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Annwyl Iwan,
Cynllun Datblygu Lleol Eryri – Newidiadau Ffocws

Diolch am eich llythyr ymgynghori ynghylch y Newidiadau Ffocws dyddiedig 20.5.10 a’r 
dogfennau eraill a gyflwynwyd gennych.

Mater i’r Arolygydd Cynllunio a benodir fydd penderfynu a fydd cynllun yn cael ei ystyried yn 
‘gadarn’. Rydym wedi ystyried y Newidiadau Ffocws yng ngoleuni’r sylwadau a wnaed 
ynghylch y Cynllun wedi’i Adneuo ac yn unol â’r profion ynghylch cysondeb, cydlyniad ac 
effeithiolrwydd (yn bennaf i fesur a roddwyd ystyriaeth foddhaol i’r polisi cynllunio 
cenedlaethol - prawf C2).

Nodwn yn yr atodlen sydd ynghlwm a yw’r newidiadau ffocws yn ateb y materion a godwyd 
yn ein sylwadau ynghylch y cynllun wedi’i adneuo.

Yn hynny o beth mae gennym amheuon penodol ynghylch hyfywedd a materion eraill wrth 
gefn sy’n gysylltiedig â’r cynigion ar gyfer tai fforddiadwy a nifer o’r materion eraill sy’n 
gysylltiedig â’r newidiadau arfaethedig fel y nodwyd yn yr atodiad. Nid ydym wedi gwneud 
unrhyw sylw lle nad yw newid ffocws yn ymwneud ag unrhyw un o’n sylwadau blaenorol 
ynghylch y cynllun wedi’i adneuo a lle nad ydym yn gwrthwynebu’r newid sydd wedi’i 
gynnig.

Yn gywir

Mark Newey 
Pennaeth y Gangen Cynlluniau
Yr Is-adran Gynllunio

(atodiad yn amgaeedig)



Atodiad i lythyr Llywodraeth y Cynulliad mewn ymateb i’r Datganiad 
ynghylch y Newidiadau Ffocws mewn perthynas â Chynllun Datblygu 
Lleol Eryri 

Gwrthwynebiad Llywodraeth y Cynulliad i’r Cynllun wedi’i Adneuo o dan y profion 
ynghylch cadernid C2, CE2: Materion sylfaenol.

Lefel y ddarpariaeth dai a datblygiadau graddol; (Rhifau Newidiadau Ffocws 36/7/8 
tudalen 52) (Atodiad 31, Y Prif Faterion a Godwyd t 5/6, Papur Cefndir ynghylch Tai wedi’i 
ddiweddaru)

Mae’r newidiadau a’r dogfennau cysylltiedig yn cadarnhau bod y gwaith dosrannu gwreiddiol a 
wnaed wedi’i gadarnhau gan yr awdurdodau perthnasol a hefyd yn esbonio’r berthynas ag
amcanestyniadau 2006 ar gyfer aelwydydd ac amcanestyniadau’r Parc Cenedlaethol. Maent hefyd 
yn dangos y cysylltiad rhwng lefel y twf a’r sail tystiolaeth. Yn hynny o beth, mae’r amryw 
Newidiadau Ffocws arfaethedig i’r cynllun i gynnig eglurder ynghylch y ddarpariaeth dai a dogfennau 
esboniadol eraill yn ateb pryderon Llywodraeth y Cynulliad.

Derbynnir nad oedd y bwriad ynghylch datblygu’n raddol fel y nodwyd yn y cynnig gwreiddiol yn 
ychwanegu fawr ddim at y cynllun felly nid oes gwrthwynebiad i ddileu’r paragraffau hyn.

Mae’n bwysig gallu dangos fodd bynnag y gall y cynllun ddarparu safleoedd ar gyfer tai yn gyson 
dros gyfnod y cynllun.

Dylid nodi bod Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cyhoeddi amcanestyniadau o’r boblogaeth yn 
seiliedig ar ffigurau 2008 ym mis Mai 2010 a disgwylir y bydd yr amcanestyniadau o’r aelwydydd yn 
cael eu cyhoeddi ym mis Medi 2010. Tra na ddylai cyhoeddi’r amcanestyniadau hyn fod yn rheswm i 
ailedrych ar y cynllun, byddai asesiad cryno o unrhyw oblygiadau a allai godi o’r amcanestyniadau 
safbwynt y cynllun fod o fudd.

Dosbarthiad tai; (Rhifau Newidiadau Ffocws 40/1 tudalen 53)
(Atodiad 31, Y Prif Faterion a Godwyd t 7/8/9, Papurau Cefndir ynghylch Tai wedi’i 
ddiweddaru, Parthau Dylanwad, Capasiti Aneddiadau, y Strategaeth Ofodol.)

Mae addasiadau pellach, eglurder ynghylch y polisi ac esboniadau mewn papurau cefndir wedi ateb 
pryderon Llywodraeth y Cynulliad.

Mae’r tablau wedi’u gwella ac mae ychwanegiadau o ran rhannu’r safleoedd tai a’r mathau o dai 
wedi gwneud y cynllun yn gliriach.

Mae Rhif Newid Ffocws 41 yn cynnwys testun newydd ar gyfer y cynllun yn nodi y dylai dosbarthiad 
y datblygiadau gydymffurfio â’r strategaeth ofodol. Fodd bynnag, efallai y bydd angen ymgorffori hyn 
yn rhan o Bolisi Strategol Ng yn arbennig o ystyried y ganran uchel (c 40%) o ofynion y cynlluniwyd 
iddynt godi o’r safleoedd ar hap lle bydd angen rhywfaint o reolaeth bolisi i ategu’r monitro sy’n cael 
ei gynnig.

Mae testun y cynllun a’r papurau cefndir yn awgrymu bod lefel uchel yr ymrwymiadau presennol yn 
cael eu dosbarthu yn unol â’r strategaeth aneddiadau ac y byddant yn ddigonol i ddiwallu’r angen 
am dai o fewn y farchnad agored dros gyfnod y cynllun heb achosi rhagor o bwysau andwyol  ar y 
farchnad.

Mae’r papurau cefndir yn rhoi esboniad llawnach ar gyfer y dosbarthiadau arfaethedig mewn 
perthynas â’r anghenion/cyfyngiadau/parthau dylanwad ac ati gan gynnwys goblygiadau’r
ymrwymiadau ar lefel yr anheddiad, dyraniadau a’r safleoedd ar hap. Fodd bynnag, byddai o fudd 
cael tabl i gymharu’r dosbarthiad gofodol a fyddai’n crynhoi sefyllfaoedd o’r gorffennol a’r
sefyllfaoedd a gynigir. 

Y ddarpariaeth o ran tai fforddiadwy, eu hyfywedd a’r modd y cânt eu darparu; (Rhifau 
Newidiadau Ffocws 43- 49, tudalennau 55, 56, 57 a 58 Polisi Strategol Ng: Tai)



(Atodiad 31 Y Prif Faterion a Godwyd t 11-14, Papurau Cefndir ynghylch Tai wedi’i 
ddiweddaru, Parthau Dylanwad, Hyfywedd, Canllawiau Cynllunio Atodol ynghylch Tai 
Fforddiadwy)

Mae’r newidiadau o ran tai fforddiadwy a’r dystiolaeth gefndir bellach/eglurhad yn ateb rhai pryderon 
Llywodraeth y Cynulliad.

Mae’n ymddangos y bydd y tai fforddiadwy sydd wedi’u cynnwys yn nhargedau’r cynllun yn 
cydymffurfio â’r diffiniad yn TAN2.

Dylai’r hyn sydd yn y cynllun fod yn gydnaws ag amcanion y cynllun cyflenwi tai fforddiadwy 
perthnasol.

Er bod Newid Ffocws 43 i destun y Cynllun Datblygu Lleol yn cyfeirio at ffigur o 427 o ran yr angen 
am dai fforddiadwy dros gyfnod o bum mlynedd, dengys y Papur Cefndir ynghylch Tai y gallai’r 
angen am dai dros holl gyfnod y cynllun fod rhwng 960 a 3030 yn dibynnu ar yr amryw arolygon ac 
awgryma y gallai’r amcangyfrif gorau fod o gwmpas 1200. Mae’n rhaid i’r cynllun gynnwys mesur 
ynghylch yr angen am dai fforddiadwy dros gyfnod y cynllun cyfan fel y bo’r graddau y bydd y targed 
arfaethedig ynghylch tai fforddiadwy (450-500) yn cyfateb i lefel yr angen yn gwbl glir. Gellid nodi y 
rhagwelir y bydd gwybodaeth bellach ar gael o’r Asesiad o’r Farchnad Dai Leol a’r arolygon galluogi 
ac y caiff y ffigur ei fireinio yn yr Adroddiadau Monitro Blynyddol.

Mae’n ymddangos y bydd cyflawni’n llawn y targed ar gyfer tai fforddiadwy yn dibynnu ar ddwyn 
ymlaen yr holl ddarpariaeth arfaethedig ar gyfer tai yn y cynllun gan gynnwys yn y lwfans dros dro. 
Byddai mwy o eglurder o fudd yn hyn o beth.

Mae’r rhesymau dros y gwahaniaeth sylweddol rhwng y targed (450-500) a’r angen am dai dros 
gyfnod y cynllun (c1200) wedi’u nodi’n gliriach, gan gynnwys rôl ddisgwyliedig yr aneddiadau y tu 
allan i’r Parc yn gwneud iawn am rywfaint o’r gwahaniaeth. Cadarnheir bod hyn yn dderbyniol gan 
awdurdodau cyfagos y nodwyd bod eu cynlluniau ar gyfer yr aneddiadau perthnasol yn gymathus. 
Er bod y goblygiadau amgylcheddol o geisio bodloni’r lefel hon o angen wedi’u hystyried ynghyd â’r 
goblygiadau o ran darparu ar gyfer yr angen hwnnw, dylai’r canlyniadau cymdeithasol a diwylliannol 
o beidio â bodloni’r angen fod wedi’u hystyried hefyd.

Mae’r cynllun yn nodi’n glir bod bron yr holl safleoedd sydd newydd eu neilltuo a’r holl safleoedd ar 
hap wedi’u bwriadu ar gyfer tai fforddiadwy ac mae’r papurau cefndir ac ati fel petaent yn cadarnhau 
bod hyn yn realistig o ran hyfywedd a’r gallu i’w darparu. Mae’r papurau hefyd yn esbonio’r 
berthynas rhwng y ddarpariaeth debygol a dosbarthiad yr angen am dai fforddiadwy.

Tra nad yw’r astudiaeth ar hyfywedd tai fforddiadwy yn cefnogi’r cadernid o sicrhau bron 100% o dai 
fforddiadwy mewn perthynas â dyraniadau newydd a safleoedd ar hap ar raddfa fechan/caniatadau i 
addasu, mae’r papurau yn esbonio bod nifer o’r safleoedd y tybir nad ydynt yn hyfyw yn y broses o 
gael eu datblygu a bod rhaid eraill ym meddiant awdurdodau/asiantaethau sy’n debygol o gydnabod 
yr angen i leihau gwerthoedd tir.

Gwnaed ymdrech i sicrhau bod randdeiliaid eraill sydd ynghlwm wrth y broses dai yn cyfrannu eu 
sylwadau (Papur Cefndir Hyfywedd 18) er y gallai sylwadau pellach gan Landlordiaid Cymdeithasol 
sydd eisoes ynghlwm wrth safleoedd y tybir nad ydynt yn hyfyw, fod yn fuddiol. Byddai asesiad o’r 
fath yn egluro nodweddion hyfyw arbennig mathau penodol o gynllun (yn arbennig anheddau unigol 
sy’n cael eu codi gan yr unigolyn ei hun neu gan reolwr prosiect ar safleoedd eithriadau) gan fod y
rhain yn debygol o fod yn elfen fawr o’r ddarpariaeth fforddiadwy dybiedig. Dylid asesu effaith cost 
gofynion cynlluniau cynaliadwy (Cod3 ynghyd â 6 chredyd) a hefyd effaith costau uwch posibl o 
fenthyca, ac ati, ar gyfer adeiladwyr llai sy’n ymgymryd â chynlluniau masnachol.

Mae Polisi Strategol G para 8.14 yn cyfeirio at hyfywedd addasiadau neu gynigion ar gyfer 
anheddau unigol a’r defnydd o symiau gohiriedig. Mae angen bod yn gwbl glir bod yn rhaid i unrhyw 
annedd a ganiateir ar safleoedd eithriadau fod yn fforddiadwy (yn unol â diffiniad TAN 2) ac nad yw 
symiau gohiriedig yn briodol o dan yr amgylchiadau hyn. Fel arall mae perygl na fydd y cynllun yn 
cyflawni yn hyn o beth.

Nid yw’r cymysgedd a ragwelir o ran y deiliadaethau a fydd yn berthnasol i farn Landlordiaid 
Cymdeithasol yn cael ei esbonio ac nid yw’n glir a fydd modd darparu tai fforddiadwy ar draws 
cyfnod y cynllun.



O ystyried y risgiau posibl oherwydd y ffordd yr ymdrinnir â thai fforddiadwy yn y cynllun, nid yw’r 
goblygiadau o fethu â darparu wedi’u hasesu’n ddigonol. Tra bo pwynt i ysgogi adolygiad wedi’i nodi 
ym Mhapur Cefndir 7 ar Dai ar dudalen 71, ni roddwyd sylw i hyblygrwydd y strategaeth i ymateb i’r 
sefyllfa hon.

Polisi diogelu mwynau.  – (Rhifau Newidiadau Ffocws 23/4 t 38/39 a mapiau)
(Atodiad 31, Y Prif Bwyntiau a Godwyd t 3/4)
Mae’r Newidiadau Ffocws yn mynd i’r afael â phryderon Llywodraeth y Cynulliad ynghylch diogelu 
mwynau.

Gwrthwynebiad Llywodraeth Cynulliad Cymru o dan y profion cadernid C2, CE1, CE2:  
Materion lle ymddengys nad yw’r cynllun wedi’i adneuo wedi trosi polisi cenedlaethol yn 
foddhaol i’r lefel leol a lle gallai fod tensiynau o fewn y cynllun.

Darparu safleoedd cyflogaeth (Newid ffocws 53/80 tudalen 69 a’r Map Cynigion) Papur 
Cefndir  4 ar Dir at ddibenion Cyflogaeth
Mae’r fersiwn ddiweddaraf o Bapur Cefndir 4 yn esbonio sut y bydd y ddarpariaeth gyfredol a pholisi 
meini prawf yn ddigonol mewn perthynas â’r materion a nodwyd ynghylch cyflogaeth a hyfforddiant. 

Cynllunio ar gyfer gwastraff (Newid ffocws 25//7 tudalen 39/40)
Mae’r newidiadau ffocws drafft yn mynd i’r afael â phryderon Llywodraeth y Cynulliad ynghylch 
cyfleusterau gwastraff ar raddfa fach ar dir diwydiannol sydd eisoes ar gael neu a fydd ar gael yn y 
dyfodol.

Darparu safleoedd ar gyfer sipsiwn a theithwyr (Newid ffocws 51 tudalen 63)
Mae’n ymddangos nad oes dim o’r dystiolaeth sydd ar gael ar hyn o bryd yn awgrymu bod angen 
pennu safleoedd ar hyn o bryd ac mae hyn wedi’i drafod gyda chynrychiolwyr y grwpiau perthnasol.

Mae’r diwygiadau i’r polisi a gynigir yn cyfateb i ofynion Cylchlythyr 30/2007 ac yn nodi’n glir, yn 
amodol ar fodloni’r meini prawf, y bydd safle yn cael ei gymeradwyo os gwelir bod angen. 

Darpariaeth o ran y seilwaith (Newid ffocws 16 Polisi Strategol Ch)
Mae’r newidiadau i’r polisi yn ei gwneud yn glir bellach nad yw’r gofynion ond yn gymwys i 
ddatblygiadau mawr o ran eu maint. Fodd bynnag, lle bydd y polisi yn gymwys, nid yw’n gwbl glir pa 
flaenoriaeth a roddir i’r gwahanol fathau o fesurau lliniarol a nodir.

Sylwadau eraill ynghylch y Newidiadau Ffocws

NFf/Adneuo
CDLl
Rhif y 
dudalen

Cyhoeddiad Sylw

NFf 11 t26 Cynllun Gofodol 
Cymru

Dylid nodi’n glir nad yw Cynllun Gofodol Cymru 
yn pennu lefelau twf penodol ar gyfer 
lleoedd/canolfannau ac mae’n bosib y byddai 
angen egluro rhywfaint beth a olygir wrth dwf 
anghynaliadwy

NFf 13 t28 Hierarchaeth 
Aneddiadau

Mae’n ymddangos bod cyfeiriadau at 
anghenion o ran tai fforddiadwy yn cydymffurfio 
â’r diffiniad yn TAN2.

NFf 82 Mapiau 
Cynigion 18 a
20

Arfordir heb ei 
ddatblygu

Mae Papur Cefndir 2 (Yr arfordir a’r môr) wedi’i 
ddiweddaru er mwyn esbonio’r newidiadau.

NFf 18 t35, 36
a phara 3.8

Polisi Strategol Dd: 
Polisi’r Dirwedd 2: 
Datblygiad a’r 
Dirwedd

Mae’r newid i’r polisi (Dd) yn nodi’n glir ei fod yn 
cyfeirio at ddatblygiad o fewn ardal y Parc.
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