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Dulliau o Arallgyfeirio ar Ffermydd a Datblygu Cymunedau Gwledig ar ôl 
Brexit:- 

Goblygiadau ar gyfer Adolygiad CDLl 
 
 

1. Cefndir 

1.1.   Gadawodd y DU yr Undeb Ewropeaidd ar 31 Ionawr 2020.  Rydym ni’n awr mewn 
cyfnod pontio tan 31 Rhagfyr 2020, tra bydd y DU a'r UE yn trafod trefniadau 
ychwanegol. Bydd y rheolau cyfredol ar fasnach, teithio a busnes ar gyfer y DU a’r 
UE yn parhau i fod yn gymwys yn ystod y cyfnod pontio hwn, hyd nes bydd y rheolau 
newydd yn dod i rym ar 1 Ionawr 2021.  Fodd bynnag, mae ansicrwydd cyffredinol yn 
parhau y tu hwnt i’r pwynt hwnnw. Gyda rhagolygon o newidiadau cyfreithiol, 
gwleidyddol ac economaidd sylweddol ar y gorwel, byddai’n ddoeth i ni gydnabod 
goblygiadau 'Brexit' ar yr economi wledig ac ymchwilio i ddulliau o arallgyfeirio ar 
ffermydd a datblygu cymunedau gwledig yn y dyfodol, a goblygiadau hynny ar y 
system gynllunio'n lleol. 

 
1.2  Yn gyntaf, bydd y papur hwn yn archwilio’r cydbwysedd economaidd a sgiliau yn 

wardiau gwledig Conwy drwy ddefnyddio ystadegau'r wardiau, ac yna’n darparu 
crynodeb byr o'r polisïau cynllunio perthnasol presennol (yn genedlaethol ac yn lleol).  
Bydd yr adran nesaf yn gwerthuso sut y cymhwyswyd y polisïau hynny yng Nghonwy, 
gan edrych yn benodol ar y mathau o gymwysiadau ar gyfer arallgyfeirio.  Yna, bydd 
yr adran ddilynol yn edrych ar oblygiadau posibl Brexit ar yr economi wledig, gan 
archwilio pa gamau y mae darparwyr addysg yn eu cymryd a’r effaith ar gynllunio yn 
yr ardal wledig.  I gloi, bydd y papur yn awgrymu dulliau polisi ac ymyriadau posibl ar 
gyfer y dyfodol, y gellid ymchwilio ymhellach iddynt fel rhan o broses adolygu'r CDLl. 

 

2. Dadansoddiad Demograffig Cryno o Ardal Wledig Conwy 

2.1 Mae Atodiad 1 yn darparu dadansoddiad llawn ar sail Proffiliau Wardiau 2019 CBSC. 
Y wardiau a gynhwysir er diben y dadansoddiad hwn yw Betws yn Rhos, Caerhun, 
Eglwysbach, Llangernyw, Llansanffraid, Llansannan, Trefriw, Uwch Conwy ac 
Uwchaled.  Mae’r wardiau hyn o fewn awdurdodaeth gynllunio Conwy.  Mae data ar 
gyfer Llanrwst (wardiau Gower a Crwst) hefyd wedi’i gynnwys ond wedi’i nodi ar 
wahân, gan y pennir hwn yn anheddiad ‘trefol’ yn y Cynllun Datblygu Lleol. Serch 
hynny, cydnabyddir bod Llanrwst yn chwarae rhan hanfodol o ran ei pherthynas â’r 
pentrefi a’r cefn gwlad o’i hamgylch. 

 
2.2 Dyma'r prif ganfyddiadau:  
 
2.2.1  Demograffeg 

Mae cyfansoddiad demograffig yr ardal wledig yn debyg iawn i un Bwrdeistref Sirol 
Conwy, ond gydag ychydig mwy o bobl yn y grŵp oedran 45-64 a llai yn y grŵp 
oedran 65+.  

 
2.2.2  Iechyd   

Yn yr ardal wledig, mae llai o bobl yn ôl cyfran yn byw gyda salwch cyfyngus 
hirdymor nag yng Nghonwy gyfan (19.9% o’i gymharu â 24.2%). Yn Llanrwst, mae 
yna wahaniaethau sylweddol rhwng wardiau Gower a Crwst, gydag 18.5% o 
boblogaeth Gower â salwch cyfyngus hirdymor, a hynny'n sylweddol uwch i Crwst, 
sef 26.3%.    
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2.2.3  Tai 
Mae cyfartaledd prisiau tai yng Nghonwy wledig yn uwch na chyfartaledd Bwrdeistref 
Sirol Conwy, sef £157,000, gyda phris tŷ canolrifol yn Llanrwst yn £170,000 ac yn 
£180,000 yn yr ardal weledig ehangach.   Mae perchnogaeth tŷ yn uwch yn yr ardal 
wledig, gyda 73.6% o aelwydydd yn gartrefi perchen-feddianwyr o’i gymharu â 70.1% 
ym Mwrdeistref Sirol Conwy.  Mae’r sefyllfa'n wahanol yn Llanrwst, fodd bynnag, lle 
mae aelwydydd mewn cartrefi perchen-feddianwyr yn is na chyfartaledd Conwy, sef 
65.7% a 60.8% yn wardiau Gower a Crwst yn y drefn honno.  

  
2.2.4  Cyflogaeth  

Yn yr ardal wledig, mae math o gyflogaeth pobl yn wahanol i gyflogaeth Conwy’n 
gyffredinol.  Yn ôl y disgwyl, mae nifer uwch o bobl yn gweithio ym myd 
amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgota (10.1% o’i gymharu â 2.1% ar gyfer Conwy 
gyfan).  Ymysg y sectorau eraill lle nodwyd gwahaniaethau mae'r sectorau adeiladu 
ac addysg, lle mae cyfran ychydig uwch o'r gweithlu gwledig yn cael eu cynrychioli, 
a'r sectorau cyfanwerthu a manwerthu, llety a gwasanaethau bwyd a iechyd a gwaith 
cymdeithasol, lle mae cyfran is o’r gweithlu gwledig yn cael eu cynrychioli. 

 
2.2.5  Diweithdra 

Yn ôl cyfran, mae llai o bobl yn yr ardal wledig a Llanrwst yn hawlio budd-daliadau 
diweithdra o’i gymharu â Chonwy gyfan.  Mae hyn yn arbennig o arwyddocaol yn yr 
ardal wledig, lle'r oedd cyfrif yr hawlwyr budd-daliadau diweithdra ar gyfer Tachwedd 
2019 yn 1.5% o’r boblogaeth wledig, tra bod cyfrif Conwy gyfan yn 3.3.%. 

 
2.2.6  Incwm  

Incwm cyfartalog canolrifol aelwydydd ym Mwrdeistref Sirol Conwy yw £27,950. Yn 
Llanrwst, mae’r incwm cyfartalog canolrifol ychydig yn uwch ar £28,550 ac yn uwch 
eto yn yr ardal wledig, ar £31,200.   

 
2.2.7  Addysg 

Yng Nghonwy gyfan, nid oes gan 25.6% o bobl 16 oed a throsodd unrhyw 
gymwysterau, ac mae gan gyfran debyg, 25.5%, gymhwyster lefel 4+.  Yn yr ardal 
wledig, mae gan bobl fwy o gymwysterau ar y cyfan o’i gymharu â chyfartaledd 
Conwy gyfan, sef 30.3% gyda lefel 4+ a 21.2% heb unrhyw gymwysterau. Yn 
wardiau Crwst a Gower, mae gan pobl lai o gymwysterau ar y cyfan na phoblogaeth 
Conwy gyfan, gydag 20.5% yn unig yn cyrraedd lefel 4+ a 32.1% heb gymwysterau 
yn Crwst, ac 20.3% yn cyrraedd lefel 4+ a 30.9% heb gymwysterau yn Gower. 

 

3. Sefyllfa Gyfredol y Polisi Cynllunio  

Mae elfennau allweddol canllawiau Polisi Cynllunio Cenedlaethol a Lleol wedi’u 
crynhoi isod o ran sut y maent yn effeithio ar yr ardal wledig:  

 
3.1 Hyrwyddo Arallgyfeirio yn yr Economi Wledig - Polisi Cynllunio Cymru  

Mae polisi cynllunio sy’n rheoli lleoliadau a materion gwledig i’w weld ym Mholisi 
Cynllunio Cymru, Pennod 5.  Dyma’r prif bwyntiau: 

 Er y dylid diogelu cefn gwlad agored lle bo’n bosibl, dylai ehangiad busnesau 
presennol sydd wedi’u lleoli yng nghefn gwald agored gael ei gefnogi, cyn 
belled â nad oes unrhyw effeithiau annerbyniol.  Er bod busnesau newydd 
mewn ardaloedd gwledig yn hollbwysig i gynnal a gwella cymunedau gwledig, 
mae’n annhebygol y bydd datblygiadau sydd ond yn cynnig twf economaidd 
tymor byr yn briodol. 

 Dylai awdurdodau cynllunio fabwysiadu ymagwedd adeiladol at gynigion 
datblygu amaethyddol, yn enwedig y rhai a gynlluniwyd i ddiwallu anghenion 
mewn perthynas ag arferion ffermio neu sy’n angenrheidiol i sicrhau 
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cydymffurfiaeth â deddfwriaeth amgylcheddol, hylendid neu les newydd. Dylent 
hefyd fabwysiadu ymagwedd gadarnhaol at drosi adeiladau gwledig i’w 
hailddefnyddio at ddiben busnes. 

 Mae sefydlu mentrau newydd ac ehangu busnes presennol yn hollbwysig i dwf 
a sefydlogrwydd ardaloedd gwledig. Dylid mabwysiadu ymagwedd hyblyg at 
ficrofusnesau/hunangyflogaeth a gweithio o gartref. 

 
3.2 NCT 6 – Cynllunio ar gyfer cymunedau gwledig cynaliadwy   

Hefyd ar lefel genedlaethol, mae yna ganllawiau technegol ar ffurf Nodyn Cyngor 
Technegol (NCT) 6, a dyma’r pwyntiau allweddol: 

 Addasiadau - 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. 

 Mathau o arallgyfeirio - Mae’n bosibl lleoli nifer o weithgareddau economaidd yn 
gynaliadwy ar ffermydd. Mae gweithrediadau bach ar y fferm, megis prosesu 
bwyd a choed a phecynnu bwyd, ynghyd â gwasanaethau (e.e. swyddfeydd, 
gweithdai, llogi a chynnal a chadw offer), gwasanaethau chwaraeon a hamdden, 
cynhyrchu cnydau heblaw am fwyd a chynhyrchu ynni adnewyddadwy, i gyd yn 
debygol o fod yn ddefnyddiau priodol. 

 Siopau Fferm – Wrth ystyried ceisiadau am ganiatâd cynllunio ar gyfer defnyddio 
adeilad fel siop fferm, ni ddylai awdurdodau cynllunio gyfyngu ar y mathau bras 
o gynnyrch a werthir ond lle byddai datblygu defnydd manwerthu heb gyfyngiad 
arno yn debygol o gael effaith andwyol sylweddol ar siop bentref. Lle nad oes 
siopau eraill yn yr ardal, dylai awdurdodau cynllunio gefnogi amrywiaeth o 
wasanaethau manwerthu, er enghraifft is-swyddfa bost, i helpu diwallu 
anghenion hanfodol y gymuned. 

 Mae mentrau gwledig cymwys yn cyfeirio at fusnesau sy’n gysylltiedig â thir, gan 
gynnwys amaethyddiaeth, coedwigaeth a gweithgareddau eraill y mae eu 
mewnbynnau sylfaenol yn deillio o’r safle, megis prosesu cynhyrchion 
amaethyddol, coedwigol a mwynol, ynghyd â gweithgareddau rheoli tir a 
gwasanaethau cymorth (gan gynnwys contractio amaethyddol), twristiaeth a 
mentrau hamdden.  

 Os gellir cyfiawnhau hynny trwy dystiolaeth leol benodol, gall cynlluniau datblygu 
gynnwys diffiniad ehangach o fentrau gwledig cymwys. 

 
3.3 NCT 8 - Ynni Adnewyddadwy 

Mae’r NCT hwn yn hyrwyddo safonau uchel o effeithlonrwydd ynni, arbed ynni a’r 
defnydd o ynni adnewyddadwy o fewn datblygiadau fel rhan o’r ymateb cenedlaethol 
a rhyngwladol i newid hinsawdd. Mae’n cynnwys ynni gwynt ar y môr, ynni dŵr ac ynni’r 
haul/ffotofoltäig. 
 

3.4  Polisi Cynllun Datblygu Lleol Conwy 

Ar lefel leol, mae CDLl mabwysiedig Conwy yn cynnwys polisïau EMP/3, EMP/6, 
HOU/12, NTE/7 a TOU/4, sy’n berthnasol yng nghyd-destun y papur hwn.  Mae’r CDLl 
yn cynnwys polisi hyblyg ar gyfer datblygiadau economaidd newydd (EMP/3), lle gellir 
caniatáu safleoedd ar gyrion prif bentrefi (sy’n dechnegol o fewn cefn gwlad agored).  
Mae polisi cynllunio lleol ar y cyfan yn cefnogi addasiadau gwledig i ddefnydd busnes/ 
ailddefnyddio yn amodol ar feini prawf mewn perthynas ag effaith, cymeriad a chynllun 
busnes ategol. Yn yr un modd, mae addasu adeiladau gwledig er defnydd preswyl (yn 
amodol ar brawf o ddiffyg angen er dibenion economaidd) yn dderbyniol ar y cyfan.  
Mae NTE/7 yn cynnwys polisïau ar ddatblygiadau tyrbinau gwynt mineu ar raddfa 
fechan, a ganiateir mewn egwyddor, yn amodol ar feini prawf.  Mae polisi twristiaeth 
TOU/4 yn cefnogi estyniadau ac/ neu welliannau i safleoedd carafanau a gwersylla 
presennol yn yr ardal leol, mewn egwyddor. Dim ond os oes cynnig twristiaeth 
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presennol yn bodoli ar y lleoliad y caniateir safleoedd carafanau a gwersylla newydd, 
ac ni chaniateir safleoedd carafanau statig newydd dan y polisi hwn. 
 

4. Cymhwyso'r Polisi Cynllunio – Conwy Wledig 

4.1 Dadansoddiad o Geisiadau Cynllunio yn yr Ardal Wledig  

 Mae cronfeydd data cymwysiadau’r CDLl yn cynnwys cymwysiadau a anfonwyd i 
Swyddogion Polisi Cynllunio rhwng Hydref 2015 ac Ionawr 2018.  Mae’r sampl a 
ddefnyddiwyd yn yr astudiaeth hon yn cynnwys pob cymhwysiad lle dewiswyd NCT 6 
neu NCT 8 fel ystyriaethau polisi perthnasol.  Efallai na fydd hyn wedi cynnwys pob 
cymhwysiad gwledig, ond bydd wedi cynnwys nifer digon addas i roi blas o’r ceisiadau 
diweddar yn yr ardal wledig.  Ar sail y paramedrau hyn, ymgynghorwyd â’r Tîm Polisi 
Cynllunio Strategol ar 101 o geisiadau am ddatblygiadau gwledig.  Dangosir 
dadansoddiad o’r mathau o geisiadau isod: 
 
Ffigur 1: 

 
 
4.2  Nodir bod y prif gategorïau wedi’u rhannu’ dair ffordd yn fras, sef addasiadau i 

fythynnod gwyliau, cynigion am estyniadau/iyrtiau/cytiau bugail ar safleoedd carafanau 
ac addasiadau i greu anheddau ar y farchnad agored.  Mae cynhyrchu bwyd, 
amaethyddiaeth, datblygiadau tyrbinau gwynt, manwerthu ac anheddau menter wledig 
yn cyfrif am 18% yn unig o'r ceisiadau yn yr ardal wledig. 
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Ffigur 2: 

 
 

 

4.3  O’r un un set ddata, mae canlyniadau pob cais wedi cael eu meintioli. Roedd deuddeg 
o’r 18 cais a wrthodwyd naill ai am safleoedd carafanau/gwersylla (7) neu i godi 
anheddau newydd yng nghefn gwlad agored (5).  Roedd tua hanner (6) y ceisiadau a 
dynnwyd yn ôl am safleoedd carafanau/gwersylla. O’r sampl, mae nifer fechan o’r 
ceisiadau (4) yn dal i fod heb eu penderfynu.  Mae’r siart hwn yn dweud wrthym fod 
mwyafrif y ceisiadau yn yr ardal wledig, o’r sampl, yn cael eu cefnogi gan y system 
gynllunio. Fodd bynnag, ymddengys bod angen eglurhad a thryloywder yn y polisi 
mewn perthynas â’r hyn a ganiateir o ran datblygiadau cytiau bugail a safleoedd 
carfanau/gwersylla, a’r hyn a ganiateir fel rhan o gynlluniau arallgyfeirio ar ffermydd.  
Nodir o’r nifer fechan o geisiadau am dyrbinau gwynt (3), eu bod i gyd wedi cael eu 
gwrthod (gwrthodwyd 1 ar apêl).  Ar ôl siarad â’r swyddog polisi perthnasol, ymddengys 
y byddai’n fuddiol cael eglurhad o’r polisi yn ystod proses adolygu’r CDLl, yn enwedig 
o ran graddfa’r tyrbinau yn erbyn anghenion ynni’r fferm a’r swm a werthir i’r grid 
cenedlaethol.  Efallai mai’r problemau sy’n gysylltiedig â diffyg cyflenwad 5 mlynedd o 
dir ar gyfer tai sydd ar fai am y cynnydd yn nifer y ceisiadau am dai newydd ar y 
farchnad agored yn yr ardal wledig, a byddai hyn yn elwa ar ddadansoddiad ar wahân.  

 

5. Goblygiadau Brexit ar yr Economi Wledig  

5.1  Ffermio yw sector gweithgynhyrchu mwyaf y DU, ac Ewrop yw marchnad allforio fwyaf 
y DU.  Dim ond hanner yr hyn y mae ei phoblogaeth yn ei fwyta y mae’r DU yn ei 
gynhyrchu, ac mae’n dibynnu ar fewnforion o Ewrop am chwarter ei chyflenwad bwyd.  
Yn ogystal, mae 55% o holl incwm ffermydd y DU yn deillio o gymorthdaliadau 
Ewropeaidd ac mae’r Sector yn dibynnu’n helaeth ar weithwyr mudol1. 

 
5.2  O ran yr effaith ar incwm ffermydd, ymddengys bod llawer yn dibynnu ar p’un a fydd y 

system taliadau uniongyrchol yn cael ei diddymu’n llwyr neu’n rhannol.  Mae pob un o 
ranbarthau’r DU yn dangos y byddai gostyngiad cyfartalog mewn incymau ffermydd pe 
byddai’r taliadau uniongyrchol yn cael eu diddymu’n llwyr  Mae Llywodraeth y DU wedi 
gwarantu taliadau uniongyrchol ar lefel gyfredol yr UE tan ddiwedd 2020, ond nid oes 
unrhyw gynlluniau y tu hwnt i’r dyddiad hwnnw ar hyn o bryd.  Mae’r taliadau 

                                                             
1 theguardian.com 26/7/2017 
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uniongyrchol yn arbennig o berthnasol i ffermio da byw, ffermydd cymysg a chnydau 
maes, lle gall taliadau uniongyrchol gyflenwi rhan sylweddol o’r incwm2. Gallai ffermydd 
bychain ei chael hi’n anodd goroesi a gallai prisiau tir ostwng, gan arwain at fentrau 
mwy yn prynu rhai ffermydd3. 

 
5.3  Fel y crybwyllwyd yn 5.1, un mater arwyddocaol yw y bydd gwladolion yr UE sydd ar 

hyn o bryd yn llenwi swyddi cyflog isel yn y sectorau amaethyddol a gwasanaeth yn 
dychwelyd i’w gwledydd genedigol – pwy fydd yn disodli’r gweithlu hwn?  

 
5.4  Rhaid ystyried hefyd effaith newid deddfwriaeth ar gefn gwlad, cynhyrchiad bwyd a lles 

anifeiliaid, a sut y bydd hyn yn effeithio’n uniongyrchol ac yn anuniongyrchol ar 
gymunedau gwledig. 

 
5.5  Mae ceisio rhagweld effaith Brexit fel ymchwilio i fyd dieithr, gan fod siâp polisi 

amaethyddol Cymru yn y dyfodol yn dal i fod yn anhysbys adeg ysgrifennu’r papur 
hwn, er mai bwriad Llywodraeth Cymru yw cyflwyno deddfwriaeth newydd erbyn 
diwedd 2021.  I ddarllen ymhellach am hyn, ewch i 
https://commonslibrary.parliament.uk/brexit/the-eu/brexit-next-steps-farm-funding-in-
2020/ 

 

6. Ymateb gan Ddarparwyr Addysg, Gwybodaeth a Sgiliau 

6.1  Cynhaliwyd sgyrsiau â Choleg Glynllifon/Llysfasi/Menter a Busnes/Cyswllt Ffermio 
am ddyfodol eu cyrsiau/gwaith o ystyried effeithiau Brexit.  Datgelodd y sgyrsiau hyn 
y bydd llawer yn aros yr un fath, gyda chyrsiau Amaethyddiaeth Lefel 1 a 2 yn parhau 
i ganolbwyntio ar waith a phrofiad ymarferol, ar y cyd â sesiynau dosbarth i helpu 
datblygu gwybodaeth sylfaenol. 

 
6.2  Bydd cynnwys y cwrs Amaethyddiaeth Lefel 3 yn parhau i ganolbwyntio ar 

wybodaeth bresennol am amaethyddiaeth, gan baratoi myfyrwyr i weithredu ar lefel 
reoli yn ogystal â deall yr agweddau ymarferol. Mae hefyd yn darparu llwybr 
galwedigaethol i Addysg Uwch, ac ar yr un pryd yn datblygu profiad ymarferol, gan 
gyfuno astudiaethau da byw, cnydau a pheiriannau gyda sesiynau hyfforddi 
ymarferol.   

 
6.3  Mae Menter a Busnes yn parhau i fynd ati i annog ffermwyr i baratoi eu busnesau ar 

gyfer y cyfnod ar ôl Brexit drwy gynnig cymorth i grwpiau ac unigolion, gan ddarparu 
ymwybyddiaeth o entrepreneuriaeth, arloesedd a dechrau a thyfu busnes.   

 
6.4  Cyswllt Ffermio – Mae Busnes Cymru’n parhau i ddarparu gwasanaeth ar gyfer 

ffermwyr, coedwigwyr a busnesau bwyd drwy gynnig cyngor a chymorth ar ddatblygu 
busnes, gyrru busnes ymlaen, trawsffurfio rhagolygon busnes, sgiliau a mentora 
(gyda nawdd/am ddim), arloesi a drwy ganolfannau gwybodaeth sy’n trosglwyddo 
gwybodaeth.   

 
  

7. Materion y gallai Brexit eu codi ar gyfer cynllunio: 

7.1 O ystyried y materion a godwyd hyd yma yn y papur, gallai’r effeithiau cynyddol 
canlynol ddod i’r amlwg gyda goblygiadau ar gyfer y system gynllunio: 

 

                                                             
2 S. van Berkum et al, 2016. 
3 Independent.co.uk 11/7/2017 

https://commonslibrary.parliament.uk/brexit/the-eu/brexit-next-steps-farm-funding-in-2020/
https://commonslibrary.parliament.uk/brexit/the-eu/brexit-next-steps-farm-funding-in-2020/
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 Mwy o fentrau llai yn arallgyfeirio – nid unedau gwyliau yn unig ond 
microfusnesau hefyd.  

 Ceisiadau am siediau amaethyddol ar raddfa fawr – materion 
tirwedd/sŵn/arogl/ecoleg/cludiant.   

 Potensial am gynnydd mewn datblygiadau twnelau polythen i gefnogi cnydau 

/garddwriaeth ar raddfa fawr. 

 Cynnydd mewn ceisiadau am fusnesau twristiaeth yng nghefn gwlad agored. 

 Cynnydd yn y galw am anheddau menter wledig i gefnogi cynhyrchu ar raddfa 
fwy a microfusnesau newydd. 

 Angen posibl am gyfleusterau prosesu cynnyrch amaethyddol gan gynnwys da 
byw. 

 Galw cynyddol am unedau cynhyrchu bwyd ar raddfa fach. 

 Cwmnïau sydd wedi’u lleoli yn Ewrop ar hyn o bryd ac yn masnachu gyda’r DU 
yn edrych ar sefydlu presenoldeb yn y DU (i arbed arian yn y tymor hwy).  

 Angen archwilio’r berthynas rhwng aneddiadau gwledig a mentrau ffermio – 
modelau prif ganolfan a lleoliadau lloeren o ran prosesu/cynhyrchu bwyd ac 
ychwanegu gwerth i gynnyrch.   

 Fel yr uchod, ond ystyried y cyfraniad y gall safleoedd a dyraniadau eithriedig o 
fewn neu ar gyrion pentrefi ei wneud i gefnogi gweithwyr mewn mentrau 
gwledig.   

 Gostyngiad mewn gwerthoedd tir – mwy o bwysau i sicrhau caniatâd preswyl? 

 Pwysau ar seilwaith gwledig – ffyrdd/band eang ac ati. 

 Gweithio o gartref – cynnydd yn y galw.  

 Mwy o dir yn dod ar gael ar gyrion aneddiadau er mwyn datblygu tai (lle roedd 
ffermydd yn arfer bod). 

 Pobl yn gadael cefn gwlad i ymddeol mewn lleoliad trefol (mae hyn yn digwydd 
nawr – angen cydnabod cysylltiadau â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol).  

 Mwy o angen cyffredinol am dai fforddiadwy mewn ardaloedd gwledig i gefnogi 
mentrau gwledig ar raddfa fwy?   

 Angen cynnal presenoldeb yng nghefn gwlad? - Polisi amaethyddol blaenorol 
cyn i’r DU ymaelodi â’r UE. 

 
 

8. Dewisiadau posibl er mwyn datblygu yn Adolygiad y CDLl 

8.1  Mae angen i’r CDLl Newydd daro cydbwysedd rhwng bod yn ymatebol i effeithiau 
Brexit ar yr economi wledig a gwarchod cefn gwlad rhag datblygu gwasgaredig.   Bydd 
llawer o waith yn cael ei wneud i fireinio ac adolygu polisïau presennol drwy broses 
adolygu’r CDLl. Y meysydd allweddol ar gyfer newid/adolygu polisïau sy'n ymwneud 
â'r materion a godwyd yn y Papur Cefndir hwn yw polisïau HOU/12 – Ailddefnyddio ac 
addasu adeiladau gwledig diangen er defnydd preswyl ac EMP/6 – ailddefnyddio ac 
addasu adeiladau gwledig. O ran Anheddau Menter Wledig (REDs). Dylai swyddogion 
ystyried y posibilrwydd o ganiatáu defnyddio anheddau amaethyddol/REDs fel llety 
gwyliau. Bydd angen adolygu polisïau safleoedd eithriedig hefyd yn unol â chanllawiau 
cenedlaethol. Er enghraifft, a ellid caniatáu rhywfaint mwy o anheddau mewn 
pentrefannau gwledig dan amgylchiadau penodol? 

 
8.2  Gan gydnabod yr angen posibl i ymestyn busnes yn yr ardal wledig ac yn unol â 

chanllawiau cenedlaethol, gellir ehangu cwmpas polisi EMP/3 – Datblygiad 
Diwydiannol a Swyddfeydd Newydd B1, B2 a B8 ar Safleoedd Heb eu Dyrannu, i 
gynnwys cymorth ar gyfer ehangu busnesau presennol yn yr ardal wledig (gan 
gynnwys cefn gwlad agored) yn amodol ar feini prawf. 
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8.3  Mae yna le i adolygu polisïau twristiaeth y CDLl, sef TOU/1 Twristiaeth Gynaliadwy, 
TOU/2 Datblygiad Twristiaeth a Hamdden Cynaliadwy Newydd a TOU/4 Safleoedd 
Cabanau Gwyliau, Carafanau a Gwersylla.  Yn benodol, dylid egluro’r hyn a ganiateir 
o ran llety gwyliau newydd (math), gan nodi a fyddai llety newydd yn cael ei ganiatáu 
dan unrhyw amgylchiadau fel rhan o arallgyfeirio, lle nad oes cynnig twristiaeth eisoes 
ar y safle.  Gallai fod potensial hefyd ar gyfer polisi newydd ar Hamdden, Twristiaeth 
ac Arallgyfeirio Ffermydd. Gallai hwn fod yn bolisi seiliedig ar feini prawf na fyddai’n 
ceisio ailadrodd canllawiau cenedlaethol, ond byddai’n cynnwys manylion ynglŷn â’r 
angen i ymgeiswyr ddarparu’r wybodaeth angenrheidiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol 
allu penderfynu a yw cynnig arallgyfeirio yn ddilys ac yn ymarferol ai peidio. 

 
8.4  Nid yw’r syniadau am newid posibl i bolisi a godir yn y papur cefndir hwn yn bendant 

nac yn gyflawn o bell ffordd.  Maent yn cynrychioli meysydd i’w trafod a’u hymchwilio 
ymhellach o bosib cyn diweddaru’r polisïau a’u cynnwys yn y CDLl Newydd. 
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Atodiad 1 Ystadegau Wardiau Ardaloedd Gwledig  
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