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#
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Appeal

Reference

Cais /
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eth /
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Applicati
on /
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Apeliwr /
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Rhesymau dros apelio /
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Lleoliad / Location
Penderfyniad

Allanol / External
Decision

Dyddiad
Penderfyniad

Allanol /
External
Decision

Date

1
APP/D6820
/X/21/32677
29

A200386
Ms Sharon
Bradley

Refused to grant a
certificate of lawful use or
development

Pantmeillion,
Llangrannog, Llandysul,
SA44 6RP

Dismissed 11-08-2022

2
CAS-
01539-
Y3C6H7

A201027

D Jones
(Towyn
Marine
Properties
Ltd)

Against refusal of
permission

Garn Rhos, Maesceiro,
Bow Street, SY24 5BG

Dismissed 18-08-2022

3
CAS-
01595-
S1J5V3

A210392
Mckay
Brothers

Against refusal of
planning permission

Land At Plynlimon Fawr
Eisteddfa Gurig,
Ponterwyd, SY23 3LE

Dismissed 30-08-2022

4
CAS-
01943-
Z8T3W1

A211126
Mr and Mrs
J & M Dunn

Against refusal of
planning permission.

Ty Hana, Beach Parade,
Aberaeron. SA460BE

Dismissed 30-08-2022
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Enforce
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Appellant
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Grounds for Appeal

Lleoliad / Location
Penderfyniad

Allanol / External
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Dyddiad
Penderfyniad

Allanol /
External
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Date

1
CAS-
01854-
W2J4N9

A210041
Mrs S V
Evans
Davies

Against refusal of
planning permission

Llwynteg Fields,
Blaenplwyf, SY23 4DH

2
CAS-
01875-
G8V1T5

A210615 Mr E Jones Called in
Plot Adj Dolau Gwyn,
Dole, Bow Street,
Aberystwyth, SY24 5AE

3
CAS-
01920-
Z8J4P4

A200631
Mr and Mrs
Jarvis

Against non
determination 

Goetre Isaf, Betws
Bledrws, SA48 8NP
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Penderfyniad ar yr Apêl Appeal Decision 
 

Ymweliad a gynhaliwyd ar 26 – 27/5/22 

Ymweliad â safle a wnaed ar 27/5/22 

Inquiry held on 26 – 27/5/22 

Site visit made on 27/5/22 

gan Vicki Hirst BA (Hons) PG Dip TP MA 
MRTPI 

by Vicki Hirst BA (Hons) PG Dip TP MA 
MRTPI 

Arolygydd a benodir gan Weinidogion 
Cymru 

an Inspector appointed by the Welsh 
Ministers 

Dyddiad: 11.08.2022 Date: 11.08.2022 

 

Cyf yr Apêl: APP/D6820/X/21/3267729 

Cyfeiriad y safle: Pantmeillionen, Pantmeillionen Fach, C1012 o gyffordd y 
C1159 i gyffordd y B4334, SA44 6RP 

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

 
• Gwneir yr apêl o dan adran 195 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 fel y’i 

diwygiwyd gan Ddeddf Cynllunio a Digolledu 1991. 
• Gwneir yr apêl gan Ms Bradley yn erbyn gwrthod rhoi tystysgrif defnydd neu 

ddatblygiad cyfreithlon (LDC). 
• Y defnydd y ceisir tystysgrif defnydd neu ddatblygiad cyfreithiol amdano yw 

carafán sefydlog i fod yn breswyliad dynol. 
 

 

Penderfyniad 

1. Gwrthodir yr apêl.   
Materion Gweithdrefnol 

2. Cynhaliwyd yr Ymchwiliad yn rhithwir, a chynhaliwyd ymweliad safle gyda chwmni ar 27 
Mai 2022.  Rhoddwyd yr holl dystiolaeth dan gadarnhad.    

3. Cymerwyd y disgrifiad yn y prif bennawd uchod o’r ffurflen gais ac mae’n cyfeirio at 
ddefnydd o’r garafán fel preswyliad dynol. Dadl yr apelydd yw bod y garafán wedi’i 
defnyddio fel anecs ychwanegol i eiddo Pantmeillionen. Rwyf wedi penderfynu’r apêl ar y 
sail hon. 

Prif Fater 
4. Y prif fater yw p’un a oedd sail gadarn i benderfyniad y Cyngor i wrthod y cais o ganlyniad 

i ystyriaethau ynglŷn â:  
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• ph’un a yw’r garafán yn gyfreithlon yn sgil y ffaith ei bod wedi’i lleoli o fewn yr un uned 
gynllunio a/neu gwrtil ac yn cael ei defnyddio at ddibenion atodol i’r defnydd preswyl o 
Bantmeillionen; neu 

• os nad yw’n gyfreithlon yn rhinwedd yr uchod, p’un a all yr apelydd ddangos, yn ôl yr 
hyn sy’n debygol, fod y newid defnydd o’r tir a geisir wedi digwydd dros ddeng 
mlynedd cyn dyddiad y cais (13 Mai 2020) a bod hynny wedi parhau heb darfu materol 
ar ôl hynny fel ei fod wedi’i eithrio rhag camau gorfodi. 

Rhesymau 

Cefndir 

5. Mae safle’r apêl i’r gogledd orllewin o eiddo preswyl Pantmeillionen a’i fythynnod gwyliau 
cysylltiedig.  Ceir mynediad i Bantmeillionen ar hyd tramwyfa i’r gogledd o’r annedd.  Mae 
dwy fynedfa gât ar wahân i mewn i’r tir lle mae’r garafán wedi’i lleoli oddi ar y dramwyfa, 
un ym mhen gogleddol pellaf y dramwyfa yn gyfagos i’r briffordd gyhoeddus, a’r llall rhyw 
draean o’r ffordd ar hyd y dramwyfa.  Mae safle’r apêl wedi’i wahanu oddi wrth ardal 
gardd yr eiddo preswyl gan res o goed aeddfed, gyda mynediad i gerddwyr trwy fwlch yn 
y coed yn gyfagos i adeilad storio.  Mae eiddo preswyl Brithdir wedi’i leoli i’r gorllewin o 
safle’r apêl.   

6. Nid oes dadl rhwng y partïon fod carafán wedi’i lleoli ar y tir am y deng mlynedd gofynnol 
(cyn Mai 2020 pan wnaed y cais am dystysgrif datblygiad cyfreithlon). Mae’n dir cyffredin 
fod y garafán ar safle’r apêl am gyfnod parhaus o 10 mlynedd cyn ei symud ym mis Medi 
2018, ac mai’r cyfnod amser perthnasol at ddibenion cymryd camau gorfodi yw 2008 i 
2018.  Mae’r partïon yn cytuno hefyd nad yw’r cyfnod ar ôl symud y garafán ym Medi 
2018 yn berthnasol am fod y cyfnod eithrio 10 mlynedd eisoes wedi’i gyflawni cyn y 
dyddiad hwn heb unrhyw ddefnydd wedi’i adael ers Medi 2018. Nid oes gennyf unrhyw 
reswm i anghytuno. 

7. Mae’r partïon yn anghytuno ynglŷn â’r defnydd o’r garafán yn ystod y deng mlynedd 
gofynnol. Mae achos yr apelydd wedi’i seilio ar y garafán yn cael ei defnyddio fel anecs 
ychwanegol i’r brif annedd, ac mae’r Cyngor yn dadlau ynghylch hyn. 

8. Er bod yr apelydd yn dadlau bod y garafán yn gyfreithlon yn rhinwedd ei defnyddio dros y 
deng mlynedd, mae hefyd wedi cyflwyno dadl yn seiliedig ar sefyllfa i syrthio’n ôl arni. 
Mae’n dadlau bod y garafán yn gyfreithlon yn sgil ei bod o fewn yr un uned gynllunio/cwrtil 
â’r annedd a’i bod yn cael ei defnyddio at ddibenion atodol i’r brif annedd. Yn hyn o beth, 
roedd tyst yr apelydd, Mr Richards, yn cytuno o dan groesholiad fod y llysoedd wedi 
canfod, er mwyn i ddefnydd gymhwyso fel defnydd atodol i’r prif ddefnydd, bod rhaid i’r 
defnydd eilaidd fod o fewn yr un uned gynllunio.   

9. Fel y cyfryw, os canfyddaf fod y garafán o fewn yr un uned gynllunio a bod ei defnydd yn 
atodol i’r defnydd o Bantmeillionen, ni fyddai newid defnydd perthnasol na thor-rheolaeth 
gynllunio, a byddai’n gyfreithlon. Yn y cyfryw amgylchiadau, ni fyddai’r defnydd o’r garafán 
dros y cyfnod deng mlynedd yn cael ei ystyried. Felly, wrth wneud fy mhenderfyniad, rwyf 
wedi ystyried yn gyntaf p’un a yw’r garafán o fewn yr un uned gynllunio (a chwrtil) â 
Phantmeillionen.   

Uned Gynllunio 

10. O ran p’un a yw’r safle o fewn yr un uned gynllunio â’r eiddo preswyl, yr achos arweiniol 
(fel y cytunwyd gan y partïon) yn hyn o beth yw Burdle & Williams v SSE & New Forest 
DC [1972] 1 WLR 1207.  Sefydlodd hwn mai’r uned gynllunio fel arfer yw’r uned 
feddiannaeth, oni ellir nodi ardal lai, sy’n fater o raddfa, ar wahân yn ffisegol ac yn 
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nodedig, ac wedi’i meddiannu at ddibenion gwahanol ac anghysylltiedig. Byddai hyn yn 
cynnwys uned gynllunio ar wahân. Ystyriwyd bod y cysyniad o wahanu ffisegol a 
swyddogaethol yn allweddol. 

11. O ran y nodweddion ffisegol, nodais ar f’ymweliad â’r safle bod y brif annedd, 
Pantmeillionen, wedi’i gosod mewn ardal o ardd wedi’i thrin a’i chynnal, gyda chymysgedd 
o lawnt a llwyni addurniadol. Mae’r apelydd yn haeru bod y tir hwn bellter byr yn unig o dir 
y garafán a’i fod wedi’i gysylltu’n ffisegol ag ef. Nodais ar f’ymweliad â’r safle fod llwybr 
cerrig yn darparu mynediad o’r tŷ drwy’r ardd sy’n cael ei chynnal yn fwy at dir y garafán. 
Mae cryn hyd i’r llwybr, ac mae hefyd yn darparu mynediad i sied storio sydd wedi’i lleoli’n 
agos at y llinell goed rhwng yr ardd a thir y garafán. O f’arsylwadau i yn ystod yr ymweliad 
â’r safle, roedd yn ymddangos bod y sied yn cael ei defnyddio ar gyfer storio mewn 
cysylltiad â’r defnydd preswyl. 

12. Er y cysylltiad ffisegol y llwybr rhwng y ddwy ardal, mae llinell o goed aeddfed yn darparu 
nodwedd ffin barhaus a nodedig rhwng yr ardd a gynhelir a thir y garafán. Dim ond am 
bellter byr y ceir toriad yn y ffin hon i hwyluso mynediad y llwybr i’r tir. 

13. Mae’r tir y mae’r garafán arno yn cynnwys ardal sydd â phorfa yn bennaf, er y ceir grŵp 
bach o goed perllan yno. O f’arsylwadau fy hun ar y safle ac o’r dystiolaeth ffotograffig ar 
y tir ac o’r awyr a gyflwynwyd i’r Ymchwiliad, mae’r tir yn cael ei gynnal mewn dull 
gwahanol iawn i’r tir o amgylch yr annedd ei hun. 

14. Nodaf ddadl yr apelydd mai canlyniad cael cyfundrefnau rheoli amrywiol yw hyn i annog 
bywyd gwyllt, ac ni thorrwyd y glaswellt yn ddiweddar yn sgil yr ymgyrch “No Mow May”. 
Fodd bynnag, mae gan y tir sy’n cynnwys y garafán olwg a nodweddion cwbl wahanol i’r 
ardd i’r de. Er ei fod wedi’i gysylltu’n ffisegol a thir mwy Pantmeillionen gan lwybr bach, 
mae ganddo’i fynedfeydd ei hun ac nid yw’n cael ei weld yng nghyd-destun yr ardal ardd 
fwy. Mae ganddo nodweddion hanfodol ardal padog glaswelltog bach.   

15. Canfyddaf fod nodweddion y ddwy ardal yn wahanol iawn i’w gilydd a’u bod yn amlwg ar 
wahân yn ffisegol.   

16. O ran gwahaniad gweithredol, nodaf y ddadl fod tir y garafán yn cael ei ddefnyddio fel 
rhan lai ffurfiol o’r ardd ddomestig ac fel perllan. Mae’r apelydd yn dadlau hefyd fod y 
garafán wedi’i chysylltu’n weithredol â defnydd preswyl y brif annedd gan y’i defnyddir at 
ddibenion sy’n atodol iddi. Fodd bynnag, mae’r dystiolaeth o’m blaen yn dynodi’n 
wahanol. Fel y nodwyd uchod, mae’r tir yn ymddangos mwy fel padog ac mae wedi bod 
felly am flynyddoedd lawer o’r dystiolaeth ffotograffig o’m blaen. Er bod rhai coed 
ffrwythau o fewn y tir ac efallai bod meddianwyr Pantmeillionen yn cymryd ffrwythau o’r 
coed, nid wyf wedi fy narbwyllo fod hyn ynddo’i hun yn argyhoeddiadol fod y tir yn ei 
gyfanrwydd yn cael ei ddefnyddio fel unrhyw ran anhepgor o’r ardd ehangach. Nid oes 
gennyf unrhyw dystiolaeth gadarn o’m blaen fod y tir yn cael ei ddefnyddio fel ardal gardd 
sy’n gysylltiedig â’r defnydd preswyl o’r eiddo.   

17. Roedd modd i’r garafán wreiddiol, yn amlwg, gael ei meddiannu fel defnydd preswyl 
ynddi’i hun gyda’r holl wasanaethau sydd eu hangen ar gyfer meddiannaeth ar wahân. Yn 
yr un modd, ceir yr un cyfleusterau byw’n annibynnol yn y garafán sydd bellach wedi’i 
disodli ar y tir. Er nad yw hyn ei hun yn benderfynodol, nodaf bostiad gan yr apelydd ar y 
cyfryngau cymdeithasol nifer o weithiau dros gyfnod o fwy na blwyddyn yn hysbysebu 
argaeledd y garafán i’w rhentu dros dymor byr. Er i Ms Bradley ddatgan dan groesholiad 
nad oedd y garafán fyth yn cael ei rhentu allan mewn gwirionedd, roedd y postiadau’n 
darparu manylion penodol yr wythnosau yr oedd y garafán ar gael a chost ei rhentu. 
Hefyd, roeddent yn cyfeirio at y garafán yn sefyll o fewn ei phadog ei hun, er bod hwnnw’n 
rhan o safle mwy yr apelydd.  Mae’r dystiolaeth hon yn creu cryn amheuaeth ynghylch 
p’un a oedd y garafán yn cael ei defnyddio at ddibenion atodol i’r annedd.   
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18. Er i dri o dystion yr apelydd yn yr Ymchwiliad gyfeirio at aros yn y garafán fel anecs i’r brif 
annedd a pharcio yn ymyl y prif dŷ, mae eu tystiolaeth yn awgrymu mai’r garafán oedd eu 
man aros, er eu bod yn mynd i’r brif annedd i gael prydau bwyd ac adloniant. Roeddent 
yn cael byrbrydau, gan gynnwys brecwast, ac yn golchi a chysgu yn y garafán. Nid yw’r 
dystiolaeth ysgrifenedig a gyflwynwyd yn rhoi manylion digonol i ganfod sut yr oedd y 
garafán yn cael ei defnyddio heb unrhyw gyfeiriadau penodol at y cyfnodau yr oedd yn 
cael ei defnyddio, ym mha ffordd yr oedd yn cael ei meddiannu neu gan bwy.  Mae’n 
ymddangos, o’r dystiolaeth a roddwyd yn yr Ymchwiliad, bod dadleuon fod y garafán yn 
cael ei defnyddio gan ffrindiau a theulu a oedd yn ymweld yn seiliedig i raddau helaeth ar 
sgyrsiau a gynhaliwyd gyda’r apelydd yn hytrach nag unrhyw wybodaeth uniongyrchol am 
y defnydd o’r garafán. Mae’r negeseuon testun at yr apelydd a gyflwynwyd yn cwmpasu 
cyfnod amser byr ac nid ydynt yn ymwneud yn uniongyrchol â’r defnydd o’r garafán at 
ddibenion atodol. Yn ogystal, nid oes gennyf dystiolaeth benodol o’m blaen ynglŷn â’r 
defnydd o’r garafán amnewid a roddwyd ar y tir ar ôl i’r garafán gael ei symud yn 2018.   

19. Gan gymryd y dystiolaeth yn ei chyfanrwydd, nid wyf wedi fy mherswadio y dangoswyd 
bod y garafán yn cael ei defnyddio’n weithredol fel rhan o’r un uned gynllunio na’i bod 
wedi’i defnyddio at ddibenion sy’n gwbl atodol i’r tŷ. Yn absenoldeb tystiolaeth bendant o 
ddefnydd atodol, nid wyf wedi fy mherswadio fod y garafán yn unrhyw beth heblaw 
defnydd preswyl ar wahân yn ei huned gynllunio ei hun.     

20. Canfyddaf fod y cae yn uned gynllunio ar wahân i’r ardd breswyl yr annedd, a bod lleoli’r 
garafán o fewn y cae wedi creu uned gynllunio ar wahân ychwanegol sydd yn amlwg yn 
ffisegol ac yn weithredol ar wahân i’r eiddo preswyl a’i dir.   

21. Fel y cyfryw, deuaf i’r casgliad nad yw safle’r apêl yn cynnwys rhan o’r un uned gynllunio 
ag annedd breswyl Pantmeillionen.  Nid yw’r garafán wedi’i defnyddio at ddibenion atodol 
i’r tŷ annedd ac nid oes gennyf unrhyw dystiolaeth fod y garafán amnewid yn cael ei 
defnyddio at y cyfryw ddibenion. Felly, nid yw’r defnydd yn gyfreithlon yn rhinwedd y 
diffiniad o ddatblygiad a bennir yn Adran 55(2)(d) o Ddeddf 1990.  Ar y dystiolaeth o’m 
blaen, mae newid defnydd materol yn amlwg wedi digwydd.   

Cwrtil 

22. Roedd sefyllfa’r apelydd i syrthio’n ôl arni yn dadlau hefyd fod safle’r apêl o fewn cwrtil y 
tŷ annedd, ac fel y cyfryw y byddai’r defnydd atodol o’r garafán yn cynnwys datblygiad a 
ganiateir.   

23. Mae Dosbarth E Rhan 1 o Atodlen 2 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu 
Cyffredinol a Ganiateir) 1995 (GPDO) yn pennu fod darparu o fewn cwrtil tŷ annedd 
unrhyw adeilad, uned gaeedig, llwyfan uchel, pwll nofio neu bwll arall sy’n ofynnol at 
bwrpas sy’n atodol i’r mwynhad o’r tŷ annedd fel y cyfryw, neu gynnal a chadw, gwella 
neu newid mewn ffordd arall adeilad, uned caeedig, llwyfan neu bwll o’r fath yn cynnwys 
datblygiad a ganiateir. 

24. Rwyf wedi canfod uchod nad yw’r garafán o fewn yr un uned gynllunio â’r eiddo preswyl, 
ac nid yw ychwaith wedi’i defnyddio at ddibenion sy’n atodol i’r annedd. Cytunodd tyst yr 
apelydd, Mr Richards, o dan groesholiad, os canfyddir nad yw’r garafán o fewn yr un uned 
gynllunio, yna mae’r ddadl ynglŷn â ph’un a yw o fewn y cwrtil wedi’i cholli.   

25. Beth bynnag, wrth ganfod nad yw’r defnydd yn atodol i’r annedd, nid yw hawliau 
datblygiad a ganiateir a roddir gan y GPDO yn gymwys i’r datblygiad o’m blaen, ni waeth 
a yw’r safle o fewn cwrtil y tŷ annedd neu beidio.   

26. Fel y cyfryw, ni all y defnydd o’r garafán fod yn gyfreithlon o ganlyniad i hawliau datblygu 
a ganiateir, ac ar y sail hon, nid wyf wedi ystyried mater y cwrtil ymhellach.   
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Tystiolaeth o ddefnydd 

27. Yn niffyg bod y garafán yn gyfreithlon o ganlyniad i’r ystyriaethau uchod, mae’n rhaid 
ystyried p’un a ddangoswyd bod y defnydd o’r garafán fel anecs i’r annedd wedi digwydd 
am fwy na 10 mlynedd cyn dyddiad y cais (13 Mai 2020).  Er ei bod yn ymddangos bod yr 
apelydd yn cyflwyno dadl y gellir ystyried unrhyw fylchau yn y defnydd, mae’r llysoedd 
wedi haeru, wrth ddangos p’un a oes newid defnydd perthnasol wedi digwydd, ei bod yn 
rhaid bod y defnydd anghyfreithlon wedi bod yn digwydd trwy gydol y cyfnod gofynnol fel 
y gallai’r awdurdod lleol fod wedi cymryd camau gorfodi. Lle nad oedd unrhyw dor-
rheolaeth yn digwydd, ac ni allai’r awdurdod lleol felly fod wedi cymryd unrhyw gamau, ni 
all y cyfryw gyfnodau gyfrif tuag at gyfnod treigl y blynyddoedd sy’n creu’r imiwnedd.  
(Thurrock Borough Council v Secretary of State for the Environment [2002] EWCA Civ 
266; Islington London Borough Council v SSHCLG [2019] EWHC 2691 (Admin).  Nid yw 
cyfeiriadau’r apelydd at y gyfraith achosion yn Adran 3 o ddatganiad achos Mr Richards 
yn newid y safbwynt hwn ond yn hytrach yn cadarnhau, pan geir eithrio, ni ellir colli 
defnydd ac eithrio gan ffactorau fel defnydd wedi’i adael, newid defnydd perthnasol 
newydd neu ryw ddigwyddiad arall fel creu uned gynllunio newydd.   

28. Fel y cyfryw, wrth ystyried p’un a oes newid defnydd materol wedi digwydd ar gyfer y 
cyfnod perthnasol, dylai’r dystiolaeth ddangos parhad. Mater o ffaith a graddfa ydyw o ran 
p’un a yw unrhyw doriadau yn y defnydd yn arwain at y defnydd anghyfreithlon yn dod i 
ben. Yn hyn o beth, nodaf ganfyddiadau N Devon DC v SSE and Rottenbury [1998] PLCR 
356 a haerodd y gallai meddiannaeth dymhorol, er ei bod yn ysbeidiol, gael ei hystyried 
fel y patrwm defnyddio arferol, rheolaidd o’r eiddo sydd, yn niffyg unrhyw ddefnyddiau 
amgen neu gyfamserol, yn parhau i fodoli trwy gydol unrhyw gyfnod o anfeddiannaeth.   

29. Mae’n dir cyffredin na wnaeth yr apelydd brynu’r eiddo hyd nes mis Gorffennaf 2016. Er y 
cytunir bod y garafán ar y tir o fis Mehefin 2008, yr unig dystiolaeth a ddibynnir arni gan yr 
apelydd mewn perthynas â’i defnydd rhwng 2008 a 2016 yw datganiad statudol gan y 
perchennog blaenorol, Mrs McMullen.  Er bod y datganiad yn dweud bod y garafán wedi’i 
defnyddio’n barhaus fel preswyliad dynol am o leiaf 8 mlynedd hyd at fis Gorffennaf 2016, 
ni ddarperir unrhyw wybodaeth bellach o ran pwy oedd yn meddiannu’r garafán a sut y’i 
defnyddiwyd. Dywedwyd mewn tystiolaeth gan Mrs Rees, sydd wedi byw yn eiddo 
cyfagos Brithdir am 27 o flynyddoedd, fod y meddiannydd blaenorol wedi dweud bod y 
garafán yn cael ei defnyddio fel llety ychwanegol. Fodd bynnag, tystiolaeth Mrs Rees yw 
mai prin yr oedd y garafán yn cael ei meddiannu. Pan fu farw Mr McMullen ar ddiwedd 
2014, dywedodd Mrs Rees nad oedd y garafán wedi cael ei defnyddio hyd nes i’r apelydd 
brynu’r eiddo yn 2016.   

30. Mae’r apelydd yn dadlau na fyddai Mrs Rees wedi bod yn gwbl ymwybodol o’r defnydd o’r 
garafán oherwydd presenoldeb gwrych, gogwydd ystafelloedd byw Brithdir o fewn y tŷ, a 
safle’r drysau mynediad i mewn i’r garafán. Fodd bynnag, o dystiolaeth Mrs Rees a 
f’arsylwadau innau ar y safle, rwyf yn fodlon, o ystyried agosrwydd Brithdir a’i ardd (gan 
gynnwys ardal fyw wydrog) a nifer o fylchau yn y gwrych, y byddai Mrs Rees wedi bod yn 
gwbl ymwybodol o bresenoldeb meddianwyr yn y garafán o ganlyniad i’w gweithgareddau 
cysylltiedig yn agos at y ffin. Er fy mod yn cydnabod efallai nad oedd yn ymwybodol pwy 
oedd yn meddiannu’r garafán, byddai wedi bod yn ymwybodol o ba mor gyson yr oedd yn 
cael ei defnyddio. O dan groesholiad, dywedodd ei bod yn ymwybodol o gyfnodau 
sylweddol pan nad oedd y garafán yn cael ei defnyddio. Roedd yn cydnabod ei bod wedi’i 
defnyddio’n fwy mynych ar ôl i’r apelydd brynu’r eiddo, ond dywedodd nad oedd y garafán 
yn cael ei defnyddio’n fynych o hyd. Cadarnhawyd hyn gan dystion yr apelydd ei hun, ac 
o’r dystiolaeth o’m blaen a’r dystiolaeth a roddwyd i mi yn yr Ymchwiliad, dim ond yn 
anfynych y buont yn aros yn y garafán ers 2016. 
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31. Hefyd, am y rhesymau uchod wrth ystyried yr uned gynllunio, nid wyf wedi fy mherswadio 
mai dim ond ar gyfer anecs ychwanegol yr oedd y defnydd, fel yr honnir gan yr apelydd. 
Beth bynnag, o’r dystiolaeth sydd o’m blaen, nid oes gennyf unrhyw beth i awgrymu bod y 
defnydd yn unrhyw beth heblaw am ddefnydd ysbeidiol ac achlysurol heb unrhyw 
reoleidd-dra na phatrwm i ddangos defnydd parhaus.   

32. I gloi, o’r dystiolaeth o’m blaen, nid wyf wedi fy mherswadio bod y garafán wedi’i 
defnyddio’n barhaus fel anecs i’r tŷ yn ystod y deng mlynedd gofynnol. Mae llawer o 
amwysedd o ran pa ddefnydd a wnaed o’r garafán ac mae’n ymddangos bod cyfnodau 
amser sylweddol pan nad oedd y garafán yn cael ei defnyddio, ac ni allai’r awdurdod lleol 
felly fod wedi cymryd unrhyw gamau. Fel y cyfryw, ni all y cyfnodau hynny gyfrif tuag at y 
cyfnod blynyddoedd treigl, sy’n creu’r imiwnedd.   

33. Mae Cylchlythyr 24/97 “Gorfodi Rheolaeth Gynllunio: Darpariaethau Deddfwriaethol a 
Gofynion Gweithdrefnol”, Rhagfyr 1997 yn cynghori, lle nad oes gan awdurdod cynllunio 
lleol dystiolaeth ei hun na thystiolaeth gan eraill i wrth-ddweud neu fel arall i wneud 
fersiwn digwyddiadau’r ymgeisydd yn llai na thebygol, nid oes rheswm da i wrthod y cais, 
ar yr amod bod tystiolaeth yr apelydd yn ddigon manwl a diamwys i gyfiawnhau rhoi 
tystysgrif yn ôl yr hyn sy’n debygol. Ni chanfyddaf fod tystiolaeth yr apelydd yn ddigon 
manwl neu ddiamwys am y rhesymau a roddwyd. Mae’r Cyngor wedi darparu tystiolaeth 
ddarbwyllol i’r gwrthwyneb.   

Casgliad 

34. Rwyf wedi ystyried yr holl faterion eraill a godwyd. Am y rhesymau uchod, deuaf i’r 
casgliad fod sail dda i wrthodiad y Cyngor ac y dylai’r apêl fethu. Nid yw’r garafán yn 
gyfreithlon yn sgil ei bod yn yr un uned gynllunio â’r annedd a’i bod yn cael ei defnyddio at 
ddibenion sy’n atodol iddi. Mae’r apelydd wedi methu dangos, yn ôl yr hyn sy’n debygol, 
fod y defnydd o’r garafán fel anecs ychwanegol i Bantmeillionen wedi digwydd fwy na 
deng mlynedd cyn dyddiad y cais. Byddaf, yn unol â hynny, yn arfer y pwerau a 
drosglwyddwyd i mi o dan adran 195(2) Deddf 1990 fel y’i diwygiwyd. 
 

VK Hirst 

AROLYGYDD 

 

 

YMDDANGOSIADAU 

 

AR RAN YR APELYDD: 

 

Mr W Richards    (Asiant i’r Apelydd) - Adfocad a Thyst 

  Galwyd ganddo  

Ms S Bradley    Apelydd   

Mrs K Bradley   Merch-yng-nghyfraith yr Apelydd  

Mr J Palmer    Ffrind yr Apelydd  



Cyf yr Apêl: APP/D6820/X/21/3267729 

 

 

7 

Mr A Bradley    Mab yr Apelydd 

 

AR RAN Y CYNGOR: 

Ms K Barnes o’r Cwnsler  Cyarwyddwyd gan Gyngor Sir Ceredigion 

  Galwyd ganddi 

Mrs L Rees    Cymydog i safle’r apêl  

Mrs S Holder Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu, Cyngor Sir Ceredigion 

 

DOGFENNAU A DDERBYNIWYD YN YR YMCHWILIAD 

 

1. Ffotograffau o’r garafán a gyflwynwyd gan y Cyngor 
2. Postiadau yn y cyfryngau cymdeithasol yn ymwneud â’r garafán a gyflwynwyd gan y 

Cyngor 
3. Cyflwyniadau cloi Cyngor Sir Ceredigion 
4. Cyflwyniadau cloi’r Apelydd  
 

 



 
 

 

 

Penderfyniad ar gostau Costs Decision 
Ymweliad â safle a wnaed ar 4/7/22 Site visit made on 4/7/22 

gan Vicki Hirst BA (Anrh) PG Dip TP MA 
MRTPI 

by Vicki Hirst BA (Hons) PG Dip TP MA 
MRTPI 

Arolygydd a benodir gan Weinidogion 
Cymru 

an Inspector appointed by the Welsh 
Ministers 

Dyddiad: 30/08/2022 Date: 30/08/2022 
 

Cais am gostau mewn perthynas ag Apêl Cyf: CAS-01943-Z8T3W1 

Cyfeiriad y safle: Tŷ Hana, Beach Parade, Aberaeron, SA46 0BE 

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 Mr a Mrs J ac M Dunn am ddyfarnu costau yn erbyn Cyngor 

Sir Ceredigion. 
• Roedd yr apêl yn erbyn gwrthod rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer estyniad deulawr 

i’r annedd bresennol.   
 

 

Penderfyniad 
 Gwrthodir y cais am ddyfarnu costau. 

Mater Rhagarweiniol 

 Gwnaed y cais gan Mr a Mrs Dunn a’r ymateb gan y Cyngor yn ysgrifenedig.   
Rhesymau 

 Rwyf wedi ystyried y cais yng ngoleuni’r cyngor yn Atodiad Adran 12 ‘Dyfarnu Costau’ y 
Llawlyfr Rheoli Datblygu (‘yr Atodiad’) sy’n 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. 

 Mae achos yr ymgeisydd wedi’i seilio’n bennaf ar yr honiad nad oedd y Cyngor wedi 
cymryd rhan mewn unrhyw drafodaeth gadarnhaol ynglŷn â’r cynnig yn ystod y broses o 
benderfynu arno.  Honnir bod hyn wedi arwain at gyfnod penderfynu hir a achosodd 
fethiant ar ran y Cyngor i roi ystyriaeth i’w Gynllun Datblygu a’i Ganllawiau cysylltiedig, 
methiant i benderfynu mewn modd cyson a methiant i gydymffurfio â’i brotocol pwerau 
dirprwyedig ei hun.  

 Nodaf o ffurflen gais yr ymgeisydd na cheisiwyd cyngor cyn-ymgeisio cyn cyflwyno’r cais.  
Mae Llawlyfr Rheoli Datblygu Llywodraeth Cymru yn datgan mai nod gweithrefnau cyn-
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ymgeisio yw sicrhau bod ceisiadau cynllunio’n symud ymlaen yn ddidrafferth ac yn gyflym 
pan gânt eu cyflwyno’n ffurfiol.  Y syniad yw bod unrhyw faterion cynllunio arwyddocaol yn 
cael eu codi cyn i gais ffurfiol gael ei gyflwyno.  Mae hyn yn rhoi cyfle i ymgeiswyr ystyried 
y materion hyn ac, os oes angen, diwygio eu cynigion cyn iddynt gael eu cwblhau’n 
derfynol a’u cyflwyno.  Roedd yr opsiwn hwn ar gael i’r ymgeisydd ac nid yw’n ymddangos 
y manteisiwyd arno.   

 Esboniodd y Cyngor mai ei reswm dros beidio â dymuno cymryd rhan mewn trafodaeth ar 
ôl i’r cais gael ei gyflwyno oedd oherwydd ei fod o’r farn y byddai angen diwygiadau 
sylweddol.  O’r ohebiaeth e-bost, mae’n ymddangos bod y Cyngor o’r farn y byddai angen 
dull cwbl wahanol o ymestyn y byngalo.  Mae hefyd yn glir o’i gyflwyniadau ei fod wedi 
cynnig cyngor, yn enwedig yn ei neges e-bost ddyddiedig 8 Chwefror 2022, ynglŷn â beth 
allai gael ei ystyried yn dderbyniol.  O’r dystiolaeth sydd ger fy mron, er na chytunodd y 
Cyngor â chyfarfod arall tra bod y cais yn cael ei brosesu, rhoddodd gyfle i drafod 
ymhellach ynglŷn â chais yn y dyfodol.   

 Nid oes tystiolaeth ger fy mron bod yr ymgeisydd wedi ceisio diwygio’r cynllun ar hyd y 
llinellau a awgrymwyd gan y Cyngor, dim ond parhau i ofyn am gyfarfodydd i drafod y 
cynllun presennol a chyflwyno gwybodaeth ychwanegol i’w gefnogi.  Ymatebodd y Cyngor 
drwy roi ei safbwynt (a oedd yn gyson â’i gyngor cynharach) ac nid wyf o’r farn bod ei 
ymagwedd yn gyfystyr ag ymddygiad afresymol.   

 Er gwaethaf honiad yr ymgeisydd i’r gwrthwyneb, mae’r Cyngor yn datgan bod y cais wedi 
cael ei benderfynu o dan ei Gynllun Dirprwyo newydd ei gymeradwyo a ddaeth i rym cyn 
i’r cais gael ei benderfynu.  Dylai materion yn ymwneud â ph’un a ddylai’r cais fod wedi 
cael ei adrodd i’r pwyllgor gael eu cyfeirio at y Cyngor. 

 Er hynny, nid oes gennyf reswm i gredu y byddai’r penderfyniad wedi bod yn wahanol 
petai’r cais wedi cael ei benderfynu gan y pwyllgor a bod hyn wedi arwain at unrhyw draul 
wastraff.   
 Mae adroddiad swyddog y Cyngor yn amlinellu’r rhesymau dros benderfynu bod y 
datblygiad arfaethedig yn annerbyniol.  Mae’n rhoi ystyriaeth lawn i bolisïau perthnasol y 
Cynllun Datblygu a chanllawiau cysylltiedig, ac mae’n esbonio pam yr oedd o’r farn bod y 
datblygiad yn fyr o ofynion y polisïau.  Mae’r adroddiad yn cydnabod bod datblygiadau 
eraill tebyg yn y sir, ond mae’n esbonio pam, yng nghyd-destun penodol safle’r apêl a’i 
leoliad o fewn a gerllaw dwy Ardal Tirwedd Arbennig (ATA), na chefnogwyd y cynnig.  Er 
nad wyf yn cytuno â safbwynt y Cyngor ynglŷn ag effaith y datblygiad ar yr ATAau, rwyf 
yn fodlon bod y Cyngor wedi amlinellu ei resymau ynghylch pam yr oedd o’r farn bod y 
datblygiad arfaethedig yn annerbyniol ac wedi cyfiawnhau ei reswm dros wrthod.   

Casgliad 
 Rwyf wedi ystyried yr holl faterion eraill a godwyd.  Nid oes unrhyw faterion yn newid fy 
nghasgliad, sef nad wyf o’r farn bod ymddygiad y Cyngor yn afresymol nac yn gyfystyr â 
thraul ddiangen neu wastraff fel y disgrifir yn yr Atodiad.  Gwrthodir y cais am gostau.  

VK Hirst 
AROLYGYDD 



       
 

 

 

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 (Hons) 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: 18.08.2022 Date: 18.08.2022 

 
Cyf yr Apêl: CAS-01539-Y3C6H7 

Cyfeiriad y safle: Garn Rhos, Maesceiro, Bow Street, SY24 5BG 

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

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

gwrthod rhoi caniatâd cynllunio. 
• Gwneir yr apêl gan Mr Daniel Jones o Towyn Marine Properties Ltd yn erbyn 

penderfyniad Cyngor Sir Ceredigion. 
• Disgrifir y datblygiad arfaethedig fel ‘Codi 7 annedd (2 floc o anheddau pâr ac un 

bloc o 3 annedd teras)’. 
 

Penderfyniad 
1. Gwrthodir yr apêl. 
 
Materion Gweithdrefnol 
2. Cyflwynwyd y cynllun ar gyfer wyth annedd yn wreiddiol, fodd bynnag, cyn gwneud 

penderfyniad cafodd ei ddiwygio i adlewyrchu hynny a ddangosir yn y prif bennawd 
uchod; rwyf wedi penderfynu’r apêl ar y sail honno.     

3. Mae cais am gostau wedi’i wneud gan Mr Jones yn erbyn penderfyniad Cyngor Sir 
Ceredigion. Mae’r cais hwn yn destun Penderfyniad ar wahân. 

Prif Fater 
4. Rwyf o’r farn mai’r prif fater yw p’un a fyddai’r cynnig yn hyfyw yng ngoleuni gofyniad am 

dai fforddiadwy. 
Rhesymau 

5. Mae ‘Cymru’r Dyfodol: y Cynllun Cenedlaethol 2040’ yn nodi darparu tai fforddiadwy fel 
blaenoriaeth allweddol ac mae’n dweud yn glir fod rhaid i’r system gynllunio hwyluso’r 
broses o ddarparu cartrefi marchnad a chartrefi fforddiadwy ychwanegol. Mae Polisi 7 
Cymru’r Dyfodol yn hyrwyddo darparu tai fforddiadwy ac yn dweud y dylai awdurdodau 
cynllunio nodi safleoedd ar gyfer datblygiadau a arweinir gan dai fforddiadwy ac ystyried 
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pob cyfle i gynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy. Mae Polisi Cynllunio Cymru, Rhifyn 11 
yn dweud ‘Os yw polisïau’r cynllun datblygu yn ei gwneud yn glir fod angen elfen o dai 
fforddiadwy, neu gyfraniadau eraill gan ddatblygwyr, ar safleoedd penodol, bydd hynny’n 
ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau perthnasol’. Mae cyngor cynllunio 
cenedlaethol ar ffurf Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy 
(2006) yn cyfeirio ym mharagraff 10.6 at hyfywedd safle yn ffactor tyngedfennol i’w 
ystyried wrth bennu trothwyon, yn enwedig ar safleoedd bach. Mae llythyr Llywodraeth 
Cymru, dyddiedig Tachwedd 2021, at yr holl awdurdodau lleol yn datgan, er bod Cymru’n 
adeiladu’r nifer angenrheidiol o gartrefi marchnad, mae’n methu cyrraedd nifer y cartrefi 
fforddiadwy y mae ‘gwir eu hangen’.    

6. Mae Polisi SO5 Cynllun Datblygu Lleol mabwysiedig Ceredigion 2013 (CDLl) yn nodi 
gofyniad am ddarparu 1100 o dai fforddiadwy newydd yn y Sir dros gyfnod y cynllun. 
Byddai’r gofyniad hwn yn cael ei gyflawni trwy gyfuniad o ddarpariaeth ar safle a/neu 
daliad swm gohiriedig. Nod y polisi, ymhlith pethau eraill, yw: 
 

I. Ceisio sicrhau cyfran o 20% o dai fforddiadwy ym mhob datblygiad tai yn unol â’r 
Asesiad Anghenion Tai Lleol ar gyfer disgownt gwerthu 9% ar 70% o werth y farchnad, 
32% ar 50% o werth y farchnad, 59% rhentu cymdeithasol ar 35% o werth y farchnad, 
neu gynllun o werth cyffelyb i’r uchod i ddiwallu cymysgedd o’r anghenion cyfredol yn 
yr ardal. 

II. Ei gwneud yn ofynnol, o ganlyniad i faen prawf 1, petai cynigion yn darparu elfen o dai 
fforddiadwy nad yw’n uned gyfan neu pe na bai’n bosibl darparu’r cymysgedd fel 
unedau cyfan, yna penderfynir ynghylch cynllun o werth cyffelyb a fydd yn bodloni’r 
Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl) neu ar ddisgresiwn yr ACLl, pennir swm gohiriedig o 
werth hafal i 10% o werth y datblygiad ar y farchnad agored. 

7. Ategir Polisi SO5 gan ganllawiau mabwysiedig o’r enw ‘Canllawiau Cynllunio Atodol: Tai 
Fforddiadwy’. Mae’r Canllawiau’n amlinellu’r arweiniad i ddatblygwr mewn perthynas â 
darpariaeth tai fforddiadwy.   

8. Mae’r Cyngor yn ei ddatganiad apêl yn dweud yn glir fod angen dybryd am dai 
fforddiadwy yn y sir. Cefnogir hyn gan dystiolaeth yn yr Asesiad o’r Farchnad Dai Leol 
2019. 

9. Yn yr achos hwn, er mwyn bodloni polisi S05, mae gofyniad am werth cyfwerth â 1.4 o 
anheddau fforddiadwy i’w darparu naill ai ar safle neu drwy swm gohiriedig. Fel y cyfryw, 
mae’r Cyngor wedi ceisio cael darpariaeth un annedd ar y safle fel disgownt ar gyfer 
eiddo gwerthu i’w werthu i unigolyn cymwys am 70% o werth y farchnad agored, ac i’w 
sicrhau am byth fel annedd fforddiadwy trwy gytundeb cyfreithiol adran 106. Tra bod 
gwerth cyfwerth â 0.4 o annedd i’w sicrhau fel swm gohiriedig wedi’i sicrhau trwy adran 
106. 

10. Nid yw’r apelydd yn amau’r ddadl ynglŷn ag angen; yn hytrach, yn gryno, mae’n dadlau, o 
ystyried bod costau adeiladu’n codi, p’un a yw cyfraniad ariannol tuag at ddarpariaeth tai 
fforddiadwy yn angenrheidiol ac yn rhesymol. Mae’r apelydd yn honni y byddai bodloni 
gofynion tai fforddiadwy’r Cyngor yn gwneud y cynllun yn anhyfyw yn y pen draw. Am yr 
un rhesymau, mae’n ystyried bod gofyniad y Cyngor yn gwbl afresymol, sef yn 
ychwanegol at gyfraniad ariannol y dylai’r uned fforddiadwy a gynigir fel rhan o’r 
datblygiad gael ei gwerthu am ddisgownt o 30% o werth y farchnad agored. 

11. Mae’r apelydd yn dadlau yr ystyrir bod dau brif ffactor yn effeithio ar allu’r cynllun i fodloni 
gofyniad y Cyngor am dai fforddiadwy, sef, costau adeiladu a’r costau sy’n gysylltiedig â 
chaffael tir trydydd parti.  
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Costau Adeiladu   
12. Mae’r apelydd yn dyfynnu ffigur cost adeiladu o £1,480 fesul m2 o’i gymharu â ffigur y 

Cyngor, sef £1204 fesul m2. Mae’r apelydd yn dadlau y byddai’r ffigur cost adeiladu hwn 
yn arwain at elw rhagolygol a fyddai’n sylweddol islaw maint elw disgwyliedig cyffredinol 
datblygwyr, sef 17.5% i 20% pe bai cyfraniad ariannol gan y Cyngor yn ofynnol. Mae’r 
apelydd wedi cael ei ffigur cost adeiladu gan ei bensaer, ynghyd ag amcangyfrifon eraill a 
gasglodd i ategu’r ffigur hwn o ffynonellau lleol fel adeiladwyr, a gwefannau adeiladwyr tai 
amrywiol y mae bob un ohonynt i weld yn dynodi bod ffigur cost adeiladu’r Cyngor wedi’i 
osod yn rhy isel.    

13. Mae’r Cyngor yn dadlau bod y ffigur cyfradd adeiladu a ddyfynnwyd gan yr apelydd wedi’i 
orddatgan ac yn besimistaidd o ran y gwir gost fel y’i hadlewyrchwyd yn eu ffigur eu 
hunain a gawsant o broses asesu safle ymgeisiol y CDLl ac asesiadau hyfywedd a 
gyflwynwyd i’r Grŵp Hyfywedd Rheoli Datblygu (DMVG).  Mae’r DMVG yn cynnwys 8 
awdurdod lleol yn ne orllewin a chanol gorllewin Cymru ac fe’i sefydlwyd i sicrhau dulliau 
cyson o ran arfarniadau hyfywedd ar draws yr holl awdurdodau. Roedd cyfradd adeiladu’r 
Cyngor, sef £1204 fesul m2, a ddeilliwyd o’r DMVG ar gyfer Mehefin 2021 wedi’i addasu 
gan gynnydd o 10% i adlewyrchu’r cynnydd mewn costau deunyddiau a adroddwyd. Ar 
sail ffigur y Cyngor, byddai’r cynllun yn darparu ar gyfer cyfraniad swm gohiriedig o 
£27,421 a darparu un uned fforddiadwy ar werthiant wedi’i ddisgowntio o 30% o werth y 
farchnad agored, gyda maint elw o 17.5% i’r datblygwr. 

14. Nid yw’r gost adeiladu bresennol gan yr apelydd wedi’i chyfiawnhau mewn unrhyw ffordd 
ystyrlon o ran y fethodoleg a ddefnyddiwyd i benderfynu ar y ffigwr hwnnw. Mae’n 
ymddangos bod y ffigur wedi’i ddeillio o ffynonellau amrywiol, fodd bynnag, mae diffyg 
sylwedd ynddynt gan yr ymddengys eu bod yn anecdotaidd eu natur. Ni chyfeirir at gostau 
eraill a ddyfynnwyd gan yr apelydd fel y rheiny o safleoedd ar-lein fel ‘Checkatrade’ o ran 
eu deunydd ffynhonnell a sut y penderfynwyd ar y ffigur hwn. 

15. Yn yr un modd, nodaf gyfeiriad yr apelydd gan gwmni o ymgynghorwyr eiddo ynglŷn â 
chostau adeiladu Cymru, sef oddeutu £1,350 m2 yn 2016 ac a ddiweddarwyd i roi costau 
2021 er mwyn cael ffigur cyfartalog o oddeutu £1,500 m2.  Nid oedd y ffigurau a 
ddiweddarwyd yn amcanbrisiau RCIS 2021 gwirioneddol, ond fe’u cyflawnwyd drwy 
ychwanegu 12-13% at ffigurau 2016; fodd bynnag, nid yw’n gwbl glir sut y deilliwyd y 
ffigur canran uwch hwn ac eithrio o gyfeirio at y ‘mynegai cost adeiladu’ neu o ran hynny, 
tarddiad unrhyw rai o ffigurau 2016. Er y dangosir bod y gost gyfartalog fesul m2 yn rhyw  
£1,500, serch hynny mae’r ystadegau’n dangos amrywiad mawr gyda’r gost adeiladu isaf 
fesul m2 yn rhyw £878, ac yn uchafswm o £2,441. Nid wyf o’r farn ei bod yn briodol i 
gymhwyso ffigur uwch cyfartalog bras yn unig, yn enwedig am fod amrywiadau 
rhanbarthol ‘gwirioneddol’ yn debygol o amrywio’n sylweddol.       

16. Fel cyfiawnhad pellach o’i ddadl ynglŷn â chost adeiladu, mae’r apelydd yn cyfeirio hefyd 
at ‘Monthly Statistics of Building Materials and Components for 2021’ a gyhoeddwyd gan 
yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol sy’n dangos bod pris deunyddiau 
adeiladu wedi codi 23.6% yn y 12 mis diwethaf.  Serch hynny, mae diffyg manylrwydd yn 
y wybodaeth hon, ac ymddengys ei bod yn gymwys i’r DU gyfan ac nad yw’n cynnwys 
unrhyw amrywiadau rhwng gwledydd nac o fewn rhanbarthau cenedlaethol y mae’n 
debygol eu bod yn destun amrywiadau.   

17. Er y nodaf sylwadau’r apelydd ynglŷn â’r diffyg methodoleg ar gyfer cyfradd adeiladu’r 
DMVG, serch hynny, cefnogir y gyfradd honno gan ddata a gafwyd o’r Building Cost 
Information Service (BCIS).  Mae’r BCIS yn tarddu o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr 
Siartredig (RICS), ac ers blynyddoedd lawer mae wedi’i gydnabod ledled y diwydiant fel  
darparwr arweiniol gwybodaeth am gostau a phrisiau i’r diwydiant adeiladu ac unrhyw un 
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arall y mae angen data cynhwysfawr, cywir ac annibynnol arnynt. Mae data BCIS ynglŷn â 
chostau cyfartalog ar gyfer datblygiad preswyl fel hwnnw a gynigir yn dynodi ffigur o 
£1,217 fesul m2 ar gyfer y cyfnod Mehefin-Awst yn 2021 ac mae hwnnw’n cynnwys 
cynhwyso ffactor lleoliad Ceredigion; mae cymhwyso’r ffigur hwn darparu ar gyfer un 
annedd fforddiadwy ar werthiant disgownt o 30% o werth y farchnad agored ynghyd â 
chyfraniad sylweddol o £27,421.   

18. Nod cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ym Medi 2009, ‘Darparu tai fforddiadwy gan 
ddefnyddio cytundebau adran 106: Diweddariad ar y Canllawiau’ (DAU) yw cynnal y 
ddarpariaeth tai fforddiadwy ac mae’n berthnasol i’r ystyriaeth o’r apêl hon. Mae’r 
canllawiau’n dweud ym mharagraff 4.29 mai un o’r prif ffyrdd o brofi pa un a yw cynllun 
wedi mynd yn anhyfyw oherwydd ffactorau fel cynnydd mewn costau yw gwerthuso 
manylion y datblygwr trwy ddull ‘llyfr agored’ gan ddefnyddio aseswr annibynnol fel y 
Prisiwr Rhanbarth (DV).     

19. Yn absenoldeb asesiad gan aseswr annibynnol fel y Prisiwr Rhanbarth, rwy’n ffafrio ac yn 
rhoi mwy o bwys i ffigurau cyfradd adeiladu’r Cyngor gan eu bod yn seiliedig ar  
wybodaeth gyfunol nifer o awdurdodau cynllunio yng Nghymru, ac yn hanfodol hefyd, 
mae’r ffigurau hyn, er sylwadau’r apelydd o ran sut y’u deilliwyd, yn adlewyrchu ffigurau 
gwirioneddol RCIS y cydnabyddir yn eang eu bod yn gosod safonau’r diwydiant yn hyn o 
beth.   

20. Mae’r apelydd yn cwestiynu cadernid ffigur cyfradd adeiladu’r Cyngor gan yr honnir ei fod 
bum mlynedd ar ei hôl hi. Mae’r dystiolaeth hon yn ymddangos yn anecdotaidd, fodd 
bynnag, hyd yn oed pe bai ffigur o’r fath yn cael ei ddefnyddio bum mlynedd yn ôl, nid yw 
hynny’n golygu o angenrheidrwydd fod ei ddefnydd bryd hynny’n briodol.    

21. Mae’r apelydd yn cyfeirio at ffynonellau amrywiol i gefnogi’i honiad bod costau adeiladu’n 
codi fel y data rhagolwg gan BCIS a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2021 a dynnodd sylw at 
gynnydd mewn costau ar gyfer 2021 a chynnydd rhagamcanol mewn costau hyd at 2025. 
Mae’r Cyngor yn dweud hefyd fod ffigurau BCIS o’r chwarter blaenorol yn 2021, sydd yn 
groes i ffigurau’r apelydd, yn cyfeirio at ostyngiad nodedig mewn costau adeiladu. Er y 
byddai’r dystiolaeth yn dynodi bod costau adeiladu cyffredinol yn codi, fodd bynnag, mae’r 
Cyngor eisoes wedi cynnwys cynnydd o 10% yn eu costiadau yn sgil y cynnydd a 
adroddwyd yng nghost deunyddiau adeiladu.     

22. Er bod ffigurau BCIS yn dynodi bod costau adeiladu rhagamcanol yn debygol o godi dros 
yr ychydig flynyddoedd nesaf, serch hynny, ffigurau rhagolygol yw’r rhain a gallent newid, 
i fyny neu i lawr, fel y dangosir gan ffigurau chwarterol y Cyngor y cyfeiriwyd atynt uchod. 
Yng ngoleuni’r uchod, nid wyf o’r farn ei bod yn ddoeth dibynnu ar gostau rhagamcanol o 
ran pennu darpariaeth fforddiadwy ar safle’r apêl a hyfywedd y cynllun; rwy’n ffafrio 
costau gwirioneddol, ac fel y nodwyd uchod, canfyddaf fod costau’r Cyngor yn fwy 
darbwyllol. Byddai defnyddio cyfradd adeiladu’r Cyngor, felly, yn darparu ar gyfer gwneud 
taliad y swm gohiriedig datganedig ynghyd â’r ddarpariaeth fforddiadwy ddatganedig ar y 
safle ar ffurf eiddo wedi’i ddisgowntio, gan hynny’n bodloni gofynion polisi SO5 y CDLl a’r 
Canllawiau Cynllunio Atodol.  
Costau Eraill 

23. O ran costau eraill, mae’r apelydd yn dadlau bod yr angen i gaffael tir trydydd parti am 
gost o £15,000 fel rhan o weithredu’r cynllun yn effeithio ar ei allu i fodloni gofyniad tai 
fforddiadwy’r Cyngor; nid yw’r Cyngor wedi herio’r ffigur hwn.     

24. Mae’r Cyngor, er gwaethaf eu dadl o ran y gost adeiladu, yn pwysleisio hyd yn oed pe bai 
costau’r apelydd yn cael eu derbyn, bod rhaid rhoi ystyriaeth i ba un a oedd y pris a 
dalwyd am y tir yn briodol. Yn yr achos hwn, a chan gofio bod y safle maes glas hwn yn 
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elwa o ganiatâd byw ar gyfer chwe annedd, mae syrfëwr y Cyngor yn dynodi Meincnod 
Gwerth Tir (BMV) ar gyfer y safle o £450,00 fesul hectar (yn seiliedig ar dir maes glas â 
budd caniatâd amlinellol); nid yw’r ffigur hwn wedi’i herio gan yr apelydd. Mae hyn yn 
arwain at BMV o £94,500 ar gyfer y safle. Pris prynu’r gofrestrfa tir am y tir oedd 
£132,000, er bod yr apelydd yn dynodi £140,000 ar ei asesiad hyfywedd. Mae’r apelydd 
wedi cadarnhau ei fod mewn trafodaethau i brynu tir ychwanegol i hwyluso’r cynllun ar 
gost o £15,000; mae’r asesiad hyfywedd yn cyfeirio at gostau galluogi o £16,500 am lain 
o dir sy’n berchen i’r Cyngor, fodd bynnag, ni allaf fod yn sicr mai hwn yw’r un tir y mae’r 
apelydd yn cyfeirio ato.  

25. Mae DAU, ym mharagraff 4.21 yn datgan, ‘Os oedd y datblygwr wedi talu pris realistig am 
y tir gan ystyried y polisïau cynllunio presennol, ond bod naill ai newid yn y farchnad neu 
newidiadau mewn costau datblygu wedi golygu nad yw’r cynllun yn economaidd, bydd 
angen i’r awdurdod lleol ystyried ei flaenoriaethau ac edrych yn bragmatig ar y tai 
fforddiadwy a geisir er mwyn galluogi’r safle i symud ymlaen’.   

26. Mae’r Cyngor yn pwysleisio, hyd yn oed gyda’r ffigurau isaf o’r rhai a ddyfynnwyd uchod, 
bod gwerth y tir ar £147,000 ymhell y tu hwnt i’r BMV ar gyfer y safle, a bod hyn yn codi 
amheuaeth ynghylch p’un a wnaeth y datblygwr dalu pris realistig am y tir. Unwaith eto, yn 
absenoldeb unrhyw dystiolaeth bendant i ddynodi fel arall, neu brisiad gan aseswr 
annibynnol fel y Prisiwr Rhanbarth sy’n gyflafareddwr a dderbynnir yn eang yn y materion 
hyn [cyfeirir ato yn y Canllawiau Cynllunio Atodol hefyd pan fydd anghydfodau’n codi], 
mae’n ymddangos bod yr apelydd, ni waeth am unrhyw gostau pellach, wedi talu pris rhy 
uchel am y safle ar adeg pan oedd ffactorau eraill fel tai fforddiadwy yn hysbys adeg 
caffael y tir.   

27. Mae’r Canllawiau Cynllunio Atodol yn dweud yn eithaf clir, mewn achosion pan delir pris 
rhy uchel am dir, yna mae her hyfywedd yn annhebygol o fod yn llwyddiannus; mae’r 
dystiolaeth yn nodi mai dyna yw’r achos yma. Felly, yn yr achos hwn, nid yw dadleuon yr 
apelydd fod ei gostau yn gysylltiedig â chaffael tir trydydd parti, neu o ran hynny unrhyw 
gostau eraill, yn cefnogi’i safiad, gan y dylai’r cyfryw gostau fod wedi’u hasesu’n ddigonol 
o’r cychwyn cyntaf. Mae mater prisio tir hefyd yn tanseilio ac yn codi amheuaeth ynghylch 
ei ddadleuon o ran hyfywedd cyffredinol y safle.     

28. Gan dynnu llinynnau’r uchod at ei gilydd, am y rhesymau a ddatganwyd, rwyf yn fodlon y 
byddai’r cynnig yn hyfyw wrth wneud darpariaeth tai fforddiadwy sy’n cydymffurfio â 
pholisi; nid yw dadleuon yr apelydd o ran llacio’r gofynion hynny wedi’i gyfiawnhau. Mae 
gofynion y Cyngor o ran bodloni’r ddarpariaeth tai fforddiadwy yn angenrheidiol, yn 
rhesymol, ac yn gymesur, ac maent hefyd yn gyson â pholisi cynllunio cenedlaethol a 
chyngor.   

Materion Eraill 

29. O blaid y cynllun, mae’r apelydd yn cyfeirio at ei gydymffurfiaeth gyffredinol â pholisïau 
eraill y CDLl, a’r ffaith fod y cynnig yn bodloni angen am dai ochr yn ochr ag elfen 
fforddiadwy, er nad hynny a ragwelwyd gan y Cyngor ydyw; fodd bynnag, am y rhesymau 
a roddwyd uchod, ni fyddai’r dadleuon hyn yn gwrthbwyso’r diffyg cydymffurfiaeth â’r polisi 
a chyngor lleol a chenedlaethol ar dai fforddiadwy.  

30. Mae gwrthwynebwyr trydydd parti wedi codi materion fel diogelwch ar y ffordd, 
darpariaeth parcio, draeniad, sefydlogrwydd tir a niwed i amwynder yn sgil sŵn adeiladu. 
Nid yw’r Cyngor wedi codi unrhyw wrthwynebiadau i’r cynnig ar y materion hyn; ar sail y 
dystiolaeth ysgrifenedig a f’arsylwadau i ar y safle, nid oes unrhyw reswm gennyf i lunio 
barn groes ar y materion hyn neu unrhyw faterion eraill sydd wedi’u codi.    

Casgliadau 
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31. Ar ôl ystyried yr holl dystiolaeth o’m blaen, ac am y rhesymau a roddwyd uchod, deuaf i’r 
casgliad y dylid gwrthod yr apêl. 

32. Wrth wneud fy mhenderfyniad, rwyf wedi ystyried gofynion adrannau 3 a 5 Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Rwyf o’r farn fod y penderfyniad hwn yn gyson ag 
egwyddor datblygu cynaliadwy’r Ddeddf drwy ei gyfraniad tuag at un neu fwy o amcanion 
llesiant Gweinidogion Cymru fel y mynnir gan adran 8 y Ddeddf. 

Declan K Beggan 
Arolygydd 
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Cyf yr Apêl: CAS-01595-S1J5V3 

Cyfeiriad y safle: Tir ym Mhumlumon Fawr, Eisteddfa Gurig, Ponterwyd, SY23 
3LE 

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

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

gwrthod rhoi caniatâd cynllunio. 
• Gwneir yr apêl gan McKay Brothers yn erbyn penderfyniad Cyngor Sir Ceredigion. 
• Y datblygiad arfaethedig yw gosod cynhwysydd cladin-pren 2.4m o uchder yn 

cynnal dysglau trawsyrru 1 x 1.2m ac 1 x 2.4m.   
 

 

Penderfyniad 
 Gwrthodir yr apêl.   

Materion Gweithdrefnol 

 Mae’r disgrifiad uchod o’r datblygiad yn wahanol i hwnnw ar ffurflen y cais. Mae’r partïon 
yn cytuno bod y disgrifiad uchod yn disgrifio’r datblygiad yn fwy cywir, ac ar y sail hon yr 
wyf wedi penderfynu’r apêl. 

 Cyflwynodd yr apelydd Asesiad Effaith Ecolegol (EcIA) wedi’i ddiweddaru gyda’r apêl. 
Ceisiais farnau’r partïon ar ei gynnwys. Rwyf wedi ystyried yr asesiad hwnnw, a’r 
ymatebion, wrth wneud fy mhenderfyniad.   

 Dywed y Cyngor na chyfeiriodd at bolisi DM18 o Gynllun Datblygu Lleol Ceredigion (y 
CDLl) yn ei resymau dros wrthod mewn camgymeriad. Mae’r polisi’n ymwneud â datblygu 
Ardaloedd Tirwedd Arbennig (ATA) ac mae’r apelydd wedi cyfeirio at y polisi yn ei 
gyflwyniadau. Nid yw cynnwys y polisi’n newid y materion sydd i’w hystyried, ac ni welaf 
unrhyw niwed i’w ystyried ac rwyf wedi gwneud hynny wrth wneud fy mhenderfyniad.  

 Prif Faterion 

 Y prif faterion yw effaith y datblygiad ar gymeriad a golwg yr ardal ac ar fuddiannau 
ecolegol.   
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Rhesymau 

Cefndir 

 Mae safle’r apêl wedi’i leoli ym Mynyddoedd Cambria ar lethrau’r copa uchaf, Pumlumon 
Fawr. Mae wedi’i leoli mewn ardal o rostir agored ar dir uchel gyda phlanhigfa gonifferaidd 
i’r de orllewin. Mae mast latis 30 metr o uchder a chyfarpar cysylltiedig a ganiatawyd am 
dair blynedd o dan gyfeirnod apêl APP/D6820/A/21/3272441 wedi’i leoli ychydig bellter i 
ffwrdd i’r de ddwyrain. Dywed yr apelydd fod hyn yn darparu ateb dros dro ar gyfer cynnal 
yr offer trawsyrru.   

 Mae cynnig yr apêl yn cynnwys gosod cynhwysydd llong wedi’i gladio mewn pren ymyl 
ddi-lif â dysglau trawsyrru 2.4 mewn diamedr a 1.2 metr mewn diamedr, a phedwar panel 
solar wedi’i atodi iddynt. 

Cymeriad a Golwg 

 Mae’r safle wedi’i leoli mewn ardal wedi’i dynodi’n Ardal Tirwedd Arbennig (ATA). Mae’n 
gorwedd o fewn ATA Ucheldiroedd Gogleddol y disgrifir eu prif nodweddion yng 
Nghanllawiau Cynllunio Atodol ATA y Cyngor (y CCA) fel ardal ucheldir eang sy’n 
cynnwys gweundir garw â “brigau” a “chnapiau” gyda phlanhigfeydd conifferaidd a 
chronfa ddŵr rhyngddynt. Mae hefyd wedi’i leoli mewn ardal sydd wedi’i chofrestru gan 
Cadw fel Tirwedd Hanesyddol o Bwysigrwydd Eithriadol. Mae’r materion polisi a rheoli 
allweddol ar gyfer yr ATA yn cynnwys rheoli elfennau a chynefinoedd tirwedd hanesyddol.   

 Mae’r apelydd wedi darparu Asesiad o’r Effaith ar y Dirwedd a’r Effaith Weledol (yr LVIA) 
gyda’r apêl, ac rwyf wedi ystyried hwnnw. Rwyf hefyd wedi gweld y golygfannau yn yr 
LVIA a’r amgylchoedd cyffredinol ar f’ymweliad â’r safle.   
 Daeth yr LVIA i’r casgliad y byddai’r cynnig yn arwain at effaith niweidiol gymedrol ar y 
dirwedd sydd fel arall yn dirwedd ucheldir naturiol ac agored i raddau helaeth. Fodd 
bynnag, canfu y byddai hyn yn cael ei gyfyngu gan raddfa fach ac uchder y cynllun a’i 
wrthdroadwyedd. 
 Roedd yn amlwg o f’arsylwadau fy hun y byddai’r datblygiad arfaethedig yn weledol iawn 
o fewn y dirwedd rhostir agored. Byddai wedi’i leoli’n agos at nifer o Hawliau Tramwy 
Cyhoeddus, gan gynnwys Ffordd Cambria (y mae’r Cyngor yn dadlau y byddai wedi’i leoli 
arno) a’r comin agored sydd â hawliau mynediad cyhoeddus iddo o dan Ddeddf Cefn 
Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 (Deddf CROW).  Byddai’n arbennig o weledol o leoliadau 
yng nghyffiniau Golygfannau 2 a 4 gyda’i effeithiau’n lleihau o leoliadau pellach i ffwrdd ac 
o edrych arno ymhellach i ffwrdd o’r dwyrain oherwydd cefnlen y blanhigfa. Serch hynny, 
planhigfa fasnachol yw hon, ac mae’r coed yn debygol o gael eu cynaeafu, ac yn 
annhebygol o barhau i ddarparu’r gefnlen bresennol i’r datblygiad arfaethedig ymhen 
blynyddoedd i ddod.       
 Mae cymeriad rhostir agored, mynyddig i’r dirwedd. Er bod strwythurau o waith dyn ynddi, 
mae’n ardal hynod ddeniadol a golygfaol. Byddai’r datblygiad arfaethedig yn bresenoldeb 
estron yn y dirwedd, ac er ei faint cymharol fach a’i gladin pren, byddai cryn dipyn allan o 
le o fewn ei gyd-destun, ac yn nodwedd anghydnaws yn yr amgylchoedd.   
 Er bod yr LVIA yn ystyried gwrthdroadwyedd y datblygiad, mae’r cynnig sydd ger fy mron 
ar gyfer strwythur parhaol a fyddai’n nodwedd ar y dirwedd am byth. O ystyried y 
rhesymau dros ei bresenoldeb, nid oes gennyf unrhyw reswm i gredu y byddai’n cael ei 
dynnu, ac nid chanfyddaf fod hon yn ddadl ddarbwyllol o’i blaid.   
 Rwyf wedi ystyried canfyddiadau blaenorol Arolygydd mewn perthynas ag effaith y mast 
cyfagos. Fodd bynnag, roedd y casgliadau y daethpwyd iddynt yn seiliedig ar ddarparu 



Cyf yr Apêl: CAS-01595-S1J5V3 

 

 

3 

strwythur dros dro o ddyluniad cwbl wahanol. Ni chanfyddaf fod y casgliadau y daethpwyd 
iddynt ar gyfer y cynnig hwnnw yn uniongyrchol gymwys i’r datblygiad sydd ger fy mron.   
 Rwy’n cytuno â chanfyddiadau LVIA yr apelydd y byddai effeithiau niweidiol cymedrol i 
gymeriad y dirwedd ac amwynder gweledol yr ardal. Canfyddaf y byddai’r datblygiad yn 
niweidiol i gymeriad a golwg yr ardal a phriodweddau a nodweddion yr Ardal Tirwedd 
Arbennig. Fel y cyfryw, ni fyddai’n gyson â pholisïau DM06, DM17 a DM18 y CDLl gan y 
byddai wedi’i leoli’n ansensitif ac yn anghydnaws yn y dirwedd, byddai’n methu cydweddu 
â hi, ac ni fyddai modd darparu ar ei gyfer heb wneud difrod arwyddocaol i nodweddion yr 
Ardal Tirwedd Arbennig. 

Ecoleg 

 Mae’r safle wedi’i leoli o fewn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) 
Pumlumon sydd o bwysigrwydd cenedlaethol am ei gynefinoedd ucheldir sy’n cynnwys 
glaswelltir asidig, cymunedau gorgors a rhostir corlwyni, a’r crynodiad cysylltiedig o adar 
yn magu ar yr ucheldir.  
 Canfu Asesiad Effaith Ecolegol (EcIA) diweddaredig yr apelydd, dyddiedig Rhagfyr 2021, 
fod y safle a’r trac mynediad yn cynnal y glaswelltir Nardus stricta-Galium saxatile sy’n 
gynefin Atodiad I. Daeth i’r casgliad y byddai’r cynnig yn arwain at golli’n anochel oddeutu 
20m2 o’r cynefin hwn gyda’r potensial i arwain at ddifrod pellach i’r trac mynediad. Fodd 
bynnag, canfu na fyddai’r difrod hwn yn fwy na’r difrod sy’n digwydd i’r trac yn sgil 
defnydd arferol ohono gan y meddianwyr. Nododd yr asesiad hefyd fod y cynefinoedd yn 
cynnig y potensial i gynnal ymlusgiaid, adar yn magu a gaeafu, ystlumod yn twrio am fwyd 
a chymudo ac infertebratau. Argymhellir mesurau lliniaru gan gynnwys cyfyngiadau 
tymhorol ar ddatblygu a phlannu cydbwyso i sicrhau nad oes colled net i werth ecolegol y 
safle, ac i ddiogelu rhywogaethau a warchodir a rhywogaethau nodedig. Gallai’r cynllun 
gyflawni gwelliannau i fioamrywiaeth hefyd, ac ni fyddai safleoedd statudol dynodedig 
eraill yn cael eu heffeithio gan y cynnig. Yn gyffredinol, daeth i’r casgliad y byddai 
effeithiau dibwys i fuddiannau bioamrywiaeth.   
 Nid oedd yr Asesiad Effaith Ecolegol (EcIA) yn diweddaru’r arolwg llystyfiant a gynhaliwyd 
yn Rhagfyr 2019 ond yn hytrach adolygu data’r arolwg presennol yn unig a wnaeth. Rwy’n 
rhannu pryderon Cyfoeth Naturiol Cymru, oherwydd adeg y flwyddyn y cynhaliwyd yr 
arolygon, ei bod yn bosibl bod cynefinoedd a rhywogaethau, gan gynnwys adar mudol, 
ynghwsg neu heb fod yn amlwg. Yn ogystal, nid oes asesiad manwl o effaith mynediad i’r 
cynnig wedi’i ddarparu. Nodais ar f’ymweliad â’r safle, er bod llawer o’r mynediad ar hyd 
trac cerrig presennol, fod yna ran sy’n arwain at y safle ei hun nad oes cerrig arno a’i fod 
yn croesi llystyfiant. Er bod yr apelydd yn dadlau y ceir mynediad trwy ddefnyddio 
peiriannau fferm ac y byddai gwaith cynnal a chadw’n cael ei wneud ar droed neu feic 
cwad, ychydig o wybodaeth sydd gennyf ynglŷn â mynychder ymweliadau a’r effaith 
gysylltiedig ar nodweddion y SoDdGA.   
 Rwyf wedi ystyried y bwriad i osod y cynhwysydd arfaethedig ar sliperi coed gyda 
chreffynnau gan ddefnyddio polion cynnal i leihau difrod. Er hynny, mae’r Asesiad Effaith 
Ecolegol yn derbyn y bydd difrod yn digwydd o ganlyniad i’r cynnig. Daw i’r casgliad y 
byddai presenoldeb y cynhwysydd yn diddymu rhan o’r cynefin SoDdGA ac y byddai 
rhywfaint o ddifrod pellach yn deillio o ddefnyddio’r mynediad. O ystyried cyfyngiadau’r 
astudiaeth a nodwyd uchod, ni allaf fod yn sicr na fyddai unrhyw ddifrod arall yn deillio o 
effaith y cynnig ar gynefinoedd a rhywogaethau eraill. Er bod mesurau lliniaru wedi’u 
cynnig yn absenoldeb arolygon llawn, ni allaf fod yn fodlon y byddai’r mesurau hyn yn 
ddigonol i liniaru ar gyfer y difrod sy’n deillio i’r SoDdGA. 
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 Mae’r apelydd yn cydnabod cyfyngiadau’r astudiaeth yn sgil yr adeg o’r flwyddyn y 
cynhaliwyd yr arolygon. Awgrymir y dylid cael amod yn mynnu bod Cynllun Rheoli 
Amgylcheddol Adeiladu yn cael ei bennu i reoli’r modd y mae’r datblygiad yn mynd 
rhagddo ac i fynnu bod arolygon pellach yn cael eu cynnal. Fodd bynnag, mae ystyried 
effaith y datblygiad ar SoDdGA yn ystyriaeth berthnasol a dylid rhoi sylw i hyn cyn rhoi 
caniatâd cynllunio. Mae Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981, a ddiwygiwyd gan 
Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 yn pennu dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i 
gymryd camau rhesymol i hyrwyddo cadwraeth a gwelliant y nodweddion sy’n gwneud 
ardal SoDdGA yn un o ddiddordeb arbennig. Dywed Polisi Cynllunio Cymru y dylai’r 
datblygiad gael ei wrthod lle ceir effeithiau niweidiol ar nodweddion y dynodwyd safle o’u 
herwydd.   
 Yn absenoldeb gwybodaeth lawn, ac ar sail y dystiolaeth sydd o’m blaen, deuaf i’r 
casgliad y byddai’r cynnig yn difrodi nodweddion y SoDdGa sy’n ei ddynodi’n safle o 
ddiddordeb arbennig. Ni fyddai’r cynnig yn gyson â pholisïau DM14 a DM15 y CDLl gan 
na fyddai’n gwarchod bioamrywiaeth. 

Ystyriaethau Eraill 

 Rwyf wedi ystyried yr angen i’r datblygiad ddarparu cyswllt cyfathrebu ar gyfer cwmnïau 
ariannol rhwng Llundain ac Iwerddon. Mae polisi cynllunio’n cefnogi darparu technoleg 
gyfathrebu a seilwaith cysylltiedig. Serch hynny, er fy mod yn rhoi cryn bwys ar fuddion 
cysylltedd o dechnoleg cyfathrebu o ystyried ei chyfraniad at yr economi, mae angen 
cydbwyso hyn yn erbyn y niwed sy’n deillio o’r cynnig, a ph’un a fyddai opsiynau eraill yn 
arwain at lai o niwed. 
 Nodaf fod yr apelydd wedi ceisio opsiynau a dewisiadau amgen eraill ar gyfer darparu’r 
cyswllt cyfathrebu, ac mae dau ohonynt wedi cael budd caniatâd cynllunio. Er bod yr 
opsiwn o ddarparu ateb ar Fferm Wynt Cefn Croes wedi profi nad yw’n addas, a dim ond 
budd caniatâd dros dro tair blynedd sydd gan y mast tŵr latis cyfagos, nid wyf wedi fy 
mherswadio ar y dystiolaeth sydd ger fy mron, mai’r datblygiad penodol o’m blaen yw’r 
unig opsiwn sydd ar gael, yn enwedig mewn perthynas â dyluniad arfaethedig y strwythur 
cynnal a’i leoliad o fewn y SoDdGA.  
 Nodaf hefyd nad yw’r Cyngor wedi dyfynnu unrhyw un o’i bolisïau mabwysiedig ei hun 
mewn perthynas â datblygiad telathrebu. Serch hynny, mae polisi cenedlaethol yn glir, sef 
wrth benderfynu ar yr ateb gorau ar gyfer safle unigol, dylid ystyried defnyddio dylunio 
sympathetig a chuddliwio er mwyn lleihau effaith y datblygiad ar yr amgylchedd. Mewn 
ardaloedd dynodedig yn arbennig, dylid cael y nod o sicrhau bod cyfarpar ymdoddi i’r 
dirwedd (Paragraff 67, Nodyn Cyngor Technegol 19, Telathrebu).   
 Am y rhesymau a roddwyd uchod, yn yr achos hwn, canfyddaf na fyddai’r cynnig penodol 
sydd ger fy mron yn ymdoddi i’r dirwedd ac y byddai’n arwain at niwed i’r ATA a’r 
SoDdGA sydd wedi’i ddynodi’n genedlaethol. Wrth gydbwyso’r buddiannau hyn sy’n 
cystadlu, ni chanfyddaf fod y buddion sy’n deillio o’r cynnig arbennig hwn yn gwrthbwyso’r 
niwed hwn.   

Casgliadau 

 Rwyf wedi ystyried yr holl faterion eraill a godwyd, gan gynnwys yr adroddiadau amrywiol 
a gyflwynwyd gan yr apelydd mewn perthynas â darparu datblygiad telathrebu, ond 
canfyddaf nad yw’r un ohonynt yn gwrthbwyso’r niwed y nodais a fyddai’n deillio o’r 
cynnig. Am y rhesymau uchod, rwyf yn gwrthod yr apêl. 
 Wrth wneud fy mhenderfyniad, rwyf wedi ystyried gofynion adrannau 3 a 5 Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Rwyf o’r farn fod y penderfyniad hwn yn gyson ag 
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egwyddor datblygu cynaliadwy’r Ddeddf drwy ei gyfraniad tuag at un neu fwy o amcanion 
llesiant Gweinidogion Cymru.  

 

VK Hirst 
AROLYGYDD 
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Cyf yr apêl: CAS-01943-Z8T3W1 

Cyfeiriad y safle: Tŷ Hana, Beach Parade, Aberaeron, SA46 0BE 

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 Mr a Mrs J ac M Dunn yn erbyn penderfyniad Cyngor Sir 

Ceredigion. 
• Y datblygiad a gynigir yw estyniad deulawr i’r annedd bresennol. 
 

 

Penderfyniad 
 Gwrthodir yr apêl. 

Cais am Gostau 

 Mae Mr a Mrs Dunn wedi gwneud cais am gostau yn erbyn Cyngor Sir Ceredigion (y 
Cyngor).  Mae’r cais hwn yn destun penderfyniad ar wahân.   

Y Prif Fater 
 Y prif fater yw effaith y datblygiad ar gymeriad a golwg yr ardal.   

Rhesymau 
 Mae safle’r apêl wedi’i leoli o fewn Canolfan Wasanaeth Aberaeron.  Mae’n meddiannu 

lleoliad ymyl traeth i’r de-orllewin o harbwr Aberaeron.  Mae annedd yr apêl yn fyngalo 
sy’n dyddio o tua’r 1960au sy’n sefyll o fewn rhes o bedwar byngalo arall o arddull debyg.  
Mae’r brif annedd yn cynnwys strwythur to talcen gydag elfennau â tho gwastad sy’n 
israddol i’w ben de-orllewinol gydag ystafell haul i’r cefn.  Mae’r adeiladau cyfagos, sef 
Dolwylan ac Eglin, o ddyluniad tebyg.  Cyrhaeddir y byngalo trwy ffordd un trac sydd 
hefyd yn Hawl Dramwy Gyhoeddus ac sydd wedi’i gwahanu oddi wrth y traeth gan y lôn a 
banc caregog.  Mae’r safle o fewn Ardal Tirwedd Arbennig (ATA) Dyffryn Aeron ac mae’n 
ffinio ag ATA Arfordir Ceredigion – Ceinewydd i Lanrhystud.   
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 Byddai’r cynnig yn darparu llawr cyntaf dros y byngalo presennol gyda tho sinc crwm 
newydd.  Byddai waliau’r llawr cyntaf yn cael eu gorffen mewn cladin pren a byddai 
addasiadau’n cael eu gwneud i’r ffenestriad ar y ddau lawr trwy ddarparu balconïau 
newydd ar y gweddau blaen a chefn.     

 Mae polisi DM06 Cynllun Datblygu Lleol Ceredigion (y CDLl) a’r Canllawiau Cynllunio 
Atodol cysylltiedig ar yr Amgylchedd Adeiledig a Dylunio yn cefnogi egwyddor dylunio 
arloesol ar yr un pryd ag ystyried unigrywiaeth leol.  Mae’r polisi’n mynnu bod datblygiad 
yn ategu’r safle a’i amgylchoedd, gan barchu golygfeydd i’r safle ac oddi yno, gan 
gynhyrchu ffurf gydlynol o ran graddfa, uchder a chyfrannedd y ffurf adeiledig bresennol.  
Mae polisi DM17 yn mynnu, ymhlith pethau eraill, bod datblygiad yn cael ei wrthod lle nad 
yw’n llwyddo i gyd-fynd â’r dirffurf a’r dirwedd, neu eu gwella.   

 Mae’r ardal yn cynnwys cymysgedd o adeiladau sy’n amrywio o ran dyluniad a graddfa.  
Yng nghyffiniau’r safle mae’r byngalos cyfagos, rhes o dai teras Fictoraidd (y mae un 
ohonynt wedi cael ei newid gydag estyniadau modern, gan gynnwys ardaloedd mawr o 
wydriad a balconïau), bloc tai bach iwtilitaraidd unllawr ac adeiladau cymunedol mwy o 
faint gan gynnwys ysgol, cartref gofal, gorsaf heddlu a swyddfeydd y Cyngor.   

 Nodaf honiad y Cyngor fod gan y rhes o fyngalos unffurfiaeth, graddfa a dyluniad sy’n 
nodedig yn eu lleoliad amlwg o flaen Bae Ceredigion ac sy’n darparu gwerth i’r dirwedd 
trwy eu ffurf gydlynol.  Fodd bynnag, er y cydnabyddaf fod y bynglos yn unffurf o ran 
dyluniad a graddfa, yn ôl fy asesiad i, nid oes ganddynt lawer o werth pensaernïol ac 
ychydig iawn o gyfraniad cadarnhaol maen nhw’n ei wneud at y dirwedd amgylchynol 
neu’r treflun cyfagos.   

 Yng nghyd-destun amgylchoedd a chymeriad y byngalos eu hunain, ni welaf 
wrthwynebiad i newid y byngalo gyda datrysiad dylunio arloesol.  Mae’r dull dylunio a 
ddefnyddiwyd yn adlewyrchu dyluniadau eraill tebyg yn y sir a byddai’r to crwm a’r cladin 
pren arfaethedig yn briodol yn y lleoliad hwn wrth ymyl y traeth.  Byddai’r siâp to crwm yn 
llai hynod na siapiau toeon mwy traddodiadol.  Byddai’r balconïau a’r ffenestriad 
arfaethedig yn debyg i’r rhai a welir yn y teras cyfagos ac, fel y cytunwyd gan y Cyngor, ni 
fyddent yn effeithio ar amodau byw eiddo cyfagos yn amodol ar ddarparu sgriniau 
preifatrwydd.     
 Er hynny, byddai’r estyniadau’n arwain at adeilad deulawr sy’n gorchuddio ôl troed 
presennol cyfan y byngalo.  Byddai hyn yn cynnwys yr elfennau hynny sy’n elfennau 
bach, to gwastad ac israddol ar hyn o bryd.  Er y cydnabyddaf na fyddai llawer o 
wahaniaeth i’r ôl troed cyffredinol, mae elfennau llai’r byngalo yn wahanol i’r brif annedd 
ar hyn o bryd ac yn lleihau’r raddfa a’r màs cyffredinol, gan roi ymdeimlad o le o amgylch 
yr annedd bresennol.  Maen nhw’n bwysig gan eu bod yn darparu toriad gweledol a 
ffisegol rhwng annedd yr apêl a’r eiddo cyfagos.   
 Nodais yn ystod fy ymweliad safle fod safle’r apêl yn gymharol fach, ac nad oes llawer o 
le o’i amgylch.  Er y byddai’r to wedi’i osod yn ôl ar y wedd flaen y tu ôl i falconi sy’n 
ymwthio allan, deuaf i’r casgliad y byddai darparu adeilad deulawr sy’n gorchuddio ôl 
troed cyfan y byngalo presennol yn achosi i’r annedd ymddangos yn rhy fawr yn y lle sydd 
ar gael.  Byddai’n dominyddu ei le cyfyngedig a byddai ei raddfa a’i fàs yn anghydnaws 
yng nghyd-destun ei lain ei hun ac o’i weld gyda’r ddau fyngalo cyfagos.  Byddai’n amlwg 
iawn o’r hawl dramwy gyhoeddus gerllaw ac o’r traeth, i ryw raddau.   
 Fel y cyfryw, ni fyddai’n ategu’r safle a’i amgylchoedd nac yn parchu’r golygfeydd i’r safle.  
Ni fyddai’n cynhyrchu ffurf gydlynol mewn perthynas â’r amgylchoedd ac ni fyddai’n cyd-
fynd â’r dirwedd leol.  Felly, ni fyddai’n cyd-fynd â pholisïau DM06 a DM17 y CDLl.   
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 Rwyf wedi ystyried effaith y cynnig ar gymeriad tirwedd yr ATAau.  Mae ATA Dyffryn 
Aeron yn cynnwys y dyffryn afon sy’n mynd i’r môr yn Aberaeron.  Mae’r ATA yn cynnwys 
tref Aberaeron a’i hymyl arfordirol cysylltiedig.  Disgrifir y dref fel tref Georgaidd ddeniadol 
a nodweddir gan batrwm stryd rheolaidd gyda therasau a grwpiau o dai lliwgar sy’n 
ychwanegu at ddiddordeb, amrywiaeth ac ansawdd y lle. 
 Er y byddai graddfa’r cynnig yn anghydnaws â’i amgylchoedd uniongyrchol a byddai 
golygfeydd cyhoeddus ar gael, o ystyried ei effeithiau cymharol gyfyngedig i ffwrdd oddi 
wrth y dref hanesyddol a’r dirwedd ehangach, nid wyf o’r farn y byddai’n niweidiol i 
nodweddion, rhinweddau neu briodoleddau allweddol ATA Aeron y mae wedi’i leoli ynddi.  
O ystyried yr effeithiau lleol, rwyf hefyd yn fodlon na fyddai’n effeithio ar nodweddion, 
rhinweddau neu briodoleddau ATA gyfagos Arfordir Ceredigion – Ceinewydd i 
Lanrhystud.  Fel y cyfryw, rwyf yn fodlon y byddai’r cynnig yn cyd-fynd â pholisi DM18 y 
CDLl, sy’n ceisio sicrhau bod datblygiad yn gallu cael ei gynnwys heb niwed sylweddol i 
nodweddion gweledol, hanesyddol, daearegol, ecolegol a diwylliannol gwerthfawr yr 
ATAau.   
 Er hynny, nid yw fy nghanfyddiadau ynglŷn â’r effaith ar yr ATAau yn drech na’r niwed yr 
wyf wedi’i ganfod y byddai’n digwydd i gymeriad a golwg yr ardal leol.   

Casgliad 
 Rwyf wedi ystyried yr holl faterion eraill a godwyd, gan gynnwys enghreifftiau o 
ddyluniadau tebyg yn yr ardal, a phenderfyniad apêl y dywedwyd ei fod yn codi materion 
tebyg (APP/Z6950/A/21/3282767).  Fodd bynnag, nid wyf o’r farn bod unrhyw faterion yn 
drech na’r niwed yr wyf wedi’i ganfod y byddai’n deillio o’r cynnig sydd ger fy mron, yr wyf 
wedi penderfynu arno ar sail ei rinweddau ei hun a chan ystyried ei gyd-destun penodol.  
Am y rhesymau uchod, gwrthodaf yr 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, fel sy’n ofynnol gan adran 8 y Ddeddf.     
 

VK Hirst 
AROLYGYDD 
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