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POLISI TAI 8: DEFNYDD PRESWYL O GARAFANAU, CARTREFI SYMUDOL A MATHAU ERAILL O 

LETY NAD YDYNT YN BARHAOL 

Safleoedd carafanau newydd neu fathau eraill o lety nad ydynt yn barhaol ar gyfer defnydd 

preswyl dros dro 

Fel eithriad i Bolisi Strategol PS15 a Pholisi TAI9, caniateir cynigion am safle newydd sy’n ymwneud 

â lleoli carafanau neu fathau eraill o lety nad ydynt yn barhaol er mwyn eu defnyddio i ddibenion 

preswyl dros dro, os gellir cydymffurfio gyda’r meini prawf canlynol: 

1. Mae’n cael ei leoli am gyfnod cyfyngedig o amser, ac mae ei angen i roi llety i weithwyr 

adeiladu yn ystod adeiladu mewn cysylltiad â prosiect adeiladu sydd wedi’i gymeradwyo; 

neu 

2. Profwyd bod angen am garafán sengl neu ffurf arall o lety sydd ddim yn barhaol lety dros 

dro i gynorthwyo yn gysylltiedig gyda sefydlu mentr gweledig newydd, yn unol â pholisi a 

chanllaw cynllunio cenedlaethol. 

 

Yn achos senario 1 uchod: 

i. bydd lleoli carafanau preswyl dros dro neu fathau eraill o lety nad ydynt yn rhai 

parhaol yn destun yr un ystyriaethau lleoliadol fel a welir ym Mholisi TWR 3 ag 

aneddleoedd preswyl parhaol; a  

ii. caiff y safle ei leoli er mwyn lleihau’r angen i deithio i'r isafswm a hybu'r defnydd o 

ddulliau cludiant cynaliadwy i'r safle adeiladu neu i’r cyfleuster parcio a theithio 

gaiff ei ddarparu gan hyrwyddwr y prosiect adeiladu sydd wedi'i gymeradwyo; a 

iii. gellir dangos bod y llety yn hwyluso gallu cyflawni strategaeth llety gweithwyr 

adeiladu y prosiect adeiladu. 

 

Safleoedd carafanau presennol neu fathau eraill o lety gwyliau nad ydynt yn barhaol 

 Caniateir cynigion sy’n ymuned â defnyddio carafanau gwyliau presennol neu fathau eraill o lety 

nad ydynt yn barhaol tu allan i’r cyfnod meddiannaeth arferol, neu ymestyn safleoedd presennol 

i’w defnyddio er dibenion preswyl dros dro, os gellir cydymffurfio gyda’r meini prawf canlynol i 

gyd:   

 

3. Profwyd bod angen am lety preswyl dros dro mewn cysylltiad â phrosiect adeiladu sydd 

wedi’i gymeradwyo; a 

4. Caiff y safle ei leoli er mwyn lleihau’r angen i deithio i'r isafswm a hybu'r defnydd o 

ddulliau cludiant cynaliadwy i'r safle adeiladu neu i’r cyfleuster parcio a theithio gaiff ei 

ddarparu gan hyrwyddwr y prosiect adeiladu sydd wedi'i gymeradwyo; a 

5. Gallir dangos bod llety’r gweithwyr adeiladu yn hwyluso gallu cyflawni strategaeth llety 

gweithwyr adeiladu y prosiect adeiladu. 



6. Gallir dangos na fuasai’r bwriad yn cael effaith andwyol arwyddocaol ar y diwydiant 

twristiaeth; 

6a Mae cynnig yn briodol ar ol ystyried Polisi TWR 3. 

 

Mecanweithiau i reoli’r datblygiad 

 

Pan roddir caniatâd cynllunio, caiff amod cynllunio ei osod arno, neu sicrheir rhwymedigaeth, i 

sicrhau bod: 

1. Meddiannaeth y carafanau neu fathau eraill o lety nad ydynt yn barhaol wedi’i gyfyngu i 

bobl sy’n gallu arddangos yr angen hanfodol am y llety; a 

2. Yr adnoddau sydd eu hangen i sicrhau bod systemau monitro yn cael eu sefydlu ac y gellir 

rheoli unrhyw weithgaredd anawdurdodedig yn ddigonol, ar gael; a 

3. Y caniatâd am gyfnod penodol yn unig, ac ar ôl i’r angen am y llety ddod i ben, bod y 

carafanau neu fathau eraill o lety nad ydynt yn barhaol yn cael eu tynnu oddi ar y safle a 

unai (i) bod y tir yn cael ei adfer i’w gyflwr blaenorol o fewn cyfnod penodedig, neu (ii) bod 

lleiniau wedi’u gwasanaethu yn cael eu cadw er defnydd sy’n cydymffurfio â pholisi yn y 

dyfodol. 

 

Yn achos carafanau preswyl dros dro sy’n cael eu cymeradwyo yn unol â’r Polisi hwn, bydd 

ceisiadau i adnewyddu caniatadau dros dro yn cael eu hasesu yn erbyn y meini prawf uchod. 


