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TREFN SIARAD YN Y PWYLLGOR CYNLLUNIO 
 
Mae’r Cyngor wedi penderfynu rhoddi’r hawl I 3ydd parti siarad yn y Pwyllgor Cynllunio. 
Mae’r daflen hon yn amlinellu’r trefniadau gweithredol arferol ar gyfer siarad yn y pwyllgor. 
 

1. Adroddiad y Gwasanaeth Cynllunio ar y cais  ynllunio yn cynnwys 
argymhelliad. 
 

 

2. Os oes cais wedi ei dderbyn gan 3ydd parti I siarad, bydd y 
Cadeirydd yn gwahodd y siaradwr ymlaen 
 

 

3. Gwrthwynebydd, neu gynrychiolydd o’r gwrthwynebwyr yn cael 
annerch y pwyllgor 
 

3 munud 

4. Ymgeisydd, gynrychiolydd yr ymgeisydd(wyr) neu Asiant yn cael 
annerch y pwyllgor 
 

3 munud 
 

5. Aelod(au) Lleol yn cael annerch y pwyllgor 10 munud 
 

6. Cadeirydd y pwyllgor yn gofyn am gynigydd ac eilydd i’r cais 
 ynllunio 
 

 

7. Y pwyllgor yn trafod y cais  ynllunio. 
 

 

 
 
 
  



 

 

RHAGLEN 

 

1.   ETHOL CADEIRYDD 
 

 

 I ethol Cadeirydd i’r Pwyllgor hwn am y flwyddyn 2016-17. 

 
 

2.   ETHOL IS-GADEIRYDD 
 

 

 I ethol Is-gadeirydd i’r pwyllgor hwn am y flwyddyn 2016-17. 

 
 

3.   YMDDIHEURIADAU 
 

 

 I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.  

 
 

4.   DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 

 

 I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol. . 

 
 

5.   MATERION BRYS 
 

 

 I nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu 
hystyried.   

 

 

6.   COFNODION 
 

6 – 13 

 Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol 
o’r pwyllgor hwn, a gynhaliwyd ar 25 Ebrill 2016, fel rhai cywir. (copi 
ynghlwm) 

 

 

7.   CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO 
 

 

 I gyflwyno adroddiad y Pennaeth Adran Rheoleiddio (copi ynghlwm) 

 
 

7.1 CAIS RHIF: C14/1110/20/LL - OAKLANDS, PENYBRYN, Y 
FELINHELI 
 

14 - 26 

 Codi 4 tþ tri ystafell wely, un ohonynt i fod yn dþ fforddiadwy.   

 
 
AELOD LLEOL:    Y Cynghorydd Sian Gwenllian 
 
 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C14/1110/20/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=540441%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1579612%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=540441%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2


 

7.2 CAIS RHIF: C14/1228/14/LL - PARCIA BACH, BANGOR ROAD, 
CAERNARFON 
 

27 - 41 

 Addasu rhan o’r adeilad amaethyddol presennol ar gyfer 11 cybiau cwn 
ynghyd â lleoli tanc storio cathion gerllaw   
 
 
AELOD LLEOL:  Y Cynghorydd Ioan Ceredig Thomas 
 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

7.3 CAIS RHIF: C16/239/14/LL - GALERI, DOC VICTORIA, 
CAERNARFON 
 

42 - 59 

 Codi estyniad tri llawr blaen er mwyn darparu 2 sgrin sinema, derbynfa, 
swyddfeydd a cyfleusterau manwerthu.   
 
 
AELOD LLEOL:   Y Cynghorydd Ioan Ceredig Thomas 
 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

7.4 CAIS RHIF: C16/0265/09/LL - 14 COLLEGE GREEN, TYWYN 
 

60 - 69 

 Newid defnydd o siop (A1) I fwyd a diod (A3) ynghyd ag estyniad uned 
echdynnu a newidiadau i gefn yr eiddo   
 
AELODAU LLEOL:        Y Cynghorydd  Anne Lloyd Jones 
    Y Cynghorydd  Mike Stevens 
 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C14/1228/14/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=540442%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1579613%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=540442%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/0239/14/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=540443%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1579614%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=540443%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/0265/09/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=541051%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1581187%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=541051%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
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PWYLLGOR CYNLLUNIO 25/4/16 
 

 
Yn bresennol:  Y Cynghorydd Michael Sol Owen – Cadeirydd 
   Y Cynghorydd Anne Lloyd Jones – Is-gadeirydd 
 
Y Cynghorwyr: Elwyn Edwards, Simon Glyn, Gwen Griffith, Eric M. Jones, June Marshall, W. 
Tudor Owen, John Pughe Roberts, Eirwyn Williams, Gruffydd Williams, Hefin Williams, John Wyn 
Williams (eilydd), Owain Williams (eilydd) ac Eurig Wyn. 
 
Eraill a wahoddwyd: Y Cynghorwyr Sian Wyn Hughes a R. H. Wyn Williams (Aelodau lleol). 
 
Hefyd yn bresennol: Cara Owen (Rheolwr Rheolaeth Datblygu), Aneurin Môn Parry (Rheolwr 
Gorfodaeth), Rhun ap Gareth (Uwch Gyfreithiwr) a Bethan Adams (Swyddog Cefnogi Aelodau). 
 
Ymddiheuriadau: Y Cynghorwyr Endaf Cooke a Dyfrig Wynn Jones. 
 
1. CYDYMDEIMLAD 

 
Estynnwyd cydymdeimlad â’r Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio yn dilyn marwolaeth ei 
dad yn ddiweddar. 
 

2.   DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 
(a) Datganodd yr aelodau canlynol fuddiant personol am y rhesymau a nodir: 

 
 Y Cynghorydd Gruffydd Williams, yn eitem 6.2 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif 

C15/1358/42/LL) oherwydd bod ei dad yn berchen parc carafanau wedi ei leoli llai na 
chwe milltir o’r safle; 

 Y Cynghorydd Owain Williams, yn eitem 6.2 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif 
C15/1358/42/LL) oherwydd ei fod yn berchennog parc carafanau wedi ei leoli llai na 
chwe milltir o’r safle.  

 
Roedd yr Aelodau o’r farn eu bod yn fuddiannau a oedd yn rhagfarnu a gadawsant y Siambr 
yn ystod y drafodaeth ar y ceisiadau a nodir. 

 
(b)  Datganodd yr aelodau canlynol eu bod yn aelodau lleol mewn perthynas â’r eitemau a 

nodir: 
 

 Y Cynghorydd R. H. Wyn Williams, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5 ar y rhaglen; 

 Y Cynghorydd Sian Wyn Hughes, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 6.2 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C15/1358/42/LL); 

 Y Cynghorydd Gruffydd Williams, (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 
6.3 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/0034/42/LL). 
 

Ymneilltuodd yr Aelodau i ochr arall y Siambr yn ystod y drafodaeth ar y ceisiadau dan sylw 
ac ni fu iddynt bleidleisio ar y materion hynny. 
 

3. COFNODION 
 

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod blaenorol o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 4 
Ebrill 2016 fel rhai cywir. 

Tud. 6
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4. GORCHYMYN DIOGELU COED (GDC) – TIR RHWNG GILFACH GOED A GORSE 
BANK, LÔN PEN CEI, ABERSOCH 

 

Cyflwynwyd adroddiad y Pennaeth Rheoleiddio gan y Rheolwr Gorfodaeth. Nodwyd bod 
Gorchymyn dros dro wedi ei roi ar 4 coeden (2 cypreswydden a 2 ffynidwydd) ar dir rhwng 
Gilfach Goed a Gorse Bank, Lôn Pen Cei, Abersoch ar 19 Tachwedd 2015 yn dilyn 
ymweliad ac asesiad o’r coed gan swyddog o Uned Bioamrywiaeth y Cyngor. 
 
Adroddwyd bod y coed yn sgorio’n uwch na’r trothwy angenrheidiol ar gyfer teilyngu 
Gorchymyn Diogelu Coed. 

 
Nodwyd yn dilyn asesiad pellach o’r coed gan swyddog o’r Uned Bioamrywiaeth, ‘roedd y 
Gwasanaeth Cynllunio o’r farn y dylid ystyried peidio cynnwys coeden T2 yn y gorchymyn 
terfynol oherwydd bod y goeden yn gogwyddo dros y safle cyfochrog sydd gyda chaniatâd 
cynllunio amlinellol yn bodoli am dŷ annedd. 
 
Manylwyd ar y gwrthwynebiadau a dderbyniwyd gan gyfeirio at ohebiaeth a dderbyniwyd yn 
dilyn cyhoeddi’r adroddiad.  

 
‘Roedd y Swyddogion Cynllunio’n ystyried nad oedd y gwrthwynebiadau’n goresgyn 
cyfraniad sylweddol y coed i fwynderau gweledol ac edrychiad yr ardal o’u cwmpas a’u 
pwysigrwydd oherwydd prinder coed aeddfed yn yr ardal. Nodwyd yr argymhellir 
cadarnhau’r gorchymyn gyda newidiadau ac eithrio coeden T2 o’r Atodlen i’r gorchymyn ei 
hun. 
 
Nodwyd bod gan yr aelodau 4 dewis, sef: 

 Cadarnhau’r gorchymyn fel y mae, heb newidiadau; 

 Cadarnhau’r gorchymyn gyda newidiadau; 

 Peidio cadarnhau; neu 

 Cynnal ymchwiliad cyhoeddus. 
 

Nododd yr aelod lleol, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), ei fod yn gefnogol i 
gadarnhau’r Gorchymyn ond yn dilyn derbyn manylion gwrthwynebiad perchennog Gorse 
Bank ei fod o’r farn y dylid gohirio penderfynu er mwyn cynnal trafodaethau pellach o ran 
tynnu’r coed a phlannu coed eraill yn eu lle. 
 
Mewn ymateb, nododd y Rheolwr Gorfodaeth fod y Gwasanaeth yn ymwybodol o’r 
sylwadau ond nad oedd dim byd i’w argyhoeddi bod y coed yn beryglus. 
 

Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol gan aelodau: 

 Ei bod yn bwysig gwarchod y coed ac y dylid cadarnhau’r gorchymyn; 

 Nad oedd y math o goed yn gynhenid i Gymru felly nid oeddent yn bwysig i’r ardal; 

 Bod perchnogion y tir cyfochrog a oedd wedi derbyn caniatâd cynllunio amlinellol yn 
ymwybodol o fodolaeth y coed cyn gwneud y cais; 

 Bod y coed a ystyrir yn gynhenid yn newid gyda threigl amser; 

 A yw’r cynefin lle lleolir y coed yn addas i dyfiant y coed ac a ellir monitro eu cyflwr? 

 Bod y coed yn amlwg yn y tirlun ac yn rhan o Abersoch felly yn bwysig eu cadw. 
 

Mewn ymateb i’r sylwadau uchod, nododd y swyddogion:- 

 Bod y coed wedi eu hasesu yn unol â’r drefn gydnabyddedig; 

 Cyfrifoldeb y tirfeddiannwr oedd cadw eu cyflwr a bod y coed yr argymhellir eu 
diogelu wedi sgorio 5 pwynt o ran cyflwr, y sgôr uchaf, wrth ddefnyddio sustem 
TEMPO (Tree Evaluation Method for Preservation Orders). 

 

PENDERFYNWYD cadarnhau’r gorchymyn gyda newidiadau ac eithrio coeden T2 o’r 
Atodlen i’r gorchymyn ei hun.  

Tud. 7
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5. CEISIADAU CYNLLUNIO 
 

Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i’r ceisiadau canlynol i ddatblygu. 
 
Ymhelaethwyd ar fanylion y ceisiadau ac ymatebwyd i gwestiynau mewn perthynas â’r 
cynlluniau ac agweddau o’r polisïau. 
 
PENDERFYNWYD 

  
1. Cais rhif C15/0215/40/LL – Tir ger Tan yr Eglwys, Abererch 
 

Adeiladu 8 tŷ annedd newydd a fydd yn cynnwys 2 annedd fforddiadwy ynghyd a ffurfio 
ffordd fynediad fewnol a llwybr cerdded mewnol. 
 

(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi bod y cais wedi 
bod gerbron y Pwyllgor ar 11 Ionawr 2016, 22 Chwefror 2016 a chyfarfod 14 Mawrth 2016 
lle gohiriwyd y cais er mwyn derbyn sylwadau’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd ar y 
Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol. 
 
Nodwyd bod y cais wedi ei ddiwygio ers cyflwynwyd yn wreiddiol i fod yn gais llawn am 8 tŷ 
yn hytrach na 9 ar safle o fewn ffin datblygu Abererch ac a ddynodwyd yng Nghynllun 
Datblygu Unedol Gwynedd (CDUG) ar gyfer tai newydd ar gyfer marchnad gyffredin. 
Ychwanegwyd yn dilyn lleihau’r nifer o dai sy’n rhan o’r bwriad bod y nifer o dai fforddiadwy 
a gynigir wedi eu lleihau o 3 i 2.  
 
Ystyrir bod y cais yn ei ffurf ddiwygiedig yn dderbyniol ar gyfer y safle a byddai defnydd 
addas (ar sail dwysedd) yn cael ei wneud o’r tir. 
 
Adroddwyd y derbyniwyd sylwadau gan yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd ar y Datganiad 
Cymunedol ac Ieithyddol ac yn sgil y sylwadau ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol ac na 
fyddai’n cael ardrawiad ar yr Iaith Gymraeg.  
 

 Roedd y datblygiad yn cydymffurfio gyda’r CDUG am y rhesymau a roddwyd yn yr 
adroddiad. 

 
(b) Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais. 
 
 Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol: 
 

 Pryder yr aelod lleol o ran gosodiad y tai; 

 Bod yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd yn nodi yn eu sylwadau bod y gyfran o dai 
fforddiadwy a gynigir sef 25% yn is na’r gyfran ddangosol yn y CDUG o 35%; 

 Pryder y caniateir ceisiadau gyda llai o dai fforddiadwy na’r gyfran ddangosol; 

 Y dylid gosod amod bod y ffordd yn cael ei gwblhau cyn y meddiannir y tai; 

 Bod lleoliad y cais tu mewn i’r ffin datblygu; 

 Bod cefnogaeth yn lleol; 

 Bod y cynlluniau wedi eu diwygio i oresgyn pryderon. 
 
(c)  Mewn ymateb i’r sylwadau uchod, nododd y swyddogion:- 

 Bod y cais yn ei ffurf ddiwygiedig yn ymateb i bryder o ran gosodiad y tai a’r effaith 
ar fwynderau cyfagos; 

 Bod y swyddogion o’r farn gan fod yr ymgeisydd wedi lleihau’r nifer o dai o 9 i 8 
mewn ymateb i bryderon o ran gosodiad y tai bod y gyfran o dai fforddiadwy a 
gynigir yn rhesymol. Nodwyd bod lleoliad a natur y tai yn debygol o reoli 
fforddiadwyedd a’u bod yn ddeniadol i’r boblogaeth leol; 

Tud. 8
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 Y byddai cynnwys 3 tŷ fforddiadwy yn y bwriad yn golygu 40% o’r datblygiad ac o 
ystyried mai’r Cyngor sydd wedi gofyn i’r ymgeisydd ddiwygio’r cynllunio ei fod yn 
dderbyniol; 

 Yr argymhellir gosod amod o ran cwblhau’r ffordd. 
 
 PENDERFYNWYD dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio i ganiatáu’r cais yn 

ddarostyngedig i arwyddo cytundeb 106 yn clymu 2 o’r unedau fel tai fforddiadwy.  
 
 Amodau: 

1. Cychwyn o fewn 5 mlynedd. 
2. Unol gyda chynlluniau diwygiedig. 
3. Cytuno gorffeniad waliau allanol a tho’r tai. 
4. Tynnu hawliau datblygiad a ganiateir ar gyfer estyniadau ac adeiladau cwrtil ar gyfer y 

2 uned fforddiadwy. 
5. Rhaid i lwybr cyhoeddus Rhif 7 Llannor sydd yn cael ei effeithio gan y datblygiad yma 

gael ei wyro o dan Adran 257 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 cyn i unrhyw waith 
arall gael ei ddechrau ar y safle. 

6. Lefel llawr daear i fod o leiaf 4.6m AOD. 
7. Cyflwyno a derbyn cymeradwyaeth i gynllun gwaredu dŵr wyneb. 
8.  Tirlunio. 
9. Wal / gwrych / ffens derfyn gyda ffordd stad ddim i fod yn uwch na 1 medr. 
10. Cwblhau’r ffordd stad a cherrig sadio wedi’u cywasgu a’u sefydlogi a chwblhau system 

dwr wyneb. 
11. Cwblhau ffordd a phalmentydd i’r cwrs sylfaen a goleuadau’n gweithio cyn meddiannu’r 

tai. 
12. Gosod cyrbiau wrth ochrau’r ffordd stad, cwblhau wyneb y gerbydlon a’r droedffordd 

a’u goleuo cyn i’r annedd olaf ar y stad gael ei feddiannu. 
13. Dwr aflan a dŵr wyneb i’w gwaredu ar wahân o’r safle. 
14. Dim dŵr wyneb i gysylltu yn uniongyrchol nag yn anuniongyrchol i’r system garthffos 

gyhoeddus. 
15. Draeniad tir ddim i gysylltu yn uniongyrchol nag yn anuniongyrchol i’r system garthffos 

gyhoeddus. 
 
2.  Cais rhif C15/1358/42/LL – Fferm Porthdinllaen, Morfa Nefyn 
 

Gwelliannau i safle carafanau teithiol sy’n cynnwys cynyddu nifer o 36 i 60 uned, creu 61 
llawr caled, ail leoli man chwarae a chreu man chwarae newydd, cysylltiadau 
gwasanaethau, dymchwel bloc cyfleusterau a chodi adeilad cyfleusterau newydd i gynnwys 
siop, creu ffordd fewnol a safle parcio, lleoli carafán rheolwr a gwaith tirlunio. 

 
(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Gorfodaeth ar gefndir y cais, gan nodi bod y safle o fewn 

dynodiad Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn. 
 
Adroddwyd y derbyniwyd sylwadau ychwanegol gan Gyfoeth Naturiol Cymru yn cwestiynu 
addasrwydd tanc trin preifat ar safle carafanau teithiol tymhorol a’u bod yn disgwyl i’r asiant 
ddarparu gwybodaeth ychwanegol ar y mater. 
 
Nodwyd bod y bwriad cyffredinol yn dderbyniol ond nad oedd swyddogion wedi eu 
hargyhoeddi bod y cynllun yn ei gyfanrwydd yn arwain at welliannau amgylcheddol a 
gweledol i wella gwedd y safle yn y dirwedd gan na ystyrir fod dyluniad yr adeilad 
cyfleusterau newydd a fwriedir yn parchu’r safle a’i gyffiniau o ran ei raddfa, maint a ffurf 
gan gael effaith andwyol annerbyniol ar olygfeydd amlwg a ffurf a chymeriad y dirwedd yn 
groes i Bolisi B22 a D20 o’r CDUG a Chanllawiau Cynllunio Atodol: Llety Gwyliau. 
 

(b) Gwnaed y prif bwyntiau canlynol gan yr aelod lleol (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor 
Cynllunio hwn):-  

Tud. 9
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 Ei bod yn gefnogol i’r cais; 

 Nad oedd y cyfleusterau presennol yn ddigonol a bod yr adeilad cyfleusterau 
bwriedig yn addas i bwrpas, yn gweddu â’r adeiladau fferm ac adeiladau mewn 
safleoedd tebyg; 

 Bod angen gwagle yn nho’r adeilad cyfleusterau i alluogi stem o’r cawodydd 
wyntyllu; 

 Y bwriedir darparu cyfleusterau o safon a fyddai’n diwallu anghenion y cwsmeriaid 
gan gynnwys darpariaeth i’r anabl; 

 Mai cornel o’r dderbynfa y defnyddir i gadw deunyddiau carafanau i werthu i 
gwsmeriaid er mwyn osgoi iddynt orfod teithio ymhell; 

 Na fyddai’r adeilad yn amharu ar olygfeydd o leoliadau cyfagos a byddai gwaith 
tirlunio; 

 Bod yr ymgeisydd yn buddsoddi oddeutu £250,000 i wella’r safle a byddai swyddi 
tymhorol o ganlyniad i’r datblygiad.  

 
Mewn ymateb i sylwadau’r aelod lleol, nododd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu nad oedd y 
swyddogion yn gwrthwynebu’r cynnydd yn y nifer o unedau nac ychwaith yr angen am fwy 
o gyfleusterau ond ‘roedd yr adeilad bwriedig efo edrychiad domestig ac nid oedd yn 
gweddu gyda ffurf yr adeiladau sydd ar y fferm bresennol. Ystyrir bod angen adeilad 
fyddai’n gweddu i’w leoliad gan ymdebygu i adeilad amaethyddol neu adlewyrchu adeiladau 
cyfagos ar y fferm.  
 

(c) Cynigwyd ac eiliwyd i wrthod y cais. 
 

Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol: 
 

 Y dylid caniatáu’r cais gan nid oedd yr adeilad cyfleusterau yn ormodol o ystyried y 
nifer o ymwelwyr a’i fod yn gweddu i’w leoliad; 

 Y dylid gohirio’r cais er mwyn i’r swyddogion gynnal trafodaethau efo’r ymgeisydd o 
ran dyluniad yr adeilad; 

 Bod safon yn bwysig i gwsmeriaid a byddai datblygiad o’r math yma yn denu mwy o 
dwristiaid gan gyfrannu at yr economi. 

 
(ch)  Gwnaed gwelliant i ohirio’r cais er mwyn i’r swyddogion gynnal trafodaethau efo’r 

ymgeisydd o ran dyluniad yr adeilad cyfleusterau. Eiliwyd y gwelliant.  
 

PENDERFYNWYD gohirio’r cais er mwyn i’r swyddogion gynnal trafodaethau efo’r 
ymgeisydd o ran dyluniad yr adeilad cyfleusterau. 

 
3. Cais rhif C16/0034/42/LL – Fron Hyfryd, Mynydd Nefyn 
 

Adeiladu estyniad unllawr a phorth i'r tŷ, trosi modurdy presennol yn uned wyliau 
hunangynhaliol ac adeiladu stablau. 
 

(a)  Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi y gohiriwyd y cais 
yng nghyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 4 Ebrill 2016 er mwyn cynnal ymweliad safle. 
‘Roedd aelodau’r Pwyllgor wedi ymweld â’r safle cyn y cyfarfod. 

 
 Nodwyd bod y safle yng nghefn gwlad agored ac oddi mewn i Ardal o Harddwch Naturiol 

Eithriadol Llŷn (AHNE). Ystyrir na fyddai’r bwriad yn ei gyfanrwydd yn achosi niwed 
arwyddocaol i dirwedd yr AHNE a bod ymgais bositif wedi ei wneud gan yr ymgeisydd i 
ymateb i bryderon gwreiddiol am faint y stablau (drwy gyflwyno cynllun diwygiedig ar gyfer y 
stablau) a'i fod felly bellach yn dderbyniol i’r Uned AHNE ac yn dderbyniol o ran Polisi B8 
CDUG. 
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Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd. 
 
Cyfeiriwyd at hanes cynllunio’r safle gan nodi bod yr hyn a leolir ar y safle yn bresennol yn 
gwbl gywir a derbyniol gyda’r caniatâd cynllunio angenrheidiol mewn lle a bod y caniatâd 
yma wedi dilyn apêl a wrthodwyd yn flaenorol am ddatblygiadau eraill ar y safle. 

 
 Roedd y datblygiad yn cydymffurfio gyda’r CDUG am y rhesymau a roddwyd yn yr 

adroddiad. 
 
(b) Gwnaed y prif bwyntiau canlynol gan yr aelod lleol (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio 

hwn):-  

 Ei fod yn or-ddatblygiad a bod effaith gronnol datblygiadau ym Mynydd Nefyn yn 
niweidiol i’r AHNE; 

 Bod dyletswydd statudol i warchod yr AHNE a dylid blaenoriaethu cadwraeth a 
gwarchod rhinweddau arbennig; 

 Bod yr Uned AHNE yn mynegi pryder o ran effaith y bwriad ar osodiad yr AHNE; 

 Y dylid ystyried sylwadau’r Arolygydd o ran gwrthodiad apêl cais cynllunio 
C09D/0039/42/LL. 

 
(c)  Mewn ymateb i sylwadau’r aelod lleol, nododd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu  

 Bod yr asesiad yn yr adroddiad yn rhoi ystyriaeth lawn i’r AHNE; 

 Bod yr ymgeisydd yn dilyn derbyn pryderon yr Uned AHNE wedi cyflwyno cynlluniau 
diwygiedig o ran y stablau gyda’r Uned yn nodi ei fod yn gwneud y cais yn fwy 
derbyniol o ran yr AHNE; 

 Bod yr amgylchiadau yn wahanol ers gwrthodwyd yr apêl gyda chais cynllunio wedi 
ei ganiatáu ar ôl yr apêl i gysoni’r sefyllfa. 
 

(ch)  Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais.  
 
 Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol: 
 

 Bod yr amod a argymhellir i waredu’r garafán sefydlog yn golygu gwelliant i’r safle; 

 Y dylid ystyried sylwadau’r arolygydd gan nad oedd y sefyllfa polisi wedi newid. A 
fyddai swyddogion yn hyderus pe byddai apêl y gallent dystiolaethu bod eu 
hargymhelliad yn unol â’r polisïau? 

 Bod datblygiadau sy’n cael eu caniatáu yn newid nodweddion cefn gwlad ac mai un 
pwrpas dynodiad yr AHNE oedd cadw nodweddion traddodiadol; 

 Bod y tŷ wedi ei ddatblygu dros y blynyddoedd felly nid oedd y tŷ yn ei ffurf wreiddiol; 

 Bod y stablau yn angenrheidiol er mwyn darparu lloches i geffylau’r ymgeisydd dros 
y gaeaf. 

 
(d) Mewn ymateb i’r sylwadau uchod, nododd y swyddogion:- 

 Bod y sefyllfa yn wahanol gan fod yr apêl yn 2011 yn gysylltiedig â datblygiadau 
anawdurdodedig. Dylid ystyried effaith y bwriad ar y sefyllfa bresennol felly rhaid bod 
yn ofalus wrth ddibynnu ar y dyfarniad apêl; 

 Bod yr adroddiad yn gytbwys, cynhwysfawr ac yn cynnwys asesiad o effaith y bwriad 
ar yr AHNE. 

 
 PENDERFYNWYD caniatáu’r cais. 
 

Amodau: 
1. Cychwyn o fewn 5 mlynedd. 
2. Unol gyda’r cynlluniau. 
3. Llechi to’r estyniadau, porth ac unrhyw addasiadau i do’r uned wyliau i gydweddu 

gyda’r llechi presennol. 

Tud. 11



PWYLLGOR CYNLLUNIO 25/4/16 

4. Cytuno lliw to’r stablau. 
5. Cytuno lliw ar gyfer y rendr i’r estyniadau a waliau allanol yr uned wyliau. 
6. Cytuno ar garreg leol naturiol ar gyfer waliau allanol y porth. 
7. Y byrddau coed ar waliau allanol y stabl i gael eu gadael i hindreulio yn naturiol. 
8. Dim defnydd busnes o’r stabl. 
9. Y garafán sefydlog bresennol ar y safle i’w symud yn gyfan gwbl oddi ar y safle o fewn 

2 fis o gwblhau’r estyniad yn sylweddol neu cyn i’r uned wyliau gael ei meddiannu am y 
tro cyntaf pa un bynnag ddigwydd gyntaf. Yn dilyn hyn, ni chaniateir lleoli carafán o 
fewn cwrtil yr eiddo. 

10. Tynnu hawliau datblygu caniataol ar gyfer yr uned wyliau. 
11. Yr uned wyliau i’w defnyddio ar gyfer defnydd gwyliau yn unig a dim defnydd fel uned 

breswyl ar wahân. Angen cadw cofrestr o’r ymwelwyr. 
12. Cynllun tirweddu/cloddiau 

 
4. Cais rhif C16/0183/32/LL – Gwrych y Dryw, Botwnnog 
  

Cais i gadw estyniad i sied amaethyddol. 
 

(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Gorfodaeth ar gefndir y cais, gan nodi bod y ffaith bod fferm 
weithredol yn bodoli ar y safle yn ystyriaeth cynllunio o bwys wrth ystyried y cais presennol. 
Nodwyd bod y Cyngor wedi caniatáu estyniad cyffelyb i’r adeilad dan reolau caniatâd 
ymlaen llaw yn 2015.  

 
Ychwanegwyd bod arwynebedd llawr yr estyniad cyfredol yn mesur tua 15% o faint yr 
adeiladau presennol ac o’r herwydd yn rhan is-wasanaethol o’r safle. Ystyrir nad yw’r 
bwriad yn amharu yn sylweddol ar fwynderau gweledol yr ardal nac yn cael effaith niweidiol 
sylweddol ychwanegol ar fwynderau trigolion cyfagos. 
 
Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd. 

 
Roedd y datblygiad yn cydymffurfio gyda’r CDUG am y rhesymau a roddwyd yn yr 
adroddiad ac argymhellir caniatáu gydag amod i gyfyngu’r defnydd i amaethyddol yn unig. 
 

(b) Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd gwrthwynebydd y prif bwyntiau canlynol:- 

 Ei bod yn dod o gefndir amaethyddol ac yn deall yr angen i ffermydd newid i fod yn 
gynaliadwy yn yr hinsawdd economaidd bresennol; 

 Ddim wedi derbyn rhybudd o ran y cais cynllunio a benderfynwyd yn Chwefror 2015; 

 Bod y nodyn rhybudd ar gyfer y cais yma ddim yn weladwy; 

 Nid oedd y wybodaeth yn gywir ar y sustem Dilyn a Darganfod o ran yr estyniad; 

 Nad oedd y Gwasanaeth Cynllunio wedi gwirio’r estyniad gwreiddiol a’i bod wedi 
tynnu sylw’r Gwasanaeth bod yr estyniad dwbl maint yr hyn a ganiatawyd gan olygu 
cyflwyno’r cais ol-weithredol yma; 

 Bod effaith andwyol ar ei theulu; 

 Ei phryder o ran diogelwch ffyrdd a’r risgiau iechyd a diogelwch oherwydd 
trafnidiaeth i’r fferm; 

 Nid oedd yr adeilad yn cydymffurfio gyda rheoliadau Ewropeaidd oherwydd ei fod o 
fewn 400m i dŷ sydd ddim yn gysylltiedig â’r fferm; 

 Gofyn i’r aelodau ymweld â’r safle. 
 
(c) Mewn ymateb i sylwadau’r gwrthwynebydd, nododd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu  

 Mai cynlluniau dangosol oedd ar y sustem Dilyn a Darganfod; 

 Y rhoddwyd rhybudd ar y safle yn gysylltiedig â’r cais blaenorol a’r cais yma; 

 Bod nifer o’r materion a gyfeiriwyd atynt yn faterion sifil; 

 Bod y rheoliadau Ewropeaidd yn berthnasol i’r defnydd o gadw anifeiliaid yn yr 
adeiladau yn barhaol drwy gydol y flwyddyn. Deallir mai’r bwriad oedd cadw 
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anifeiliaid i mewn dros gyfnod y Gaeaf a pe dymunir gellir gosod amod i’r perwyl 
hyn. 

 

(ch)  Cynigwyd a eiliwyd i gynnal ymweliad safle. 
 

PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle. 
 

5. Cais rhif C16/0190/03/LL – Llwyn Rhedyn, 1 Oakeley Square, Blaenau Ffestiniog 
 

Cais ôl weithredol i gadw llwyfannau pren i gefn yr annedd. 
 

(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi nad oedd 
gwrthwynebiad mewn egwyddor dros godi llwyfan bren o fewn gardd tŷ cyn belled a bod 
graddfa a dyluniad y datblygiad yn gweddu gyda’r adeilad a’r ardal leol o gwmpas yr eiddo. 
Sylweddolir bod maint y llwyfan pren yn meddiannu rhan helaeth o’r cefn, fodd bynnag nid 
yw’n weladwy o fannau cyhoeddus. 

 
Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd.  

 
 Adroddwyd y derbyniwyd nifer o wrthwynebiadau i’r bwriad yn ymwneud gyda gor-edrych 

ond ni ystyrir y byddai gor-edrych uniongyrchol. Nodwyd tra bod elfen o or-edrych yn bodoli 
i erddi preswyl tai teras sydd wedi eu lleoli i’r de o’r safle, ystyrir fod hyn yn or-edrych 
goddefol sydd yn rhan annatod ac amgylchedd trefol ac felly ni fyddai’n arwain at effaith 
annerbyniol ar fwynderau a phreifatrwydd y tai preswyl dan sylw. 

 
Nodwyd yr argymhellir gosod amod i godi ffens 1.7 medr o uchel uwchlaw lefel llawr y 
llwyfannau ar hyd ei ymyl ddeheuol i oresgyn y gwrthwynebiadau a sicrhau bod mwynderau 
a phreifatrwydd trigolion cyfagos yn cael eu cynnal. 

 
 Roedd y datblygiad yn cydymffurfio gyda’r CDUG am y rhesymau a roddwyd yn yr 

adroddiad. 
 
(b)  Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais. 
 
 Mewn ymateb i sylwadau’r aelodau yng nghyswllt diogelwch a safon y strwythur, nododd y 

Rheolwr Rheolaeth Datblygu mai mater i’r ymgeisydd oedd cynnal a chadw’r strwythur ac fe 
anfonir nodyn i sylw’r Uned Rheolaeth Adeiladu. 

 

 PENDERFYNWYD caniatáu’r cais. 
 

 Amodau: 
 

1.  Unol a chynlluniau; 
 

2.  Gosod ffens solet 1.7 medr o uchel uwchlaw lefel y llwyfannau ar hyd ei ymyl deheuol 
o fewn 1 mis o ddyddiad y caniatâd, a’i chynnal ar bob achlysur wedi hynny i lwyr 
foddhad yr awdurdod cynllunio lleol; 

 

3. Paentio’r strwythur yn frown tywyll o fewn deufis o ddyddiad ei gwblhau a’i gynnal ar 
bob achlysur wedi hynny i lwyr foddhad yr awdurdod cynllunio lleol. 

  
 

Dechreuodd y cyfarfod am 1.00pm a daeth i ben am 2.50pm. 
 

 
 

                                                              CADEIRYDD 
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Cais Rhif: C14/1110/20/LL 

Dyddiad Cofrestru: 31/03/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Y Felinheli 

Ward: Y Felinheli 

 

Bwriad: CODI 4 TY TRI YSTAFELL WELY, UN OHONYNT I FOD YN DY FFORDDIADWY  

Lleoliad: TIR GER OAKLANDS, PENYBRYN, Y FELINHELI, GWYNEDD, LL564YQ 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATÁU GYDAG AMODAU A CHYTUNDEB 106 

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r cais hwn yn gais ar gyfer codi 4 tŷ 3 ystafell wely, un ohonynt i fod yn 

fforddiadwy ar gyfer angen lleol. 

 

1.2 Mae’r safle ble bwriedir codi’r anheddau wedi ei leoli o fewn ffin ddatblygu pentref 

Y Felinheli. Mae 2 eiddo ar wahân eisoes wedi eu caniatáu ar ran blaen o’r safle, o 

dan gyfeirnodau C13/0702/20/LL a C13/0950/20/LL. Mae’r safle yn hir a chul gyda 

llwybr Lôn Las Menai yn rhedeg ar hyd un ochr i’r safle, a choed wedi eu gwarchod 

gan Orchymyn Gwarchod Coed ar yr ochr arall. Mae ffordd breifat Ffordd Penybryn 

yn rhedeg heibio mynedfa i’r safle o’r briffordd Ffordd Caernarfon. Mae tai 

amrywiol o gwmpas y safle ar Ffordd Caernarfon a Ffordd Penybryn, a Threm y Foel 

tu cefn. 

 

1.3 Bwriedir codi 4 annedd deulawr ar y safle, ynghyd ac ymestyn y ffordd fynediad i 

ddarparu mynedfa gerbydol heibio’r anheddau newydd yma. 

 

1.4 Mae bwriad darparu 2 lecyn parcio o fewn pob plot. Mae’r 3 tŷ farchnad agored yn 

mesur oddeutu 118m sgwâr mewn arwynebedd llawr ac 7m o uchder ar eu rhan 

uchaf, ac mae’r tŷ fforddiadwy yn mesur oddeutu 93m sgwâr mewn arwynebedd 

llawr a 6.5m o uchder ar ei uchaf. 

 

1.5 Bwriedir gorffen yr anheddau gyda llechi ar y to, a gorchuddio’r waliau gyda rendr a 

gwaith brics. 

 

1.6 Mae Datganiad Dylunio a Mynediad wedi ei gyflwyno fel rhan o’r cais, ynghyd ac 

Adroddiad Coed, Adroddiad Tai Fforddiadwy ac Asesiad Hyfywdra. 

 

1.7 Roedd y cais gwreiddiol yn golygu codi 5 tŷ, ac erbyn hyn mae wedi ei leihau mewn 

nifer i 4 tŷ, a’u lleoliad wedi eu symud ymlaen yn agosach i’r llwybr beics, gyda’r 

ffordd mynediad rhwng y tai a’r coed tu cefn i’r safle, yn dilyn derbyn ymatebion i 

ymgynghoriad gan Unedau Priffyrdd, Bioamrywiaeth a Choed y Cyngor 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

2.1 Mae Adran 38(6) o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a pharagraff 2.1.2 

Polisi Cynllunio Cymru yn pwysleisio y dylid penderfynu ceisiadau yn unol â’r 

Cynllun Datblygu, oni bai bod ystyriaeth faterol cynllunio yn nodi fel arall. Mae 

ystyriaethau cynllunio yn cynnwys Polisi Cynllunio Cenedlaethol, a’r Cynllun 

Datblygu Unedol. 
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2.2 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

POLISI B19 - COED, COEDLANNAU A GWRYCHOEDD A SY’N CAEL EU 

GWARCHOD  

Caniatáu cynigion fydd yn golygu colli neu ddifrod i goeden, coedlan neu wrych sy’n cael eu 

gwarchod dim ond pan fydd buddion economaidd a/neu gymdeithasol y datblygiad yn 

gwrthbwyso unrhyw niwed. 

 

POLISI B20 - RHYWOGAETHAU A’U CYNEFINOEDD SY’N BWYSIG YN 

RHYNGWLADOL A CHENEDLAETHOL 

Gwrthod cynigion sy’n debygol o achosi aflonyddwch neu niwed annerbyniol i rywogaethau 

a warchodir a’u cynefinoedd oni bai y gellid cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu i 

ddiogelu nodweddion cydnabyddedig y safle. 

 

POLISI B22 - DYLUNIAD ADEILADAU 

Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy sicrhau fod cynigion yn cydymffurfio â chyfres o feini 

prawf sy’n anelu i ddiogelu nodweddion a chymeriad cydnabyddedig y dirwedd a’r 

amgylchedd lleol. 

 

POLISI B23 - MWYNDERAU 

Diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol drwy sicrhau bod rhaid i gynigion gydymffurfio â 

chyfres o feini prawf sy’n anelu i warchod nodweddion cydnabyddedig a mwynderau’r ardal 

leol. 

 

POLISI B25 - DEUNYDDIAU ADEILADU 

Gwarchod cymeriad gweledol trwy sicrhau fod yn rhaid i ddeunyddiau adeiladu fod o safon 

uchel sy’n gweddu i gymeriad ac edrychiad yr ardal leol. 

 

POLISI C7 - ADEILADU MEWN MODD CYNALIADWY 

Gwrthodir cynigion ar gyfer datblygiadau newydd neu i addasu a newid defnydd tir neu 

adeiladau pan nad oes ystyriaeth wedi ei roi i faterion amgylcheddol penodol. Bydd yn rhaid i 

gynigon gydymffurfio a meini prawf penodol sydd yn ymwneud ag adeiladu mewn modd 

cynaliadwy, oni bai ei bod yn anymarferol gwneud hynny.   

 

POLISI CH4 - TAI NEWYDD AR SAFLEOEDD SYDD HEB EU DYNODI O FEWN 

FFINIAU DATBLYGU CANOLFANNAU LLEOL A PHENTREFI 

Caniatáu cynigion i adeiladu tai newydd ar safleoedd sydd heb eu dynodi o fewn ffiniau 

Canolfannau Lleol a Phentrefi os gellir cydymffurfio â meini prawf syn anelu i sicrhau elfen 

fforddiadwy o fewn y datblygiad. 

 

POLISI CH22 - RHWYDWAITH BEICIO, LLWYBRAU A HAWLIAU TRAMWY  

Gwarchodir pob rhan o’r rhwydwaith beicio, llwybrau a hawliau tramwy trwy annog cynigion 

fydd yn eu hymgorffori yn foddhaol o fewn y datblygiad a thrwy wahardd cynlluniau i 

ymestyn y rhwydwaith beicio, llwybrau a hawliau tramwy. Os na fydd hyn yn bosib bydd yn 

rhaid gwneud darpariaeth briodol i wyro’r llwybr neu i ddarparu llwybr newydd boddhaol. 

 

POLISI CH33 - DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD 

Caniateir cynigion datblygu os gellir cydymffurfio gyda meini prawf penodol sydd yn 

ymwneud a’r fynedfa gerbydau, safon y rhwydwaith ffyrdd presennol a mesurau tawelu 

traffig.     

 

POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT 

Gwrthodir cynigion am ddatblygiadau newydd, ehangu datblygiadau presennol neu newid 

defnydd os na ddarperir lle i barcio cerbydau oddi ar y stryd yn unol â chanllawiau parcio 
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cyfredol y Cyngor, gan roi ystyriaeth i hygyrchedd gwasanaeth cludiant cyhoeddus, y gallu i 

gerdded a beicio o safle a phellter y safle at faes parcio cyhoeddus. 

 

POLISI CH37 - CYFLEUSTERAU ADDYSGOL, IECHYD A CHYMUNEDOL 

Caniateir cynigion datblygu ar gyfer cyfleusterau addysgol, iechyd a chymunedol newydd neu 

estyniadau i rai presennol os gellir cydymffurfio a chyfres o feini prawf sy’n ymwneud a 

lleoliad y cynnig, ei hygyrchedd i wahanol ddulliau o deithio, ynghyd ag ystyriaethau 

priffyrdd, dyluniad unrhyw ysgol newydd a’r effaith ar ganol tref diffiniedig. 

 

Canllawiau Cynllunio Atodol: 

 

Ymrwymiadau Cynllunio 

Datblygiad Tai a darpariaeth addysgol 

Tai Fforddiadwy 

 

2.3 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 8) 2016 

TAN 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy (2006) 

TAN 12 Dylunio (2016) 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C07A/0490/20/CC - Teneuo clawdd/coed cyll ar hyd y ffin Gogledd-gorllewinol y 

safle CANIATÁU 19.07.2007 

 

3.2 C13/0705/20/CC - Gwaith i goed wedi eu diogelu o dan Orchymyn Gwarchod Coed 

CANIATÁU 22.08.2013 

 

3.3 C13/0702/20/LL - Codi ty trillawr CANIATÁU 05.02.2014 

 

3.4 C13/0950/20/LL - Codi tŷ trillawr CANIATÁU  05.02.2014 

 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Heb ymateb 

 

Uned Drafnidiaeth: Sylwadau yn dilyn ymgynghoriad Mehefin 2015 

Argymhellir cynnwys man troi ar ben y stad a darparu ffordd 

stad o led ac adeiladwaith addas. 

 

Argymhellir hefyd fod yr ymgeisydd yn cyflwyno datganiad 

'construction method statement' a 'temporary works method' 

ar gyfer unrhyw waith adeiladu'r tai ar y dibyn rhwng y safle 

a'r llwybr lôn las cyfagos, i sicrhau nad yw'r bwriad yn 

debygol o danseilio'r tir neu gael effaith andwyol ar dir y 

cyngor. 

 

 

Uned Llwybrau: Sylwadau yn dilyn ymgynghoriad Rhagfyr 2014 

Pryderu am y defnydd o foduron yn cynyddu yn ystod ac ar 

ôl cwblhau’r datblygiad ar ran gyntaf o’r llwybr cyhoeddus 

(ffordd mynediad preifat) i’r datblygiad yma o Stryd Bangor / 
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Ffordd Caernarfon 

 

Dŵr Cymru: Sylwadau yn dilyn ymgynghoriad Rhagfyr 2014 

Sylwadau ac amodau safonol 

 

Sylwadau yn dilyn ymgynghoriad Mehefin 2015 

Sylwadau ac amodau safonol 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Sylwadau yn dilyn ymgynghoriad Mehefin 2015 

Dim sylwadau i’w cynnig 

 

Sylwadau yn dilyn ymgynghoriad Ebrill 2016 

Dim sylwadau i’w cynnig 

 

Uned Bioamrywiaeth a 

Choed: 
Sylwadau yn dilyn ymgynghoriad Rhagfyr 2014 

 

Coed - Gwrthwynebu’r cais ar sail yr isod: 

 

 Gor-ddatblygiad 

 Mae yna goed sylweddol pwysig wedi eu gwarchod 

gan Orchymyn Gwarchod Coed ger y safle. Byddai 

datblygiad o’r fath yn debygol o effeithio ar y coed 

gan achosi colled o goed. 

 Petai’r datblygiad yn cael ei ganiatáu, rhagwelir 

trafferthion yn y dyfodol gyda choed yn tyfu at y tai 

 Petai’r tai yn gwireddu eu hawliau ‘pd’, fyddai hyn 

yn achosi newid pellach i’r coed a fwy o broblemau. 

 

Bioamrywiaeth – Mae’r bwriad i adeiladu pum t? yn disgyn 

yn rhannol o fewn Safle Bywyd Gwyllt posib (Coed Penrallt) 

sydd wedi’i glustnodi oherwydd ei gynefinoedd coetir. 

 

Nid yw’r adroddiad coed a gyflwynwyd gyda’r cais yn 

dangos y nifer cywir o goed fyddai angen eu torri neu eu 

torri’n ôl yn sylweddol o ganlyniad i’r datblygiad hwn. Rwyf 

wedi amgáu map o’r safle gydag awyrlun sy’n dangos 

canopi’r coetir. Rwyf yn bryderus y bydd y bwriad hwn yn 

bwyta i mewn i’r coetir. Yn ogystal, mae’r rheilffordd segur 

yn debygol o fod yn gynefin o werth bioamrywiaeth uchel ac 

yn cynnal ymlusgiaid.  

 

Hoffwn wneud cais am wybodaeth bellach sy’n dangos 

ardaloedd y cynefinoedd a thopograffeg y safle a’r tir 

arfaethedig bydd y datblygiadau yn ei gymryd. Dylai arolwg 

cynefinoedd fod ar ffurf cynefin Cam 1 gyda rhestr 

rhywogaethau ar gyfer pob ardal cynefin. Bydd y wybodaeth 

hon yn caniatáu i ni asesu’r gywir pa effaith gaiff y 

datblygiad hwn ar y cynefinoedd a’r Safle Bywyd Gwyllt. 

Mae Polisi B17 y CDU yn nodi y gwrthodir datblygiadau 

sy’n achosi niwed sylweddol uniongyrchol neu 

anuniongyrchol i Safleoedd Bywyd Gwyllt oni bai y gallant 

wneud yn iawn am golli’r nodweddion bioamrywiaeth. 
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Sylwadau yn dilyn ymgynghoriad Mehefin 2015 

 

Rwy’n falch o weld bod y cynlluniau diwygiedig wedi 

lleoli’r tai arfaethedig a’r ffordd fynedfa er mwyn lleihau’r 

difrod i’r coed aeddfed ar ffin de-ddwyreiniol y safle. Er y 

bydd y cynlluniau yn lleihau’r effaith ar goed gymaint â 

phosib, bydd peth difrod o hyd ac i wneud yn iawn am hyn, 

dylid plannu coed derw ym mhen gogleddol y safle er mwyn 

lleihau darnio’r cynefin yn y coetir (Safle Bywyd Gwyllt). 

Dylid ffensio’r ardal hon pan fo’r gwaith adeiladu yn 

digwydd er mwyn sicrhau y gwarchodir y coed newydd sy’n 

cael eu plannu. Argymhellaf y dylid darparu cynllun plannu 

coed i’r ACLl i’w gymeradwyo a’i weithredu o fewn 

blwyddyn i ddyddiad y caniatâd hwn, ac y plannir coed 

newydd yn lle unrhyw goed a gollir. 

 

Sylwadau yn dilyn ymgynghoriad Ebrill 2016 

 

Mae’r cynlluniau wedi’u haddasu ers y diwygiadau blaenorol 

ym mis Mehefin 2015. Rhoddais sylw ar y cynlluniau hyn ar 

2 Gorffennaf 2015, ble nodais fy mod yn fodlon bod yr 

addasiadau wedi lleihau’r effaith ar fioamrywiaeth a choed 

gyhyd â phosib. Mae’r cynlluniau diwygiedig cyfredol, 

dyddiedig 14.3.2016 a 31.3.2016 bellach yn cynnwys rhan 

ychwanegol o’r ffordd (gweler y cynllun amgaeedig). Mae’r 

rhan ychwanegol hon o’r ffordd yn cynyddu’r effaith ar y 

Safle Bywyd Gwyllt posib a’r coed ac mae hefyd yn lleihau’r 

ardal fydd yn gwneud yn iawn am unrhyw ddifrod/colled 

coed a chynefin yn ystod y gwaith adeiladu. Cytunwyd ar yr 

ardal gwneud yn iawn mewn cyfarfod safle gyda’r datblygwr 

ym mis Mawrth 2015. 

 

Dylid addasu’r cynlluniau i gael gwared â’r rhan ychwanegol 

o’r ffordd. Dylai’r cynlluniau ddangos yr ardal a ddarperir ar 

gyfer gwneud yn iawn am fywyd gwyllt a choed (gweler y 

cynlluniau amgaeedig). Argymhellaf y dylid darparu 

cynlluniau diwygiedig sy’n dangos yr ardal ar gyfer plannu 

coed a lleihad yn hyd y ffordd. 

 

 

Tai Fforddiadwy: Sylwadau yn dilyn ymgynghoriad Rhagfyr 2014 

Cadarnhau fod y wybodaeth sydd wedi ei gyflwyno yn gyson 

gyda data gan yr Uned Strategol Tai o ran gwybodaeth am y 

math o angen, a’r angen ei hun, a bod y bwriad yn cyfarch yr 

angen am dai fforddiadwy sydd eu hangen yn yr ardal ar 

ddisgownt o 30% 

 

 

Sylwadau yn dilyn ymgynghoriad Ebrill 2016 

Nodi os mai 4 uned sy’n cael ei gynnig yna fydd angen i 1 

o’r unedau fod yn fforddiadwy. 
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Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daw’r cyfnod hysbysebu diweddaraf i ben ar ôl 

paratoi’r adroddiad hwn ac yn ystod cyfnod paratoi’r 

adroddiad  roedd sawl gohebiaeth wedi ei dderbyn yn 

gwrthwynebu ar sail: 

 

 Traffic ychwanegol 

 Diogelwch cerddwyr a beicwyr 

 Angen gwella’r ffordd rhwng y briffordd a’r fynedfa 

i’r stad newydd 

 Mae cynllun ar gyfer datblygu’r safle fel maes parcio 

wedi ei wrthod ar lefel lleol yn ddiweddar. 

 Problemau dwr yn llifo o’r safle 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae polisi CH4 o’r Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn ymwneud a chynigion ar 

gyfer tai newydd ar safleoedd sydd heb eu dynodi o fewn ffiniau datblygu 

canolfannau lleol a phentrefi ac yn datgan y dylai fod y gyfran o’r unedau ar bob safle 

(fydd yn amrywio o safle i safle) yn rhai fforddiadwy. 

 

5.2 Mae polisi CH37 yn ymwneud a chyfleusterau addysgol, iechyd a chymunedol, ac 

mae’n datgan pan ganiateir datblygiad preswyl newydd fydd yn golygu na ellir 

diwallu anghenion addysgol plant fydd yn byw yn y tai newydd yn yr ysgol 

bresennol, defnyddir amodau cynllunio neu ymrwymiad cynllunio i sicrhau bod 

datblygwr yn darparu’r cyfleuster angenrheidiol er mwyn diwallu’r anghenion hynny, 

neu’n cyfrannu ato. 

 

5.3 Yn yr achos yma, mae’r bwriad gerbron yn golygu codi 4 eiddo o’r newydd, ac mae 2 

eiddo marchnad agored arall eisoes wedi derbyn caniatâd cynllunio ar safle cyfochrog 

o dan gyfeirnodau C13/0702/20/LL a C13/0950/20/LL. O’r herwydd, ystyrir yn 

wreiddiol fod angen i 2 o’r tai sy’n destun y cais yma fod ar gyfer angen fforddiadwy 

(sef 30% o 6). Yn ogystal, wrth ystyried y datblygiadau sydd wedi derbyn caniatâd 

cynllunio yn Felinheli ers mabwysiadu’r CDU, ymddengys y byddai’r nifer o 

ddisgyblion a fyddai’n deillio o’r datblygiadau yn fwy na’r nifer o lefydd gwag sydd 

ar gael yn yr ysgol. Byddai’r datblygiad yma yn golygu 2 ddisgybl ychwanegol yn yr 

Ysgol leol, ac mae ffigyrau diweddaraf yn dangos fod capasiti’r ysgol yn 162 disgybl 

a’r nifer sy’n mynychu’r ysgol yn 138. Er bod hyn yn golygu fod 24 lle yn yr ysgol ar 

hyn o bryd, mae datblygiadau diweddar sydd wedi eu caniatáu, yn golygu y byddai’r 

llefydd yma yn cael eu llenwi gyda phlant a fyddai’n deillio o’r datblygiadau 

(cyfanswm o 40)  Byddai hyn yn golygu cyfraniad addysgol ar gyfer y ddau ddisgybl 

a fyddai’n deillio o’r cynnig hwn felly. 

 

5.4 Fodd bynnag, yn ddiweddarach, derbyniwyd asesiad hyfywdra oedd yn dadlau yn 

erbyn darparu cyfraniad addysgol a chynnig 2 uned fforddiadwy ar sail effaith ar 

hyfywdra datblygu’r safle. Ar sail asesiad Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd o’r 

wybodaeth yma, cadarnhawyd na fyddai’r datblygiad yn hyfyw wrth gynnwys 2 uned 

fforddiadwy, ac y byddai’r datblygiad gydag un uned fforddiadwy a thalu’r cyfraniad 

addysgol yn hyfyw o drwch blewyn yn unig. Ystyrir y byddai’r risg o’r datblygiad 

fod yn anhyfyw o ganlyniad i ddarparu uned fforddiadwy a thalu’r cyfraniad 

addysgol felly. Mae paragraff 18 o Ganllaw Cynllunio Atodol: Ymrwymiad 

Cynllunio yn datgan fod y Cyngor yn awyddus i beidio peryglu hyfywdra cynlluniau 
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datblygu trwy anelu am ormod o gyfraniadau gan ddatblygwyr. Bydd angen i’r 

Cyngor ddod i gytundeb ynglŷn â’r cydbwysedd rhwng, er enghraifft, tai fforddiadwy 

ac Ymrwymiad Cynllunio eraill, fel na fydd hynny’n rhan o’r drafodaeth gyda’r 

ymgeisydd/datblygwr. Dylid nodi fod Llywodraeth Cynulliad Cymru o’r farn, cyn 

belled a bod yr isadeiledd sydd ei angen ar gyfer gwireddu’r datblygiad wedi ei 

warchod, darparu tai fforddiadwy ddylid cael blaenoriaeth. 

 

5.5 Ar sail yr uchod felly, ystyrir ei fod yn rhesymol darparu 1 uned fforddiadwy yn unig 

fel rhan o’r cynllun, er mwyn sicrhau elfen fforddiadwy ac er mwyn sicrhau fod y 

datblygiad yn un hyfyw. Yn ddiweddarach, mae cynlluniau diwygiedig wedi eu 

cyflwyno sy’n dangos un o’r 4 eiddo yn fforddiadwy, ac yn dangos arwynebedd llawr 

sy’n cydymffurfio â gofynion Canllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy. Ar sail 

hyn felly, ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio a gofynion polisïau CH4 a CH37 o’r 

CDU ac fod y bwriad yn dderbyniol mewn egwyddor. 

 

Mwynderau gweledol, cyffredinol a phreswyl 

 

5.6 Mae polisïau B22, B23 a B25 o’r Cynllun Datblygu Unedol yn ymwneud ag asesu 

dyluniad y bwriad, mwynderau a deunydd allanol, ac mae polisi C7 yn ymwneud ac 

adeiladu mewn modd cynaliadwy. 

 

5.7 Mae’r bwriad yn golygu codi 4 tŷ newydd deulawr ar y safle. Mae 2 eiddo tri llawr 

eisoes wedi ei ganiatáu ac wrthi yn cael eu hadeiladu. Mae’r 2 eiddo presennol yma 

wedi eu lleoli ger y fynedfa, gyda’u cefnau tua’r coed wedi eu gwarchod, a’r ffordd 

mynediad union o’u blaen. Mae’r tai sy’n destun y cais yma yn hytrach wedi eu lleoli 

yn wynebu’r llwybr cyhoeddus gyda’r ffordd mynedfa union tu cefn iddynt, ac yn 

ffurfio ffin  rhyngddynt a’r coed sydd wedi eu gwarchod. Mae’r tai eraill o gwmpas y 

safle (oni bai am y 2 dy ar y safle yma a sonnir amdanynt uchod) yn ddeulawr ac 

wedi eu lleoli un ai ar dir sydd yn uwch na safle’r cais, neu oddi tano. Mae llwybr 

cyhoeddus rhwng y tai sy’n destun y cais yma a’r teras o dai a leolir ar Ffordd 

Bangor. 

 

5.8 Ni ystyrir fod y bwriad yn debygol o achosi goredrych sylweddol, oherwydd lleoliad 

y llwybr cyhoeddus i’r blaen, a’r tir yn codi a’r coed wedi eu gwarchod i’r cefn. Ni 

ystyrir fod y bwriad yn anghyson gyda phatrwm datblygu’r ardal nac ychwaith yn 

anghydnaws, ac ystyrir fod y bwriad yn addas o ran ei leoliad, ei ddyluniad a’i faint. 

 

5.9 Bwriedir gorffen yr anheddau gyda tho llechi a gorchuddio’r waliau gyda rendr a 

brics wynebu. O ganlyniad i’r uchod, ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio gyda holl 

ofynion polisïau C7, B22, B23 a B25 o’r Cynllun Datblygu Unedol sy’n ymwneud 

gydag adeiladu mewn modd cynaliadwy, asesu dyluniad y bwriad, mwynderau a 

deunyddiau allanol. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.10 Mae polisi CH22 o’r CDU yn ymwneud a’r rhwydwaith beicio, llwybrau a hawliau 

tramwy; gan ddatgan y gwarchodir pob rhan o’r rhwydwaith beicio, llwybrau a 

hawliau tramwy trwy annog cynigion fydd yn eu hymgorffori yn foddhaol o fewn y 

datblygiad a thrwy wahardd cynlluniau i ymestyn y rhwydwaith beicio, llwybrau a 

hawliau tramwy. Yn yr achos yma, mae llwybr cyhoeddus a llwybr beicio yn rhedeg 

heibio’r safle. Nid yw’r llwybrau wedi eu lleoli o fewn safle’r cais, ac felly ni ystyrir 

y bydd y llwybrau yn cael eu hamharu gan y datblygiad ei hun. Mae’r Uned 

Llwybrau wedi datgan pryder am y nifer o gerbydau fydd yn defnyddio’r rhan o’r 

llwybr rhwng Ffordd Bangor a’r fynedfa i’r stad, gan fod y rhan yma yn ffurfio rhan 
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o’r llwybr, ond nid ydynt wedi gwrthwynebu i’r cais, ac nid yw’r Uned Drafnidiaeth 

yn gwrthwynebu’r cais ychwaith. 

 

5.11 Mae polisïau CH33  a CH36 o’r CDU yn ymwneud ac asesu effaith cynigion ar 

ddiogelwch ar ffyrdd a strydoedd, ynghyd a darparu cyfleusterau parcio preifat. 

 

5.12 Mae’r bwriad yn golygu defnyddio mynedfa bresennol i’r safle a ganiateir o dan 

C13/0702/20/LL, ynghyd a darparu ffordd mynedfa y tu hwnt i’r hyn a ganiateir o 

dan C13/0702/20/LL a C13/0950/20/LL. Mae’r bwriad hefyd yn golygu darparu 2 

lecyn parcio i bob annedd, a lle troi ym mhen draw’r ffordd stad. Nid oes gan yr Uned 

Drafnidiaeth wrthwynebiad i’r bwriad, ond maent wedi nodi y bydd angen datganiad 

dull adeiladu i’r bwriad ar sail agosatrwydd y tai at y llethr sy’n arwain at y llwybr 

cyhoeddus islaw, a bydd yn rhesymol sicrhau hyn drwy amod cynllunio. 

 

5.13 Ar sail yr uchod felly, ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio gyda pholisïau CH22, 

CH33 a CH36 o’r Cynllun Datblygu Unedol. 

 

Materion Bioamrywiaeth a Choed 

 

5.14 Mae polisi B19 o’r CDU yn ymwneud gyda choed, coedlannau a gwrychoedd sy’n 

cael eu gwarchod. Mae’r polisi yn caniatáu cynigion fydd yn golygu colli neu achosi 

difrod i goeden, coedlan neu wrych sy’n cael eu gwarchod dim ond pan fydd buddion 

economaidd a/neu gymdeithasol y datblygiad yn gwrthbwyso unrhyw niwed. 

 

5.15 Mae polisi B20 o’r CDU yn ymwneud a  rhywogaethau a’u cynefinoedd sy’n bwysig 

yn rhyngwladol a chenedlaethol, ac mae’n gwrthod cynigion sy’n debygol o achosi 

aflonyddwch neu niwed annerbyniol i rywogaethau a warchodi a’u cynefinoedd oni 

bai y gellid cydymffurfio a chyfres o feini prawf sy’n anelu i ddiogelu nodweddion 

cydnabyddedig y safle. 

 

5.16 Yn yr achos yma, mae’r goedlan sydd wedi ei lleoli tu cefn i’r safle wedi ei warchod 

drwy Orchymyn Gwarchod Coed ffurfiol ac mae adroddiad coed wedi ei gyflwyno 

fel rhan o’r cais. Yn wreiddiol, ‘roedd y bwriad yn golygu codi 5 eiddo mewn llinell 

gyda’r 2 eiddo arall sydd eisoes wedi ei ganiatáu ar y safle. Bu i’r Swyddog Coed  

archwilio’r adroddiad a’r coed ar y safle, ac yr oedd o’r farn fod y 2 eiddo oedd 

eisoes wedi eu caniatáu wedi achosi difrod i’r coed, ac felly byddai’r bwriad yma yn 

debygol o achosi mwy o ddifrod. 

 

5.17 Yn ogystal, aseswyd y safle gan Swyddog Bioamrywiaeth oedd hefyd yn pryderu am 

effaith y bwriad ar y coed ac felly effaith ar fioamrywiaeth y safle. Nodir hefyd fod y 

safle yn safle bywyd gwyllt, a bod angen i’r ymgeisydd ddigolledu rhywfaint am y 

golled. 

 

5.18 Yn dilyn trafodaethau ac ymweliad safle gyda’r ymgeisydd, penderfynwyd lleihau’r 

nifer o dai oedd yn destun y cais yn gwreiddio o 5 i 4, ac i newid eu lleoliad fel eu 

bod ymhellach i ffwrdd o’r coed sydd wedi eu gwarchod. Ar sail y newidiadau yma, 

cadarnhawyd fod y bwriad yn addas o ran effaith ar goed, ar yr amod fod ardal ble 

roedd plot rhif 5 yn wreiddiol yn cael ei ddefnyddio i blannu ac i wella 

Bioamrywiaeth. O wneud hyn (a’i sicrhau drwy amod ystyrir fod y  bwriad yn 

cydymffurfio a gofynion polisi B19 a B20 felly. 
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Materion cytundeb 106 

 

5.19 Bydd y cais yn destun cytundeb 106 i sicrhau fod un o’r tai (sydd wedi ei nodi ar y 

cynllun bloc) yn uned fforddiadwy ar gyfer angen lleol gyda disgownt o 30%, ac 

mae’r ymgeisydd wedi datgan ei fod yn fodlon gyda’r drefn yma. 

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.20 O safbwynt yr ymateb a dderbyniwyd i’r cyfnod ymgynghori cyhoeddus, y prif 

bwyntiau a godwyd yw materion traffic, effaith ar gerddwyd a beicwyr ac effaith dwr 

wyneb. 

 

5.21 Nid oes gan yr Unedau perthnasol o’r Cyngor na Chyfoeth Naturiol Cymru 

wrthwynebiad i’r bwriad, ac felly ni ystyrir fod y sylwadau a gynigir yn ddigonol ar 

gyfer newid yr argymhelliad yn yr achos yma. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 O ganlyniad i’r asesiad uchod, ni ystyrir y byddai’r bwriad yn groes i unrhyw un o’r 

polisïau perthnasol a nodir uchod. Nid yw’r bwriad yn debygol o gael effaith andwyol 

ar fwynderau’r ardal leol nac unrhyw eiddo cyfagos. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i 

arwyddo Cytundeb 106 i sicrhau fod un o’r tai yn dy fforddiadwy ar gyfer angen lleol 

ac i amodau perthnasol yn ymwneud â: 

 

1. 5 mlynedd 

2. Unol a chynlluniau 

3. To llechi 

4. Dwr Cymru 

5. Priffyrdd (parcio a datganiad dull adeiladu) 

6. Cynllun plannu/gwella bioamrywiaeth i ddigolledu ac i sicrhau fod y man yma yn 

cael ei gadw ar gyfer gwerth Bioamrywiaeth. 

7. Diogelu llwybr cyhoeddus 

8. Tynnu hawliau dirprwyedig 

9. deunyddiau i’w cytuno 
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Rhif:    2 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tud. 27

Eitem 7.2



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 16/05/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
DOLGELLAU 

 
Cais Rhif: C14/1228/14/LL 

Dyddiad Cofrestru: 08/03/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Caernarfon 

Ward: Menai (Caernarfon) 

 

Bwriad: ADDASU'R RHAN O'R ADEILAD AMAETHYDDOL PRESENNOL AR GYFER 11 

CYBIAU CWN YNGHYD A LLEOLI TANC STORIO CARTHION GERLLAW 

Lleoliad: PARCIA BACH, BANGOR ROAD, CAERNARFON, LL551TP 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATAU GYDAG AMODAU.  

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn yw hwn ar gyfer addasu rhan cefn o’r adeilad amaethyddol presennol ar 

gyfer creu 11 o gytiau cwn ynghyd a lleoli tanc storio carthion ar lecyn o dir glas y tu 

cefn i’r iard. Bydd y bwriad hefyd yn cynnwys creu uned arwahanu i gadw cwn pe 

byddent yn dioddef o haint neu salwch ynghyd a lolfa/swyddfa ac ystafell paratoi 

bwyd. Bydd y cytiau wedi eu gosod mewn rhes gyda’r cytiau eu hunain o dan do’r 

adeilad amaethyddol a’r mannau agored wedi eu lleoli y tu allan i’r adeilad 

amaethyddol. Bydd hyd y cytiau yn 3.8m (gyda 2m yn ymwthio allan i’r awyr 

agored) a’u lled yn amrywio o 1.5m-1.8m gyda mynediad iddynt oddi ar goridor sy’n 

rhedeg  ar hyd y cefn. 

 

1.2 Bwriedir gosod tanc storio carthion oddeutu 11m i’r dwyrain o’r cytiau ar lecyn o gae 

glas  mewn lleoliad sydd fwy na 50m i ffwrdd o unrhyw ffynnon a chwrs dwr. Y 

bwriad yw gwagio’r tanc yn achlysurol gan gwmni trwyddedig. Gwasanaethir y 

daliad amaethyddol gan fynedfa oddi ar y cefn ffordd A.487 gyda rhodfa (sydd wedi 

ei ledu’n ddiweddar) yn cysylltu’r eiddo a’r fynedfa ei hun. 

 

1.3 Mae’r safle wedi ei leoli ar gyrion gorllewinol Caernarfon mewn ardal rhannol 

wledig sy’n cynnwys anheddau preswyl wedi eu lleoli ar wasgar i’r gogledd, 

gorllewin ac i’r de-ddwyrain o safle’r cais. Lleolir yr annedd agosaf, Tal Menai ( sy’n 

cynnig gwasanaeth gwely a brecwast), 89m i’r gorllewin tra bod yr anheddau i’r 

gogledd wedi eu lleoli rhwng 110m a 148m i ffwrdd.  Mae’r clwstwr o anheddau 

preswyl i’r de-ddwyrain wedi eu lleoli rhwng 188m a 211m i ffwrdd.  Mae’r ardal i’r 

gogledd ac i’r gogledd- dwyrain o’r safle yn ardal amaethyddol agored ac mae’r ardal 

i’r de o’r safle yn cynnwys coed a choedlannau sefydledig yn ogystal ag anheddau 

preswyl. 

 

1.4 Cyflwynwyd Datganiad Dylunio a Mynediad gyda’r cais. Yn ychwanegol 

ymgymerwyd ag asesiad sŵn diwygiedig ar gais Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd 

gan fod yr asesiad gwreiddiol yn annigonol i alluogi’r Gwasanaeth cynnig cyngor 

manwl ar y bwriad ei hun.    

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

2.1 Mae Adran 38(6) o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a pharagraff 2.1.2 

Polisi Cynllunio Cymru yn pwysleisio y dylid penderfynu ceisiadau yn unol â’r 

Cynllun Datblygu, oni bai bod ystyriaeth faterol cynllunio yn nodi fel arall. Mae 

ystyriaethau cynllunio yn cynnwys Polisi Cynllunio Cenedlaethol, a’r Cynllun 

Datblygu Unedol. 
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2.2 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

POLISI A1 - ASESIADAU AMGYLCHEDDOL NEU ASESIADAU EFFEITHIAU ARALL 

Sicrhau fod gwybodaeth ddigonol yn cael ei darparu gyda’r cais cynllunio ynglŷn ag unrhyw 

effeithiau amgylcheddol neu eraill sylweddol tebygol ar ffurf asesiad amgylcheddol neu 

asesiadau o effeithiau eraill.   

 

POLISI A3 - EGWYDDOR RAGOFALUS  

Gwrthod cynigion os oes unrhyw bosibilrwydd o ddifrod difrifol neu anwrthdroadwy i’r 

amgylchedd neu’r gymuned os na ellir dangos heb amheuaeth ar ddiwedd asesiad perthnasol 

o’r effeithiau y gellir negyddu neu liniaru’r effaith. 

 

POLISI B22 - DYLUNIAD ADEILADAU 

Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy sicrhau fod cynigion yn cydymffurfio â chyfres o feini 

prawf sy’n anelu i ddiogelu nodweddion a chymeriad cydnabyddedig y dirwedd a’r 

amgylchedd lleol. 

 

POLISI B23 – MWYNDERAU 

Diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol drwy sicrhau bod rhaid i gynigion gydymffurfio â 

chyfres o feini prawf sy’n anelu i warchod nodweddion cydnabyddedig a mwynderau’r ardal 

leol.  

 

POLISI B24 - GWNEUD NEWIDIADAU AC YMESTYN ADEILAD O FEWN FFINIAU 

DATBLYGU, PENTREFI GWLEDIG A CHEFN GWLAD  

Sicrhau fod cynigion i wneud newidiadau neu ymestyn adeilad yn cydymffurfio â chyfres o 

feini prawf sy’n anelu i ddiogelu cymeriad a gwerth mwynderol yr ardal leol. 

 

POLISI B25 – DEUNYDDIAU ADEILADU 

Gwarchodir cymeriad gweledol ardal y Cynllun trwy sicrhau mai dim ond llechi Cymreig 

naturiol neu lechi sy’n debyg o ran edrychiad, lliw a nodweddion hindreulio fydd yn cael eu 

caniatáu ar doi, ac eithrio mewn amgylchiadau lle mae’r math o adeilad neu ei leoliad 

penodol, neu’r manteision o ran cynaliadwyedd yn golygu y byddai deunydd arall yn briodol. 

Ar gyfer rhannau eraill o adeiladau, disgwylir defnyddio deunyddiau adeiladu o safon uchel 

sy’n gweddu i gymeriad ac edrychiad yr ardal leol. Gwrthodir cynigion fydd yn arwain at 

gyflwyno deunyddiau sy’n israddol neu’n ymwthiol. 

 

POLISI B33 - DATBLYGIADAU SY’N CREU LLYGREDD NEU BOENDOD 

Diogelu amwynderau dynol, ansawdd iechyd a’r amgylchedd naturiol neu adeiledig rhag 

lefelau uchel o lygredd. 

 

POLISI CH33 - DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD 

Caniateir cynigion datblygu os gellir cydymffurfio gyda meini prawf penodol sydd yn 

ymwneud a’r fynedfa gerbydau, safon y rhwydwaith ffyrdd presennol a mesurau tawelu 

traffig. 

 

POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT 

Gwrthodir cynigion am ddatblygiadau newydd, ehangu datblygiadau presennol neu newid 

defnydd os na ddarperir lle i barcio cerbydau oddi ar y stryd yn unol â chanllawiau parcio 

cyfredol y Cyngor, gan roi ystyriaeth i hygyrchedd gwasanaeth cludiant cyhoeddus, y gallu i 

gerdded a beicio o safle a phellter y safle at faes parcio cyhoeddus.  
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P0LISI D10 - ADDASU ADEILADAU AR GYFER DEFNYDD DIWYDIANNOL NEU 

FUSNES 

Caniatau cynigion i newid defnydd adeiladau ar gyfer defnyddiau diwydiannol neu fusnes ar 

raddfa fach  os gellir cyfiawnhau’r lleoliad a ddewiswyd  ac os gellir cydymffurfio gyda 

meini prawf penodol yn ymwneud gyda graddfa a natur y datblygiad; a pherthynas y 

datblygiad gydag adeiladau/defnyddiau gerllaw.         

 

2.3 Polisïau Cenedlaethol: 

Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 6 -  Cynllunio ar Gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy, 

(2010). 

 

NCT 11 – Swn, (1997). 

 

NCT 12 – Dylunio, (2009). 

 

NCT 23 – Datblygu Economaidd, (2014). 

 

Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 8, (2016), Pennod 3 – Gwneud Penderfyniadau Cynllunio 

a’u Gorfodi, Pennod 7 – Datblygu Economaidd, Pennod 13 – Cyfyngu ar Risgiau 

Amgylcheddol a Llygredd a’u Rheoli. 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Cais rhif C12/0202/14/YA - hysbysiad o flaen llaw am benderfyniad am ddatblygiad 

amaethyddol neu goedwigaeth ar gyfer dymchwel y sied bresennol a chodi sied 

newydd yn ei le wedi ei ganiatáu ym Mawrth, 2012. Mae’r rhan gefn o’r sied yma yn 

destun y cais cyfredol hwn tra bo gweddill arwynebedd llawr y sied yn parhau i’w 

gael ei ddefnyddio at ddibenion amaethyddol. 

 

3.2 Rhif ymholiad Y14/001609 – ymholiad o flaen llaw gan yr ymgeisydd a’i hasiant 

parthed yr egwyddor o greu cytiau cwn ym Mharciau Bach.  

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Cefnogi yn amodol fod y swyddogion perthnasol yn hapus 

gyda llif ychwanegol yn y drafnidiaeth i mewn ac allan o’r 

safle a hefyd gyda lefel sŵn a all effeithio deiliaid y tai 

cyfagos. 

 

Uned Drafnidiaeth:  

 

 

Llywodraeth Cymru  

(Trafnidiaeth):  

Dim argymhelliad gan y tybir na fuasai’r datblygiad 

arfaethedig yn cael effaith andwyol ar unrhyw ffordd neu 

ffordd arfaethedig. 

 

Yn dilyn derbyn gwybodaeth ychwanegol gan yr ymgeisydd 

ynglŷn â dyluniad y fynedfa bresennol cyfarwyddir i unrhyw 

ganiatâd cynllunio gynnwys amod a nodiadau perthnasol. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru:  Dim gwrthwynebiad ond yn gwneud y sylw dylai’r tanc storio 

carthion aflan gael ei symud gan gontractwr trwyddedig i’w 

waredu o’r safle; dylid casglu gwastraff solid, ei fagio neu’i 

gadw mewn cynhwysydd addas a’i waredu i safle trwyddedig 

ac argymhellir gosod larwm lefel uchel i’r tanc dwr aflan er 

mwyn atal gorlifo. 
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Uned Gwarchod y Cyhoedd:  

 

Mae potensial i’r datblygiad effeithio’n andwyol ar drigolion 

cyfagos os nad yw cynllun gweithredol yn cael ei gynllunio 

yn y modd cywir sy’n cydymffurfio gydag amodau safonol 

cenedlaethol. Yn dilyn cyflwyno asesiad sŵn diwygiedig 

credir bod y bwriad yn dderbyniol ar sail llygredd sŵn yn 

ddarostyngedig ar gynnwys amodau priodol yn ymwneud a 

chyfyngu nifer o gwn ar y safle ar unrhyw adeg i 13 yn unig, 

insiwleiddio to’r adeilad, cyfyngu ar lefel sŵn a all deillio o’r 

safle i lefel sŵn cefndir presennol, cyflwyno cynllun rheoli 

cwn ynghyd a chyfyngu ar nifer o gwn i 3 yn unig o fewn yr 

ardal ymarfer.    

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Mae’r cyfnod hysbysebu wedi dod i ben a 

derbyniwyd  gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 Swn yn deillio o’r cytiau cwn gan amharu ar 

fwynderau’r trigolion lleol yn ystod y diwrnod ble 

fydd angen mynd a’r cwn am dro yn ogystal ag yn 

ystod y nos. Mae aflonyddwch sŵn eisoes yn bodoli 

o weithgareddau’r fferm. Effaith sŵn ar fusnes gwely 

a brecwast lleol. 

 Pryder ynglŷn â’r cynnydd mewn trafnidiaeth i mewn 

ac allan o’r safle oddi ar y rhan yma o’r cefn ffordd. 

Mae’n anodd iawn dod allan i’r cefn ffordd 

oherwydd prysurdeb cerbydau sy’n defnyddio’r 

ffordd ei hun. 

 Angen mwy o ystyriaeth i’r fenter ee. manylion ardal 

arwahanu, adnodd diogel ar gyfer cadw 

meddyginiaeth ayyb. 

 Llif dwr sylweddol yn rhedeg oddi ar y caeau ger 

Parciau Bach ac angen sicrhau fod trefniadau 

gwaredu dŵr addas yn eu lle. 

 Cywirdeb cynnwys datganiad dylunio a mynediad ee. 

mae ei gynnwys yn gamarweiniol gan fod anheddau 

preswyl wedi eu lleoli o amgylch safle’r cais.  

 Potensial o gwn i ddianc a rhedeg ar draws tir 

amaethyddol cyfagos ar draul diogelwch a 

mwynderau preswyl deiliaid cyfagos. 

 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1     Mae’r egwyddor o addasu adeiladau ar gyfer defnydd diwydiannol neu fusnes wedi ei 

selio ym Mholisi D10 o Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd (CDUG). Mae’r polisi 

arbennig hwn yn datgan cymeradwyir cynigion i newid defnydd adeiladau ar gyfer 

defnyddiau diwydiannol neu fusnes ar raddfa fach os gellir cydymffurfio a nifer o 

feini prawf sy’n ymwneud a:- 
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1. Bod graddfa a natur y datblygiad yn dderbyniol o ystyried ei leoliad 

gwledig/trefol a maint yr adeilad dan sylw; a 

 

2. Na fyddai’r datblygiad yn arwain at berthynas annerbyniol ag adeiladau 

gerllaw neu ddefnydd presennol. 

 

5.2 Pwrpas y polisi yw i greu amrywiaeth o gyfleoedd cyflogaeth yn lleol drwy drosi 

adeiladau ar gyfer defnyddiau masnachol a diwydiannol. Mae’r amcan hwn hefyd yn 

cael ei adlewyrchu yn genedlaethol gan Lywodraeth Cymru yn y dogfennau 

canlynol:- 

 

1. Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 6 Cynllunio ar Gyfer Cymunedau Gwledig 

Cynaliadwy (2010) sy’n nodi “dylai awdurdodau cynllunio gefnogi 

arallgyfeirio yn yr economi wledig fel modd o ddarparu cyfleoedd gwaith 

lleol, cynyddu ffyniant economaidd lleol a lleihau’r angen i deithio i gael 

gwaith”. Mae hefyd yn datgan y bydd rhaid cadw effeithiau’r fath 

ddatblygiadau ar y gymuned leol a’r amgylchedd i’r lefel isaf posibl. 

 

2. Mae NCT 23 Datblygu Economaidd (2014) yn datgan dylai Awdurdodau 

Cynllunio Lleol arwain datblygiadau economaidd i’r lleoliadau mwyaf 

priodol yn hytrach nag atal neu beidio â chefnogi datblygiadau o’r fath.  

 

3. Yn ogystal, mae Polisi Cynllunio Cymru (2016), Pennod 7 Datblygu 

Economaidd yn  datgan mae gan fentrau bach ran bwysig iawn o ran 

hyrwyddo gweithgarwch economaidd iach mewn ardaloedd gwledig gan 

gyfrannu o bosibl at allu’r ardal a’r wlad i gystadlu”.  

 

5.3 O ystyried yr asesiad isod credir fod egwyddor y bwriad yn dderbyniol yn 

ddarostyngedig i gwrdd â pholisïau perthnasol eraill ac yn ddarostyngedig ar 

gynnwys mesurau lliniaru priodol drwy osod amodau cynllunio perthnasol. 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.4     Mae’r bwriad yn golygu defnyddio 3.5m o wagle cefn yr adeilad amaethyddol 

presennol gyda’r cytiau yn ymestyn allan 2.2m i’r iard gefn am oddeutu ¾ hyd yr 

adeilad ei hun.  Bydd dyluniad y cytiau yn ddyluniad pwrpasol, ymarferol a syml ac 

yn cynnwys blociau llwyd i’r waliau gyda ffensys wedi eu galfaneiddio uwch eu 

pennau. Bydd y ffenestri uwchben y cytiau ac i’r ystafell paratoi bwyd a’r lolfa 

ynghyd a’r drysau o UPV-c a choedyn a bydd y waliau newydd i’r ystafell baratoi 

bwyd a’r lolfa o flociau wedi eu rendro. O ystyried nad yw’r rhan yma o’r daliad 

amaethyddol yn weladwy o’r cefn ffordd nag o unrhyw dramwy cyhoeddus a chan 

ystyried graddfa’r estyniad credir na fydd yn cael effaith andwyol ar gymeriad y rhan 

yma o’r tirlun. Credir, felly, fod y bwriad yn dderbyniol ar sail gofynion Polisi B22, 

B23, B24 a B25 o GDUG. 

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl  

 

5.5  Fel y cyfeiriwyd ato eisoes yn yr asesiad uchod lleolir anheddau preswyl yn nalgylch 

safle’r cais cynllunio. Lleolir yr eiddo agosaf at y safle (cyfleuster gwely a brecwast 

Tal Menai) 89m i’r gorllewin, lleolir Brynmor 110m a Bryn y Wawr a Rhiw 149m i’r 

gogledd-orllewin gyda Hillcrest wedi ei leoli 188m a Parkia Lodge 198m i’r de-

ddwyrain o’r safle. Lleolir anheddau eraill yn bellach i ffwrdd o’r safle hefyd. Mae’r 
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tir yn union o amgylch y cytiau arfaethedig yn dir amaethyddol agored heb unrhyw 

lystyfiant sylweddol yn enwedig i’r gogledd er bod rhywfaint o lystyfiant ar sail 

llwyni a choed wedi eu lleoli i’r de o’r safle ei hun. Mae nifer o ddeiliaid yr anheddau 

hyn wedi gwrthwynebu i’r cais ar sail y potensial bydd sŵn ac aflonyddwch yn tarfu 

o’r cytiau gan i’r cwn gyfarth ac yn effeithio’n niweidiol ar fwynderau preswyl y 

trigolion cyfagos.  Mewn ymateb i’r pryderon hyn ac ar ofyniad Gwasanaeth 

Gwarchod y Cyhoedd mae’r ymgeisydd wedi cyflwyno asesiad swn diwygiedig sy’n 

datgan buasai’r bwriad, o’i ganiatáu, yn cael traweffaith lleiafswm ar fwynderau 

cyffredinol yr ardal ac, felly, yn cydymffurfio gyda gofynion statudol cenedlaethol. 

 

5.6 Derbyniwyd hefyd bryderon nad ydynt yn bryderon materol i gynllunio ar sail y 

posibilrwydd o’r cwn yn dianc ac yn rhedeg yn rhydd ar draws y  tir amaethyddol 

cyfagos ynghyd a sicrhau darpariaeth ddiogel ar gyfer cadw meddygyniaeth ayyb. 

Materion rheolaethol yw’r rhain a chyfrifoldeb yr ymgeisydd yw arolygu’r cwn a 

sicrhau eu bod yn cydymffurfio gyda rheoliadau eraill sydd tu hwnt i’r drefn 

cynllunio. 

 

5.7 Gan gymryd i ystyriaeth graddfa, dyluniad a lleoliad y bwriad ynghyd a 

chanlyniadau’r asesiad swn diwygiedig  ac ymateb Gwasanaeth Gwarchod y 

Cyhoedd i’r asesiad hwn credir gellir lliniaru’r pryderon swn yn ddigonol drwy 

gynnwys amodau perthnasol (a dilyn canllawiau cenedlaethol) perthnasol pe caniateir 

y cais hwn. Pe bai cwynion (e.e. ar sail aflonyddwch swn) yn codi ar ôl i’r busnes 

gael ei sefydlu mae gan y cyrff rheoleiddio perthnasol y pwerau i ymchwilio i mewn 

i’r cwynion hyn. Credir, felly, fod y bwriad yn dderbyniol ar sail gofynion Polisi A1, 

A3, B23, B33 a D10 o GDUG.    

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.8 Nid oes bwriad newid dyluniad y fynedfa bresennol sy’n gwasanaethu’r eiddo oddi ar 

y cefn ffordd A487. Mae gwelededd clir o 166m i’r de a 145m i’r gogledd sy’n 

ddigonol i gydymffurfio gyda’r safonau statudol. Ehangwyd 10m cyntaf o’r  rhodfa i 

safle’r cais o dan gais blaenorol sy’n galluogi i ddau gerbyd fynd heibio'i gilydd ac 

mae mannau parcio a throi digonol oddi fewn i’r safle. Cyflwynwyd ymateb gan 

Lywodraeth Cymru ar y bwriad o ddefnyddio’r fynedfa bresennol ar gyfer y defnydd 

arfaethedig ac, yn ddarostyngedig nad oes cynnydd o fwy na 5% yn lefel y 

drafnidiaeth bresennol i mewn ag allan o’r safle, nid oes gwrthwynebiad i’r bwriad. 

Pe bai mwy na 5% o gynnydd yn lefel y drafnidiaeth, yna, byddai angen 

uwchraddio’r fynedfa bresennol i safonau statudol. Mae’r ymgeisydd wedi cyflwyno 

gwybodaeth ychwanegol gyda’r cais sy’n cyfeirio at faterion trafnidiaeth:- 

 

 Ar gyfartaledd mae 10 taith y dydd yn cael eu gwneud i mewn ac allan o’r safle ar 

hyn o bryd (5 i mewn a 5 allan) gan gerbydau’r ymgeisydd ynghyd a cherbydau 

achlysurol sy’n dosbarthu nwyddau i’r safle ei hun. 

 

 Bwriad yr ymgeisydd yw casglu’r cwn ei hun yn hytrach na bod y cwn yn cael eu 

danfon gan eu perchnogion. Rhagwelir, felly, ni fydd llawer o gynnydd yn 

nhrafnidiaeth bydd yn ymweld ac yn teithio i mewn ac allan o’r safle gan 

ddefnyddio’r fynedfa bresennol. 

 Bydd unrhyw fynediad i’r safle gan y cyhoedd/perchnogion yn eithriad a thrwy 

wahoddiad yn unig (rhwng 3 a 6 y pnawn ar ddydd Sul) ac mae dau reswm am y 

cyfyngiad amser ymweld; (i) lleihau’r aflonyddwch swn i’r cwn all ddeillio o 

symudiadau cerbydau gerllaw’r  a (ii) lleihau’r drafnidiaeth fydd yn defnyddio’r 

fynedfa bresennol i’r cefn ffordd. 
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             I’r perwyl hyn, felly, credir na fydd y bwriad yn cael ad-drawiad ar y rhwydwaith 

ffyrdd lleol ac o ystyried hyn mae’r bwriad yn dderbyniol ar sail gofynion Polisi 

CH33 a CH36 o GDUG.  

  

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus  

 

5.9 Fel y cyfeirir ato uchod derbyniwyd gwrthwynebiadau ynglŷn â’r bwriad hwn am 

nifer o  resymau  gan gynnwys rheswm nad yw’n faterol i gynllunio. Credir fod y 

gwrthwynebiadau cynllunio perthnasol wedi derbyn ystyriaeth lawn yn yr asesiad 

uchod ac nad oes unrhyw fater yn gorbwyso’r ystyriaethau polisi a’r cyngor 

perthnasol a nodir. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Gan gymryd i ystyriaeth yr asesiad uchod credir fod y bwriad yn dderbyniol ac yn 

cydymffurfio a’r polisïau a chanllawiau cynllunio lleol a chenedlaethol perthnasol fel 

y nodir yn yr adroddiad ac nad oes unrhyw ystyriaeth cynllunio faterol yn gwrth-

ddweud hyn. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau – amodau:- 

 

 1. 5 mlynedd. 

 2. Yn unol â’r cynlluniau. 

3. Amod parthed gweithredu’r caniatâd yn unol â’r wybodaeth a dderbyniwyd gan yr   

ymgeisydd ar 13.05.15 ynghyd a chyfyngu’r oriau agor i’r cyhoedd rhwng 15:00 a 

18:00 ar ddydd Sul yn unig. 

 4. Cyfyngu ar nifer o gwn i 13 yn unig ar y safle ac unrhyw adeg ac i 3 ci yn unig yn 

 yr ardal ymarfer ar unrhyw un adeg.  

5. Amod manylion insiwleiddio i’w cytuno gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac i 

fod yn eu lle cyn derbyn unrhyw gwn ar y safle. 

6. Y cwt heintiau i’w gyfyngu ar gyfer y diben arbennig hwn yn unig ac nid i’w 

ddefnyddio ar gyfer cwt arferol. 

7. Cyfyngu ar lefelau swn i lefelau swn cefndir presennol. 

8. Cyflwyno cynllun rheoli cwn i’w gytuno gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol.  
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Rhif:    3 
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Cais Rhif: C16/0239/14/LL 

Dyddiad Cofrestru: 21/03/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Caernarfon 

Ward: Menai (Caernarfon) 

 

Bwriad: CODI ESTYNIAD TRI LLAWR BLAEN ER MWYN DARPARU 2 SGRIN SINEMA, 

DERBYNFA, SWYDDFEYDD A CHYFLEUSTERAU MANWERTHU 

Lleoliad: GALERI, DOC VICTORIA, CAERNARFON, GWYNEDD, LL551SQ 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  Dirprwyo’r hawl i ganiatáu. 

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn yw hwn ar gyfer ymestyn y ganolfan fenter greadigol bresennol a 

adnabyddir fel Galeri er mwyn darparu 2 sgrin sinema, derbynfa, swyddfeydd a 

chyfleusterau manwerthu. Gellir rhannu’r cais i fyny i’r elfennau canlynol:- 

 

 Codi estyniad 850m2 tri llawr o uchder rhwng edrychiad blaen yr adeilad presennol a 

Ffordd Balaclafa. 

 Dymchwel y strwythur sy’n cynnwys y grisiau mewnol yn nhu blaen yr adeilad 

presennol. 

 Bydd yr estyniad yn mesur 22m o led, 23m o hyd gyda’r uchder yn amrywio o 9.4m i 

11.4m.  

 Ail-leoli’r brif fynedfa yn yr adeilad presennol  i’r estyniad arfaethedig ynghyd a 

chreu lolfa newydd, swyddfa ar gyfer 18 gweithiwr, ystafell gyfarfod, storfeydd 

amrywiol a man arddangos nwyddau ar y llawr gwaelod. Bydd mynediad dros dro yn 

cael ei greu o’r adeilad presennol tra bod y gwaith i godi’r estyniad yn mynd yn ei 

flaen. 

 Darparu toiledau, sinema 71 sedd ynghyd a sinema 120 sedd ar y llawr cyntaf. 

 Darparu seddi uwch i’r 2 sinema ar yr ail lawr ynghyd ac ystafelloedd taflunio ac 

ystafell offer/peiriannau.  

 Creu encilfa ar gyfer bysiau yn nhu blaen y safle ac ar gerbydlon Ffordd Balaclafa. 

 Er mwyn gwireddu’r bwriad rhaid lleihau rhywfaint ar y maes parcio sy’n 

gwasanaethu’r Galeri ac mae hyn yn golygu colli 4 man parcio o’r 26 man sydd 

yno’n bresennol.  

 

1.2 Bydd edrychiadau allanol yr estyniad  yn gymysg o ddeunyddiau gydag edrychiad 

diwydiannol iddynt gan gynnwys shitiau sinc metelaidd llwyd wedi eu gosod ar 

aliniad fertigol a llorweddol ynghyd a phaneli o wydr mewn fframiau alwminiwm 

llwyd tywyll a rendr llyfn lliw gwyn i’r waliau, bydd y toeau crib hefyd o shitiau  sinc 

metelaidd gyda’r toeau gwastad o goedyn a gorchudd lliw llwyd iddynt. Mae’r 

deunyddiau hyn wedi eu dewis gan gymryd i ystyriaeth lleoliad agored y safle i heli’r 

môr ynghyd a’r amcan i greu adeilad sy’n adlewyrchu hanes diwydiannol y rhan yma 

o’r dref.     

 

1.3 Lleolir y safle gerllaw strwythur rhestredig  Doc Fictoria sydd i’r gogledd o’r dref 

gaerog a’r ardal gadwraeth ac oddi fewn i leoliad hanfodol y castell fel y’i dynodwyd 

gan CADW. I’r gogledd o’r safle lleolir datblygiad Doc Fictoria sy’n cynnwys 

amrywiaeth o ddefnyddiau fel bwytai, gwestai, unedau preswyl a meddygfa, i’r 

dwyrain lleolir mannau parcio cyhoeddus ynghyd a theras o dai ar dir sydd uwchlaw 

safle’r cais ac a adnabyddir fel Teras Pretoria, i’r de lleolir adeilad rhestredig Y 

Goleuad (swyddfeydd) ac i’r gorllewin lleolir man tramwy cyhoeddus a’r doc ei hun. 
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1.4 Cyflwynwyd y cais cyfredol hwn yn dilyn gwaith ymchwil gan ymgynghorwyr 

marchnata i hyfywdra busnes y ganolfan fenter greadigol gan ystyried y dyfodol a 

daethant i’r canlyniad bod angen gwahanu’r elfen theatr o’r elfen sinema sy’n cyd-

rannu’r un ystafell ar hyn o bryd.  

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

2.1 Mae Adran 38(6) o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a pharagraff 2.1.2 

Polisi Cynllunio Cymru yn pwysleisio y dylid penderfynu ceisiadau yn unol â’r Cynllun 

Datblygu, oni bai bod ystyriaeth faterol cynllunio yn nodi fel arall. Mae ystyriaethau 

cynllunio yn cynnwys Polisi Cynllunio Cenedlaethol, a’r Cynllun Datblygu Unedol. 

 

2.2 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd (CDUG) 2009: 

 

POLISI B3 - DATBLYGIADAU SY’N EFFEITHIO AR OSODIAD ADEILAD 

RHESTREDIG 

Sicrhau nad yw cynigion yn cael effaith ar osodiad Adeiladau Rhestredig oni bai eu bod yn 

cydymffurfio â chyfres o feini prawf sydd yn anelu i warchod cymeriad arbennig yr Adeilad 

Rhestredig a’r amgylchedd lleol. 

 

POLISI B4 - DATBLYGIADAU O FEWN NEU SY’N EFFEITHIO AR OSODIAD 

ARDALOEDD CADWRAETH  

Sicrhau nad yw cynigion o fewn neu sy’n effeithio ar osodiad ardaloedd cadwraeth yn cael eu 

caniatáu oni bai eu bod yn anelu i gynnal neu gyfoethogi cymeriad neu olwg yr ardal 

gadwraeth a’i gosodiad. 

 

POLISI B6 – SAFLE TREFTADAETH Y BYD CASTELL CAERNARFON A WALIAU’R 

DREF 

Gwrthod cynigion fydd yn achosi niwed arwyddocaol i henebion Safle Treftadaeth y Byd 

Castell Caernarfon. 

 

POLISI B22 - DYLUNIAD ADEILADAU 

Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy sicrhau fod cynigion yn cydymffurfio â chyfres o feini 

prawf sy’n anelu i ddiogelu nodweddion a chymeriad cydnabyddedig y dirwedd a’r 

amgylchedd lleol. 

 

POLISI B23 - MWYNDERAU 

Diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol drwy sicrhau bod rhaid i gynigion gydymffurfio â 

chyfres o feini prawf sy’n anelu i warchod nodweddion cydnabyddedig a mwynderau’r ardal 

leol.  

 

POLISI B24 - GWNEUD NEWIDIADAU AC YMESTYN ADEILAD O FEWN FFINIAU 

DATBLYGU, PENTREFI GWLEDIG A CHEFN GWLAD  

Sicrhau fod cynigion i wneud newidiadau neu ymestyn adeilad yn cydymffurfio â chyfres o 

feini prawf sy’n anelu i ddiogelu cymeriad a gwerth mwynderol yr ardal leol. 

 

POLISI B25 – DEUNYDDIAU ADEILADU 

Gwarchodir cymeriad gweledol ardal y Cynllun trwy sicrhau mai dim ond llechi Cymreig 

naturiol neu lechi sy’n debyg o ran edrychiad, lliw a nodweddion hindreulio fydd yn cael eu 

caniatáu ar doi, ac eithrio mewn amgylchiadau lle mae’r math o adeilad neu ei leoliad 

penodol, neu’r manteision o ran cynaliadwyedd yn golygu y byddai deunydd arall yn briodol. 

Ar gyfer rhannau eraill o adeiladau, disgwylir defnyddio deunyddiau adeiladu o safon uchel 

sy’n gweddu i gymeriad ac edrychiad yr ardal leol. Gwrthodir cynigion fydd yn arwain at 

gyflwyno deunyddiau sy’n israddol neu’n ymwthiol. 
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POLISI CH33 – DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD. 

Caniateir cynigion datblygu os gellir cydymffurfio gyda meini prawf penodol sydd yn 

ymwneud a’r fynedfa gerbydau, safon y rhwydwaith ffyrdd presennol a mesurau tawelu 

traffig.   

 

POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT 

Gwrthodir cynigion am ddatblygiadau newydd, ehangu datblygiadau presennol neu newid 

defnydd os na ddarperir lle i barcio cerbydau oddi ar y stryd yn unol â chanllawiau parcio 

cyfredol y Cyngor, gan roi ystyriaeth i hygyrchedd gwasanaeth cludiant cyhoeddus, y gallu i 

gerdded a beicio o safle a phellter y safle at faes parcio cyhoeddus.  

 

POLISI CH37 - CYFLEUSTERAU ADDYSGOL, IECHYD A CHYMUNEDOL 

Caniateir cynigion datblygu ar gyfer cyfleusterau addysgol, iechyd a chymunedol newydd neu 

estyniadau i rai presennol os gellir cydymffurfio a chyfres o feini prawf sy’n ymwneud a 

lleoliad y cynnig, ei hygyrchedd i wahanol ddulliau o deithio, ynghyd ag ystyriaethau 

priffyrdd, dyluniad unrhyw ysgol newydd a’r effaith ar ganol tref diffiniedig. 

 

POLISI D8 - EHANGU MENTRAU PRESENNOL 

Caniatáu cynigion i ehangu/ymestyn/dwysau mentrau diwydiannol a busnesau presennol neu 

fentrau eraill os gellir cydymffurfio gyda meini prawf penodol yn ymwneud gydag 

addasrwydd y defnydd presennol o safbwynt yr ardal o’i amgylch a defnyddiau cyfagos a’i 

berthynas a’r gwaith presennol.   

 

Canllawiau Dylunio Gwynedd (2003). 

 

2.3 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 8 (2016). 

 

Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 12 Dylunio (2014). 

 

NCT 23 Datblygu Economaidd (2014). 

 

Cylchlythyr 61/96 y Swyddfa Gymreig Cynllunio a’r Amgylchedd Hanesyddol: Adeiladau 

Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth.  

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Cais rhif C15/1216/14/LL - newidiadau i du blaen y caffi, gosod sgriniau parhaol a 

chreu patio allanol ar gyfer y caffi wedi ei ganiatáu yn Rhagfyr, 2015. 

 

3.2        Cais rhif C11/0514/14/LL - gosod paneli photofoltaic ar do’r adeilad wedi ei ganiatáu 

yn Awst, 2011. 

 

3.3     Cais rhif C09A/0277/14/LL - estyniad a newidiadau mewnol ac allanol wedi ei 

ganiatáu yn Awst, 2009. 

 

3.4      Cais rhif C06A/0681/14/LL - newidiadau i’r fynedfa i mewn i’r adeilad wedi ei 

ganiatáu yn Hydref, 2006. 
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4.          Ymgynghoriadau: 

 

Cyngor Cymuned/Tref: Cefnogi. 

 

Uned Drafnidiaeth: Gan ystyried pryderon yr Uned ynglŷn ag 

effaith creu encilfa ar gyfer 2 fws ar 

welededd o’r fynedfa bresennol i faes parcio 

Galeri cyflwynwyd cynllun diwygiedig gan 

yr ymgeisydd sy’n dangos encilfa ar gyfer 

un bws yn unig er mwyn diogelu’r 

gwelededd hwn. Heb dderbyn ymateb eto 

gan yr Uned ynglŷn a’r cynllun diwygiedig. 

 

Swyddog Cadwraeth: Dim ymateb. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Er bod risg llifogydd sy’n gysylltiedig â’r 

datblygiad hwn yn dderbyniol argymhellir 

codi lefel y llawr 200mm yn uwch na 

lefelau tir presennol. Angen sicrhau bod y 

system garthffos gyhoeddus gyda capasiti 

digonol i gymryd ychwaneg o ddŵr aflan s 

fydd yn deillio o’r datblygiad. 

 

 

Dŵr Cymru: Cyngor safonol gan gynnwys amod priodol 

parthed gwaredu dŵr wyneb o’r safle. 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: Dim ymateb. 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a 

gwybyddwyd trigolion cyfagos. Mae’r 

cyfnod hysbysebu eisoes wedi dod i ben ond 

ni dderbyniwyd unrhyw ymateb i’r bwriad 

gan y cyhoedd yn dilyn y cyfnod hysbysu 

statudol. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1  Mae’r egwyddor o ymestyn ac ehangu mentrau presennol wedi ei selio ym Mholisi 

D8 o GDUG sy’n datgan cymeradwyir y fath gynigion os gellir cydymffurfio gyda 

nifer o ganllawiau sy’n datgan nad yw’r defnydd presennol yn achosi difrod 

arwyddocaol i’r ardal, fod y bwriad wedi ei leoli o fewn y datblygiad presennol, bod 

y bwriad yn ategol i’r gwaith sydd yno ar hyn o bryd ac na fydd graddfa’r bwriad yn 

achosi niwed arwyddocaol i fwynderau’r amgylchedd a’r rhwydwaith ffyrdd lleol. 

Mewn ymateb i’r gofynion hyn cyflwynir y wybodaeth isod:- 

 

  Credir nad yw defnydd presennol y safle fel canolfan menter greadigol yn ddefnydd 

sydd yn achosi difrod arwyddocaol i’r ardal o’i amgylch nac i ddefnyddiau presennol 

cyfagos. Lleolir y safle o fewn ardal sy’n frith o ddefnyddiau amrywiol gan gynnwys 

defnyddiau preswyl a defnyddiau masnachol. Mae’r ardal hon yn cael ei hadnabod 

fel ardal bwysig o ran cefnogi a hyrwyddo datblygiadau sy’n hybu’r economi leol ac 

sy’n adfywio’r rhan yma o’r dref a chredir bod y bwriad diweddaraf  yn cadarnhau’r 
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amcanion hyn drwy ddarparu cyfleusterau ategol i’r cyfleusterau sydd eisoes yn 

bresennol yn ardal y doc. 

 Bydd yr estyniad wedi ei leoli o fewn cwrtil allanol y cyfleuster gyda chysylltiadau 

mewnol ar y 3 llawr rhwng yr estyniad ei hun a’r adeilad presennol. 

 Bydd yr amrywiol ddefnyddiau oddi fewn i’r estyniad bwriedig yn ategol i’r 

gwaith/cyfleusterau sydd yn bodoli ar y safle’n bresennol.  

 Credir na fydd graddfa’r cyfleuster presennol ynghyd a’r estyniad bwriedig yn achosi 

difrod arwyddocaol i fwynderau, yr amgylchedd a’r rhwydwaith ffyrdd lleol gan 

ystyried cynnwys yr asesiad isod. 

 Ni fydd y bwriad diweddaraf hwn yn cynnwys mesurau tirlunio sensitif gan ystyried 

lleoliad a chyfyngiadau’r safle o fewn y strydlun adeiledig er bydd y coed presennol 

sydd ar ymylon dwyreiniol y safle yn aros. 

 

5.2  Mae Polisi CH37o GDUG, yn gefnogol i ddarparu cyfleusterau addysgol, iechyd a 

chymunedol newydd neu estyniadau i rai presennol os gellir cydymffurfio a nifer o 

feini prawf sy’n cynnwys bod y datblygiad wedi ei leoli o fewn ffin datblygu, bod y 

safle yn wirioneddol hygyrch, bod y datblygiad yn dderbyniol ar sail parcio, traffig a 

diogelwch ffyrdd ac na fydd y datblygiad yn tanseilio atyniad, hyfywedd a 

bywiogrwydd canol tref. Gan ystyried gofynion Polisi D8 a CH37 o GDUG credir 

bod y bwriad o ymestyn yr adeilad presennol yn dderbyniol mewn egwyddor. 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.3  Mae safle’r cais wedi ei leoli mewn man amlwg yn y strydlun ar safle gellir ei 

ddiffinio fel safle amlwg/allweddol i’r pwrpas hyn. Mae’r egwyddorion y tu cefn i 

osodiad, ffurf, dyluniad a deunyddiau’r estyniad wedi cael eu dylanwadu gan 

ddyluniad ac edrychiadau’r adeilad presennol. Yr amcan yw creu strwythur sy’n 

cyfateb ac sy’n efelychu elfennau pensaernïol yr adeilad presennol. Er bod yr 

estyniad wedi ei leoli yn nhu blaen yr adeilad presennol a’i fod o raddfa weddol fawr 

ni chredir y byddai’n creu strwythur anghydnaws yn y strydlun gan ystyried y 

canlynol:- 

 

 Mae ad-drawiad yr estyniad yn cael ei leihau drwy ddefnyddio deunyddiau gwahanol 

ac ysgafn i’r edrychiadau allanol gan gynnwys paneli helaeth o wydr ynghyd a chreu 

corneli ag onglau amrywiol i’r waliau ac i’r toeau. 

 Defnyddio deunyddiau allanol sy’n adlewyrchu ac yn ategu defnyddiau allanol yr 

adeilad presennol. 

 Gosodir yr estyniad oddeutu 3.6m yn is nag uchder yr adeilad presennol fel bod yr 

adeilad yn gweithredu fel cefnlen i’r estyniad ei hun.  

 

5.4 Bydd golygfeydd o’r estyniad o gyfeiriad y gogledd a’r de o lefel stryd tra bydd 

golygfeydd ohono o’r dwyrain o dir uwch gan edrych i lawr arno. Un o brif amcanion 

y bwriad yw creu strwythur sydd nid yn unig yn integreiddio’n dda gyda’r adeilad 

presennol ond hefyd sy’n creu strwythur cyfoes a modern yn y strydlun. 

 

5.5 Mae’r safle hefyd wedi ei leoli gerllaw strwythurau rhestredig gan gynnwys y doc ei 

hun ac adeilad Y Goleuad sydd gyfochrog a ffin ddeheuol y safle. Lleolir y safle 

hefyd nepell o Ardal Gadwraeth Caernarfon ynghyd ac oddi fewn i 

leoliad/golygfeydd hanfodol o Safle Treftadaeth y Byd a’r Castell. Fodd bynnag, gan 

ystyried gosodiad, graddfa, a dyluniad  yr estyniad credir na fydd yn cael ad-drawiad 

sylweddol ac arwyddocaol ar osodiad ac integredd y dynodiadau statudol hyn.  I’r 

perwyl hyn, felly, credir bod y bwriad diweddaraf yn cydymffurfio a gofynion Polisi 

B3, B4, B6, B22, B23, B24, B25 a D8 o GDUG ynghyd a chydymffurfio gyda’r 
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cyngor a gynhwysir yng Nghanllawiau Dylunio Gwynedd, NCT 12 Dylunio, Polisi 

Cynllunio Cymru Argraffiad 8 ynghyd a Chylchlythyr 61/96 y Swyddfa Gymreig.. 

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

 

5.6 Fel y cyfeiriwyd ato uchod lleolir dau westy ac unedau preswyl (sy’n rhan o 

ddatblygiad Doc Fictoria) oddeutu 72-102m i’r gogledd gyda theras o dai (Teras 

Pretoria) wedi ei leoli oddeutu 42m i’r de-ddwyrain o safle’r estyniad. Gan ystyried 

bod y ganolfan fenter greadigol eisoes wedi ei ymsefydlu’n llwyddiannus ar y safle 

credir na fydd ei ymestyn yn cael ad-drawiad sylweddol nac arwyddocaol ar 

fwynderau’r trigolion/defnyddwyr cyfagos o’i gymharu â’r aflonyddwch cyffredinol 

sydd eisoes yn bodoli yn nalgylch safle’r cais. Bydd unrhyw weithgaredd yn cael ei 

gyfyngu’n fewnol i’r estyniad er cydnabyddir gall y bwriad ddenu mwy o bobl i’r 

rhan yma o’r dref ar sail gwella’r atyniadau presennol mae’r Galeri yn ei gynnig. 

Fodd bynnag, dyma oedd/yw’r nod hir dymor i optimeiddio defnydd ardal y doc er 

mwyn creu amgylchedd deniadol a dynamig sydd yn atyniadol i dwristiaid a 

thrigolion lleol gan ystyried hefyd na fydd unrhyw ddatblygiad yn cael ad-drawiad 

negyddol ar y gymuned leol.   

 

5.7 Lleolir Teras Pretoria ar lwyfandir sy’n uwch na safle’r estyniad a bydd lleoliad yr 

estyniad is law’r teras yn cynorthwyo i leihau unrhyw ad-drawiad ormesol a all 

ddeillio o leoli’r estyniad ar y llecyn tir hwn. Credir hefyd na fydd preifatrwydd 

deiliaid y teras yn cael eu tanseilio pe caniateir y cais gan ystyried y dyluniad a’r 

defnydd a wneir o’r estyniad ei hun.  Bydd unrhyw ffenestri sy’n wynebu i gyfeiriad 

y teras wedi eu lleoli ar y llawr gwaelod a byddent ar gyfer defnydd ystafell gyfarfod 

a’r uned arddangos nwyddau. Gan ystyried yr uchod credir, felly, bod y bwriad yn 

cydymffurfio gyda gofynion Polisi B23 a D8 o GDUG. 

 

   Materion trafnidiaeth a mynediad   

 

5.8 Mae Polisi CH33 a CH36 o GDUG yn datgan bydd rhaid i gynigion am 

ddatblygiadau fod yn dderbyniol ar sail nid yn unig diogelwch ffyrdd/strydoedd ond 

hefyd ar sail darparu mannau parcio digonol oddi fewn i safle cais. Fel y cyfeiriwyd 

ato uchod, cyflwynwyd cynllun diwygiedig parthed yr encilfa ond ar adeg paratoi’r 

adroddiad hwn nid oes ymateb wedi ei dderbyn gan yr Uned Drafnidiaeth. Pe tai’r 

Uned yn ymateb yn ffafriol i’r rhan yma o’r cais gellir tybio wedyn i’r bwriad 

gydymffurfio a Pholisi CH33 o GDUG.  Fodd bynnag, o safbwynt addasrwydd y 

rhwydwaith ffyrdd lleol credir eu bod yn ddigonol i allu delio a’r llif traffig sy’n 

debygol o ddeillio o’r bwriad i ymestyn y ganolfan. Ni fydd y bwriad yn golygu 

cynnydd sylweddol yn nhrafnidiaeth i’r safle gan ystyried bod defnydd sinema 400 

sedd eisoes yn bodoli o fewn y ganolfan bresennol. Rhagwelir y bydd cadarnhad o’r 

sefyllfa wedi ei dderbyn gan yr Uned Drafnidiaeth erbyn diwrnod y Pwyllgor. 

 

5.9  Mae Polisi CH36 yn datgan dylid gwrthod datblygiadau os na ddarperir lle i barcio 

cerbydau oddi   ar y stryd. Yn yr achos yma credir (er gwaethaf y ffaith bod 4 llecyn 

parcio yn cael ei golli fel rhan o’r cais) bod hygyrchedd y safle parthed gwasanaeth 

cludiant cyhoeddus a pha mor rhwydd yw hi i gerdded ac i feicio i’r safle ynghyd a 

pha mor agos ydyw at fannau parcio cyhoeddus yn digolledu’r 4 man parcio  a 

ddisodlir pe caniateir y cais hwn. I’r perwyl hyn, credir bod y bwriad yn dderbyniol ar 

sail gofynion Polisi CH36 o GDUG. 
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Yr economi 

 

5.10     Mae cyngor a chanllawiau cenedlaethol a gynhwysir yn NCT 23 a Pholisi Cynllunio 

Cymru, Pennod 7 yn pwysleisio dylai Awdurdodau Cynllunio Lleol geisio sicrhau 

bod datblygiadau economaidd yn digwydd yn y mannau mwyaf priodol a 

chynaliadwy (fel safleoedd hygyrch oddi fewn i ffiniau datblygu yn yr achos hwn) yn 

hytrach na rhwystro a dadlau yn erbyn datblygiadau o’r fath. Dywed hefyd gall 

manteision economaidd sy’n gysylltiedig â datblygiad ymestyn ymhell tu hwnt ardal 

ddaearyddol y datblygiad ei hun ac o ganlyniad mae’n hanfodol bod y system 

gynllunio’n cydnabod ac yn rhoi ystyriaeth briodol i’r manteision economaidd sy’n 

gysylltiedig â datblygiad newydd…. Dylai awdurdodau hefyd ddelio a cheisiadau 

datblygu economaidd mewn ffordd bositif ac adeiladol. O fewn y cyd-destun 

cenedlaethol yma credir bod y bwriad hwn yn dderbyniol a'i fod yn fodd o gynnal a 

hybu’r busnes/cyfleuster llwyddiannus yma sy’n werthfawr a dylanwadol iawn o 

fewn yr economi leol a thu hwnt. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Gan ystyried yr asesiad uchod  ac yn ddarostyngedig i dderbyn sylwadau ffafriol gan 

yr Uned Drafnidiaeth ynghyd ag ystyried yr holl faterion perthnasol gan gynnwys  

polisïau a chyngor cynllunio lleol a chenedlaethol perthnasol credir bod y bwriad yn 

dderbyniol ar sail egwyddor, graddfa, lleoliad, dyluniad, ffurf, deunyddiau, diogelwch 

ffyrdd, mwynderau gweledol a phreswyl.   

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio ac Amgylchedd i ganiatáu’r cais yn 

ddarostyngedig i dderbyn sylwadau ffafriol gan yr Uned Drafnidiaeth ac i amodau 

perthnasol yn ymwneud â:- 

  

 1. 5 mlynedd. 

 2. Yn unol â’r cynlluniau. 

 3. Amod Dwr Cymru parthed gwaredu dŵr hwyneb o’r safle. 

 4. Amodau priffyrdd. 

 5. Deunyddiau allanol i’w cytuno. 
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Rhif:    4 
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Cais Rhif: C16/0265/09/LL 

Dyddiad Cofrestru: 24/03/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Tywyn 

Ward: Tywyn 

 

Bwriad: NEWID DEFNYDD O SIOP (A1) I FWYD A DIOD  (A3) YNGHYD AC ESTYNIAD UNED 

ECHDYNNU A NEWIDIADAU I GEFN YR EIDDO 

Lleoliad: 14 COLLEGE GREEN, TYWYN, GWYNEDD, LL36 9BS 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  DIRPRWYO’R HAWL I GANIATAU 

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn sydd dan sylw i newid defnydd siop (sydd yn disgyn o fewn dosbarth A1 o 

fewn Gorchymyn Dosbarthiadau Defnydd 1987 (fel y’i diwygiwyd)) i ddefnydd o 

fewn dosbarth A3 er mwyn gwerthu bwyd a diod. Mewn gwybodaeth gyda’r cais 

mae’r ymgeisydd yn datgan mai bwyty fydd yn cael ei ddarparu, ond y bwriedir 

gwerthu bwyd poeth i’w gario allan yn ogystal. Mae’r bwriad yn cynnwys 

newidiadau allanol i gynnwys estyniad yn mesur oddeutu 4.2 medr o hyd, 2.1 medr o 

led, a 2.6 medr o uchder ar gyfer darparu toiledau cwsmeriaid. Bwriedir gosod ffliw 

echdynnu ar  ddrychiad cefn yr eiddo, a blaen siop newydd ar y drychiad blaen. Mae 

gwybodaeth a gyflwynwyd gyda’r cais yn datgan y byddai’r bwyty yn darparu lle i 40 

o gwsmeriaid i eistedd, ac mai dyma fyddai craidd y busnes. 

 

1.2 Mae’r safle wedi ei leoli o fewn ffin datblygu tref Tywyn ac o fewn ardal a dynodwyd 

fel ‘canol tref’ yng Nghynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009, ac mae ardal ganol 

tref diffiniedig Tywyn yn ymestyn i bellter o dros 800 medr o hyd. Mae gan yr ardal 

hon o’r dref gymysgedd o ddefnyddiau sydd yn cynnwys tai preswyl, siopau, lefydd 

bwyta (yn cynnwys busnesau bwyd poeth i fynd allan a bwytai), tafarn a busnesau 

eraill.  Mae'r ardal felly, yn gallu bod yn fywiog yn ystod y dydd a nos. 

 

1.3 Mae drychiad blaen yr eiddo yn wynebu College Green sydd yn un o brif strydoedd 

canol y dref sydd hefyd yn lôn dosbarth un. Mae lleiniau parcio cyhoeddus ar y ffordd 

yn union o flaen yr eiddo, ac mae trafnidiaeth gyhoeddus ar fws a thrên ar gael yn 

lleol. Cyflwynir y cais i bwyllgor yn dilyn derbyn gwrthwynebiadau i’r cais. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

2.1 Mae Adran 38(6) o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a pharagraff 2.1.2 

Polisi Cynllunio Cymru yn pwysleisio y dylid penderfynu ceisiadau yn unol â’r 

Cynllun Datblygu, oni bai bod ystyriaeth faterol cynllunio yn nodi fel arall. Mae 

ystyriaethau cynllunio yn cynnwys Polisi Cynllunio Cenedlaethol, a’r Cynllun 

Datblygu Unedol. 

 

2.2 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009 (CDUG) : 

 

POLISI B22 - DYLUNIAD ADEILADAU - Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy 

sicrhau fod cynigion yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu i ddiogelu 

nodweddion a chymeriad cydnabyddedig y dirwedd a’r amgylchedd lleol. 

 

POLISI B23 – MWYNDERAU - Diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol drwy 

sicrhau bod rhaid i gynigion gydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu i 

warchod nodweddion cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol.  
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POLISI B24 -  GWNEUD NEWIDIADAU AC YMESTYN ADEILAD O FEWN 

FFINIAU DATBLYGU, PENTREFI GWLEDIG A CHEFN GWLAD - Sicrhau fod 

cynigion i wneud newidiadau neu ymestyn adeilad yn cydymffurfio â chyfres o feini 

prawf sy’n anelu i ddiogelu cymeriad a gwerth mwynderol yr ardal leol. 

 

POLISI B25 - DEUNYDDIAU ADEILADU - Gwarchod cymeriad gweledol trwy 

sicrhau fod yn rhaid i ddeunyddiau adeiladu fod o safon uchel sy’n gweddu i 

gymeriad ac edrychiad yr ardal leol. 

 

POLISI B26 - BLAEN SIOPAU AC UNEDAU MASNACHOL YNG NGHANOL 

TREFI Sicrhau fod cynigion a ganiateir yn parchu graddfa, maint, deunyddiau ac 

arddull bensaernïol yr adeilad a’r ardal leol. 

 

POLISI D24 - NEWID DEFNYDD UNEDAU LLAWR DAEAR O FEWN CANOL 

TREFI DIFFINIEDIG ABERMAW, BETHESDA, BLAENAU FFESTINIOG, 

CRICIETH, LLANBERIS, NEFYN, PENRHYNDEUDRAETH, PENYGROES, A 

THYWYN I DDEFNYDDIAU ERAILL -Caniatáu cynigion i newid defnydd llawr 

daear siopau o fewn canol diffiniedig Blaenau Ffestiniog a Chanolfannau Lleol i 

ddefnyddiau eraill (ac eithrio defnydd bwyd poeth i’w gario allan) os gellir 

cydymffurfio gyda meini prawf yn ymwneud gyda swyddogaeth manwerthu'r 

ganolfan, y cyfnod mae’r uned wedi bod yn wag a heb lwyddo i’w gwerthu, ei 

gyfraniad at atyniad, hyfywedd a bywiogrwydd canol y dref a’r berthynas gyda 

defnyddiau cyfagos a’r ardal leol. 

 

POLISI D25 - DATBLYGIADAU BWYD POETH I’W GARIO ALLAN - Gwrthod 

cynigion am ddatblygiadau bwyd poeth i’w gario allan os na ellir cydymffurfio gyda 

meini prawf yn ymwneud gydag effaith ar ddefnyddiau tir cyfagos a’r ardal leol ac 

argaeledd datblygiadau bwyd poeth i’w gario allan mewn un ardal benodol. 

 

POLISI CH30 - MYNEDIAD I BAWB - Gwrthod cynigion ar gyfer unedau 

preswyl/busnes/diwydiant neu adeiladau/cyfleusterau at ddefnydd cyhoeddus os na 

ellir dangos y rhoddwyd ystyriaeth lawn i ddarparu mynediad priodol i’r ystod 

ehangaf posib o unigolion. 

 

POLISI CH33 - DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD - Caniateir cynigion 

datblygu os gellir cydymffurfio gyda meini prawf penodol sydd yn ymwneud a’r 

fynedfa gerbydau, safon y rhwydwaith ffyrdd presennol a mesurau tawelu traffig.     

 

 

2.3 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 8)(Ionawr 2016)  

 

Nodyn Cyngor Technegol 4: Manwerthu a Chanol Trefi 

 

Nodyn Cyngor Technegol 11: Sŵn 

 

            Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio   

        

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

Dim hanes cynllunio perthnasol 
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4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Tref:  Dim gwrthwynebiad - yn amodol fod system echdynnu 

ddigonol yn cael ei gosod er gwared ar arogleuon bwyd. 

Nododd y Cyngor bryderon gan drigolion cyfagos, colli eiddo 

manwerthu (A1) i fwyd (A3) a gorddarpariaeth o fusnesau yn 

darparu bwyd poeth i’w gario allan. 

 

Uned Drafnidiaeth: Tybir na fuasai’r datblygiad arfaethedig yn cael effaith 

andwyol ar unrhyw ffordd, neu ffordd arfaethedig. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Dim sylwadau. 

 

Dŵr Cymru: Cynnig amodau safonol ynglŷn â draeniad. 

 

Gwasanaeth Gwarchod y 

Cyhoedd: 

 

Heb eu derbyn 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a hysbyswyd trigolion cyfagos. 

Mae’r cyfnod hysbysebu wedi dod i ben, a derbyniwyd 

gohebiaeth yn gwrthwynebu’r cais ar y sail ganlynol: 

 

 Gorddarpariaeth o fusnesau yn darparu bwyd a diod 

yn y dref ac yn yr ardal hon o’r dref; 

 Nad oes angen yn lleol ar gyfer busnes yn darparu 

bwyd a diod; 

 Nad oedd digon o gyhoeddusrwydd i’r cais yn lleol 

 

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio 

dilys oedd yn cynnwys: 

 

 Mwy o gystadleuaeth i fusnesau presennol yn lleol 

 Dim digon o boblogaeth na marchnad yn lleol ar 

gyfer busnes bwyd a diod arall;  

 

 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1        Datgan polisi D24 y caniateir ceisiadau os gellir cydymffurfio gyda meini prawf yn 

ymwneud gyda swyddogaeth manwerthu'r ganolfan, y cyfnod mae’r uned wedi bod 

yn wag a heb lwyddo i’w gwerthu, ei gyfraniad at atyniad, hyfywedd a bywiogrwydd 

canol y dref a’r berthynas gyda defnyddiau cyfagos a’r ardal leol. Er bod crynodiad 

weddol uchel o ddefnyddiau o fewn dosbarth A3 o Orchymyn Dosbarthiadau 

Defnydd 1987 yn bodoli eisoes yn yr ardal hon o’r dref ni ystyrir y byddai'r 

ychwanegiad o un uned defnydd A3 yn tanseilio swyddogaeth y dref fel canolfan 

fanwerthu. Yn ogystal ystyrir fod y mwyafrif o siopau yn nhref Tywyn wedi eu lleoli 

yn y Stryd Fawr, ac mae’r safle hwn wedi ei leoli y tu allan i’r ardal honno, mae ardal 

ganol tref ddiffiniedig Tywyn yn y CDUG (sydd dros 800 medr o hyd) yn eang iawn. 

Ystyrir felly fod y bwriad yn cydymffurfio a maen prawf cyntaf y polisi hwn. Mae 

maen prawf 2 yn nodi dylai tystiolaeth gael ei gyflwyno fod yr uned wedi bod yn wag 
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ac wedi ei marchnata yn aflwyddiannus. Mae asiant yr ymgeisydd yn cadarnhau fod 

yr eiddo wedi ei farchnata yn wreiddiol ym mis Ionawr 2015 am bris o £70,000, 

cafodd cynigion o £60,000 a £53,000 eu derbyn a bu iddynt gael eu tynnu nôl 

oherwydd cyflwr gwael yr adeilad ar angen i wario swm sylweddol o arian cyn 

parhau ac unrhyw ddefnydd. Yn mis Hydref 2015 cwblhawyd gwerthiant i’r 

ymgeisydd am bris o £50,000. Mae’r pris gofyn isel yn adlewyrchiad o’i gyflwr 

gwael a’r diffyg galw am yr uned fel uned adwerthu o fewn y dref. Yn flaenorol 

defnyddiwyd yr eiddo fel siop elusen anifeiliaid, a deallir nad oedd ar agor yn 

rheolaidd, yn anffodus yn ogystal mae nifer o siopau gwag o fewn y dref. Er nad yw’r 

eiddo wedi ei farchnata am gyfnod hir ac nad yw’r cais felly yn llwyr gydymffurfio 

a’r maen prawf hwn, rhaid ystyried ei gyflwr gwael a’r posibilrwydd y gallai’r eiddo 

sydd eisoes mewn cyflwr gwael fod yn wag am gyfnod estynedig pellach a’r effaith 

negyddol y gall hyn gael er edrychiad a chymeriad y stryd. 

 

5.2       Mae maen prawf 3 o bolisi D24 yn nodi y dylai'r defnydd wneud cyfraniad cadarnhaol  

at atyniad, hyfywedd a bywiogrwydd canol y dref. Fel a nodwyd eisoes mae’r eiddo 

ar hyn o bryd mewn cyflwr gwael ac nid yw ei gyflwr yn gwneud cyfraniad positif i 

ddelwedd y dref. Mae bwriad yr ymgeisydd i osod blaen siop newydd o ddyluniad 

derbyniol a gwella ei gyflwr i’w groesawu, ni fydd y bwriad yn arwain at greu 

ffryntiau marw (dead frontage) a chredir y gallai’r bwriad arwain at hwn yn cydnabod 

y rôl y gallai defnydd o'r fath ei gael (os yw'n cael ei reoli'n iawn) wrth fod yn ased 

gwerthfawr i ganol tref, yn arbennig ar gyfer pobl leol, ymwelwyr ac economi y 

ganolfan. Fel y nodwyd eisoes mae nifer o ddefnyddiau cyffelyb gerllaw'r safle ac 

ystyrir fod y defnydd bwriedig yn gydnaws a’r defnyddiau hyn. Er nad yw’r bwriad 

yn bodloni’r holl feini prawf yn polisi hwn yn gyfan gwbl rhaid ystyried 

penderfyniadau apêl gan Arolygwyr Cynllunio mewn blynyddoedd diweddar mewn 

trefi eraill yng Ngwynedd, sydd yn datgan ei bod yn bwysig bod yn hyblyg wrth 

ystyried meini prawf penodol y polisi dan sylw pan yn ystyried addasrwydd bwriadau 

o’r fath. 

 

5.3       Er hynny, prif bwrpas y polisïau perthnasol y cais hwn yn ei hanfod yw i cynnal 

atyniad canol trefi presennol, ac mae’r meini prawf y polisi yn gofyn sicrhau mai 

siopa yw’r prif ddefnydd ac asesu effaith y datblygiad arfaethedig ar gymeriad yr 

ardal siopa. Mae’r materion hyn yn cael eu ategu drwy Nodyn Cyngor Technegol 4: 

Manwerthu a Chanol Tref sy’n datgan y dylai manwerthu barhau i fod yn sail i ganol 

trefi, ond mai dim ond un o’r ffactorau sy’n  cyfrannu tuag at eu lles yw hyn; ac y 

dylai annog amrywiaeth o fathau o ddefnydd er mwyn hybu canolfannau bywiog yn 

ogystal a lleihau’r angen i orfod teithio i ymweld ag amrywiaeth o gyfleusterau. 

Mae’r NCT hwn yn cyfeirio at bwytai fel math o ddatblygiad all gyfrannu at 

fywiogrwydd canol trefi fel hyn; ond mae hefyd yn nodi y gall newid defnydd 

weithiau greu croniadau newydd o ddibenion sengl lle gall yr effeithiau cronnol 

achosi problemau lleol. 

 

5.4       Yn yr achos yma, mae’r uned sy’n destun y cais yn eithaf bychan a’r llawr gwaelod yn 

unig sy’n destun y cais ar gyfer defnydd A3 fel bwyty. Ystyrir na fydd y bwriad ar 

raddfa sy’n debygol o achosi effaith andwyol ychwanegol ar fwynderau’r ardal nac 

unrhyw drigolion lleol, nac ychwaith ei fod wedi ei leoli mewn ardal ble y buasai yn 

ychwanegu at neu greu croniad annerbyniol o’r math yma o ddatblygiad. Yn ogystal, 

mae newid defnydd a ganiateir o A3 i A1, ar gael dan hawliau datblygu caniataol, ac 

felly mae’r potensial i’r uned gael defnydd A1 yn y dyfodol yn parhau. Ystyrir felly 

fod y bwriad yn addas yn yr achos yma, a'i fod yn cydymffurfio ac egwyddor polisi 

D24 a NCT 4. 
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5.5     Mae Polisi D25 y CDUG yn esbonio’r cyd-destun polisi ar gyfer cynigion sy’n 

ymwneud â busnesau bwyd poeth i’w gario allan. Er bod y wybodaeth a gyflwynwyd 

gyda’r cais yn nodi mai'r prif ddefnydd fod fel bwyty byddai darpariaeth ar gyfer 

bwyd poeth i’w gario allan yn cael ei gynnig gan y busnes.  Yn benodol, mae’n 

datgan y caiff y cynigion hyn eu gwrthod os na ellir bodloni’r meini prawf canlynol: 

1. Bod y defnydd yn unol â defnyddiau tir cyfagos; 2. Na fydd y datblygiad yn creu 

sŵn, arogleuon na sbwriel gormodol mewn ffordd a fyddai’n cael effaith annerbyniol 

ar gymeriad yr ardal; a 3. Na fyddai’r datblygiad yn arwain at grynhoad o’r math hwn 

o ddatblygiad mewn un ardal benodol. 

 

5.6       Mae amrywiaeth eang o ddefnyddiau masnachol ar hyd stryd College Green, gan 

gynnwys bwytai, siopau, eiddo bwyd parod a thafarndai, ac ystyrir fod y defnydd hwn 

yn cyd-fynd a’r defnyddiau hyn ac felly yn cydymffurfio a’r mae prawf cyntaf y 

polisi hwn. O ystyried defnyddiau dosbarth A3 tebyg a geir gerllaw ni ystyrir y 

byddai yn arwain at effaith annerbyniol ychwanegol o safbwynt sŵn, arogl nac 

ysbwriel. Ni dderbyniwyd unrhyw fanylion ynglŷn â’r system echdynnu fydd wedi ei 

lleoli i gefn yr eiddo, serch hynny ystyrir y gellid cynnwys amod safonol ar gyfer y 

math yma o beth ar unrhyw ganiatâd sef y dylid cytuno ar fanylion yr uned echdynnu 

a’i gweithredu cyn i’r defnydd gychwyn.  Ni ystyrir y byddai’r defnydd yn arwain at 

grynodiad rhy uchel o ddefnyddiau o’r fath o fewn yr ardal hon o’r dref. Fel y 

nodwyd eisoes prif ddefnydd y safle fyddai fel bwyty a rhan fechan fyddai'r busnes 

bwyd poeth i’w gario allan. I’r perwyl hwnnw ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio 

a’r meini prawf a gynhwysir ym mholisi D25 o’r CDUG.   

 

5.7      Ar sail yr uchod, ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol mewn egwyddor. 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.8        Mae polisïau B22, B24, B25, a B26 o’r CDUG yn ymwneud a darparu dyluniad, 

gorffeniad addas ar gyfer datblygiadau ac addasiadau gan sicrhau nad ydynt yn cael 

effaith andwyol ar fwynderau a chymeriad adeiladau a’r ardaloedd lle maent wedi eu 

lleoli. Fel y nodwyd yn nisgrifiad y cais mai bwriad darparu estyniad unllawr bychan 

ar gyfer darparu toiledau cwsmeriaid. Mae safle’r estyniad hwn yn weddol guddiedig 

ac o ystyried ei ddyluniad, ei faint a’i leoliad yng nghefn yr adeilad rhwng nifer o 

adeiladau ni fydd effaith ar fwynderau gweledol yr ardal. Mae bwriad yn ogystal 

darparu uned echdynnu i gefn yr eiddo, ac mae manylion ei faint wedi ei nodi ar y 

cynlluniau sydd wedi eu cyflwyno, nodir fod nifer o systemau echdynnu wedi ei leoli 

ar gefn eiddo gerllaw ac ni ystyried na fyddai uned ychwanegol yn cael effaith 

andwyol ychwanegol ar fwynderau’r ardal. 

 

5.8       Yn bresennol mae blaen siop fodern ar flaen yr adeilad ac mae bwriad codi blaen siop 

newydd modern, ni ystyrir fod y blaen siop bresennol o ddiddordeb hanesyddol 

arbennig ac nid yw’r safle hwn wedi ei leoli o fewn ardal gadwraeth. Er bod y blaen 

siop newydd yn fodern yn ogystal ni ystyrir fod y newid hwn yn dderbyniol ei raddfa, 

maint a’i ddyluniad. Ystyrir ei bod yn rhesymol gosod amod ar unrhyw ganiatâd 

cynllunio fydd yn nodi fod angen i orffeniadau y gwelliannau gydweddu’r adeilad 

presennol mewn lliw a gwead. 

 

5.9       Ni ystyrir felly fod y newidiadau a’r gwelliannau a gynhigir yn y cais yn cael effaith 

andwyol a'u bod yn cydymffurfio a pholisïau B22, B24, B25 a B25 o’r CDUG.   
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Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.10    Mae polisi B23 o’r CDUG yn ymwneud a diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol.  

 

5.11     Ystyrir na fyddai'r bwriad ar raddfa sy’n debygol o achosi effaith andwyol ar 

fwynderau’r ardal nac unrhyw drigolion lleol, nac ychwaith ei fod wedi ei leoli mewn 

ardal ble y buasai yn ychwanegu at neu greu crynhoad annerbyniol o’r math yma o 

ddefnydd; a bod hynny yn achosi effaith andwyol ar yr ardal. Gellid nodi yn ogystal 

fod cynnydd o un busnes mewn ardal sydd â busnesau tebyg eisoes ddim yn debygol 

o arwain at gynnydd annerbyniol mewn effaith ar fwynderau preswyl. Nid oes oriau 

agor wedi eu nodi ar y ffurflen gais, serch hynny gan fod tai preswyl gerllaw ac er 

mwyn sicrhau nad oes effaith ar fwynderau trigolion cyfagos credir ei bod yn 

rhesymol rhoddi amod yn cyfyngu oriau. 

 

5.12     Ni dderbyniwyd unrhyw fanylion ynglŷn â’r system echdynnu fydd wedi ei lleoli i 

gefn yr eiddo, serch hynny ystyrir y gellid cynnwys amod ar unrhyw ganiatâd y dylid 

cytuno ar y manylion yr uned echdynnu a’i gweithredu cyn i’r defnydd gychwyn.  

Mae hyn yn unol â chynnwys Cylchlythyr Llywodraeth Cymru 016/2014 : Defnydd 

Amodau ar gyfer Rheoli Datblygu. Ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau gan Wasanaeth 

Gwarchod y Cyhoedd wrth baratoi'r adroddiad hwn. 

 

5.13    Ni ystyrir y byddai'r estyniad unllawr bychan i gefn yr eiddo yn cael effaith andwyol ar 

fwynderau trigolion eiddo cyfagos. Ar sail yr uchod, ystyrir felly fod y bwriad yn 

cydymffurfio a holl ofynion polisi B23 o’r CDUG. 

 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.14     Oherwydd lleoliad canolog yr adeilad yma, ei agosatrwydd at gysylltiadau trafnidiaeth 

gyhoeddus sefydledig a meysydd parcio cyhoeddus, ni ystyriwyd y bwriad yn 

annerbyniol gan yr uned drafnidiaeth yn nhermau ei effaith ar y rhwydwaith ffyrdd 

lleol. Ystyrir felly fod y bwriad yn dderbyniol a safbwynt polisi CH33 o’r CDUG. 

 

5.15    Mae’r bwriad yn cynnwys darparu estyniad unllawr cefn ar gyfer toiled ar gyfer yr 

anabl, yn ogystal â blaen siop newydd fydd yn cynnwys trothwy gwastad fydd yn 

addas ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn. Ystyrir felly fod y bwriad yn cydymffurfio 

ac amcanion polisi CH30 o’r CDUG.    

 

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.16     Nid yw materion ynglŷn â chystadleuaeth rhwng busnesau yn ystyriaeth faterol 

gynllunio, ac mae ystyriaeth ei roi eisoes yn yr adroddiad hwn i faterion ynglŷn â 

gorddarpariaeth o fwytai yn nhref Tywyn. Derbyniwyd sylw yn ogystal nad oedd 

cyhoeddusrwydd i’r cais yn lleol, cadarnheir fod hysbyseb wedi ei roi ar bolyn lamp 

ger y safle a bod cymdogion wedi eu hysbysu o’r bwriad. Ystyrir fod hyn yn ddigonol 

ac yn unol â’r canllawiau perthnasol yn ymwneud a chyhoeddusrwydd i geisiadau 

cynllunio.        
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6. Casgliadau: 

 

6.1       Er nad yw’r bwriad yn cydymffurfio yn llwyr gydag ail faen prawf polisi D24 o’r 

CDUG gan nad yw’r eiddo wedi bod yn wag ac wedi ei farchnata am gyfnod 

estynedig (er nad oes cyfeiriad at amser penodol o fewn y polisi hwn) tybir fod 

ffactorau eraill megis bywiogrwydd y dref, y ffaith nad yw’r safle o fewn prif ardal 

siopa y dref, a’r gwelliannau i wedd yr adeilad a gynhigir yn gorbwyso unrhyw 

effaith posib ar rôl fanwerthu y dref.  Yn dilyn ystyriaeth o faterion eraill  perthnasol 

gan gynnwys polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol a sylwadau a dderbyniwyd 

gan wrthwynebwyr, ystyrir fod y cais hwn i newid defnydd llawr daear yr adeilad i dŷ 

bwyta yn dderbyniol a’i fod yn cydymffurfio gyda pholisïau a chanllawiau 

perthnasol. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Dirprwyo’r hawl i Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio, Amgylchedd a Gwarchod y 

Cyhoedd i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i dderbyn sylwadau ffafriol gan 

Wasanaeth Gwarchod y Cyhoedd a’r amodau canlynol:–  

 

1. Y datblygiad i gychwyn o fewn 5 mlynedd i ddyddiad y caniatâd; 

2. Un ôl a’r cynlluniau a gyflwynwyd; 

3. Cyflwyno manylion uned echdynnu er cymeradwyaeth ysgrifenedig cyn 

cychwyn y defnydd, rhaid i’r system echdynnu a gytunir fod yn weithredol cyn 

cychwyn y defnydd; 

4. Gorffeniadau i gydweddu a’r adeilad presennol;  

5. Ni fydd y safle yn agored i gwsmeriaid y tu hwnt i oriau 9:00 a 23:00 ar unrhyw 

ddiwrnod penodol; 

6. Dim dŵr wyneb ychwanegol i’w waredu i’r garthffos gyhoeddus; 

7. Unrhyw amod cynllunio perthnasol a argymhellir gan Uned Gwarchod y 

Cyhoedd; 
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