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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1 Mae’r adroddiad yn ymwneud â rheoleiddio parciau carafanau gwyliau yn y sir. Mae’n 
nodi sut mae’r Cyngor yn monitro ac yn gorfodi yn erbyn pobl sy’n defnyddio’r 
carafanau hyn fel cartref parhaol.  

2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

2.1 Mae’r adroddiad hwn yn darparu diweddariad i Aelodau ar gynnydd gweithgareddau 
rheoleiddiol ac yn edrych a yw’r dull a gytunodd y Pwyllgor arno yn 2017 – i 
reoleiddio’r parciau ar sail ‘busnes fel arfer’ – yn arwain at yr effeithiau dymunol.  

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1 Bod yr Aelodau yn: 

3.1.1 Darparu sylwadau ar effeithiolrwydd y dull ‘busnes fel arfer’; 

3.1.2 Cefnogi swyddogion y Cyngor wrth iddynt barhau i ymchwilio i achosion 
anawdurdodedig o ddeiliadaeth breswyl ar barciau gwyliau;  

3.1.3 Cytuno y gellir parhau gyda’r rheoliad hwn ar sail ‘busnes fel arfer’ heb unrhyw 
atgyfeiriad pellach i’r Pwyllgor Craffu. 

4. Manylion yr adroddiad 

4.1 Hyd at 2017 roedd ‘prosiect carafanau’ rhagweithiol yn ceisio canfod a datrys 
achosion o ddeiliadaeth breswyl ar barciau gwyliau Sir Ddinbych. Roedd Aelodau, 
Aelodau'r Cynulliad ac Aelodau Seneddol wedi datgan pryderon ynghylch boblogaeth 
gudd parciau gwyliau. I fynd i’r afael â’r mater yn effeithiol, roedd y prosiect yn 
cynnwys mewnbwn Gwasanaethau Cymorth Cymunedol a Gwasanaethau Addysg a 
Phlant, yn ogystal â Chynllunio a Gwarchod y Cyhoedd.  

4.2 Datblygwyd meddalwedd er mwyn monitro cronfeydd data amrywiol y Cyngor, ac 
mae ymchwiliadau cychwynnol wedi datgelu bod llawer o wasanaethau’r Cyngor yn 



cael eu defnyddio gan bobl sydd wedi nodi carafán fel cyfeiriad. Ceir manylion 
cyfredol o ddefnydd gwasanaethau’r Cyngor yn Atodiad 1.  

4.3 Yn seiliedig ar y dystiolaeth a gafwyd yn defnyddio’r offeryn monitro, mae 
swyddogion wedi archwilio’r safleoedd mwyaf problemus. Mae’r archwiliadau hyn, 
sydd wedi parhau drwy gydol 2018 a 2019, wedi cadarnhau bod achosion o 
ddeiliadaeth breswyl.  

4.4 Mae cymryd camau rheoleiddio yn erbyn deiliadaeth breswyl anawdurdodedig yn 
gymhleth ac yn gofyn am dystiolaeth glir nad oes gan y deilydd brif breswylfa yn 
rhywle arall. Mae’n rhaid derbyn hefyd bod achosion o dorri rheoliadau sy’n cwmpasu 
sawl blwyddyn, ac felly mae’n bosibl bod rhai pobl wedi caffael imiwnedd rhag camau 
gorfodi.  

4.5 Er gwaethaf hyn, yn ystod y tair blynedd ddiwethaf mae’r Gwasanaeth Cynllunio a 
Gwarchod y Cyhoedd wedi cyhoeddi chwe hysbysiad gorfodi yn ymwneud â 
deiliadaeth breswyl anawdurdodedig ar barciau carafanau. Ymhellach i hynny, mae 
un o’r achosion hyn wedi arwain at erlyniad. Mae Atodiad 2 yn cynnwys rhywfaint o 
wybodaeth am waith rheoleiddio perthnasol sydd wedi’i wneud hyd yma (eithriwyd yr 
atodiad hwn rhag cael ei ddatgelu drwy rinwedd paragraff 14, Rhan 4, Atodlen 12A, 
Deddf Llywodraeth Leol 1972). 

4.6 Mae mabwysiadu canllaw cynllunio atodol ar garfannau, cabannau a gwersylla1 ym 
mis Gorffennaf 2018 wedi ategu gallu rheoleiddio’r gwasanaeth. Mae Adran 9 y 
ddogfen yn ymwneud â defnydd parciau gwyliau. Mae’n nodi y bydd y Cyngor, wrth 
roi caniatâd cynllunio ar gyfer parc gwyliau, yn gosod amod i gyfyngu ar ddefnydd 
carafanau at ddibenion gwyliau yn unig. Fel y cynigiwyd yn y cyfarfod Pwyllgor Craffu 
yn 2017, mae’r CCA hefyd yn nodi y bydd amod arall yn berthnasol er mwyn 
symleiddio'r broses o ymchwilio i achosion o dorri'r amod yn ymwneud â defnydd 
carafanau. Dyma’r cymal: 

Bydd deiliaid trwydded y safle carafanau neu ei unigolyn a enwebwyd yn cadw 
cofrestr ddiweddar o’r enw(au) a phrif gyfeiriad(au) y perchennog/perchnogion a phrif 
feddianwyr pob uned gwyliau unigol ar y safle. Bydd y gofrestr hefyd yn cynnwys 
copïau diweddar yn gofyn am dreth y cyngor sydd yn perthyn i bob prif gyfeiriad a 
roddwyd. Bydd y gofrestr ar gael i Swyddogion yr Awdurdod Cynllunio Lleol ei 
harchwilio ar bob adeg resymol. 

4.7 Yn ogystal â chaniatâd cynllunio, mae’n rhaid i barciau gwyliau gael trwydded dan 
Ddeddf Safleoedd Carafanau a Rheoli Datblygu 1960. Cyflwynir y drwydded pan 
dderbynnir caniatâd cynllunio ac os yw’r drwydded hon yn un ‘untro’. Llunnir y 
trwyddedau yn defnyddio'r safonau enghreifftiol diweddaraf sydd ar gael ar adeg 
cyhoeddi'r drwydded. Mae’r trwyddedau yn rheoli am ba hyd y gellir aros mewn 
carafán ar y safle ac yn cael eu cyflwyno gydag amodau amrywiol yn ymwneud a 
materion fel gofodau rhwng carafanau, offer diogelwch tân, diogelwch trydanol, 
glanweithdra ac ati. Yn wahanol i ganiatâd cynllunio, gellir dileu trwydded os yw’r 
amodau’n cael eu torri’n gyson.  

                                            
1   Ar gael yn https://www.sirddinbych.gov.uk/cy/preswyliwr/rheoliadau-cynllunio-ac-adeiladu/cynllun-datblygu-

lleol/ldp-spg/spg-documents/adopted-spg-documents/Canllawiau-Cynllunio-Atodol-Carafanau-Cabanau-a-
Gwersylla.pdf 



4.8 Ni cheir tystiolaeth bendant bod camau gorfodi yn erbyn pobl sy’n byw mewn 
carfannau ar barciau gwyliau yn anawdurdodedig wedi arwain at gynnydd mewn 
digartrefedd.  

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 

5.1 Mae rheoleiddio parciau gwyliau yn helpu i sicrhau bod y sector twristiaeth yn 
amgylchedd fasnachu teg y mae modd i fusnesau sy’n bodloni gofynion cynllunio a 
thrwyddedau yn ffynnu. Mae mynd i’r afael â sut mae parciau gwyliau yn gweithredu 
yn cyfrannu at Strategaeth Uchelgais Economaidd y Sir a’r prosiect Gwell Busnes i 
Bawb. Wrth annog perchnogion i beidio â gwerthu carafanau fel cartrefi parhaol, mae 
rheoleiddio parciau gwyliau hefyd yn cyfrannu at y flaenoriaeth gorfforol o sicrhau 
bod gan bobl dai sy’n diwallu eu hanghenion.  

6. Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 

6.1 Dylai lleihau nifer y bobl sy’n defnyddio gwasanaethau'r Cyngor a ddim yn talu Treth 
y Cyngor arwain at arbedion ariannol, ond efallai y bydd ymyriadau’r gwasanaeth yn 
arwain at fwy o geisiadau am dai.  

6.2 Mae modd gwneud rhagor o waith rheoleiddio ar sail ‘busnes fel arfer’ o fewn 
adnoddau staffio presennol y gwasanaeth. Bydd unrhyw waith arall yn gofyn am 
adnoddau ychwanegol.  

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?  

7.1 Adroddiad diweddaru yw hwn ac felly nid oes angen Asesu’r Effaith ar Les.  

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 

8.1 Rydym ni wedi cysylltu ag adrannau eraill o’r Cyngor, gan gynnwys yr Adain Gyllid, 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai, er mwyn derbyn data i gynorthwyo gyda’r 
ymchwiliadau.  

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1 Dylid cyfyngu cost y dull rheoleiddio a amlinellwyd o fewn yr adnoddau presennol. 

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 

10.1 Mae atal pobl rhag byw mewn carafanau yn anawdurdodedig yn mynd i ddadleoli 
pobl. Mae yna risg, yn dibynnu ar amgylchiadau unigol, y bydd y rheiny sy’n cael eu 
dadleoli yn ddigartref. Gall y Cyngor wella’r sefyllfa hon drwy ddefnyddio ei bŵer yn 
ôl disgresiwn i ymyrryd (e.e. drwy estyn y ffrâm amser ar gyfer cydymffurfio) ac, yn 
fwy cyffredinol, drwy sicrhau bod digon o lety addas ar gyfer pobl yn y sir – yn 
enwedig pobl ddigartref.  



10.2 Mae yna risgiau ariannol ynghlwm wrth beidio ag ymgymryd â gwaith rheoleiddio 
pellach. Yn gyntaf, mae pobl sy’n defnyddio gwasanaethau’r Cyngor a ddim yn talu 
Treth y Cyngor yn dreth gyson ar adnoddau’r Cyngor. Yn ail, mae yna risg y bydd y 
sector twristiaeth yn cael ei difrodi os yw diffyg rheoleiddio yn arwain at danseilio’r 
amgylchedd busnes teg sy’n rhoi cyfle cyfartal i bob gweithredwr lwyddo. Mae modd 
lleihau’r risgiau hyn os yw’r gwasanaeth yn parhau i gymryd camau gorfodi yn erbyn 
deiliadaeth anawdurdodedig pan geir tystiolaeth o hynny. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1 Mae adran 7.4.1(e) o Gyfansoddiad y Cyngor yn nodi hawl y Pwyllgor Craffu i 
ystyried effaith polisïau i asesu a ydynt yn gwneud gwahaniaeth, ac mae adran 
7.4.2(b) yn amlinellu pweru’r Pwyllgor Craffu o ran perfformiad y Cyngor wrth 
gyflawni amcanion polisi.  

11.2 Mae modd cymryd camau gweithredu i sicrhau cydymffurfedd a rheoleiddio 
safleoedd gwyliau carafanau dan y ddeddfwriaeth ganlynol:  

 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 

 Deddf Safleoedd Carafanau a Rheoli Datblygu 1960 

 Deddf Iechyd Cyhoeddus 1936 

 Mae adran 7.4.1(e) o Gyfansoddiad y Cyngor yn nodi hawl y Pwyllgor Craffu i 
ystyried effaith polisïau i asesu a ydynt yn gwneud gwahaniaeth, ac mae 
adran 7.4.2(b) yn amlinellu pweru’r Pwyllgor Craffu o ran perfformiad y Cyngor 
wrth gyflawni amcanion polisi.  

12. Swyddog Cyswllt 

Rheolwr Datblygu (Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd) 

Ffôn:   01824 706727 

 


