellings together with associated access roads, landscaping
and amenity space.

Lleoliad Safle
/ Site Location

Land at Ger y Cwm, Penrhyncoch, Aberystwyth, SY23 3EW

Math o Gais / Application
Type

Full Planning

Ymgeisydd / Applicant Mr Rob Berner (Ceredigion Sustainable Development), Metal Products Business Park Prospect
Road, WS7 0AE

Asiant / Agent Mr Geraint John (Geraint John Planning Ltd), Office 16 (house 1, 2nd Floor) The Maltings East
Tyndall Street, Cardiff, CF24 5EA

Y SAFLE A HANES PERTHNASOL 

Mae safle’r cais oddeutu 1.2 hectar o dir wedi ei leoli i’r dwyrain o Stad Ger y Cwm ar ochr ddwyreiniol anheddiad
Penrhyncoch.  Mae’r tir yn rhannol tir glas na ddatblygwyd a chae pêl-droed cyfredol.  Yn ffinio ag ef y mae tir amaethyddol
agored i’r dwyrain, ardal coetir bach a chwrs dŵr Nan Silo i’r de a datblygiad preswyl i’r gorllewin.  Mae mwyafrif y safle yn
rhan o ddyraniad tai H1801 yng Nghynllun Datblygu Lleol Ceredigion.  Mae’r cynnig yn rhan o Gam 6 datblygiadau ar y safle
a ddyrannwyd (cyf H1801) gyda cheisiadau a gymeradwywyd yn flaenorol sy’n ffurfio darnau o dir ar bwys (cyf A160487,
A170329, A180670) Ymhellach i hyn mae i’r gogledd o’r safle cais cynllunio a gymeradwywyd am faterion  gadwyd yn ôl (cyf
A200562)

MANYLION Y DATBLYGIAD 

Cais cynllunio llawn i godi 22 annedd a ffordd fynediad gysylltiedig, tirweddu a gofod amwynder.  Mae’r cais yma’n ymwneud
â Cham 6 y datblygiad (plotiau 85 - 106).  Mae’r ardal breswyl bellach wedi ei lleoli y tu allan i’r dyraniad ac ar dir ar bwys a
lleolir yr ardal amwynder arfaethedig mewn man canolog pan edrychir hefyd ar gamau eraill y datblygiad.  Argymhellir y
dylai’r darn tir ar yr ochr orllewinol fod yn ardal amwynder fydd hefyd yn gweithredu fel SUDS.

Mae cymysgedd o ran y math o dai fydd ar y safle, gan gynnwys tai teras, tai pâr a thai ar wahân mwy o faint.  Bydd pedwar
o’r 22 uned yn unedau fforddiadwy penodedig.  O ran cynllun, bydd yr anheddau yn debyg i gynllun ac ymddangosiad
cyfredol yr anheddau a welir ar weddill stad Ger y Cwm.

Bwriedir creu’r ffordd fynediad drwy ddatblygiad Ger y Cwm a gymeradwywyd yn flaenorol a defnyddio’r ffordd sy’n rhedeg
drwy’r stad.  Bydd y ffordd fynediad yn darparu ffordd 5.5 metr o led fydd yn parhau i mewn i’r safle.

POLISIAU A CHANLLAWIAU CYNLLUNIO PERTHNASOL:

POLISIAU CYNLLUNIO CENEDLAETHOL: 

- Cymru'r Dyfodol: Cynllun Cenedlaethol 2040

- Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 11)

POLISIAU CYNLLUNIO LLEOL:

Mae’r polisïau canlynol o’r Cynllun Datblygu Lleol yn berthnasol wrth benderfynu’r cais hwn: 

Polisi DM05: Datblygu Cynaliadwy a Lles Cynllunio

DM06 Dylunio a Chreu Lle o Safon Uchel

DM09 Dylunio a Symud

DM10 Dylunio a Thirweddu

DM13 Systemau Draenio Cynaliadwy

DM14 Cadwraeth Natur a Chysylltedd Ecolegol

DM15 Cadw Bioamrywiaeth Leol
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LU02  Gofynion sy’n ymwneud â phob Datblygiad Preswyl

LU04 Cyflawni Ystod o Anghenion Tai

LU05 Sicrhau Cyflenwi Datblygiadau Tai

LU06 Dwysedd Tai

LU24 Darparu Mannau Agored Newydd

S01 Twf Cynaliadwy

SO3  Datblygu mewn Canolfannau Gwasanaethau Gwledig

S05 Tai Fforddiadwy

YSTYRIAETHAU PERTHNASOL ERAILL

DEDDF TROSEDD AC ANHREFN 1998

Mae Adran 17(1) Deddf Troseddau ac Anhrefn 1998 yn rhoi dyletswydd ar yr Awdurdod Lleol i arfer ei swyddogaethau gan
ystyried effaith debygol gweithredu’r swyddogaethau hyn ar droseddau ac anhrefn yn ei ardal, ac i wneud popeth y gall yn
rhesymol i atal troseddau ac anhrefn. Mae’r ddyletswydd hon wedi’i hystyried wrth werthuso’r cais hwn. Ystyrir na fyddai
cynnydd sylweddol neu annerbyniol mewn troseddau ac anhrefn o ganlyniad i’r penderfyniad arfaethedig.

DEDDF CYDRADDOLDEB 2010

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn nodi nifer o ‘nodweddion gwarchodedig’, sef oed; anabledd; ailbennu rhyw;
beichiogrwydd a mamolaeth; hil; crefydd neu gredo; rhyw; cyfeiriadedd rhywiol; priodas a phartneriaeth sifil. •Mae rhoi sylw
dyledus i hybu cydraddoldeb yn cynnwys:

 •Gwaredu neu leihau’r anfanteision y mae pobl yn eu dioddef yn sgil eu nodweddion gwarchodedig; Cymryd camau i
ddiwallu anghenion pobl o grwpiau gwarchodedig lle bo’r anghenion yn wahanol i rai pobl eraill;
 •Annog pobl o grwpiau gwarchodedig i gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus neu mewn gweithgareddau eraill lle bo’u
cyfranogiad yn anghyfartal o isel.

Rhoddwyd sylw dyledus i’r ddyletswydd uchod wrth benderfynu ynghylch y cais hwn. Ystyrir na fyddai’r datblygiad
arfaethedig yn peri goblygiadau sylweddol i bobl â nodweddion gwarchodedig nac yn cael effaith arnynt sy’n fwy nag ar
unrhyw berson arall.

DEDDF LLESIANT CENEDLAETHAU'R DYFODOL (CYMRU) 2015

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn gosod dyletswydd ar y Cyngor i gymryd camau rhesymol i
arfer ei swyddogaethau i fodloni’r saith nod llesiant a geir yn y Ddeddf. Paratowyd yr adroddiad hwn gan ystyried dyletswydd
y Cyngor a’r ‘egwyddor datblygu cynaliadwy’ fel y’i gosodir yn Neddf 2015. Wrth bennu’r argymhelliad, mae’r Cyngor wedi
ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu bodloni heb amharu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i gwrdd â’u
hanghenion eu hunain.

YMATEBION YMGYNGHORI 

Cyngor Cymuned Trefeurig - Gwrthwynebu’r cynnig o ganlyniad i leihau maint yr ardal amwynder.

Priffyrdd - Dim Gwrthwynebiad ond bydd amodau

Draenio Tir - Sylwadau

Cyfoeth Naturiol Cymru - Dim gwrthwynebiad ond bydd amodau

Dwr Cymru - Dim gwrthwynebiad ond bydd amodau

CASGLIAD

Nodir yn Adran 38 (6) Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004: “Os ystyrir y cynllun datblygu at bwrpas gwneud
penderfyniad o dan Ddeddfau Cynllunio bydd yn rhaid gwneud y penderfyniad hwnnw yn unol â’r cynllun oni bai fod
ystyriaethau materion yn cyfleu fel arall”.

Mae’r cais cynllunio yma’n gofyn am ganiatâd cynllunio preswyl am 22 uned sy’n ymwneud â Cham 6 Ger y Cwm a leolir ar
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ochr ddwyreiniol anheddiad Penrhyncoch.

Mae mwyafrif helaeth y safle wedi ei ddyrannu’n ffurfiol o dan H1801 fel datblygiad preswyl yng Nghynllun Datblygu Lleol
Ceredigion.   Caiff Penrhyncoch ei ddiffinio yn y Cynllun Datblygu Lleol fel Canolfan Gwasanaeth Gwledig.

Mae Polisi S01 y Cynllun Datblygu Lleol sy’n ymwneud â Thŵf Cynaliadwy yn nodi y bydd tŵf wedi ei ffocysu ar ddarparu
cymunedau cryfach i’w cyflawni drwy ddarparu cyfle i ddatblygu.  Wrth sicrhau’r tŵf yma caiff amgylchedd ac adnoddau’r Sir
eu diogelu a’u gwella.

Polisi S03 y Cynllun Datblygu Lleol yn ymdrin â Datblygu mewn Canolfannau Gwasanaethau Gwledig ac yn cefnogi
datblygiad tai  o fewn y Canolfannau Gwasanaethau Gwledig hyd at y lefel ddarpariaeth a nodwyd ar gyfer y grŵp anheddau
ar yr amod ei fod yn unol â’r Datganiad ar y dyraniad Grŵp Anheddau a’i fod yn bodloni holl bolisïau eraill.

Mae’r ffigyrau cyfredol ar gyfer Grŵp Anheddiad Penrhyncoch yn dangos fod y Ganolfan Gwasanaeth â 27 uned yn fwy na’r
nifer a ddyrannwyd iddo.  O’r 105 uned bu i 61 gael eu cwblhau ac y mae ffigwr cyfredol o 71 uned â chaniatâd cynllunio heb
eu datblygu.  Fodd bynnag mae’n glir bod diffyg yn nifer y tai sydd ar gael mewn aneddiadau ar bwys Penrhyncoch, sef Bow
Street ac Aberystwyth ac o’r herwydd ystyrir hi’n ystyriaeth berthnasol y dylai’r targedau tai o fewn yr aneddiadau yma gael
eu hystyried.

Mae yn Bow Street lle i 57 annedd ac y mae lle i 1116 yn Aberystwyth. Yn sgil yr uchod ystyrir y bydd y cynnig am 22
annedd yn cyfrannu i’r gofyniad tai sy’n weddill o fewn Penrhyncoch yn ogystal â chyfrannu at yr angen amlwg am dai o
fewn aneddiadau cyfagos, sef Aberystwyth a Bow Street.  Ymhellach i hyn yn yr adroddiad ar Ymrwymiadau Tai y Cynllun
Datblygu Lleol ym mis Chwefror 2022 amlinellir fod gofyniad tai yn weddill ar gyfer Ceredigion gyfan o 2,100 anheddau
preswyl. Felly byddai’r egwyddor o ddarparu 22 annedd ar y safle yn cyfrannu’n bositif i dargedau tai Ceredigion.

Felly ystyrir bod y cais yn unol â pholisi S01 a S03 y Cynllun Datblygu Lleol.

Yn unol â’r hyn a amlygwyd yng Nghynllun Datblygu Lleol Ceredigion LU06 ( Dwysedd Tai)  ac o fewn y Datganiadau ar y
Grŵp Anheddiad mae’r ardal i’w ddatblygu ar gyfer y dyraniad yn ei gyfanrwydd yn cyfateb i oddeutu 2.95 hectar a chanllaw
dwysedd o 30 annedd yr hectar.  Mae’r safle sy’n rhan o’r cais cynllunio yma oddeutu 1.2 hectar os byddwch chi’n cynnwys
y gofod a nodwyd ar gyfer man amwynder.  Yn seiliedig ar y canllaw dwysedd a amlygwyd fel rhan o’r dyraniad (30 uned yr
hectar) bydd gan y safle yma’r potensial i greu 36 uned.  Mae’r cynllun arfaethedig ar gyfer y safle yn dangos yn
llwyddiannus fod 22 uned yn cyfateb â dwysedd o oddeutu 16 uned yr hectar.  Ystyrir hyn yn swm priodol y gellir ei brofi ar
gyfer y safle .  Mae’r dwysedd yn briodol gyda’r cyfyngiadau ar y safle gan gynnwys ystyried darparu Man Agored
Cyhoeddus ar hyn o bryd.

Yn seiliedig ar faint y safle  a maint yr adeiladau unigol y mae o’r farn na fyddai hyn yn or-ddatblygu’r safle ac ystyrir y bydd
pob uned yn medru mwynhau darpariaeth barcio ddigonol a man amwynder preifat digonol hefyd.  Cynlluniwyd y safle er
mwyn sicrhau na fyddai problemau o ran preifatrwydd / edrych drosodd.   Mae’r cynllun yn dangos dyluniad ac
ymddangosiad yr uned yn unol â chymeriad yr eiddo sydd ar bwys / adeiladau ym Mhenrhyncoch.

Mae'r datganiad mewn perthynas â'r safle yn nodi bod yn rhaid darparu man agored yn ogystal â chadw’r cyfleuster
cymunedol presennol (cae pêl-droed). Fel rhan o'r caniatâd cynllunio gwreiddiol ar gyfer datblygu'r safle cyfan, rhoddwyd
caniatâd hefyd i ddarparu man agored o 0.88 hectar. Mae'r cais presennol yn edrych i haneru'r ddarpariaeth honno a
darparu man agored o 0.44ha. Mae trafodaethau wedi’u cynnal mewn perthynas â darparu mannau agored mewn cysylltiad
â’r datblygiad gan fod angen i’r Awdurdod Cynllunio Lleol fod yn fodlon na fyddai unrhyw golled neu ostyngiad yn y
ddarpariaeth mannau agored oni bai y byddai unrhyw ddewis arall yn cynrychioli budd cynllunio. Daethpwyd i gytundeb
gyda’r datblygwyr y bydd cwrt caled amlbwrpas newydd sy’n mesur 30m x 18m ar gael at ddefnydd y gymuned a bydd
cwmni rheoli yn cael ei sefydlu i reoli’r cyfleuster yn ogystal â man agored glaswelltog. Bydd darpariaeth ar gael i alluogi
gosod llifoleuadau parhaol yn y cyfleuster, er na fyddant yn cael eu darparu yn ystod y cam hwn. Bydd amodau ynglŷn ag
oriau gweithredu yn cael eu gosod ar unrhyw ganiatâd cynllunio. Ystyrir bod yr elfen hon yn dderbyniol, fodd bynnag,
awgrymir bod darparu a rheoli’r gofod agored, gan gynnwys unrhyw drefniadau cyflenwi graddol, yn cael eu cynnwys yn y
cytundeb S106 (yn ogystal â’r gofyniad o ran tai fforddiadwy).

Mae materion sy’n ymwneud â diogelwch y ffyrdd gan gynnwys mynediad a pharcio; materion ecolegol, gwaith draenio a
threfniadau dŵr o’r wyneb a dŵr aflan yn dderbyniol a bwriedir defnyddio amodau cynllunio i ymdrin â hwy. 
 

Ni dderbyniwyd gwrthwynebiadau i’r cynnig naill ai oddi wrth ymgynghorai statudol na thrydydd parti oni bai am y Cyngor
Cymuned sy’n gwrthwynebu ar y sail bod y man amwynder yn llai na’r hyn a gytunwyd yn flaenorol. Gan y bwriedir cyflwyno
cyfleusterau cymunedol newydd i wneud iawn am leihau maint yr ardal amwynder presennol, ystyrir bod y trefniant
arfaethedig hwn yn gorbwyso’r gwrthwynebiad a dderbyniwyd.

I gasglu felly ystyrir bod y cais am ddatblygiad preswyl ar y safle yma’n dderbyniol mewn egwyddor ac y bydd hefyd yn
darparu budd cymunedol sylweddol, yn enwedig trwy gyflwyno gofod aml-ddefnydd cymunedol. Bydd datblygu’r safle yma
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hefyd o gymorth i’r Awdurdod Lleol wrth iddo gyflawni ei darged o ran ei Strategaeth Dai.

Felly argymhellir y dylid cymeradwyo’r cais gydag amodau a chwblhau cytundeb adran 106 ar yr elfen o dai fforddiadwy a
rheoli’r ardal man agored.

ARGYMHELLIAD:

CYMERADWYO’R cais gydag amodau a chwblhau cytundeb adran 106 ar yr elfen o dai fforddiadwy a rheoli’r man agored.
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3. Diprwydedig/Delegated
07-07-2022 - 03-08-2022

#
Cyfeirnod y Cais

/ Application
Reference

Ymgeisydd
/ Applicant

Bwriad / Proposal Lleoliad / Location
Penderfyniad /

Decision

Dyddiad
Penderfyniad

/ Decision
Issued Date

1 A200749

Derek Ford
(Derek Ford
Constructio
n Ltd)

Variation of conditions 2
(approved plans), 15
(site levels) and 16
(surface water disposal
details) and removal of
condition 17 (stability of
the Class 3 Road) of
planning permission
A050994

The Orchard, Bow
Street, Ceredigion

Caniatawyd gydag
Amodau / Approved
Subject to Conditions

27-07-2022

2 A210265
Mr Endaf
Jenkins

Erection of Steel Portal
Framed Building for the
accommodation of
manure together with all
other associated works

Bronwenllwyd,
Swyddffynnon, SY25
6AP

Caniatawyd gydag
Amodau / Approved
Subject to Conditions

21-07-2022

3 A210672
Mr V
Hesden

Proposed outline
planning consent for  the
erection of an affordable
dwelling of 142 sqm in
area with a detached
garage of 25 sqm

Plot Adj, Awel Haf Dolau,
Llandre, Aberystwyth,
SY24 5AE

Caniatawyd gydag
Amodau a Cytundeb
S106 / Approved
Subject to Conditions
and S106 Agreement

26-07-2022

4 A210692

Ms M
McAvoy
(Dyfed
Powys
Police)

Installation of CCTV
cameras, wireless links
and associated works

Various Locations Within
Aberaeron Town,
Aberaeron, SA46 0AP

Caniatawyd gydag
Amodau / Approved
Subject to Conditions

13-07-2022

5 A210693

Ms M
McAvoy
(Dyfed
Powys
Police)

Installation of CCTV
cameras, wireless links
and associated works

Various Locations Within
Aberaeron Town,
Aberaeron, SA46 0AP

Caniatawyd gydag
Amodau / Approved
Subject to Conditions

13-07-2022

6 A210990
Mrs M
Walker

Proposed extension and
alterations to dwelling

Gwynfa, Cefnllwyd,
Capel Dewi,
Aberystwyth. SY23 3HX

Caniatawyd gydag
Amodau / Approved
Subject to Conditions

08-07-2022

7 A211038
Mr Gareth
Roberts

Single detached
dwelling 

Plot Rear Brook Terrace
Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth, SY23 3RE

Gwrthodwyd /
Refused

26-07-2022

8 A211076
Mrs
Mearina
James

Proposed extension to
the existing agricultural
building for animal
housing.

Penyberth Isaf,
Penrhyncoch,
Aberystwyth, SY23 3EQ

Caniatawyd gydag
Amodau / Approved
Subject to Conditions

12-07-2022

9 A220075 Ms Towns

Necessary roofing
remedial and renovation
works to improve poor
workmanship and water
ingress of roof and roof
parapet wall.

Hen Ystablau, Pontsian,
Llandysul. SA44 4UL

Caniatâd wedi ei roi /
Consent Granted

14-07-2022
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10 A220145
Mr and Mrs
A & J
Seymour

Renovate and refurbish
Grade II Listed property,
including conservation
repair of storm damaged
roof, rebuild of unsafe
masonry walls and
chimneys, minor
rearrangement of internal
layout and upgrade of
flooring specification,
and new sustainable
heating system.

Penybont, Ponterwyd,
Aberystwyth, Ceredigion,
SY23 3JY

Caniatâd wedi ei roi /
Consent Granted

14-07-2022

11 A220147 Ms Towns`

Relocation of existing
boiler flue from
discharging onto
neighbouring property, to
protruding through the
roof.

Hen Ystablau, Pontsian,
Llandysul, SA44 4UL

Caniatâd wedi ei roi /
Consent Granted

14-07-2022

12 A220179

Mr David
Lewis
(Barcud
Cyf)

New Part M Compliant
Ramped Access from
Existing Highway to Main
Entrance of Sheltered
Housing Facility.

Afallen Deg Bow Street,
Aberystwyth,
Aberystwyth, SY24 5AZ

Caniatawyd gydag
Amodau / Approved
Subject to Conditions

26-07-2022

13 A220211
(Llandyfriog
Community
Council)

Install a defibrillator in
telephone kiosk. 

Kiosk, outside Derlwyn,
Llandyfriog, Newcastle
Emlyn. SA38 9HB

Caniatâd wedi ei roi /
Consent Granted

12-07-2022

14 A220222
Mr and Mrs
Calvert

Discharge of condition
17 on planning
application A210411
(Pollution prevention
Plan)

Land to east of Renfrew
Drive, Yhyslas, Borth,
SY24 5JY

Amod(au) wedi'u
rhyddhau yn llawn /
Condition(s) Fully
Discharged

08-07-2022

15 A220228 Mr C Ewart
Proposed improvements
to parking provisions 

25 Tregerddan, Bow
Street, Ceredigion, SY24
5AU

Caniatawyd gydag
Amodau / Approved
Subject to Conditions

07-07-2022

16 A220233
Mr and Mrs
P Rood

Proposed New Extension
Orllwyn, Tremain,
Cardigan, Ceredigion,
SA43 1SJ

Caniatawyd gydag
Amodau / Approved
Subject to Conditions

22-07-2022

17 A220237
Wendy
Gaskell

Proposed extension to
include demolition of
existing side extension 

Llwyncrwn Uchaf,
Talgarreg, Llandysul,
Ceredigion, SA44 4XJ

Caniatawyd gydag
Amodau / Approved
Subject to Conditions

22-07-2022

18 A220251
Mr John
Hopkins

Demolition of garages
and sun room to facilitate
two storey side extension

Glanystwyth, Llanfarian.
Aberystwyth, SY23 4BX

Caniatawyd gydag
Amodau / Approved
Subject to Conditions

13-07-2022

19 A220260
Mr Phil
Carrington

Proposed demolition of
previous extension &
Erection of single storey
extension

Llain, Cwmrheidol, Capel
Bangor, SY23 3NB

Caniatawyd gydag
Amodau / Approved
Subject to Conditions

25-07-2022

20 A220267
Mr M
Morgan

Proposed Alterations &
Extension to Dwelling

21 Greenland Meadows,
Cardigan, Ceredigion,
SA43 1AJ

Caniatawyd gydag
Amodau / Approved
Subject to Conditions

22-07-2022

21 A220273
Geraint &
Pheona
Thomas

Proposed extension to
the side of existing
dwelling, proposed
Verandah to rear of
property, and associated
works.

Hafan Hedd, Cardigan,
Ceredigion, SA43 1PJ

Caniatawyd gydag
Amodau / Approved
Subject to Conditions

22-07-2022

#
Cyfeirnod y Cais

/ Application
Reference

Ymgeisydd
/ Applicant

Bwriad / Proposal Lleoliad / Location
Penderfyniad /

Decision

Dyddiad
Penderfyniad

/ Decision
Issued Date
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22 A220283
Mr and Mrs
G Doyle

Extension to rear of
existing dwelling.

Pencarow, Penrhiwllan,
Llandysul, Ceredigion,
SA44 5NG

Caniatawyd gydag
Amodau / Approved
Subject to Conditions

27-07-2022

23 A220299
Ms J
Thomas

Retrospective application
for ground floor side
elevation alterations and
change of use to a 7
bedroom HMO  

43 North Parade,
Aberystwyth. SY23 2JN

Caniatawyd gydag
Amodau / Approved
Subject to Conditions

01-08-2022

24 A220300
Ms J
Thomas

Retrospective application
for internal and ground
floor side elevation
alterations to a Listed
Building

43 North Parade,
Aberystwyth. SY23 2JN

Tynnwyd yn ôl /
Withdrawn

01-08-2022

25 A220310
Mr Andrew
Martin

Proposed outbuilding for
storage purposes

Pantybeudy Hall,
Llangeitho, Tregaron.
SY25 6TT

Caniatawyd gydag
Amodau / Approved
Subject to Conditions

22-07-2022

26 A220318
Mrs Sarah
Mair
Morgans

Proposed removal of the
existing softwood sliding
sash windows and their
replacement with sliding
upvc windows,
appearance to match the
existing.

Flat 1, 16 Princess St,
Aberystwyth. SY23 1DX

Tynnwyd yn ôl /
Withdrawn

25-07-2022

27 A220328

Mrs Laura
Jones
(Llaeth
Llanfair)

Retrospective application
for 24hr. milk hut

Llanrhystud Community
Hall, Llanrhystud,
Aberystwyth, SY23 5BT

Caniatawyd gydag
Amodau / Approved
Subject to Conditions

19-07-2022

28 A220330

Mr Andrew
Davies
(Wales &
West
Housing
Association
)

Discharge of condition
13 of planning
permission A200730
(Engineering drawings,
design calculations and
surface water drainage
measures).

Aberaeron Hospital,
Princes Avenue,
Aberaeron, SA46 0JJ

Gwrthodwyd /
Refused

01-08-2022

29 A220341 Mr Davies
Modification of S106
Agreement 

Plots at Golwg y Dyffryn,
Llanwnnen, Lampeter.
SA48 7LJ

Dychwelwyd yn
annilys / Returned
Invalid

12-07-2022

30 A220348

Mr Andrew
Davies
(Wales &
West
Housing
Association
)

NMA to planning
permission A200730
(Amended plan - Addition
of 30 No. PV Panels and
1 No. rooflight per
building).

Aberaeron Hospital,
Princes Avenue,
Aberaeron, SA46 0JJ

Caniatawyd /
Approved

08-07-2022

31 A220349
Mr D
Donnachie
& Ms E Hall

Non material minor
amendment to planning
permission A210605 -
(Amended plans -
window details).

Archnoa, Heol y Llan,
Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth, SY23 3SA

Caniatawyd /
Approved

22-07-2022

32 A220357

Mr J
O'Rourke
(Prifysgol
Aberystwyt
h
University)

Discharge of condition
14 of planning
permission A210459 -
(Method Statement for
Fixtures and Fittings).

Old College, King St,
Aberystwyth & 1 & 2
New Promenade,
Aberystwyth, SY23 2BH

Caniatawyd /
Approved

11-07-2022

#
Cyfeirnod y Cais

/ Application
Reference

Ymgeisydd
/ Applicant

Bwriad / Proposal Lleoliad / Location
Penderfyniad /

Decision

Dyddiad
Penderfyniad

/ Decision
Issued Date
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33 A220365
(Tai Wales
& West
Housing )

Discharge of condition 4
of planning permission
A181180 -  (Traffic
Management Plan).

Penybanc, Penrhyncoch,
Aberystwyth, Ceredigion,
SY23 3ER

Amod(au) wedi'u
rhyddhau yn llawn /
Condition(s) Fully
Discharged

13-07-2022

34 A220370 Mr Rose

Proposed demolition and
rebuild of existing
extension, proposed
patio area to rear of
existing dwelling and all
associated works.

Frongoch, Llechryd,
Cardigan, Ceredigion,
SA43 2QL

Caniatawyd gydag
Amodau / Approved
Subject to Conditions

01-08-2022

35 A220372
Kristian
Perch

Conversion of existing
Barn into a dwelling. 

Tanrallt, Capel Bangor,
SY23 4EL

Dychwelwyd yn
annilys / Returned
Invalid

19-07-2022

36 A220379
Mr
Jonathan
Bell

Occupation of the
dwelling in breach of the
planning condition
regarding agricultural
occupancy.

Maes Gwyn, Llanfair
Clydogau, Lampeter.
SA48 8LG

Caniatawyd y
Tystysgrif / Certificate
Granted

12-07-2022

37 A220383
(Western
Power
Distribution)

Electricity lines
Tanners Cottage,
Penparc, Cardigan.
SA43 1QZ

Dim gwrthwynebiad /
No Objection

27-07-2022

38 A220395
Amy
Mawson

Erection of a two storey
side extension and rear
extension.

Glasfryn, Pennant,
Llanon, Ceredigion,
SY23 5JH

Dychwelwyd yn
annilys / Returned
Invalid

12-07-2022

39 A220406
Mr Stephen
Magee

Change of use and
conversion of derelict
forge and workshop
building to single
dwelling including
associated landscaping

Trewyddil Forge, Synod
Inn, Llandysul,
Ceredigion, SA44 6JJ

Tynnwyd yn ôl /
Withdrawn

22-07-2022

40 A220408
Mr D
Davies

Discharge condition 3 of
planning permission
A200761 - Schedule of
materials

Troedrhiwceir, Aberffrwd,
Aberystwyth. SY23 3ND

Amod(au) wedi'u
rhyddhau yn llawn /
Condition(s) Fully
Discharged

13-07-2022

41 A220409
Mr S Owen
& Miss E
Rowbotham

Discharge condition 3 of
planning permission
A210390 - Schedule of
materials

Land at Tynant,
Llangeitho, Tregaron.
SY25 6TX

Amod(au) wedi'u
rhyddhau yn llawn /
Condition(s) Fully
Discharged

13-07-2022

42 A220418

Mr and Mrs
Evan &
Maggie
Roberts

Discharge condition 4 of
planning permission
A201017 - Method
Statement

Eryl, 2 Lower Regent St,
Aberaeron. SA46 0HZ

Amod(au) wedi'u
rhyddhau yn llawn /
Condition(s) Fully
Discharged

25-07-2022

43 A220419

Mr and Mrs
Evan &
Maggie
Roberts

Discharge condition 5 of
planning permission
A201017 - Rainwater
goods specification 

Eryl, 2 Lower Regent
Street, Aberaeron,
Ceredigion, SA46 0HZ

Amod(au) wedi'u
rhyddhau yn llawn /
Condition(s) Fully
Discharged

25-07-2022

44 A220420

Mr and Mrs
Evan &
Maggie
Roberts

Discharge condition 6 of
planning permission
A201017 - Details of
junctions

Eryl, 2 Lower Regent
Street, Aberaeron,
Ceredigion, SA46 0HZ

Amod(au) wedi'u
rhyddhau yn llawn /
Condition(s) Fully
Discharged

25-07-2022

45 A220421

Mr and Mrs
Evan &
Maggie
Roberts

Discharge condition 7 of
planning permission
A201017 - Sample of
materials

Eryl, 2 Lower Regent
Street, Aberaeron,
Ceredigion, SA46 0HZ

Amod(au) wedi'u
rhyddhau yn llawn /
Condition(s) Fully
Discharged

25-07-2022

#
Cyfeirnod y Cais

/ Application
Reference

Ymgeisydd
/ Applicant

Bwriad / Proposal Lleoliad / Location
Penderfyniad /

Decision

Dyddiad
Penderfyniad

/ Decision
Issued Date

                            40 / 43
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46 A220439
Simon
Mitchell

Discharge of condition 4
from planning permission
A211009 - Bats Roosting
Method Statement 

Synod Mill Coach
House, Lon y Felin,
Cross Inn, Llandysul,
SA44 6LY

Amod(au) wedi'u
rhyddhau yn llawn /
Condition(s) Fully
Discharged

15-07-2022

#
Cyfeirnod y Cais

/ Application
Reference

Ymgeisydd
/ Applicant

Bwriad / Proposal Lleoliad / Location
Penderfyniad /

Decision

Dyddiad
Penderfyniad

/ Decision
Issued Date

                            41 / 43
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4. Penderfyniadau Apeliadau/Appeal Decisions
07-07-2022 - 03-08-2022

#

Cyfeirnod
yr Apel /
Appeal

Reference

Cais /
Gorfoda

eth /
Linked

Applicati
on /

Enforce
ment

Apeliwr /
Appellant

Rhesymau dros apelio /
Grounds for Appeal

Lleoliad / Location
Penderfyniad

Allanol / External
Decision

Dyddiad
Penderfyniad

Allanol /
External
Decision

Date

1

CAS-
01494-
S9H7F0 -
A210461

A210461
Mr T
Havard

Refusal of planning
permission

Land Affronting Lewis
Terrace Lewis Terrace,
New Quay. SA45 9PJ

Dismissed 03-08-2022

2
CAS-
01594-
H8F0N5

A200540
Sonia
Gibbon

The failure of the LPA to
give its decision within
the appropriate period

Derry Omond Railway
Halt Betws Bledrws,
Lampeter

Allowed with
Conditions

19-07-2022

                            42 / 43
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Penderfyniad ar yr Apêl Appeal Decision 
Ymweliad â safle a wnaed ar 30/3/22 Site visit made on 30/3/22 

gan Declan K Beggan   BSc (Anrh) MSc 
DipTP DipMan MRTPI 

by Declan K Beggan   BSc (Hons) MSc 
DipTP DipMan MRTPI 

Arolygydd a benodir gan Weinidogion 
Cymru 

an Inspector appointed by the Welsh 
Ministers 

Dyddiad: 03.08.2022 Date: 03.08.2022 

 
Cyf yr apêl: CAS-01494-S9H7F0 

Cyfeiriad y safle: Tir o flaen Lewis Terrace, Lewis Terrace, Ceinewydd, SA45 
9PJ  

Mae Gweinidogion Cymru wedi trosglwyddo’r awdurdod i benderfynu ar yr apêl 
hon i mi fel yr Arolygydd penodedig. 

 
• Cyflwynir yr apêl o dan adran 78 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn erbyn 

gwrthod rhoi caniatâd cynllunio. 
• Cyflwynir yr apêl gan Dr Tom Havard yn erbyn penderfyniad Cyngor Sir 

Ceredigion. 
• Disgrifir y datblygiad a gynigir fel ‘Datblygu annedd unllawr gyda mynediad, lle 

parcio ac ardal amwynder breifat cysylltiedig’. 
 

Penderfyniad 
1. Gwrthodir yr apêl. 
 
Materion Gweithdrefnol 
 
2. Ar ôl yr ymweliad safle, cyflwynodd yr apelydd gytundeb cyfreithiol Adran 106.  Mae’r 

cytundeb yn ymwneud â swm gohiriedig mewn perthynas â darparu tai fforddiadwy.  
Mae’r Cyngor yn fodlon â’i gynnwys ac wedi llofnodi’r ddogfen.  Rwyf wedi ystyried y 
cytundeb wrth bwyso a mesur yr apêl.   

Y Prif Faterion 
3. Ystyriaf mai’r prif faterion yn yr achos hwn yw effaith y datblygiad arfaethedig ar: 

• Leoliad adeiladau rhestredig cyfagos; 

• Cymeriad a golwg yr ardal amgylchynol, gan gynnwys lleoliad Ardal Gadwraeth 
Ceinewydd gerllaw; 

• Effaith y datblygiad arfaethedig ar amodau byw meddianwyr cyfagos, gan gyfeirio’n 
benodol at breifatrwydd; 

• Diogelwch ar y priffyrdd;  

Tudalen 35



Cyf yr Apêl: CAS-01494-S9H7F0 

 

 

2 

• Sefydlogrwydd tir; ac, 

• Os canfyddir niwed mewn perthynas ag unrhyw un o’r uchod, p’un a oes ystyriaethau 
eraill perthnasol sy’n ddigonol i fod yn drech na’r niwed.  

Rhesymau 
4. Mae safle’r apêl yn cynnwys llain siâp afreolaidd o dir ar lethr arfordirol y tu cefn i deras o 

anheddau wedi’u lleoli ym Marine Terrace o fewn anheddiad Ceinewydd.  Mae’r safle’n 
ffurfio rhan o 13 Marine Terrace ac yn cael ei ddefnyddio mewn cysylltiad â’r eiddo.  Yn 
ystod fy ymweliad safle, nodais fod y safle’n cynnwys pethau cysylltiedig â defnydd 
domestig, fel sied, ardal tân awyr agored, ardal eistedd, trampolîn, gwely garddwriaethol 
uchel, a theganau awyr agored plant.  Mae cerbydau’n cyrraedd y safle oddi ar Lewis 
Terrace, ac mae cerddwyr yn cyrraedd Rhif 13 o ardal ardd arall y tu cefn i’r eiddo.  Mae 
llwybr troed cyhoeddus sydd hefyd yn rhan o Lwybr Arfordir Cymru yn mynd trwy’r safle 
sy’n cysylltu Lewis Terrace â Marine Terrace.  Mae’r safle’n ffinio â’r Ardal Gadwraeth i’r 
dwyrain a’r de.  

5. Nodaf fod Datganiad Cynllunio’r apelydd yn honni, “Mae nifer o eiddo ar hyd Lewis 
Terrace, Marine Terrace a Rock Street yn rhestredig” ac mae’r rhain wedi’u hamlygu ar y 
darn o Fap Cymru Hanesyddol a gyflwynwyd.  Mae’r Datganiad Cynllunio yn nodi bod 
“nifer o’r eiddo ar hyd Lewis Terrace a Marine Terrace yn rhai rhestredig gradd II, ac 
ystyrir bod yr anheddau hyn yn rhestredig yn bennaf o ganlyniad i’w gwerth grŵp gyda 
thai teras cyffiniol”.  Mae’r adeiladau rhestredig wedi’u lleoli yn yr Ardal Gadwraeth.  

6. Mae safle’r apêl yn agos iawn i lawer o adeiladau rhestredig, y mae cwrtilau rhai ohonynt 
yn union gerllaw safle’r apêl.  Er gwaethaf amrywiadau yn yr eiddo, mae gan y rhan hon o 
Geinewydd dreflun â chymeriad pendant iawn, fel yr amlygwyd gan Cadw yn ei lythyr 
dyddiedig 3 Mawrth 2022, lle y mae’n disgrifio tair haen unigryw o derasau’n lapio o 
amgylch y llethr arfordirol gydag eiddo a adeiladwyd yn yr arddull Georgaidd hwyr yn 
bennaf ac nad yw eu patrwm stryd llinol wedi newid llawer dros y blynyddoedd.   

7. Datgelodd fy ymweliad safle nad oedd llawer o’r anheddau ar hyd Lewis Terrace, Marine 
Terrace a Rock Street yn ymddangos eu bod wedi newid llawer, gyda nodweddion fel 
stwco heb ei baentio a waliau plastr garw wedi’u paentio, toeon llechi, staciau cerrig, a 
ffenestri dalennog moel yn cynnwys 12 a 16 o fathau o gwarelau.  O nifer o olygfannau o 
amgylch Ceinewydd, mae’r haenau ar wahân o eiddo yn amlwg o ganlyniad i fannau 
gwyrdd rhyngol ar ffurf gerddi.  Mae’r nodweddion uchod, yn unigol ac ar y cyd, yn 
ychwanegu at arwyddocâd yr eiddo rhestredig fel asedau treftadaeth.     

8. Fel y nodwyd uchod, mae gan Geinewydd lawer o adeiladau rhestredig ac asedau 
treftadaeth eraill wedi’u cynnwys mewn ardal gymharol fach.  Mae patrwm yr anheddiad 
a’r Ardal Gadwraeth yn drefniant clòs o adeiladau wedi’u gwahanu gan wyrddni ac yn 
wynebu tua’r môr.  Mae llawer o eiddo cyfnod o werth pensaernïol ac arwyddocâd 
hanesyddol gerllaw safle’r apêl, sy’n arwydd o’r amgylchedd adeiledig ehangach a welir 
yn yr Ardal Gadwraeth.  Gyda’i gilydd, mae’r adeiladau hyn, y lle maen nhw’n ei 
feddiannu, eu perthynas â’i gilydd a’r mannau agored rhyngol, yn gwneud cyfraniad 
cadarnhaol at gymeriad a golwg yr Ardal Gadwraeth, ac yn cyfrannu at ei harwyddocâd fel 
ased treftadaeth.   

9. Er bod elfennau o ddatblygiad ar safle’r apêl, mae’n ymddangos o lawer o olygfannau fel 
man gwyrdd agored sy’n cydweddu’n dda â’r patrwm cyffredinol o ddatblygiad yn yr ardal 
ac yn ei adlewyrchu’n weledol; mae’n gwneud cyfraniad cadarnhaol at gymeriad a golwg 
yr Ardal Gadwraeth.   
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Adeiladau Rhestredig  

10. Mae adran 16 (2) a 66 (1) y Ddeddf [Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd 
Cadwraeth) 1990] yn mynnu bod y penderfynwr, wrth ystyried p’un ai rhoi caniatâd 
adeilad rhestredig ar gyfer unrhyw waith neu ddatblygiad sy’n effeithio ar adeilad 
rhestredig neu ei leoliad, yn rhoi ystyriaeth arbennig i ddymunoldeb gwarchod yr adeilad 
neu ei leoliad neu unrhyw nodweddion o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol 
arbennig sydd ganddo; mae Polisi Cynllunio Cymru Argraffiad 11 (PPW) a Nodyn Cyngor 
Technegol 24: Yr Amgylchedd Hanesyddol (TAN 24) yn ailadrodd y safbwynt hwn.   

11. Mae TAN 24 yn diffinio lleoliad ased hanesyddol fel bod yn cynnwys yr amgylchoedd y 
caiff ei ddeall, ei brofi a’i werthfawrogi ynddynt, gan gofleidio ei berthynas bresennol a 
blaenorol â’r dirwedd amgylchynol.  Mae PPW yn datgan ei bod yn bwysig bod y system 
gynllunio’n ceisio amddiffyn, gwarchod a gwella arwyddocâd asedau hanesyddol, ac y 
bydd hyn yn cynnwys ystyried lleoliad ased hanesyddol a allai ymestyn y tu hwnt i’w 
gwrtil.  

12. Byddai’r datblygiad arfaethedig yn arwain at annedd unllawr â tho gwastad o ddyluniad 
cyfoes.  O ran yr elfen o reswm cyntaf y Cyngor dros wrthod sy’n ymwneud ag adeilad 
rhestredig, mae’n dadlau na fyddai’r cynnig, oherwydd ei leoliad, ei ddyluniad a’i olwg, yn 
gwarchod nac yn gwella lleoliad yr adeiladau rhestredig cyfagos hynny, nac yn wir yr 
Ardal Gadwraeth, yr ymdriniaf â hi yn ddiweddarach.  Mae’r Cyngor o’r farn bod y 
datblygiad arfaethedig yn groes i gymeriad cyffredinol yr ardal ac y byddai’n arwain at 
annedd annibynnol nad yw’n cydweddu â’r ardal o ran gosodiad, graddfa ac uchder, er 
anfantais i’r adeiladau rhestredig.  

13. Er y sylweddolaf fod y cynnig yn cael ei gefnogi gan nifer o ddogfennau, fel Asesiad o’r 
Effaith ar Gymeriad y Dirwedd a’r Effaith Weledol, a Datganiad Cynllunio, ynghyd â 
chyflwyniadau apêl eraill, nid yw’r cyflwyniadau hynny’n canolbwyntio ar effaith y cynnig ar 
leoliad asedau treftadaeth.  Mae’r Ddeddf yn mynnu bod ystyriaeth arbennig (fy 
mhwyslais i) yn cael ei rhoi i warchod adeiladau rhestredig neu eu lleoliadau. 

14. Yn seiliedig ar fy arsylwadau safle ac o gofio safbwyntiau Cadw, ystyriaf fod lleoliad yr 
amryw adeiladau rhestredig yn cael ei fynegi’n gryf yn eu diddordeb pensaernïol a’u 
nodweddion cyffredin, eu gwerth grŵp fel casgliad cydlynol o adeiladau mewn arddull leol 
unigryw o fewn treflun sy’n haenog a theras ei natur yn bennaf, a hefyd wedi’i fritho â 
gwyrddni sy’n rhydd rhag datblygiad yn gyffredinol.   

15. Mae lleoliad yr amryw adeiladau rhestredig, er ei fod wedi’i wanhau ychydig gan rywfaint 
o ddatblygiad diweddar, yn cadw llawer o’r cymeriad hanesyddol a ddisgrifir uchod.  
Mewn cyferbyniad, byddai’r cynnig yn cyflwyno strwythur a fyddai, o ganlyniad i’w olwg 
fodern, yn groes i gymeriad cyffredinol adeiladau cyfagos, y mae llawer ohonynt yn 
rhestredig ac y byddai’r cynnig yn cael ei weld yng nghyd-destun eu lleoliad.  

16. Yn groes i safbwyntiau’r apelydd, er gwaethaf natur unllawr yr annedd arfaethedig a’i 
defnydd o ddeunyddiau, ystyriaf y byddai ei ffurf gyffredinol a’i golwg gyfoes yn denu 
llygad yr arsylwr, p’un a fyddai hynny o leoliad agos fel y llwybr troed cyhoeddus gerllaw 
sydd hefyd yn ffurfio rhan o Lwybr Arfordir Cymru, neu o amryw olygfannau pellach yn yr 
ardal fel o amgylch yr harbwr, ac y byddai unrhyw effeithiau’n fwy amlwg o lawer nag a 
awgrymir gan yr apelydd.  Mae lleoliad y cynnig o fewn coridor gwyrdd agored o dir yn 
ychwanegu at ei amlygrwydd, a byddai ei ddatblygiad fel y cynigir er anfantais sylweddol i 
leoliad adeiladau rhestredig gerllaw sydd â gwerth grŵp cyfunol.   

17. Byddai datblygu safle’r apêl gydag annedd yn erydu a thynnu oddi ar gymeriad cyffredinol 
yr ardal, sy’n ymddangos fel haenau pendant o derasau wedi’u lapio o amgylch y llethr 
arfordirol y mae eu ffurf stryd linol wedi’i gwasgaru a’i gwahanu gan batrwm amlwg o 
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fannau agored a llystyfiant sy’n ffurfio rhan o dreflun cydlynol sy’n caniatáu i’r patrwm 
stryd hanesyddol gael ei werthfawrogi ac sy’n rhan annatod o leoliad yr adeiladau 
rhestredig ac yn ffurfio’r cefndir iddynt.     

18. Sylweddolaf fod datblygiad adeiledig ar y safle presennol eisoes, ond mae ei effaith o 
bellter agos yn lleiafsymiol, ac yn enwedig felly o olygfeydd pell.  Sylweddolaf hefyd fod 
adeiladau eraill yn yr ardal wedi codi amryw strwythurau yn eu gerddi, ond mae’r 
strwythurau hyn yn gymedrol iawn eu graddfa ac felly nid yw eu heffaith yn gymharol yn 
weladwy â’r datblygiad arfaethedig.  Er y byddai tirweddu ychwanegol yn helpu i sgrinio’r 
datblygiad o’r golwg o fewn lleoliad yr adeiladau rhestredig, mae’n debygol o fod yn 
amlwg o hyd o bellter agos ac yn ystod misoedd y gaeaf pan fydd yr effeithiau sgrinio’n 
lleihau yn sgil colli dail.    

19. Mae’r apelydd yn dadlau bod y cynnig yn adlewyrchu anheddau y tu cefn iddo o ran 
graddfa a ffurf.  Fodd bynnag, o ran yr arwyddocâd i leoliad yr adeiladau rhestredig, mae’r 
rhain yn y lleiafrif yn sicr ac, yn wahanol i’r datblygiad arfaethedig, maen nhw’n defnyddio 
deunyddiau sy’n adlewyrchu’r rhai a ddefnyddir ar lawer o’r adeiladau rhestredig yn 
rhannol, ac maen nhw’n dilyn y patrwm/aliniad datblygu sy’n lapio o amgylch y llethr 
mewn bandiau amlwg yn gyffredinol.   

20. Sylweddolaf fod paragraff 3.16 PPW yn argymell dyluniad arloesol ac na ddylai 
penderfynwyr geisio gorfodi arddull bensaernïol benodol.  Fodd bynnag, yn yr un 
paragraff, mae PPW hefyd yn datgan bod angen i benderfynwyr archwilio’r materion yn 
fanwl ac ystyried a yw’r cynnig yn bodloni amcanion dylunio da, gan gynnwys y berthynas 
rhwng y safle a’i amgylchoedd (fy mhwyslais i), a dyna’n union beth rwyf i wedi’i wneud.    

21. Gan ddwyn yr elfennau uchod at ei gilydd, deuaf i’r casgliad y byddai’r datblygiad 
arfaethedig, am y rhesymau a roddwyd uchod, yn cael effaith niweidiol ar leoliad 
adeiladau rhestredig cyfagos er anfantais i’w harwyddocâd fel asedau treftadaeth.  O 
ganlyniad, byddai’r cynnig yn groes i’r Ddeddf, polisïau DM06 a DM07 y Cynllun Datblygu 
Lleol (CDLl), a’r polisi cynllunio cenedlaethol a geir yn PPW, yn ogystal â’r cyngor yn TAN 
24, sydd, gyda’i gilydd, yn ceisio gwarchod asedau treftadaeth fel adeiladau rhestredig.                              

Cymeriad a Golwg/Ardal Gadwraeth 

22. Mae’r ardal yn union gerllaw safle’r apêl yn cynnwys yr Ardal Gadwraeth, a nodweddir 
gan lawer o adeiladau hanesyddol nodedig sydd, er gwaethaf amrywiad, â chymeriad 
treflun pendant iawn yn sgil eu trefniant clòs wedi’i wahanu gan wyrddni a’r lle o’u 
hamgylch; gyda’i gilydd, mae’r adeiladau hyn, y lle maen nhw’n ei feddiannu a’u 
perthynas â’i gilydd, yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at gymeriad a golwg yr Ardal 
Gadwraeth, ac yn cyfrannu at ei harwyddocâd fel ased treftadaeth.      

23. Mae’r Ddeddf yn mynnu bod sylw arbennig yn cael ei roi i ddymunoldeb gwarchod neu 
wella cymeriad neu olwg Ardaloedd Cadwraeth.  Mae PPW yn datgan y bydd 
rhagdybiaeth gref yn erbyn rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiad a fyddai’n niweidio 
cymeriad neu olwg yr Ardal Gadwraeth neu ei lleoliad i lefel annerbyniol.  Fel y 
crybwyllwyd yn flaenorol, mae PPW hefyd yn nodi bod lleoliad yn ymestyn y tu hwnt i 
gwrtil ased.  Mae cyhoeddiad Cadw, “Lleoliad Asedau Hanesyddol yng Nghymru” yn 
datgan “Mae lleoliad yn aml yn ymestyn y tu hwnt i ffin eiddo ased hanesyddol unigol i 
gyd-destun tirwedd ehangach”. 

24. Mae TAN 24 yn datgan bod dynodiad ardal gadwraeth yn darparu’r sail ar gyfer polisïau a 
luniwyd i warchod neu wella pob agwedd ar gymeriad neu olwg sy’n diffinio diddordeb 
arbennig ardal: fe allai hyn gynnwys patrwm anheddiad a threfniadaeth lle a llwybrau yn 
ogystal ag arddull yr adeilad a’r math o adeilad, a’r defnydd o ddeunyddiau a manylion.  
Mae Polisi DM06 y CDLl yn datgan y dylid ystyried p’un a yw safle wedi’i leoli o fewn neu 
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gerllaw ardal gadwraeth, ac mae polisi DM07 y CDLl yn nodi y dylai datblygiad ystyried 
canllawiau cenedlaethol. 

25. Er bod y safle y tu allan i’r Ardal Gadwraeth, mae polisi cynllunio wedi cydnabod 
perthnasedd ardaloedd cadwraeth i gynlluniau y tu allan i’w ffiniau ers tro.  Mae’r safle’n 
gwneud cyfraniad cadarnhaol bach at leoliad yr Ardal Gadwraeth ar hyn o bryd o 
ganlyniad i’r ffaith mai ychydig o ddatblygiad adeiledig sydd arno a’i fod yn darparu 
ymdeimlad o natur agored, gwyrddni a gwahaniad strwythurau adeiledig sy’n ffurfio rhan o 
leoliad nid yn unig adeiladau rhestredig ond yr Ardal Gadwraeth gyffredinol.  Nid yw ei 
gyflwr presennol yn cael effaith niweidiol ar leoliadau’r amryw asedau treftadaeth gerllaw’r 
safle ar hyn o bryd.    

26. Mae’n nodedig bod ymateb Cadw i’r apêl hon yn cyfeirio at werth grŵp yr adeiladau 
rhestredig gerllaw safle’r apêl sydd o fewn yr Ardal Gadwraeth; mae unrhyw niwed i 
leoliad unrhyw un o’r asedau unigol hyn yn debygol o leihau gwerth grŵp y lleill.  O gofio 
fy nghanfyddiadau ar y prif fater cyntaf, mae’n dilyn felly y byddai’r cynnig yn niweidiol i 
gymeriad hanesyddol a golwg yr Ardal Gadwraeth a’i harwyddocâd fel ased treftadaeth, 
ac felly ni fyddai’n cael ei gwella.   

27. Wrth ddod i’r farn hon, rwyf yn ymwybodol bod nifer o anheddau ar wahân y tu cefn i’r 
safle ar dir uwch.  Fodd bynnag, mae’r rhain hyd yn oed, yn wahanol i gynnig yr apêl, er 
gwaethaf rhai ychwanegiadau modern, yn adlewyrchu elfennau o’r arddull leol yn eu 
defnydd o ddeunyddiau, y lle o amgylch anheddau a phatrwm/aliniad cyffredinol y 
datblygiad.  

28. O ran cymeriad y dirwedd, mae’r apelydd yn dadlau, yn seiliedig ar y sgrinio a ddarperir 
gan gyfuniad o dopograffeg naturiol yr ardal, eiddo preswyl rhyngol a llystyfiant, yr ystyrir 
y gallai’r safle gynnwys datblygiad preswyl newydd heb effeithiau annerbyniol ar gymeriad 
y dirwedd yn ei leoliad uniongyrchol neu’r dirwedd ehangach; anghytunaf. 

29. O ran LANDMAP, sy’n darparu offeryn asesu cymeriad y dirwedd ar gyfer Cymru, mae’r 
safle o fewn ardal agwedd Ceinewydd.  O ran yr ‘Agwedd Weledol a Synhwyraidd’, 
disgrifir bod yr ardal o werth cymedrol yn gyffredinol, a’i bod yn bentref ymyl harbwr/glan 
môr sy’n cynnwys terasau afreolaidd wedi’u gosod mewn llethrau serth o’r pentir gyda 
golygfeydd eithriadol ar hyd yr arfordir, a’r prif ganllawiau yw gwarchod a gwella craidd 
traddodiadol y pentref a datblygu arweiniad ar gyfer integreiddio datblygiad i’r dirwedd (fy 
mhwyslais i); am y rhesymau a ddisgrifiwyd eisoes uchod, nid yw’r datblygiad arfaethedig 
yn cyflawni hyn.   

30. Er gwaethaf y manylion a gyflwynwyd, byddai golygfeydd rhannol o’r annedd arfaethedig 
i’w gweld o amryw olygfannau yn yr ardal ac, fel y manylwyd uchod, byddai’r cynnig yn 
ymddangos fel strwythur modern gweladwy a fyddai’n cyferbynnu â chymeriad y treflun/y 
dirwedd amgylchynol.  Er ei fod yn agos i ddatblygiad adeiledig arall, byddai datblygu 
safle sy’n gymharol rydd rhag strwythurau yn tynnu oddi ar gymeriad y dirwedd a golwg yr 
ardal ac, yn fy marn i, yn achosi niwed annerbyniol iddynt, er gwaethaf unrhyw effeithiau 
lliniarol fel y dopograffeg leol, neu dirweddu presennol/arfaethedig.    

31. O ganlyniad i’w effaith niweidiol ar leoliad yr Ardal Gadwraeth, ni fyddai’r cynnig yn 
gwarchod nac yn gwella ei chymeriad na’i golwg.  Yn ogystal, byddai’r cynnig yn niweidio 
cymeriad tirwedd yr ardal yn annerbyniol.  Byddai hyn yn groes i bolisïau DM06, DM07 a 
DM17 y CDLl, a’r polisi cynllunio cenedlaethol a geir yn PPW, yn ogystal â’r cyngor yn 
TAN 24, sydd, gyda’i gilydd, yn ceisio gwarchod asedau treftadaeth fel ardaloedd 
cadwraeth a/neu geisio diogelu amwynderau gweledol.               

Amodau Byw 
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32. Mae ail reswm y Cyngor dros wrthod yn ymwneud ag effaith y cynnig ar amwynder eiddo 
cyfagos o ran colli preifatrwydd a theimlad canfyddedig o edrych drosodd.    

33. Mae’r safle’n cydffinio â ffin gefn yr adeiladau ar hyd Marine Terrace ac, o ganlyniad i 
dopograffeg yr ardal, mae wedi’i leoli ar lefel uwch, ychydig uwchben bondoeau’r 
adeiladau hynny yn fras.  Mae’r safle’n gymharol hael o ran ei arwynebedd a byddai’r 
annedd arfaethedig yn sefyll yn ôl gerllaw’r ffin ddwyreiniol.  Mae’r Cyngor yn derbyn na 
fyddai unrhyw edrych drosodd yn uniongyrchol o’r annedd ei hun.  Yn hytrach, dadleuir y 
byddai’r defnydd o’r safle cyffredinol at ddibenion preswyl ar wahân yn arwain at niwed yn 
sgil mwy o edrych drosodd a chanfyddiad o edrych drosodd; anghytunaf. 

34. Mae’r safle eisoes yn cael ei ddefnyddio ar gyfer parcio gan feddianwyr 13 Marine 
Terrace, ac yn ystod fy ymweliad safle, sylwais ei fod yn cynnwys pethau cysylltiedig â 
defnydd domestig, fel sied, ardal tân awyr agored, ardal eistedd, trampolîn, gwely 
garddwriaethol uchel, a theganau awyr agored plant.  Fel y derbynnir gan y Cyngor, mae 
rhywfaint o edrych drosodd o’r safle eisoes o ganlyniad i’w ddefnydd preswyl presennol.  
Mewn amgylchedd adeiledig fel hwnnw o amgylch safle’r apêl, mae rhywfaint o edrych 
drosodd ac effaith ar breifatrwydd y naill a’r llall yn anochel, ac o ganlyniad i’r defnydd 
presennol o’r safle, nid wyf o’r farn y byddai’r defnydd arfaethedig yn newid y sefyllfa 
honno i raddau perthnasol na sylweddol, yn enwedig felly o ganlyniad i effeithiau lliniarol 
sgrinio presennol ar ffurf nodweddion naturiol ar y safle ynghyd ag unrhyw blannu newydd 
i gynyddu neu atgyfnerthu’r sgrinio presennol.   

35. Yn ogystal, mae tirweddu a strwythurau presennol y tu cefn i’r adeiladau ar hyd Marine 
Terrace yn cyfyngu ar rai golygfeydd o’r safle i’r adeiladau hynny ar hyn o bryd hefyd, gan 
felly ddiogelu preifatrwydd ac edrych drosodd.    

36. Gan ddwyn yr elfennau uchod ynghyd, am y rhesymau a roddwyd yn flaenorol, ni fyddai’r 
datblygiad yn niweidiol i amwynderau preswyl eiddo cyfagos trwy gyfrwng effaith ar 
breifatrwydd/edrych drosodd, na’r canfyddiad o effeithiau o’r fath, ac felly ni fyddai’n groes 
i bolisi DM06 y CDLl sy’n ceisio diogelu amwynder preswyl, ymhlith pethau eraill.  

Diogelwch ar y Priffyrdd 

37. Mae trydydd rheswm y Cyngor dros wrthod yn ymwneud â diogelwch ar y priffyrdd, a 
godwyd gan drydydd parti hefyd.  Mae’r Cyngor yn dadlau nad yw’r safle’n cael ei 
wasanaethu gan fynediad diogel ac addas o’r briffordd o ystyried cyfyngiadau Lewis 
Terrace o ran ei lled cyfyngedig, diffyg lle diogel i gerddwyr, diffyg ardal droi benodol a 
chyfyngiadau a achosir gan barcio ar y stryd.  Adleisir barn y Cyngor gan rai cymdogion.      

38. Yn ddi-au, mae gan y rhwydwaith priffyrdd sy’n gwasanaethu safle’r apêl nifer o 
gyfyngiadau, fel ei haliniad a’i lled cyfyngedig.  Fodd bynnag, fel y gwelwyd yn 
nhystiolaeth yr Asesiad Trafnidiaeth a gyflwynwyd gan yr apelydd, byddai’r lefelau traffig 
disgwyliedig a gynhyrchir gan y cynnig yn ddibwys o ystyried y byddai uchafswm o 6 taith 
ddwyffordd ar ddiwrnodau’r wythnos ac un symudiad cerbydol yn unig yn ystod oriau brig 
nodweddiadol y bore/prynhawn.   

39. Fel y manylwyd yn yr Asesiad Trafnidiaeth, dim ond dwy ddamwain a fu yn ystod y pum 
mlynedd diwethaf ar y rhwydwaith priffyrdd lleol o amgylch y safle; mae’r data hwn yn 
dangos nad oes problem arwyddocaol o ran diogelwch ar y priffyrdd ar hyd Lewis Terrace 
nac, o ran hynny, ar fwyafrif helaeth y ffyrdd yn yr ardal.  Dangosodd fy arsylwadau safle 
fod y traffig ar Lewis Terrace yn ysgafn, fel yr adlewyrchir yn yr Asesiad Trafnidiaeth, ac 
yn fy marn i, o gofio’r hanes diogelwch lleol, mae’n ymddangos bod cerddwyr a 
cherbydau ar hyd y ffordd yn rhyngweithio’n ddiogel.  Cytunaf â chanfyddiadau’r Asesiad 
Trafnidiaeth fod y cynnydd cyfyngedig mewn traffig sy’n debygol o gael ei gynhyrchu gan 
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y datblygiad arfaethedig yn dra annhebygol o waethygu’r hanes diogelwch presennol i 
raddau a fyddai’n achosi pryder.     

40. Yn amlwg, nid yw’r rhwydwaith strydoedd sy’n gwasanaethu’r safle yn bodloni safonau 
dylunio priffyrdd modern.  Fodd bynnag, o ganlyniad i’w natur, maen nhw’n debygol o 
annog cerbydau i deithio ar gyflymder isel a disgwylir i holl ddefnyddwyr y ffyrdd fod yn 
ymwybodol o’r ffaith bod y lle’n cael ei rannu, sy’n debygol o feithrin ymwybyddiaeth uwch 
o faterion diogelwch ar y priffyrdd at ei gilydd.   

41. Yn ogystal, ac ar wahân i’r holl faterion uchod, mae’r Asesiad Trafnidiaeth yn nodi y bydd 
y datblygiad arfaethedig yn arwain at adleoli’r lle parcio presennol ar gyfer 13 Marine 
Terrace i flaen yr eiddo.  Mae’r Cyngor yn dadlau bod lle parcio heb reolaeth o flaen 13 
Marine Terrace eisoes, ac felly ni ystyrir bod y cyfiawnhad hwn yn rheswm dilys i 
wrthbwyso’r traffig a gynhyrchir gan y datblygiad arfaethedig.  

42. Bydd y cynnig yn arwain at adleoli’r lle parcio ar gyfer 13 Marine Terrace ac mae’r lle 
parcio hwnnw’n fwyaf tebygol o gael ei adleoli i flaen yr eiddo lle y ceir parcio ar y stryd.  
Yn ystod fy ymweliad safle, sylwais fod lleoedd dros ben ar Lewis Terrace a Marine 
Terrace, lle mae parcio ar y stryd yn arferol, ac er y sylweddolaf mai ciplun yn unig oedd 
hwn ar ddiwrnod ac amser penodol, roedd yn dangos bod lle parcio ar gael.  Sut bynnag, 
ystyriaf y byddai unrhyw barcio ar y stryd ychwanegol a fyddai’n deillio o’r datblygiad 
arfaethedig yn lleiafsymiol ac na fyddai’n cael llawer o effaith o ran diogelwch ar y 
priffyrdd yn yr ardal gyffredinol.  

43. O ystyried yr uchod i gyd, a ffactorau eraill fel y ffaith bod Lewis Terrace yn llwybr dim 
ffordd drwodd sy’n gwasanaethu nifer gyfyngedig o anheddau, a’r ffaith y byddai cerbydau 
sy’n defnyddio’r safle yn gallu mynd allan mewn gêr ymlaen, rwyf yn fodlon na fyddai’r 
datblygiad arfaethedig yn debygol o niweidio diogelwch ar y priffyrdd.  Felly, ni fyddai’r 
datblygiad arfaethedig yn groes i bolisi DM06 y CDLl sy’n ceisio, ymhlith pethau eraill, 
sicrhau diogelwch ar y priffyrdd.  

Sefydlogrwydd Tir 

44. Roedd pedwerydd rheswm y Cyngor dros wrthod yn ymwneud â sefydlogrwydd tir, ond yn 
ei ddatganiad achos mae’n ystyried bellach y gellir ymdrin â’r mater trwy osod amod cyn-
dechrau pe byddai’r apêl yn cael ei chaniatáu; mae’r Cyngor wedi manylu ar amod 
awgrymedig yn ei ddogfennau apêl.  Mae’r Cyngor wedi tynnu’r rheswm dros wrthod yn 
ôl, i bob pwrpas.  Nodaf fod sefydlogrwydd tir wedi cael ei godi gan drydydd parti hefyd.  
Cytunaf â’r Cyngor y gallai materion yn ymwneud â sefydlogrwydd tir dderbyn sylw’n 
ddigonol trwy amod wedi’i eirio’n briodol pe byddai’r apêl yn cael ei chaniatáu.  

 
Ystyriaethau Eraill Perthnasol 
45. Nodaf y byddai’r cynnig yn darparu annedd ychwanegol yng Ngheinewydd, yn cynnwys 

mesurau i wella ei chynaliadwyedd fel y to bywlys/gwair ac y byddai hefyd yn defnyddio tir 
llwyd, yn arwain at dacluso’r safle ac o fewn pellter cerdded o amwynderau / 
gwasanaethau.  Fodd bynnag, nid yw’r un o’r buddion hyn, naill ai’n unigol neu gyda’i 
gilydd, nac unrhyw rai eraill, fel cyfraniad ariannol yn ymwneud â thai fforddiadwy, yn 
drech na’r niwed a amlygwyd i asedau treftadaeth a’r gwrthdaro â’r Ddeddf, y cynllun 
datblygu, a pholisi/canllawiau cynllunio cenedlaethol sy’n ceisio diogelu asedau o’r fath.   

Materion Eraill 
46. Nodaf bryderon yr apelydd ynglŷn â’r ffordd yr ymdriniodd y Cyngor â’r cais cynllunio o 

ran materion treftadaeth, ond nid yw hynny’n newid fy asesiad o’r rhinweddau cynllunio 
sy’n gysylltiedig â’r cynnig.   
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47. I gefnogi ei safbwynt, tynnodd yr apelydd fy sylw at ddatblygiad arall yn yr ardal a 
ganiatawyd gan y Cyngor.  Fodd bynnag, nid oes gennyf y manylion llawn a lywiodd y 
penderfyniadau hynny.  Sut bynnag, mae’n rhaid i bob cais gael ei ystyried ar sail ei 
rinweddau ei hun, ac rwyf wedi penderfynu ar yr apêl hon ar sail y dystiolaeth a 
gyflwynwyd.   

48. Yn ei ddatganiad apêl o dan y pennawd “graddfa”, mae’r apelydd yn cyfeirio at y ffaith nad 
oedd Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwrthwynebu’r cynnig o ran ei leoliad mewn perthynas 
ag Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Bae Ceredigion.  Fodd bynnag, mae ymateb Cyfoeth 
Naturiol Cymru yn ymwneud â dynodiad yr ACA fel y bo’n berthnasol i nodweddion 
ecolegol yn unig; nid yw nodweddion o’r fath yn destun dadl.  

Cydbwysedd Cyffredinol a Chasgliadau 

49. Er fy mod wedi penderfynu o blaid yr apelydd o ran tri o’r pedwar rheswm dros wrthod, 
rwyf wedi penderfynu na fyddai’r datblygiad arfaethedig yn darparu safle addas ar gyfer 
tai o ystyried yr effaith niweidiol ar asedau treftadaeth a chymeriad a golwg yr ardal.  Ni 
fyddai unrhyw faterion o blaid y cynnig yn drech na’r niwed sylweddol a amlygwyd yn 
flaenorol nac yn ei orbwyso.  Felly, ar ôl ystyried yr holl dystiolaeth sydd ger fy mron, ac 
am y rhesymau a roddwyd uchod, deuaf i’r casgliad y dylai’r apêl gael ei gwrthod. 

50.  Wrth ddod i’m penderfyniad, rwyf wedi ystyried gofynion adrannau 3 a 5 Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (‘y Ddeddf’).  Rwyf o’r farn bod y penderfyniad hwn 
yn unol ag egwyddor datblygu cynaliadwy’r Ddeddf trwy ei gyfraniad tuag at un neu fwy o 
amcanion llesiant Gweinidogion Cymru, fel sy’n ofynnol gan adran 8 y Ddeddf. 

Declan K Beggan 
Arolygydd 
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Penderfyniad ar yr Apêl Appeal Decision 
Ymweliad â safle a wnaed ar 17/05/2022 Site visit made on 17/05/2022 

gan A L McCooey BA (Anrh) MSc by A L McCooey BA (Hons) MSc 

Arolygydd a benodir gan Weinidogion 
Cymru 

an Inspector appointed by the Welsh 
Ministers 

Dyddiad: 19/07/2022 Date: 19/07/2022 
 

Cyf yr apêl: CAS-01594-H8FON5 

Cyfeiriad y safle: Arhosfa Drenau Derry Ormond, Betws Bledrws, Llanbedr Pont 
Steffan, SA48 8NP 

Mae Gweinidogion Cymru wedi trosglwyddo’r awdurdod i benderfynu ar yr apêl 
hon i mi fel yr Arolygydd penodedig. 

 
• Cyflwynir yr apêl o dan adran 78 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn erbyn 

methiant i roi hysbysiad o benderfyniad ar gais am ganiatâd cynllunio o fewn y 
cyfnod rhagnodedig. 

• Cyflwynir yr apêl gan Ms Sonia Gibbon yn erbyn penderfyniad Cyngor Sir 
Ceredigion.  

• Y datblygiad a gynigir yw newid defnydd o hen arhosfa drenau i uned llety gwyliau. 
 

 

Penderfyniad 
 Caniateir yr apêl a rhoddir caniatâd cynllunio ar gyfer newid defnydd o hen arhosfa 

drenau i uned llety gwyliau yn Arhosfa Drenau Derry Ormond, Betws Bledrws, Llanbedr 
Pont Steffan, SA48 8NP, yn unol â thelerau’r cais, Cyf A200540, dyddiedig 6 Gorffennaf 
2020, yn ddarostyngedig i’r amodau a nodir yn yr atodlen i’r llythyr penderfyniad hwn. 

Mater Gweithdrefnol 
 Cyflwynwyd y cais ym mis Gorffennaf 2020 a rhoddwyd adroddiad arno i’r pwyllgor 

perthnasol ym mis Ionawr 2021 gydag argymhelliad i’w wrthod.  Penderfynodd aelodau’r 
pwyllgor gefnogi’r cais.  Fodd bynnag, cyn y gallai’r penderfyniad gael ei gyhoeddi, 
rhoddodd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wybod i’r Awdurdod Cynllunio Lleol fod Ardal 
Cadwraeth Arbennig (ACA) Afon Teifi yn methu o ganlyniad i lefelau uchel o ffosffadau.  
Dywedwyd wrth y Cyngor y byddai angen Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd.  Roedd 
trafodaethau ynglŷn ag arweiniad CNC yn mynd rhagddynt pan benderfynodd yr apelydd 
apelio yn erbyn diffyg penderfyniad.  Er gwaethaf penderfyniad y Pwyllgor Rheoli 
Datblygu i gefnogi’r cais yn amodol ar ddatrys materion ecolegol yn foddhaol, mae’r 
swyddogion wedi cyflwyno achos y Cyngor bod y cynnig yn annerbyniol am 4 rheswm. 
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Y Prif Faterion 
 Y prif faterion yn yr achos hwn yw: 

• P’un a fyddai’r cynnig yn dderbyniol yng nghefn gwlad o dan Bolisi LU14 o ran ei 
gyflwr ffisegol; 

• Effaith y cynnig ar ddiogelwch ar y priffyrdd; 

• Effaith y trefniadau draenio arfaethedig ar Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Afon Teifi. 

Rhesymau 
 Mae’r cais yn ymwneud ag arhosfa drenau Derry Ormond (gorsaf fach) ger Betws 

Bledrws.  Defnyddiwyd yr arhosfa ar y cyd â hen linell reilffordd Aberystwyth i Gaerfyrddin, 
a gaeodd yn y 1960au.  Mae’r arhosfa ar blatfform uchel ac mae’r hen linell reilffordd o’i 
blaen.  Cyrhaeddir yr adeilad o’r A485 trwy lôn sy’n gwasanaethu sawl fferm.  Mae’r 
cynnig yn cynnwys trawsnewid yr adeilad presennol yn uned wyliau hunanarlwyo ag un 
ystafell wely.  Cynigir darparu ardal barcio ger y lôn. 

 Mae aneddiadau a nodir yng Nghynllun Datblygu Lleol (CDLl) Ceredigion wedi’u 
dosbarthu’n Ganolfannau Gwasanaeth Trefol neu Wledig ac Aneddiadau Cysylltiedig.  
Mae Betws Bledrws yn Anheddiad Cysylltiedig.  Mae Polisi LU16 (3) yn ymdrin â Llety 
Twristiaeth mewn lleoliadau y tu allan i Ganolfannau Gwasanaeth Trefol neu Wledig ac 
Aneddiadau Cysylltiedig.  Mae’r polisi’n annog ac yn cefnogi trawsnewid adeiladau 
presennol yn fathau eraill o lety i dwristiaid ar yr amod bod yr adeiladau’n gadarn yn 
strwythurol ac na fydd angen gwneud newidiadau allanol mawr iddynt.  Nodaf fod y CDLl 
yn annog datblygu twristiaeth gynaliadwy a darparu cyfleusterau twristiaeth ychwanegol, 
ar yr un pryd â sicrhau bod llety wedi’i leoli’n briodol.  Mae testun ategol Polisi LU14 (sy’n 
ymdrin â datblygiad sy’n cynnwys carafannau, gwersylla, cabanau gwyliau a chabanau) 
yn datgan bod llety mewndirol yn ddiffygiol yn gyffredinol a bod angen ei gryfhau yn y 
rhan fwyaf o sectorau.  
Polisi LU16  

 Y mater allweddol a godwyd yw p’un a yw’r adeilad yn gadarn yn strwythurol. Mae 
Gwasanaeth Rheoli Adeiladu’r Cyngor wedi dod i’r casgliad bod y ffrâm bren sy’n ffurfio 
mwyafrif yr adeilad y tu hwnt i’w hatgyweirio, a bod y to a’r llawr yr un mor adfeiliedig.  
Mae sawl cefnogwr yn cyfeirio at werth treftadaeth yr adeilad.  Dyma’r orsaf olaf sy’n 
weddill ar yr hen linell reilffordd hon.  Mae un cefnogwr wedi bod yn gyfrifol am adfer ac 
ailadeiladu sawl un o strwythurau Rheilffordd Gwili Caerfyrddin.  Mae wedi ystyried cyflwr 
yr adeilad ac yn dod i’r casgliad bod llawer ohono’n parhau i fod yn gyflawn.  Mae’n 
dadlau y gellir atgyweirio’r ffrâm bren, bod y waliau’n gyfan ac y gellir defnyddio’r llechi 
presennol wrth atgyweirio.  Mae cofnodion cyfarfod Pwyllgor Rheoli Datblygu’r Cyngor yn 
nodi y dylai’r cais gael ei gymeradwyo.  Mae’r rhesymau’n cyfeirio at bwysigrwydd cynnal 
gwerth treftadaeth a hanesyddol yr adeilad, y cyfraniad y byddai’r cynnig yn ei wneud at yr 
economi leol a’r ffaith y byddai’r adeilad yn cael ei achub a’i ailddefnyddio.    

 Cytunaf fod yr adeilad syml hwn yn ased treftadaeth heb ei ddynodi sy’n bwysig.  Bydd y 
cynnig yn sicrhau ei ddiogelwch trwy ei ddychwelyd i ddefnydd.  Mae’r dystiolaeth ynglŷn 
â’i gyflwr strwythurol yn wrthgyferbyniol.  Mae’n glir o’r cynlluniau y gellir cadw ac 
ailddefnyddio’r deunyddiau presennol, i raddau helaeth, yn rhan o’r gwaith adfer a 
thrawsnewid.  Bydd dyluniad a golwg yr adeilad yn cael eu cadw.  Byddai’r cynnig yn 
cefnogi’r diwydiant twristiaeth lleol mewn ardal lle y mae angen ei gryfhau.  Yn yr holl 
amgylchiadau hyn, deuaf i’r casgliad y byddai’r cynnig yn cydymffurfio â Pholisi LU16.  
Diogelwch ar y Priffyrdd 
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 Nid oedd yr Awdurdod Priffyrdd wedi gwrthwynebu’r cynnig yn wreiddiol oherwydd 
ystyriwyd ei fod yn drawsnewid adeilad presennol.  Er bod y defnydd arfaethedig yr un 
fath, rhoddwyd barn ddiwygiedig yn dilyn sylwadau’r Gwasanaeth Rheoli Adeiladu ar 
gyflwr yr adeilad.  Nid yw’r pryderon diogelwch ar y priffyrdd wedi’u hamlinellu’n fanwl yn 
ymateb diwygiedig yr Awdurdod Priffyrdd.  Mae’r datganiad apêl yn cyfeirio at ddiffygion o 
ran mynediad i’r safle wrth y briffordd a diffyg lleoedd mynd heibio ar hyd y briffordd.  
Mae’r lôn bresennol yn gul ac yn gwasanaethu nifer fach o eiddo yn unig.  O ganlyniad, 
mae swm y traffig a’i gyflymder yn isel.  Mae gwelededd da i’r dde wrth ddod allan a 
byddai lleoli priodol yn sicrhau y gellir cynyddu gwelededd i’r chwith i’r eithaf.  Ystyriaf y 
gellir darparu gwelededd digonol.  Er nad oes llawer o leoedd i fynd heibio ar y lôn, ni 
ddarparwyd tystiolaeth fod hyn wedi arwain at unrhyw broblemau diogelwch ar y priffyrdd.  
Byddai’r cynnig ar gyfer llety gwyliau 1 ystafell wely yn ychwanegu lefelau cymedrol yn 
unig o draffig ar y briffordd.  O ystyried yr amgylchiadau hyn, nid wyf yn credu y byddai 
cyfiawnhad dros wrthod ar sail diogelwch ar y priffyrdd.  
Yr effaith ar gyflwr ACA Afon Teifi 

 Mae CNC wedi cynghori’r Awdurdod Cynllunio Lleol bod y safle o fewn dalgylch ACA Afon 
Teifi a bod yr afon hon yn un sy’n sensitif i ffosfforws.  Cynhaliodd yr Awdurdod Cynllunio 
Lleol Asesiad Priodol o dan y Rheoliadau Cynefinoedd.  Mae CNC wedi cadarnhau sawl 
gwaith nad yw’n disgwyl y byddai’r cynnig yn cael effaith niweidiol ar gyfanrwydd yr ACA 
ar yr amod bod y trefniadau draenio penodedig a’r ffos ddraenio’n cael eu darparu.  Rwyf 
wedi cynnal Asesiad Priodol o dan y Rheoliadau Cynefinoedd (gweler yr Atodiad) ac wedi 
dod i gasgliad tebyg.  Nid yw’r safle o fewn ardal â charthffos, felly mae defnyddio 
cyfleuster parod i drin carthion yn dderbyniol o dan Gylchlythyr 008/2018.  Nid oes 
rheswm dros wrthod caniatâd cynllunio ar y sail hon. 

Materion Eraill 
 Mynegwyd pryder gan Traws Link Cymru ynglŷn ag effaith niweidiol ar y posibilrwydd o 
ailagor yr hen linell reilffordd.  Roedd y Cyngor o’r farn nad oedd y cynnig yn cyd-fynd yn 
llwyr â Pholisi DM04, sy’n cyfeirio at ailddefnyddio hen linellau rheilffyrdd ar gyfer teithio 
cynaliadwy.  Mae’r adeilad ar yr hen blatfform i ffwrdd oddi wrth y llinell.  Ni fyddai’r ardal 
barcio’n rhwystro unrhyw ailddefnydd posibl pe byddai’r tir yn cael ei gaffael at ddibenion 
o’r fath.  Am y rhesymau hyn, nid wyf o’r farn y byddai’r cynnig yn gwrthdaro â Pholisi 
DM04. 
 Mae’r apelydd yn cyfeirio at anghysondeb ar ran yr Awdurdod Cynllunio Lleol oherwydd 
cymeradwywyd cais am 2 gaban yn 2019.  Mae cyd-destun polisi gwahanol yn berthnasol 
i ystyried ceisiadau ar gyfer cabanau (Polisi LU14), ac felly ni ellir cymharu 
amgylchiadau’r achos a nodwyd â chynnig yr apêl.   

Amodau 
 Rwyf wedi ystyried yr amodau a awgrymwyd gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol.  Nid oes 
angen amod 4 oherwydd bod y cais ar gyfer newid defnydd ac mae amod 2 yn mynnu 
bod y datblygiad yn cael ei gynnal yn unol â’r cynlluniau cymeradwy.  Gellir disodli 
amodau 5, 6 a 7 gan un amod sy’n mynnu bod manylion y trefniadau mynediad a 
pharcio’n cael eu cyflwyno i’r Awdurdod Cynllunio Lleol er mwyn eu cymeradwyo.  Mae 
angen amod 8 i sicrhau bod y defnydd fel uned wyliau’n cael ei reoli.  Mae Argymhellion 
yr Adroddiad Arolwg Ystlumod (gweler amod 2) yn mynnu bod blychau nythu ystlumod ac 
adar yn cael eu darparu ar y safle.  Mae’r gwelliannau hyn yn angenrheidiol a byddent yn 
bodloni gofynion Polisi 9 Cymru’r Dyfodol, sy’n ceisio gwella bioamrywiaeth.  
 Rwyf wedi ychwanegu amod sy’n gofyn am fanylion y cyfleuster parod i drin carthion a 
chynllun cynnal a chadw.  Mae’r amod hefyd yn mynnu bod y mesurau hyn yn cael eu 
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gweithredu yn rhan o’r datblygiad.  Mae’r amod hwn yn angenrheidiol am y rhesymau a 
nodir yn yr Asesiad Priodol.    

Casgliad 
 Rwyf wedi canfod nad yw’r rhesymau awgrymedig dros wrthod wedi cael eu hategu am y 
rhesymau a roddwyd.  Deuaf i’r casgliad y byddai’r cynnig yn cydymffurfio â Pholisi LU16 
ac felly gofynion Polisi strategol SO4.  Fel y nodwyd uchod, byddai’r cynnig hefyd yn 
cydymffurfio â Pholisi DM03 a DM04.  Ni fyddai’r cynnig yn cael effaith niweidiol ar 
gyfanrwydd yr ACA.  Ar ôl ystyried yr holl wybodaeth berthnasol, deuaf i’r casgliad y dylid 
caniatáu’r apêl. 
 Wrth ddod i’m penderfyniad, rwyf wedi ystyried gofynion adrannau 3 a 5 Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (‘y Ddeddf’).  Rwyf o’r farn bod y penderfyniad hwn 
yn unol ag egwyddor datblygu cynaliadwy’r Ddeddf trwy ei gyfraniad tuag at un neu fwy o 
amcanion llesiant Gweinidogion Cymru.  

 

A L McCooey 
Arolygydd 

 

 

ATODLEN AMODAU 

1) Bydd y datblygiad yn dechrau o fewn pum mlynedd o ddyddiad y penderfyniad hwn. 
Rheswm: I gydymffurfio ag Adran 91 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.  

2) Bydd y datblygiad yn cael ei gynnal yn unol â’r cynlluniau a’r dogfennau cymeradwy 
canlynol: 1610-01 Rev D, Ffos Suddfan Draenio Dŵr Budr Well (Colin Brown 
Environmental Ltd, cbe/SD/007/10.15) ac Argymhellion yr Adroddiad Arolwg Ystlumod 
gan I & G Ecological Consulting dyddiedig 26/6/2020. 
Rheswm: I sicrhau bod y datblygiad yn cael ei gynnal yn unol â’r dogfennau, 
cynlluniau a lluniadau cymeradwy a gyflwynwyd gyda’r cais. 

3) Bydd y datblygiad yn cael ei gynnal gan gyd-fynd yn llwyr ag argymhellion y ‘Cynllun 
Rheoli Amgylcheddol i osgoi llygredd a niwed posibl i fioamrywiaeth yn Hen Arhosfa 
Drenau Derry Ormond, Betws Bledrws, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 8NU’ 
(I & G Ecological Consulting, Ionawr 2021. 
Rheswm: I warchod yr amgylchedd dŵr yn ystod adeiladu yn unol â pholisïau DM15 a 
DM22 y CDLl ac i warchod nodweddion cymwys ACA Afon Teifi yn unol â 
deddfwriaeth a pholisïau cenedlaethol a pholisi DM14 y CDLl.  

4) Ni chaiff unrhyw ddatblygiad ddigwydd hyd nes bod manylion y cyfleuster parod 
arfaethedig i drin carthion a chynllun cynnal a chadw wedi cael eu cyflwyno i’r 
Awdurdod Cynllunio Lleol a’u cymeradwyo ganddo’n ysgrifenedig. 
Ni cheir defnyddio’r adeilad a ganiateir trwy hyn hyd nes bod y cyfleuster parod 
cymeradwy i drin carthion wedi cael ei osod.  Bydd y cyfleuster parod i drin carthion yn 
cael ei gynnal a’i gadw yn unol â’r cynllun cynnal a chadw cymeradwy am gyn hired ag 
y bydd y datblygiad a ganiateir trwy hyn yn bodoli.   
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Rheswm: I warchod yr amgylchedd dŵr yn ystod adeiladu yn unol â pholisïau DM15 a 
DM22 y CDLl ac i warchod nodweddion cymwys ACA Afon Teifi yn unol â 
deddfwriaeth a pholisïau cenedlaethol a pholisi DM14 y CDLl. 

5) Ni cheir defnyddio’r datblygiad hyd nes bod manylion y fynedfa a’r cyfleusterau parcio 
a throi arfaethedig wedi cael eu cyflwyno i’r Awdurdod Cynllunio Lleol a’u cymeradwyo 
ganddo.  Bydd y datblygiad yn cael ei gwblhau yn unol â’r manylion cymeradwy ac yn 
cael ei gadw fel y cymeradwywyd am byth. 
Rheswm: I sicrhau bod trefniadau mynediad a pharcio priodol yn cael eu darparu i 
wasanaethu’r datblygiad er mwyn diogelwch ar y ffyrdd a llif rhydd traffig yn unol â 
Pholisi DM03 a TAN18. 

6) Bydd y datblygiad y rhoddir caniatâd cynllunio iddo trwy hyn yn cael ei feddiannu fel 
llety gwyliau yn unig ac ni fydd yn cael ei feddiannu fel unig neu brif breswylfan 
unigolyn.  Bydd cofrestr gyfredol yn cael ei chadw yn y llety gwyliau a ganiateir trwy 
hyn a bydd ar gael i’w harchwilio gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol ar gais.  Bydd y 
gofrestr yn cynnwys manylion enwau holl feddianwyr y llety, eu prif gyfeiriadau cartref 
a'u dyddiad cyrraedd a gadael y llety.  
Rheswm: I sicrhau bod y datblygiad arfaethedig yn aros yn uned wyliau yn hytrach 
nag uned breswyl yn unol â’r polisïau strategol yn y Cynllun Datblygu Lleol.   
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Atodiad  

Asesiad Priodol o dan y Rheoliadau Cynefinoedd  

1. Amlinellir yr angen am Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) o fewn Erthygl 6 
Cyfarwyddeb Cynefinoedd 1992 y Comisiwn Ewropeaidd, sydd wedi’i throsi’n Gyfraith 
Prydain gan Reoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017 (y 
Rheoliadau).  Mae’n rhaid i’r awdurdod cymwys benderfynu p’un a all ‘effeithiau 
arwyddocaol tebygol’ y prosiect (ar ei ben ei hun neu ar y cyd â chynlluniau neu 
brosiectau eraill) gael eu diystyru yn seiliedig ar y wybodaeth a ddarperir gan y 
partïon.  Caiff yr awdurdod cymwys gytuno â’r prosiect dim ond ar ôl canfod na fydd yn 
cael effaith niweidiol ar gyfanrwydd y safle Ewropeaidd.  Gallai’r prosiect effeithio ar 
Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Afon Teifi, ac felly mae’n rhaid cynnal Asesiad 
Priodol. 

2. Darparodd yr Awdurdod Cynllunio Lleol Asesiad Priodol drafft sy’n amlinellu’r 
rhesymau dros ddynodi’r ACA a’i nodweddion cymwys.  Mae’r Asesiad Priodol drafft 
yn cynnwys cam sgrinio, sy’n dod i’r casgliad bod angen Asesiad Priodol, a hefyd 
asesiad ar y cyd, sy’n dod i’r casgliad na fyddai unrhyw effeithiau arwyddocaol 
gweddilliol i’w hystyried ar y cyd â phrosiectau eraill. 

3. Mae’r apelydd wedi darparu gwybodaeth ddraenio i ddangos na fyddai’r datblygiad yn 
cynyddu ffosffadau sy’n mynd i mewn i’r ACA o ganlyniad i gynhyrchu dŵr gwastraff.  
Cynigir ffos suddfan dŵr well i wasanaethu’r datblygiad a fydd yn sicrhau bod elifion yn 
cael eu trin yn ddigonol o fewn y tir, gan atal ffosffadau rhag mynd i mewn i’r ACA.  
Mae gwybodaeth gan y cyflenwr am y cyfleuster parod arfaethedig i drin carthion yn 
dangos ei fod wedi’i ddylunio i gael ei wacáu cyn lleied â phosibl, h.y. unwaith bob 10 
mlynedd.    

4. Nodaf fod yr Awdurdod Cynllunio Lleol a CNC o’r farn y byddai’r trefniadau hyn yn 
sicrhau na fyddai unrhyw effaith niweidiol ar gyfanrwydd yr ACA.  Fodd bynnag, roedd 
yr Awdurdod Cynllunio Lleol wedi sôn am effeithiau posibl ar yr ACA yn sgil gwaredu’r 
slwtsh sy’n gysylltiedig â’r cyfleuster parod i drin carthion.  Fe’m harweinir gan gyngor 
CNC, sy’n datgan:  
O ystyried bod slwtsh yn cynnwys cyfran fach o’r ffosfforws cyfan o systemau dŵr 
gwastraff preifat heb dechnolegau lleihau (e.e. dos cemegol), ffosfforws mewn elifion 
sy’n cyflwyno’r risg fwyaf i’r amgylchedd afonydd o systemau carthffosiaeth preifat.  
Gan roi ystyriaeth ychwanegol i’r fframwaith rheoleiddiol presennol sydd ar waith ar 
gyfer cludo, trin a gwaredu slwtsh system breifat, rydym o’r farn y gall Awdurdodau 
Cynllunio ddod i’r casgliad yn rhesymol bod gwaredu slwtsh o systemau trin 
carthffosiaeth preifat newydd yn annhebygol o gael effaith arwyddocaol ar ACA afon. 
O ystyried hyn yng nghyd-destun achos Arhosfa Drenau Derry Ormond, cynghorwn o 
hyd nad ydym yn disgwyl y byddai effaith niweidiol ar gyfanrwydd yr ACA, ar yr amod 
bod y cyfleuster parod i drin carthion a’r mesur draenio tir (ffos well) penodedig yn cael 
eu rhoi ar waith. 

5. Dangosir y cyfleuster parod i drin carthion a’r mesur draenio tir (ffos well) ar y 
cynlluniau cymeradwy.  Bydd angen manylion ychwanegol am y cyfleuster a’r 
trefniadau cynnal a chadw fel amod o’r caniatâd cynllunio.  Felly, deuaf i’r casgliad na 
fyddai’r cynllun, naill ai ar ei ben ei hun neu ar y cyd â phrosiectau eraill, yn cael effaith 
niweidiol ar gyfanrwydd ACA Afon Teifi, a bod hyn y tu hwnt i amheuaeth wyddonol 
resymol. 
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6. Gellir mynd i’r afael ag effeithiau llygredd posibl eraill a achosir gan newidiadau i 
gemeg y dŵr neu ddyddodion silt a gwaddodion yn ystod adeiladu trwy amod sy’n 
mynnu bod y datblygiad yn cael ei gynnal yn unol ag argymhellion y Cynllun Rheoli 
Amgylcheddol a gyflwynwyd, a fyddai’n osgoi llygredd a niwed posibl i fioamrywiaeth. 
Casgliad 

7. Yn ddarostyngedig i osod yr amod uchod ar y caniatâd cynllunio, deuaf i’r casgliad na 
fyddai’r prosiect yn cael effaith niweidiol ar gyfanrwydd ACA Afon Teifi. 
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Penderfyniad ar gostau Costs Decision 
Ymweliad â safle a wnaed ar 17/05/2022 Site visit made on 17/05/2022 

gan A L McCooey BA (Anrh) MSc by A L McCooey BA (Hons) MSc 

Arolygydd a benodir gan Weinidogion 
Cymru 

an Inspector appointed by the Welsh 
Ministers 

Dyddiad: 19/07/2022 Date: 19/07/2022 
 

Cais am gostau mewn perthynas ag Apêl Cyf: CAS-01594-H8FON5 

Cyfeiriad y safle: Arhosfa Drenau Derry Ormond, Betws Bledrws, Llanbedr Pont 
Steffan, SA48 8NP 

Mae Gweinidogion Cymru wedi trosglwyddo’r awdurdod i benderfynu ar y cais 
hwn i mi fel yr Arolygydd penodedig. 

 
• Cyflwynir y cais o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, adrannau 78, 322C 

ac Atodlen 6. 
• Cyflwynir y cais gan Ms Sonia Gibbon am ddyfarnu costau yn erbyn Cyngor Sir 

Ceredigion. 
• Roedd yr apêl yn erbyn methiant y Cyngor i roi hysbysiad o’i benderfyniad o fewn 

y cyfnod rhagnodedig ar gais am ganiatâd cynllunio ar gyfer newid defnydd o hen 
arhosfa drenau i uned llety gwyliau.  

 
 

Penderfyniad 
 Gwrthodir y cais am ddyfarnu costau. 

Rhesymau 
 Mae’r Atodiad Adran 12 ‘Dyfarnu Costau’ yn y Llawlyfr Rheoli Datblygu (‘yr Atodiad’) yn 

cynghori, ni waeth beth fo canlyniad apêl, ceir dyfarnu costau dim ond yn erbyn parti sydd 
wedi ymddwyn yn afresymol, gan felly achosi i’r parti sy’n gwneud cais am gostau fynd i 
draul ddiangen neu wastraff yn ystod proses yr apêl. 

 Derbyniwyd yr apêl ar 20 Ionawr 2022.  Mae’r apelydd yn dadlau nad yw’r Awdurdod 
Cynllunio Lleol wedi gweithredu mewn ffordd amserol a’i fod wedi achosi oedi mawr wrth 
ddelio â’r cais.  Honnir nad oedd y Cyngor wedi rhoi gwybod i’r apelydd am wybodaeth 
newydd.  Mae hyn wedi arwain at golli gwerth blwyddyn o incwm.   

 Bu oedi wrth benderfynu ar y cais oherwydd hysbysiad gan Cyfoeth Naturiol Cymru 
(CNC) y gallai’r datblygiad achosi llygredd ffosffad i Ardaloedd Cadwraeth Arbennig 
(ACAau) afonol.  Felly, roedd yn ofynnol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol gynnal Asesiad 
Rheoliadau Cynefinoedd.  Paratowyd hwnnw mewn modd amserol.  Roedd gan yr 
Awdurdod Cynllunio Lleol bryder gweddilliol ynglŷn â gwaredu slwtsh yn gyfnodol o 
gyfleuster parod preifat i drin carthion ac effeithiau niweidiol posibl ar yr ACA o ganlyniad.  
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Roedd y mater hwn yn destun trafodaethau parhaus gyda CNC a’r apelydd pan 
gyflwynwyd yr apêl. 

 Roedd ystyried y cais gan y pwyllgor perthnasol yn cyd-ddigwydd â chyhoeddiad CNC 
ynglŷn ag ACAau afonol.  Roedd yn anochel y byddai rhywfaint o oedi.  O ganlyniad, 
ceisiwyd cyngor gan CNC ynglŷn â gwaredu slwtsh o’r cyfleuster parod arfaethedig i drin 
carthion.  Mae’r ymateb ymgynghori gan CNC ynglŷn â’r apêl yn cyfeirio at Nodyn 
Technegol dyddiedig 16 Awst 2021 ar y mater hwn ac ystyriaeth bellach yn parhau y tu 
hwnt i’r dyddiad hwn.  Dim ond yn gymharol ddiweddar y mae CNC wedi cadarnhau ei 
safbwynt terfynol ar y mater hwn.  Roedd gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol achos cyfiawn 
dros oedi’r broses o benderfynu ar y cais gan ei fod yn aros am gadarnhad gan CNC ar 
ffordd briodol ymlaen. Mae Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd yn ddyletswydd bwysig i 
benderfynwr ac mae’n rhaid iddo gael ei seilio ar dystiolaeth ddibynadwy.  Felly, deuaf i’r 
casgliad bod rheswm perthnasol i gyfiawnhau oedi wrth benderfynu ar y cais.  Mae’r 
apelydd a’r Cyngor wedi cyfeirio at sawl cyfarfod (gan gynnwys gyda CNC) a gohebiaeth 
rhwng y partïon ynglŷn â’r mater hwn.  Yn yr amgylchiadau hyn, nid wyf yn cytuno y bu 
oedi gormodol na bod yr apelydd heb gael gwybod am gynnydd.   

Casgliad 
 Ar ôl ystyried y cais am gostau fel y’i cyflwynwyd a’r holl dystiolaeth a gyflenwyd, deuaf i’r 

casgliad y dylai’r cais am gostau gael ei wrthod. 
 

A L McCooey 
Arolygydd 
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5. Apeliadau a Dderbyniwyd/Appeals Received
07-07-2022 - 03-08-2022

#

Cyfeirnod
yr Apel /
Appeal

Reference

Cais /
Gorfoda

eth /
Linked

Applicati
on /

Enforce
ment

Apeliwr /
Appellant

Rhesymau dros apelio /
Grounds for Appeal

Lleoliad / Location
Penderfyniad

Allanol / External
Decision

Dyddiad
Penderfyniad

Allanol /
External
Decision

Date

1
CAS-
01824-
Z4Q0M9

A220054
Kristian
Perch

The decision of the LPA
refusing/refusing in part
to grant a certificate of
lawful use or
development

Land adj to Llys Helyg,
Joppa, Llanrhystud,
SY23 5EJ
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