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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 cynllunio 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 
cynllunio 
 

 

7. Y pwyllgor yn trafod y cais cynllunio. 
 

 

 
 
 
  



 

 

RHAGLEN 

 

1.   YMDDIHEURIADAU 
 

 

 I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.  

 
 

2.   DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 

 

 I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.   

 
 

3.   MATERION BRYS 
 

 

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

 

 

4.   COFNODION 
 

7 – 18 

 Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofndion y cyfarfod blaenorol o’r 
pwyllgor hwn, a gynhaliwyd ar 4 Gorffennaf 2016, fel rhai cywir.  (copi 
ynghlwm) 

 

 

5.   CAIS I GOFRESTRU LLWYBR TROED RHWNG HAULFRYN A 
PHEN CAERAU, GARN FADRYN, CYMUNED TUDWEILIOG 
 

19 – 27 

   
6.   CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO 

 
 

 I gyflwyno adroddiad y Pennaeth Adran Rheoleiddio  (copi ynghlwm)   

 
 

6.1 CAIS RHIF: C13/0156/11/LL - 7 RHES GLANDWR, BANGOR 
 

28 - 40 

 Dymchwel estyniad cefn presennol ynghyd a chodi estyniad rhannol 
deulawr a rhannol unllawr ar gefn yr eiddo, ynghyd a darparu drysau ffrenig 
a chodi ffens 1.8m newydd ger y hawl dramwy. 
 
AELOD LLEOL: Y Cynghorydd Lesley Day 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

6.2 CAIS RHIF:  C16/0440/11/CR - 7 RHES GLANDWR, BANGOR 
 

41 - 54 

 Dymchwel estyniad cefn presennol ynghyd a chodi estyniad rhannol 
deulawr a rhannol unllawr ar gefn yr eiddo. 
 
AELOD LLEOL:    Y Cynghorydd Lesley Day 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 
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https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/0440/11/CR&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=552480%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1610249%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=552480%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2


 

6.3 CAIS RHIF: C14/1222/30/LL - BRYN GWYNT, ANELOG, 
ABERDARON 
 

55 - 70 

 Defnyddio safle carafanau eithriedig Clwb Gwersylla a Charafanau fel safle 
annibynnol  ar gyfer lleoli 10 o garafanau teithiol tymhorol a 5 pabell. 
 
AELOD LLEOL:    Y Cynghorydd W. Gareth Roberts 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol   

 

 

6.4 CAIS RHJIF: C16/0292/35/LL - TIR GYFERBYN GWESTY'S 
GEORGE IV, STRYD FAWR,  CRICIETH 
 

71 – 82 

 Cais i newid amod 3 o ganiatâd cynllunio C13/0028/35/AM er mwyn 
ymestyn yr amser a roddwyd i gyflwyno'r materion a godwyd yn ôl. 
 
AELOD LLEOL:  Y Cynghorydd Eirwyn Williams 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol    

 

 

6.5 CAIS RHIF:  C16/0360/41/LL - TIR GER Y DOLYDD, 4 GLASFRYN 
TERRACE, PENCAENEWYDD 
 

83 - 92 

 Ail gyflwyniad a diwygiad o gais a wrthodwyd o dan C16/0091/41/LL i godi 
ty fforddiadwy ar safle eithrio gwledig. 
 
AELOD LLEOL: Y Cynghorydd Aled Lloyd Evans 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol  

 

 

6.6 CAIS RHIF:  C16/0407/41/LL - SWN Y DON, AFONWEN, CHWILOG 
 

93 - 104 

 Cais ar gyfer creu safle carafanau teithiol newydd 17 uned, ail leoli 2 uned 
statig bresennol a chodi bloc toiledau. 
 
AELOD LLEOL: Y Cynghorydd  Aled Lloyd Evans 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol   

 

 

6.7 CAIS RHIF:  C16/0493/23/AM - TIR GER BRYN CELYN, LON 
GROES, LLANRUG 
 

105 - 116 

 Cais amlinellol i godi ty annedd. 
 
AELOD LLEOL: Y Cynghorydd Charles Wyn Jones 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

6.8 CAIS RHIF:  C16/0518/11/LL - 56 UPPER GARTH ROAD, BANGOR 
 

117 - 127 

 Newid defnydd ty annedd yn dy amlfeddianaeth (HMO) ar gyfer hyd at 5 o 
bobl. 
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AELOD LLEOL: Y Cynghorydd Lesley Day 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol   
 

 

6.9 CAIS RHIF:  C15/0828/11/LL - CYN SWYDDFA BOST, 60 FFORDD 
DEINIOL, BANGOR 
 

128 - 156 

 Newid defnydd adeilad presennol i greu caffi a bwyty a chreu 29 unedau 
byw hunan gynhaliol myfyrwyr, ynghyd a dymchwel rhan o'r adeiladau cefn 
a chodi adeilad newydd i greu 116 unedau byw hunan gynhaliol myfyrwyr 
gyda chyfleusterau cysylltiol. 
 
AELOD LLEOL: Y Cynghorydd David Gwynfor Edwards 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol     

 

 

6.10 CAIS RHIF:  C15/0844/11/CR - CYN SWYDDFA BOST, 60 FFORDD 
DEINIOL, BANGOR 
 

157 - 177 

 Newid defnydd adeilad presennol i greu caffi a bwyty a chreu 29 unedau 
byw hunan gynhaliol myfyrwyr, ynghyd a dymchwel rhan o'r adeiladau cefn 
a chodi adeilad newydd i greu 116 unedau byw hunan gynhaliol myfyrwyr 
gyda chyfleusterau cysylltiol. 
 
AELOD LLEOL: Y Cynghorydd David Gwynfor Edwards 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol    

 

 

6.11 CAIS RHIF:  C16/0134/16/LL - PLAS Y COED, BANGOR 
 

178 - 215 

 Cais diwygiedig – Diwygio amod 1. o ganiatâd C11/1077/16/LL er mwyn 
caniatáu 5 mlynedd ychwanegol i weithredu’r caniatâd ynghyd a diwygio 
amod 2. (yn unol a’r cynlluniau a ganiatawyd) er mwyn addasu’r gosodiad a 
ganiatawyd i leoli 39 o dai yn lle 17. 
 
 
AELOD LLEOL: Y Cynghorydd Dafydd Meurig 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

6.12 CAIS RHIF:  C15/1356/40/LL - 1-3 WENALLT, ARDDGRACH, 
LLANNOR 
 

216 - 233 

 Cais diwygiedig i ddymchwel annedd presennol ac adeiladu annedd newydd 
yn ei le ynghyd a gwaith cysylltiol. 
 
 
AELOD LLEOL: Y Cynghorydd Anwen J Davies 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol    
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PWYLLGOR CYNLLUNIO 4/7/16 
 

 
Yn bresennol:  Y Cynghorydd Anne Lloyd Jones – Cadeirydd 
   Y Cynghorydd Elwyn Edwards – Is-gadeirydd 
 
Y Cynghorwyr: Simon Glyn, Gwen Griffith, Eric M. Jones, June Marshall, Michael Sol Owen, W. 
Tudor Owen, John Pughe Roberts, Eirwyn Williams, Gruffydd Williams, Hefin Williams, John Wyn 
Williams ac Owain Williams (eilydd).  
 
Eraill a wahoddwyd: Y Cynghorwyr Anwen Davies, Lesley Day, Sian Wyn Hughes, Hefin 
Underwood ac Elfed W. Williams (Aelodau lleol). 
 
Hefyd yn bresennol: Gareth Jones (Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio), Cara Owen (Rheolwr 
Rheolaeth Datblygu), Medi Emlyn Davies (Swyddog Rheolaeth Datblygu), Dafydd Gareth Jones 
(Uwch Swyddog Cynllunio Mwynau a Gwastraff - ar gyfer Eitem 5.3 ar y rhaglen), Aneurin Môn 
Parry (Rheolwr Gorfodaeth - ar gyfer Eitem 5.4 ar y rhaglen), Gareth Roberts (Uwch Swyddog 
Rheolaeth Datblygu Trafnidiaeth), Rhun ap Gareth (Uwch Gyfreithiwr) a Bethan Adams 
(Swyddog Cefnogi Aelodau). 
 
Ymddiheuriadau: Y Cynghorydd Endaf Cooke.  
 
1.   DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 
(a) Datganodd yr aelodau canlynol fuddiant personol am y rhesymau a nodir: 
 

 Y Cynghorydd Gwen Griffith, yn eitem 5.3 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif 
C15/1081/11/LL) oherwydd ei bod yn aelod o Bwyllgor Rheoli Gwarchodfa Natur Leol 
Traeth Lafan; 

 Y Cynghorydd Gruffydd Williams, yn eitem 5.7 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif 
C16/0281/42/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 5.7 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif 
C16/0281/42/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 y Rheolwr Rheolaeth Datblygu buddiant personol, yn eitem 5.8 ar y rhaglen, 

(cais cynllunio rhif C16/0329/18/LL) oherwydd bod ei chefnder a oedd yn byw gyferbyn a’r 
safle wedi gwrthwynebu’r cais. 

 
 Roedd y swyddog o’r farn ei fod yn fuddiant a oedd yn rhagfarnu a gadawodd y Siambr yn 

ystod y drafodaeth ar y cais.  
 
(c)  Datganodd yr aelodau canlynol eu bod yn aelodau lleol mewn perthynas â’r eitemau a 

nodir: 
 

 Y Cynghorydd Lesley Day, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 
5.3 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C15/1081/11/LL); 

 Y Cynghorydd Anwen Davies, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitemau 5.5, 5.6 a 5.9 ar y rhaglen, (ceisiadau cynllunio rhifau C16/0243/33/CR, 
C16/0246/33/LL a C16/0410/33/LL); 

Tud. 7

Eitem 4.
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 Y Cynghorydd Sian Wyn Hughes, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.7 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/0281/42/LL); 

 Y Cynghorydd Elfed W. Williams, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.8 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/0329/18/LL); 

 Y Cynghorydd Hefin Underwood, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.10 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/0140/45/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. 

 
2. COFNODION 
 

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod blaenorol o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 13 
Mehefin 2016 fel rhai cywir. 

 
3. 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 C15/0828/11/LL – Hen Swyddfa Bost, 60, Ffordd Deiniol, Bangor 
 

Newid defnydd adeilad presennol i greu caffi a bwyty a chreu 29 unedau byw hunan 
gynhaliol myfyrwyr, ynghyd a dymchwel rhan o'r adeiladau cefn a chodi adeilad newydd i 
greu 116 unedau byw hunan gynhaliol myfyrwyr gyda chyfleusterau cysylltiol. 
 

(a)  Adroddwyd ei fod wedi dod i’r amlwg bod ffigyrau mewn rhan o’r adroddiad angen ei gywiro. 
Nodwyd yn ogystal oherwydd natur y cynllun gerbron yr argymhellir cynnal ymweliad safle. 
Felly, gofynnir i ohirio’r cais i gyfarfod y Pwyllgor ar 25 Gorffennaf. 

 
 Mewn ymateb i sylw gan aelod o ran derbyn gwybodaeth o’r angen am lety myfyrwyr a’r 

nifer o ystafelloedd gwag mewn llety a adeiladwyd yn bwrpasol ar gyfer myfyrwyr, nodwyd y 
gofynnir i’r ymgeisydd am wybodaeth i’r perwyl hwn.  

 
 PENDERFYNWYD gohirio’r cais. 
 
2.  Cais rhif C15/0844/11/CR – Hen Swyddfa Bost, 60, Ffordd Deiniol, Bangor 
 

Newid defnydd adeilad presennol i greu caffi a bwyty a chreu 29 unedau byw hunan 
gynhaliol myfyrwyr, ynghyd a dymchwel rhan o'r adeiladau cefn a chodi adeilad newydd i 
greu 116 unedau byw hunan gynhaliol myfyrwyr gyda chyfleusterau cysylltiol. 

 
(a)  Nodwyd y gofynnir i ohirio’r cais yn unol â’r hyn a adroddwyd ar y cais uchod. 
 
 PENDERFYNWYD gohirio’r cais. 
 
3. Cais rhif C15/1081/11/LL – Hen Iard Gychod Dickies, Ffordd y Traeth, Bangor 
 

Ail gyflwyniad o gais blaenorol i gludo i mewn deunydd anadweithiol er mwyn codi lefelau tir 
presennol. 
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(a)  Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Cynllunio Mwynau a Gwastraff ar gefndir y cais, gan nodi 
bod y safle wedi ei ddynodi ar gyfer datblygiad yng Nghynllun Datblygu Unedol Gwynedd 
(CDUG). Eglurwyd bod datblygiad preswyl ar fin cael ei gwblhau ar dir cyfagos a bod y cais 
yma ar gyfer gwneud gwaith peirianyddol a chodi lefel tir er mwyn darparu safle ar gyfer 
datblygiad pellach. Nodwyd y bwriedir codi lefel y tir gan roi sgil-gynhyrchion cloddio sy’n 
deillio o’r datblygiad ar dir cyfagos a chludo 19,000 tunnell arall o ddeunydd anadweithiol i 
mewn er mwyn codi lefel y tir. 

 
 Nodwyd y derbyniwyd nifer o asesiadau arbenigol fel rhan o’r cais. 
 
 Adroddwyd y cynhaliwyd trafodaethau efo Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), Uned 

Bioamrywiaeth ac Uned Gwarchod y Cyhoedd ac nid oedd ganddynt wrthwynebiad i’r cais. 
Nodwyd y byddai cynnydd dros dro mewn symudiadau traffig ond nid oedd gan yr Uned 
Drafnidiaeth unrhyw wrthwynebiad i’r bwriad os rhoddir amodau perthnasol. 

 
 Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd gan nodi bod yr RSPB wedi tynnu 

eu gwrthwynebiad yn ôl cyn belled a bod y mesuriadau lliniaru yn cael eu gweithredu.  
 
 Roedd y datblygiad yn cydymffurfio gyda’r CDUG am y rhesymau a roddwyd yn yr 

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

 Ei fod yn siarad ar ran Cymdeithas Ddinesig Bangor; 

 Nid oeddent yn gwrthwynebu’r egwyddor o ddatblygu’r safle; 

 Y byddai’r tir yn parhau i fod wrth ymyl parth llifogydd hydynoed wedi codi lefel y tir; 

 Nad oedd y cynllun gerbron ar gyfer amddiffyn rhag llifogydd yn Ardal Bae Hirael 
ond yn hytrach ar gyfer paratoi’r safle i’w ddatblygu; 

 Y dylid datrys materion ynghylch halogi tir a natur y deunydd a ollyngwyd yn 
flaenorol ar y safle cyn cysidro datblygu’r tir o ystyried y risgiau cyfreithiol o adeiladu 
ar dir halogedig; 

 Pryder o ran sefydlogrwydd tir a’r effaith ar Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig 
Traeth Lafan; 

 Os caniateir y cais gofynnir am gyfundrefn rheoleiddio llawer llymach. 
 
(c) Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd asiant yr ymgeisydd y prif bwyntiau canlynol:- 

 Bod datblygu’r safle wedi ei gyfyngu gan fod y safle o fewn Parth Llifogydd C2; 

 Mai gwaith paratoadol ar gyfer datblygu’r safle ymhellach oedd dan sylw; 

 Byddai’r bwriad yn golygu gwella amddiffynfeydd y môr a galluogi newid categori 
llifogydd y safle; 

 Ni fyddai’r bwriad yn cael effaith andwyol ar y dynodiadau; 

 Y byddai’r bwriad yn cyfrannu at ail-ddatblygu’r safle gwag yma. 
 
(ch)  Gwnaed y prif bwyntiau canlynol gan yr aelod lleol (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor 

Cynllunio hwn):-  

 Bod ganddi, y gymuned leol a chyrff arbenigol bryderon yng nghyswllt y bwriad; 

 Y hysbyswyd swyddogion bod gwastraff eisoes wedi ei dipio ar y safle a bod rhan o’r 
cais felly yn ôl-weithredol; 

 Bod y safle yn agored i erydiad a’i phryderon o ran sefydlogrwydd y tir; 

 Bod y bwriad yn groes i bolisi B28, B29 a B30 o’r CDUG; 

 Bod y tir wedi ei halogi a bod risg i’r deunydd a halogwyd symud i Fae Hirael; 

 Pryder o ran effaith y datblygiad ar ddyfroedd pysgod cregyn dynodedig; 

 Os caniateir y cais bod angen sicrhau dyluniad priodol a bod trefn monitro gryf 
mewn lle gyda llwybr archwilio annibynnol clir; 

 Ni fyddai’r bwriad yn atal llifogydd ym Mae Hirael; 
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 Bod risg i iechyd dynol gan fod y safle’n cynnwys asbestos, arian byw, plwm a 
Hydrocarbonau Aromatig Polysyclig ar grynodiadau a allai fod yn beryglus. Felly, 
dylid gosod amod i ddelio efo’r tir sydd wedi ei lygru rŵan yn hytrach na pan ystyrir  
cais am dŷ yn y dyfodol; 

 Y dylid diwygio’r amod oriau loriau i rhwng 09.00 – 16:00 dydd Llun i ddydd Gwener i 
osgoi oriau brig; 

 Bod angen tacluso safle Hen Iard Gychod Dickies. 
 
(ch) Mewn ymateb i sylwadau’r Aelod Lleol, nododd yr Uwch Swyddog Cynllunio Mwynau a 

Gwastraff:- 

 Y bwriedir amgáu gwastraff ar y safle i atal y llygredd rhag dianc o’r safle; 

 Nid yw’r tir wedi ei gofnodi ar gofrestr tir halogedig; 

 Y bwriedir creu arglawdd o amgylch y safle gan roi deunydd rip-rap ar ei ben i 
amddiffyn y safle; 

 Y byddai unrhyw gais am ddatblygiad yn y dyfodol yn cael ei benderfynu ar ei 
haeddiant ac mai’r bwriad oedd darparu safle ar gyfer datblygiad.  

 
(d) Nododd aelod y dylid gwrthod y cais oherwydd bod CNC angen fwy o wybodaeth. Mewn 

ymateb, tynnodd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio sylw’r aelodau at y sylwadau hwyr 
a dderbyniwyd gan CNC yn nodi eu bod yn fodlon i ddelio a’r materion o ran manylder y 
mesuriadau amgylcheddol ymarferol a’r morglawdd drwy amod cynllunio.   
 
Cynigwyd i ohirio’r cais er mwyn derbyn gwybodaeth bellach o ran y pryderon a gyflwynwyd 
gan yr aelod lleol. Eiliwyd y cynnig. 

 
(dd)  Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol: 
 

 Pryder o ran risg llygredd yn dianc o’r safle gyda gwlâu cregyn gleision gerllaw a 
fyddai’n cael effaith ar y gadwyn fwyd; 

 Sylwadau CNC ddim yn argyhoeddi aelod nad oes peryglon yn deillio o’r bwriad; 

 Ydi’r gwastraff sydd yn cael ei dipio ar y safle wedi derbyn caniatâd yn barod ynteu 
ydyw’n ymestyn safle? 

 Ydy’r ymgeisydd wedi cysylltu efo Tir y Goron? 

 Bod cryn wybodaeth wedi ei gyflwyno fel rhan o’r cais; 

 Pryder o ran y gwastraff a dipiwyd ar y safle; 

 A fyddai’r datblygwr yn gallu apelio ar sail methiant i benderfynu os byddai'r cais yn 
cael ei ohirio? 

 Bod angen sicrhau bod y wybodaeth a gyflwynir yn dystiolaeth gadarn wyddonol. 
 
(e) Mewn ymateb i’r sylwadau uchod, nododd y swyddogion:- 

 Bod adroddiadau technegol manwl wedi eu cyflwyno fel rhan o’r cais gan gynnwys 
asesiad amgylcheddol yn unol â rheoliadau cynefinoedd; 

 Gofynnir am gadarnhad pellach gan CNC eu bod yn argyhoeddedig bod y bwriad yn 
dderbyniol yn sgil y pryderon; 

 Gofynnir yn ogystal i Uned Gwarchod y Cyhoedd gadarnhau eu safbwynt; 

 Bod hawliau datblygu efo unrhyw safle adeiladu, gan gynnwys, iard adeiladu a storio 
deunyddiau dros dro. Bwriad y cais oedd derbyn caniatâd i gadw’r deunyddiau ar y 
safle ac ychwanegu deunydd er mwyn codi lefel y tir ac i ymestyn y safle; 

 Bod y cais gerbron yn ail-gyflwyniad o gais a dynnwyd yn ôl a bod yr ymgeisydd 
wedi rhoi rhybudd i Dir y Goron, Stad Penrhyn, ar y safle ac yn y wasg cyn 
cyflwyno’r cais; 

 Byddai cario’r deunydd o’r safle yn codi llwch a gallai tarfu ar y deunydd achosi 
llygredd. Yr un ymyrraeth y byddai hyn yn creu i drigolion o ran traffig loriau. 

 Y bwriad oedd cario deunydd anadweithiol i gapio’r deunydd sydd yn bresennol ar y 
safle; 
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 O ran y gwlâu cregyn gleision, nid oedd gan yr Uned Gwarchod y Cyhoedd bryderon 
o ran y fethodoleg a ni dderbyniwyd gwrthwynebiad gan Gymdeithas Gorchmynion 
Pysgodfeydd y Fenai; 

 Bod CNC wedi gofyn am fanylion Cynllun Rheoli Amgylchedd Adeiladu drwy amod; 

 Bod risg y gallai’r ymgeisydd apelio ar sail methiant i benderfynu, ond bod rhaid i’r 
ymgeisydd ddarparu mwy o wybodaeth, a thu allan i’r drefn cynllunio, yn gorfod 
derbyn trwydded amgylcheddol gan CNC a thrwydded forwrol cyn gellir cychwyn ar 
y datblygiad. Felly, yn annhebygol yr anghytunir i estyniad amser; 

 Y byddai’r wybodaeth a dderbynnir yn ategu’r wybodaeth wyddonol a oedd yn yr 
adroddiad gerbron. 

 
PENDERFYNWYD gohirio’r cais.  
 

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 y gohiriwyd y cais yng 

nghyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 25 Ebrill 2016 er mwyn cynnal ymweliad safle. 
‘Roedd aelodau’r Pwyllgor wedi ymweld â’r safle cyn y cyfarfod.   
 
Adroddwyd bod y Gwasanaeth Cynllunio yn ymwybodol bod gwrthwynebiad pellach wedi ei 
anfon i’r aelodau. Nodwyd bod y materion cynllunio perthnasol wedi eu cyfeirio atynt yn yr 
adroddiad a bod sylwadau ar faterion eraill o ran lles anifeiliaid wedi eu cyfeirio at y 
gwasanaethau priodol.  
 

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

 
(b)  Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais. 
 
 Nododd aelod ei fod yn ymddangos mai materion sifil a godwyd fel gwrthwynebiad pellach 

ac fe ddylid penderfynu ar y cais gan ystyried y materion cynllunio perthnasol. 
 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais. 
 
Amod - defnydd amaethyddol yn unig. 

 
5. Cais rhif C16/0246/33/LL - Eglwys Sant Ceidio, Ceidio 
 

Newid defnydd cyn Eglwys yn uned gwyliau. 
 

(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi bod yr eglwys yn 
wag ers peth amser ac eisoes wedi newid dwylo o berchnogaeth yr Eglwys yng Nghymru i 
berchnogaeth breifat.  

 
 Tynnwyd sylw at y manylion ychwanegol a dderbyniwyd gan yr asiant ar gais y swyddogion.  
 
 Nodwyd bod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt egwyddor ac yn unol â pholisïau B3, C4 a 

D15 o’r CDUG. Eglurwyd bod y bwriad yn golygu adfer yr adeilad yn bennaf ac oherwydd 
lleoliad agored cefn gwlad y safle ni ystyrir y byddai’r bwriad yn amharu ar fwynderau’r safle 
na’r ardal. 

 
 Amlygwyd pryder a godwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus y byddai’r bwriad yn amharu ar 

fynediad i’r fynwent. Nodwyd y derbyniwyd cadarnhad gan yr Eglwys yng Nghymru eu bod 
dal yn berchen y fynwent ac y byddai’n parhau i fod yn agored i’r cyhoedd. 
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 Nodwyd yn dilyn derbyn gwybodaeth ychwanegol gan yr asiant bod yr argymhelliad wedi 
newid i’r hyn a nodwyd yn yr adroddiad a bellach argymhellir i ddirprwyo’r hawl i’r Uwch 
Reolwr Cynllunio ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i dderbyn cynlluniau yn ymwneud a’r 
glwydfan ystlumod ac i dderbyn sylwadau ffafriol yr Uned Bioamrywiaeth i’r cynlluniau 
hynny, derbyn manylion darparu/gosod y gwasanaethau i’r adeilad ar hyd y llwybr ac i 
amodau perthnasol. 

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

Cynllunio hwn):-  

 Bod teuluoedd y rhai a gladdwyd yn y fynwent yn pryderu y byddai’r beddi yn cael eu 
hamharchu; 

 Y dylid gosod ffens o amgylch yr adeilad a gwneud hynny cyn y gellir gosod y tŷ; 

 Bod angen sicrhau cadarnhad swyddogol y byddai mynediad y cyhoedd i’r fynwent  
yn parhau. 

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

 Yr unig sicrwydd a gellir ei dderbyn o ran mynediad i’r fynwent oedd y cadarnhad 
gan yr Eglwys yng Nghymru y byddai’n parhau; 

 Bod dyletswydd i warchod yr adeilad rhestredig a’i atal rhag dirywio; 

 Pryder o ran gosod ffens solet gan fod yr Eglwys yn adeilad rhestredig gradd II a 
byddai angen cytundeb CADW o ran sut i wahaniaethu’r ffiniau. Gellir ystyried gosod 
cadwyni ar bolion i nodi’r ffiniau ac fe ellir amodi hyn. 

 
(ch)  Cynigwyd a eiliwyd i ganiatáu’r cais yn unol â’r argymhelliad gan ychwanegu amod i gytuno 

ar ddull o wahaniaethu’r ffiniau. 
 
 Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol: 
 

 Ni fyddai cadwyni yn stopio plant rhag mynd i’r fynwent felly dylid rhoi ffens a 
fyddai’n creu rhwystr; 

 Angen bod yn bragmataidd o ran defnydd adeiladau o’r math yma ac fe ddylid 
gwarchod pensaernïaeth ddeniadol yr Eglwys; 

 Y byddai rhywbeth isel yn dynodi ffiniau yn dderbyniol er mwyn peidio tynnu oddi ar 
yr elfen gofrestredig; 

 Beth fyddai cyfnod gosod y llety gwyliau? 

 Balch bod gwaith yn cael ei wneud i gadw’r adeilad; 

 Y dylid gofyn i’r ymgeisydd roi enw Cymraeg ar yr adeilad. 
 
(d)  Mewn ymateb i’r sylwadau uchod, nododd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu:- 

 Bod angen cadw mewn cof ei fod yn fynwent gyhoeddus ac nad oedd dim byd yn 
bresennol yn atal plant rhag mynd i’r fynwent; 

 Gan fod y cais ar gyfer llety gwyliau un ystafell wely y byddai’n bur annhebyg o 
ddenu teulu efo plant i aros; 

 Gofynnir i’r Pwyllgor adael i’r swyddogion gytuno ar y driniaeth o’r ffin; 

 Y byddai’r llety gwyliau ar gael i’w osod drwy gydol y flwyddyn gyda chofrestr i’w 
gadw i brofi’r defnydd a ni fyddai’n brif fan byw unrhyw berson; 

 Gellir gofyn i’r ymgeisydd roi enw Cymraeg ar yr adeilad. 
 

PENDERFYNWYD dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio i ganiatáu’r cais yn 
ddarostyngedig i dderbyn cynlluniau yn ymwneud â’r glwydfan ystlumod ac i 
dderbyn sylwadau ffafriol yr Uned Bioamrywiaeth i’r cynlluniau hynny, derbyn 
manylion darparu/gosod y gwasanaethau i’r adeilad ar hyd y llwybr ac i amodau 
perthnasol yn ymwneud â: 
 
1. 5 mlynedd 
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2.    Unol a’r cynlluniau a’r argymhellion yn yr adroddiad ystlumod 
3.    Amodau yn ymwneud a’r llawr cyntaf 
4.   Amodau yn ymwneud a gwaith ar y to 
5.   Drws newydd o wneuthuriad pren 
6.    Y drws gwreiddiol i’w gadw o fewn/neu yn rhan o’r adeilad bob amser 
7.    Amodau yn ymwneud a’r gwydriad eilradd 
8.    Gwaith rendr a phlaster gyda chalch 
9.    Rhaid cadw rhai o’r seddi gwreiddiol o fewn yr adeilad bob amser (i’w gytuno gyda’r 

ACLL cyn dechrau gwaith) 
10.   Amodau yn ymwneud a gwaith archeolegol 
11.  Cofnod ffotograffig 
12.   Amodau ystlumod 

    13.  Gwyliau yn unig/cadw cofrestr 
          14.  Cytuno ar y driniaeth o’r ffin. 
 
6.  Cais rhif C16/0243/33/CR - Eglwys Sant Ceidio, Ceidio 

 
Addasu cyn Eglwys yn uned gwyliau. 
 

(a)  Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi ei fod yn gais 
adeilad rhestredig. Tynnwyd sylw i’r sylwadau hwyr a dderbyniwyd gan yr asiant lle 
cadarnheir nad oedd bwriad bellach i osod ffenestri eilradd.   
 
Nodwyd yr ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol ac yn fodd o sicrhau defnydd hir dymor i’r 
adeilad rhestredig ac yn ddefnydd addas o’r adeilad. Roedd yr addasiadau yn gyfaddawd 
teg ac addas i’r adeilad er mwyn sicrhau defnydd a’u bod hefyd o fath y gellir eu gosod a’u 
tynnu heb wneud difrod i’r adeilad 
 
Ychwanegwyd yr ystyrir y byddai’r nodweddion gwreiddiol yn cael eu cadw a’u gwarchod ac 
na fydd y bwriad yn ei gyfanrwydd yn amharu ar gymeriad hanesyddol na phensaernïol yr 
adeilad rhestredig. Roedd y datblygiad yn cydymffurfio gyda’r CDUG am y rhesymau a 
roddwyd yn yr adroddiad. 

 
 Nodwyd yn dilyn derbyn gwybodaeth ychwanegol gan yr asiant bod yr argymhelliad wedi 

newid i’r hyn a nodwyd yn yr adroddiad a bellach argymhellir i ddirprwyo’r hawl i’r Uwch 
Reolwr Cynllunio i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i dderbyn manylion darparu/gosod y 
gwasanaethau i’r adeilad ar hyd y llwybr o safbwynt effaith archeolegol, derbyn cadarnhad 
gan CADW fod y bwriad yn dderbyniol ac i amodau perthnasol gyda’r amod ychwanegol o 
gytuno ar y driniaeth o’r ffin. 

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

Cynllunio hwn):-  

 Bod mwyafrif y rhai oedd yn pryderu o’r farn bellach ei fod yn well i gadw cyflwr yr 
adeilad; 

 Nid oedd yn hapus i roi cadwyni i wahaniaethu o ran ffin yn dilyn digwyddiadau efo 
plant a chadwyni; 

 Gofyn i fod yn rhan o’r trafodaethau o ran triniaeth o’r ffin. 
 
(c) Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais. 

 
Nododd aelod ei fod yn bwysig cynnwys yr aelod lleol yn y trafodaethau o ran triniaeth o’r 
ffin. 
 
PENDERFYNWYD dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio i ganiatáu’r cais yn 
ddarostyngedig i dderbyn manylion darparu/gosod y gwasanaethau i’r adeilad ar hyd 
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y llwybr o safbwynt effaith archeolegol, derbyn cadarnhad gan CADW fod y bwriad yn 
dderbyniol ac i amodau perthnasol yn ymwneud â: 
 
1. 5 mlynedd 
2. Unol a’r cynlluniau 
3. Amodau yn ymwneud gyda’r llawr cyntaf 
4. Amodau yn ymwneud gyda gwaith ar y to 
5. Drws newydd o wneuthuriad pren 
6. Y drws gwreiddiol i’w gadw o fewn/neu yn rhan o’r adeilad bob amser 
7. Amodau yn ymwneud gyda’r gwydriad eilradd 
8. Gwaith rendr a phlaster gyda chalch 
9. Rhaid cadw rhai o’r seddi gwreiddiol o fewn yr adeilad bob amser (i’w gytuno gyda’r 

ACLL cyn dechrau gwaith) 
10. Amod archeolegol yn ymwneud a gwaith gwasanaethau 
11. Cofnod ffotograffig 
12.  Cytuno ar y driniaeth o’r ffin. 

 
7. Cais rhif C16/0281/42/LL – Cefn Edeyrn, Edern, Pwllheli 
 

Cais diwygiedig i greu safle carafanau teithiol ar gyfer 18 carafán ynghyd ag adeiladu bloc 
toiledau/cawod, gwelliannau i fynedfa a gosod tanc septig. 
 

(a) Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi bod y safle o fewn 
cefn gwlad ac o fewn Ardal Gwarchod y Dirwedd a Thirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol 
Eithriadol gydag Ardal Cadwraeth Arbennig Corsydd Llŷn a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol 
Arbennig Cors Geirch oddeutu 400 medr i’r dwyrain o’r safle. 

 
 Nodwyd er bod y safle yn gymharol wastad ac yn ei ffurf bresennol yn gweddol guddiedig yr 

argymhellir gosod amod i sicrhau tirlunio addas ar y ffiniau ac yma a thraw o fewn y safle i 
wella ei wedd. Ystyrir bod yr adeilad yn dderbyniol o ran ei raddfa, ei faint, ffurf a lleoliad. 

 
 Eglurwyd yn sgil lleihau’r niferoedd o unedau teithiol o 27 i 18, o’r cais blaenorol a dynnwyd 

yn ôl, nad oedd gwrthwynebiad i’r bwriad ar sail priffyrdd yn ddarostyngedig i osod amodau 
o ran gwelliannau i’r fynedfa. 

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

adroddiad. 
 
(b) Cefnogwyd y cais gan yr aelod lleol, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), a 

gwnaed y prif bwyntiau canlynol ganddi: 

 Byddai’r cais yn cyfrannu i’r economi leol; 

 Bod yr ymgeiswyr wedi cytuno i welliannau priffyrdd; 

 Y cydweithir gyda Hunaniaith yng nghyswllt hyrwyddo’r iaith Gymraeg. 
 
(c)  Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais. 
 
 Mewn ymateb i sylw gan aelod yng nghyswllt bioamrywiaeth, nododd y Rheolwr Rheolaeth 

Datblygu pe caniateir y cais yr argymhellir cynnwys amod yr Uned Bioamrywiaeth o ran 
diogelu’r coed a llwyni rhag cael eu torri ar y safle heb ganiatâd ysgrifenedig. 

 
PENDERFYNWYD caniatáu’r cais. 

 
 Amodau: 

1.  Cychwyn o fewn 5 mlynedd. 
2. Unol â chynlluniau a gyflwynwyd. 
3.  Nifer o unedau ar y safle ar unrhyw un adeg i’w cyfyngu i 18. 
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4.  Amodau cyfnod gosod carafanau/cyfnod gwyliau/symud y carafanau pan ddim mewn 
defnydd. 

5.  Dim storio ar y tir. 
6.  Rhestr cofnodi. 
7.  Tirlunio. 
8. Amodau Priffyrdd - darparu mynedfa ag radiws 6 medr naill ochr, gostwng uchder y 

clawdd a’i gapio, a lledu’r 15m cyntaf o’r trac mynedfa. 
 
Nodiadau: 
1. Awgrymir fod  mesurau lliniaru yn cael eu cymryd i warchod a hyrwyddo’r iaith, megis 

enw Cymraeg ar y safle, arwyddion Cymraeg a / neu ddwyieithog a chyfleoedd i 
ddarparu gwybodaeth am hanes a diwylliant yr ardal. Awgrymir fod rheolwr y safle yn 
cysylltu gyda’r Fenter Iaith Leol (Hunaniaith) i gael trafodaeth ynglŷn â mesurau a allai 
ychwanegu gwerth i’r busnes.   

2. Angen cael trwydded safle carafanau. 
 
8. Cais rhif C16/0329/18/LL – Tir gyferbyn Swyddfa Bost, Clwt y Bont, Caernarfon 
 

Codi tri tŷ annedd deulawr ar wahân a datblygiadau cysylltiedig. 
 

(a) Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi bod safle’r cais yn 
dir llwyd o fewn ffin datblygu pentref Clwt y Bont. Nodwyd ei fod yn fwriad codi tri thŷ 
deulawr gyda phedair llofft ar y safle ar gyfer y farchnad agored gyda mynedfa ar wahân i’r 
tri eiddo ac fe fyddai pob un yn arwain at ffordd ddi-ddosbarth sy’n gwasanaethu nifer o 
anheddau. 

 
Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd. 

 
 Nodwyd mai’r brif ystyriaeth oedd polisi CH4 o’r CDUG a oedd yn caniatáu cynigion i 

adeiladu tai newydd ar safleoedd na ddynodwyd ac oedd o fewn ffiniau datblygu pentrefi os 
gellir cydymffurfio â holl bolisïau perthnasol y CDUG a’r 3 maen prawf a oedd yn ffurfio rhan 
o’r polisi. Tynnwyd sylw bod maen prawf 1 yn ymwneud gyda chael cyfran o bob uned sydd 
ar y safle yn rhai fforddiadwy oni bai na fyddai’n briodol darparu tai fforddiadwy ar y safle. 
Eglura’r Datganiad Cynllunio Cefnogol (wedi ei gefnogi gan y Cyfrifiadau Hyfywdra) nad 
ydyw’n hyfyw i gynnig elfen fforddiadwy fel rhan o’r cynllun. 

 
 Nodwyd bod sawl honiad wedi ei wneud fod y tir wedi ei lygru gan wastraff megis hen geir 

ac mae polisi B30 yn awgrymu gwrthod ceisiadau ar dir sydd wedi ei lygru heb wybodaeth i 
dangos triniaeth dderbyniol o’r safle. Fodd bynnag, nid oedd unrhyw dystiolaeth gadarn 
wedi ei chyflwyno i gefnogi'r honiadau o ansefydlogrwydd y tir nac o unrhyw beryglon 
llygredd ac nid oedd unrhyw un o'r asiantaethau swyddogol a ymgynghorwyd a hwy wedi 
codi'r materion hyn. Pe caniateir y cais argymhellir gosod amod ychwanegol er mwyn 
sicrhau bod archwiliad desg i asesu risg o lygredd ar y safle yn cymryd lle ac os oes gwir 
angen gweithrediad pellach bod sicrwydd bod hyn yn digwydd cyn datblygu’r safle. Yn 
ogystal argymhellir amod i gytuno manylion unrhyw waith peirianyddol a fyddai’n ymwneud 
efo newid lefelau unrhyw ran o’r safle yn enwedig yr ymdriniaeth o’r ffiniau. 

 
 Cadarnhawyd na ystyrir bod y gwrthwynebiadau a dderbyniwyd yn gorbwyso’r ystyriaethau 

polisi na’r materion cynllunio perthnasol. Roedd y datblygiad yn cydymffurfio gyda’r CDUG 
am y rhesymau a roddwyd yn yr adroddiad  

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

 Ei fod yn ddatblygiad amhriodol ar dir amhriodol; 

 Pryder o ran sefydlogrwydd y tir; 

 Bod nodi nad oedd y safle yn llygredig yn fwriadol gamarweiniol o ystyried bod 
deunydd megis ceir, batris ac asbestos wedi ei dipio ar y tir; 
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 Bod llysiau’r dial yn tyfu ar y safle; 

 Pryder y byddai’r datblygiad yn dinistrio calon y pentref hanesyddol; 

 Bod cwestiwn cyfreithiol yn codi o ran cymdogion yn gyd llofnodwyr i unrhyw gais ar 
gyfer datblygu’r safle hwn o ystyried bod tipio wedi digwydd ar eu tir yn ogystal.  

 
(c)  Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd asiant yr ymgeisydd y prif bwyntiau canlynol:- 

 Bod yr ymgeisydd wedi derbyn cyngor cyn cyflwyno cais gan swyddogion ac fe 
roddwyd ystyriaeth i’r sylwadau; 

 Y byddai’r tai wedi eu lleoli mewn pellter addas o dai cyfagos a bod dyluniad a 
gosodiad y bwriad yn sicrhau na fyddai effaith ar fwynderau cyffredinol a phreswyl; 

 Y byddai’r datblygiad yn creu dim ond ychydig o symudiadau cerbyd ychwanegol ac 
nad oedd gan yr Uned Drafnidiaeth unrhyw wrthwynebiad ar sail diogelwch ffyrdd a 
strydoedd; 

 Bod pryderon trigolion cyfagos o ran sefydlogrwydd tir yn gysylltiedig ag eiddo 
cyfagos yn hytrach na’r safle ei hun; 

 Nid oedd unrhyw dystiolaeth o ran ansefydlogrwydd tir a bod camau priodol wedi eu 
gosod allan yn y dyluniad i ddiogelu’r llethr ar gyrion y safle a fyddai’n cael ei reoli 
gan y broses Rheolaeth Adeiladu; 

 Nid oedd tystiolaeth bod y tir yn llygredig ond roedd yr ymgeisydd yn barod i dderbyn 
amod o ran delio ac unrhyw lygredd os oedd angen. 

 
(c) Gwnaed y prif bwyntiau canlynol gan yr aelod lleol (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor 

Cynllunio hwn):-  

 Bod y bwriad yn groes i bolisi B23 a B28 o’r CDUG; 

 Ni chynhwysir elfen fforddiadwy yn y bwriad ac nid oedd digon o dystiolaeth wedi ei 
gyflwyno i beidio cynnwys tŷ fforddiadwy; 

 Byddai pris y tai yn uwch na’r hyn a all bobl leol ei fforddio; 

 Pryderon o ran diogelwch ffyrdd ac awgrymu y dylid lledu’r ffordd; 

 Bod ceisiadau eraill am dai a ganiatawyd yn yr ardal ddim wedi eu datblygu. 
 
(ch)  Mewn ymateb i’r sylwadau, nododd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio:- 

 Nid oedd tystiolaeth bod y tir yn ansefydlog; 

 Bu’r ffigyrau a ddarparwyd gan yr ymgeisydd yn destun dadansoddiad gan yr Uned 
Polisi Cynllunio ar y Cyd gan ddefnyddio methodoleg safonol Cyngor Gwynedd ar 
gyfer asesu hyfywdra datblygiadau tai arfaethedig a daethpwyd i’r casgliad na 
fyddai'r datblygiad yn hyfyw yn economaidd pe bai'n cynnwys elfen o dai 
fforddiadwy; 

 Nid oedd yr Uned Drafnidiaeth yn gwrthwynebu’r bwriad.  
 
(d) Cynigwyd ac eiliwyd i gynnal ymweliad safle.  
 
 Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol: 
 

 Bod y lonydd yn gul ac wrth gymryd i ystyriaeth pryderon y bobl leol y dylid ymweld 
â’r safle; 

 A ellir cadarnhau hygrededd pris y tai? 

 Na fyddai’r tai yn fforddiadwy i bobl leol o ystyried cyfartaledd cyflogau yn lleol; 

 Y dylid cymryd i ystyriaeth bod trafferth gwerthu tai newydd yn Neiniolen. 
 
(dd)   Mewn ymateb i’r sylwadau uchod, nododd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio:- 

 Bod yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd wedi defnyddio pecyn cyfrifiadurol a 
ddefnyddir yn genedlaethol ar gyfer asesu hyfywdra datblygiadau tai arfaethedig a 
daethpwyd i’r casgliad na fyddai’r datblygiad yn hyfyw yn economaidd pe bai'n 
cynnwys elfen o dai fforddiadwy; 
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 Bod yr Uned Eiddo wedi nodi bod cost adeiladu a ddangoswyd gan yr ymgeisydd yn 
briodol yn yr achos hwn ac yn gyson â datblygiadau eraill yn lleol; 

 Y byddai’n anodd iawn cyfiawnhau gwrthod y cais ar sail bod dim angen am dai gan 
nad oedd tystiolaeth o hynny. 

 

PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle. 
 

9. Cais rhif C16/0410/33/LL – Tir Glanrhyd, Mynydd Nefyn 
 

Adeiladu sied i storio deunyddiau a pheiriannau mewn cysylltiad â busnes adeiladu. 
 

(a) Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi bod safle’r cais 
wedi ei leoli yng nghefn gwlad ac o fewn dynodiad Ardal Gwarchod y Tirlun a gerllaw Ardal 
o Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn (AHNE).  

 
 Cyfeiriwyd at gais blaenorol am sied amaethyddol a wrthodwyd, nodwyd nad oedd 

swyddogion wedi eu hargyhoeddi bod gwir angen amaethyddol yn bodoli am sied newydd 
ar y safle, o ystyried y gweithgarwch a’r defnydd adeiladydd a wneir o’r sied amaethyddol 
a’r iard bresennol. Nodwyd pe sefydlir ac awdurdodir y sied a’r iard bresennol, trwy 
dystysgrif defnydd presennol fel iard adeiladydd (fel sydd wedi ei awgrymu mewn 
gohebiaeth a chyngor cyn cyflwyno cais) yna byddai cais am sied newydd yn cael ei 
ystyried dan bolisi gwahanol sef polisi B8 Ehangu Mentrau Presennol y CDUG. O dan yr 
amgylchiadau presennol byddai’n anodd cyfiawnhau sied newydd ar y safle ar hyn o bryd. 

 
 Nodwyd yr argymhellir gwrthod y cais gan fod y bwriad cyfystyr a chodi adeilad diwydiannol 
newydd yng nghefn gwlad, ble nad oes cyfiawnhad nac anghenion lleoli arbennig yn bodoli i 
gyfiawnhau sied adeiladydd newydd ar y safle. Roedd y bwriad yn groes i bolisïau D5, D7 a 
C1 o’r CDUG. 

 

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

 Ei fod yn dod o gefndir amaethyddol ond bod y busnes adeiladydd wedi cymryd 
drosodd yn y 15 mlynedd diwethaf; 

 Ei fod yn cyflogi pobl leol; 

 Bod angen lle addas i gadw peiriannau; 

 Bod y busnes yn dibynnu ar sied wrth law ei gartref; 

 Byddai ail-leoli’r busnes yn cael effaith negyddol arno a’r rhai a gyflogir. 
 

(c) Cefnogwyd y cais gan yr aelod lleol, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), a 
gwnaed y prif bwyntiau canlynol ganddi: 

 Bod y busnes yn bodoli ers blynyddoedd a bod y gweithgaredd amaethyddol wedi 
mynd yn llai dros y blynyddoedd; 

 Ei fod yn cyflogi pobl leol; 

 Byddai symud y busnes i leoliad arall ddim yn addas ac yn cynyddu traffig; 

 Bod angen lle addas i gadw peiriannau; 

 Y byddai’r bwriad yn caniatáu i’r busnes cefn gwlad barhau yn ei gynefin ac yn cadw 
arian yn lleol. 

 
(ch) Mewn ymateb i’r sylwadau uchod, nododd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio, yn unol 

â’r cyngor a roddwyd cyn cyflwyno’r cais, y dylai’r ymgeisydd gymryd camau i gyfreithloni 
defnydd y sied bresennol. 

 
(d) Cynigwyd ac eiliwyd i ohirio’r cais er mwyn i’r ymgeisydd wneud cais i gyfreithloni defnydd y 

sied bresennol. 
 
 Mewn ymateb i gwestiwn gan aelod, nododd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu bod yr 

ymgeisydd yn nodi y gallai brofi’r defnydd am gyfnod o 9 mlynedd ac y byddai hyn yn 
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ddigon agos i’r angen i gyfiawnhau defnydd am 10 mlynedd i allu ystyried cais am 
gyfreithloni defnydd. 

 
 Nododd aelod ei fod yn bwysig i’r busnes aros yn y lleoliad yma. 
 

PENDERFYNWYD gohirio’r cais. 
 

10. Cais rhif C16/0140/45/LL – 37, Ffordd Caerdydd, Pwllheli 
 

Newid defnydd cyn siop i uned A3 (bwyty/bwyd poeth i fwyta allan). 
 

(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi bod y safle wedi ei 
leoli o fewn ffin datblygu Pwllheli. Nodwyd yr ystyrir na fyddai’r bwriad ar raddfa a fyddai’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. 

 
Tynnwyd sylw yr argymhellir gosod amod i gyfyngu’r oriau a bod Uned Gwarchod y 
Cyhoedd bellach wedi cadarnhau eu bod yn fodlon gyda dyluniad newydd y system 
echdynnu. 
 
Roedd y datblygiad yn cydymffurfio gyda’r CDUG am y rhesymau a roddwyd yn yr 
adroddiad. 
 

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

 Bod yr Uned Gwarchod y Cyhoedd yn fodlon efo’r bwriad; 

 Ni fyddai cynnydd o ran sŵn na thrafnidiaeth o gymharu â phe byddai siop ar y safle; 

 Bod yr adeilad wedi ei adnewyddu; 

 Y byddai’n caniatáu i’r tenant wneud bywoliaeth. 
 

(c) Cefnogwyd y cais gan yr aelod lleol, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), 
nododd bod yr amodau a gynigir yn ymateb i bryderon y gymdogaeth leol. 

 
(ch)  Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais. 
 
 Mewn ymateb i gwestiwn gan aelod, nododd yr Uwch Gyfreithiwr y byddai gofyn ar yr 

ymgeisydd hefyd i gydymffurfio ac unrhyw ofynion o dan y drefn drwyddedu.  
 
PENDERFYNWYD caniatáu’r cais. 
 
Amodau: 
1. Y datblygiad i gychwyn o fewn 5 mlynedd i ddyddiad y caniatâd. 
2. Un ôl a’r cynlluniau a gyflwynwyd. 
3. Oriau agor 11.00 – 22.00 (Sul i Iau); 11.00 – 23:00 (Gwener a Sadwrn). 
4. Gosod trap saim. 
5. Sicrhau fod y system echdynnu yn weithredol cyn cychwyn y defnydd. 
 
 

Dechreuodd y cyfarfod am 1.00pm a daeth i ben am 3.40pm. 
 
 

 
 

                                                              CADEIRYDD 
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CYFARFOD PWYLLGOR CYNLLUNIO 
DYDDIAD 25 Gorffennaf, 2016. 
TEITL Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 

Cais i gofrestru llwybr troed rhwng Haulfryn a 
Phen y Caerau, Garn Fadryn, Cymuned 
Tudweiliog. 

PWRPAS  Ystyried a ddylai’r Awdurdod lunio Gorchymyn 
Diwygio 

ARGYMHELLIAD Y dylai Cyngor Gwynedd lunio Gorchymyn 
Diwygio dan Adran 53(3)(c)(i), Deddf Bywyd 
Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 i gofrestru'r llwybr 
a hawlir ar Fap Swyddogol Hawliau Tramwy 
Cyhoeddus. 

AWDUR Dafydd Williams 
Pennaeth yr Adran Rheoleiddio  

 
1.0  CYFLWYNIAD 
 
1.1 Mae'r adroddiad hwn yn cyfeirio at gais i gofrestru llwybr troed ger 

Garn Fadryn yng Nghymuned Tudweiliog.  
 
1.2  Gwneir y cais ar y sail fod y cyhoedd wedi cerdded ar y llwybr hwn yn 

ddirwystr ac yn gyson fel petai ganddynt yr hawl (hynny yw, heb 
ganiatâd y tirfeddiannwr) dros gyfnod o fwy nag ugain mlynedd. 

 
 
2.0  CEFNDIR  
 
2.1  Ym mis Hydref 2014, derbyniwyd cais gan y Cynghorydd Simon Glyn 

dan Adran 53 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981, i gofrestru 
llwybr troed o Haulfryn i Ben y Caerau ar Fap Swyddogol Hawliau 
Tramwy Cyhoeddus.  

 
2.2  Mae'r llwybr a hawlir yn cychwyn o'r ffordd ddi-ddosbarth yn Haulfryn 

ac yn mynd ymlaen drwy giât cae i gyfeiriad gogledd-orllewinol ar hyd 
trac diffiniedig, heibio Pen y Caerau ac yna drwy giât i gerddwyr ble 
mae'n cysylltu â llwybr troed rhif 20 yng Nghymuned Buan.  

 
2.3. Dangosir y llwybr troed a hawlir rhwng pwyntiau A-B-C ar y cynllun a 

ddarparwyd yn Atodiad 1.  
 
 
3.0  CEFNDIR CYFREITHIOL 
 
3.1  Gellir creu priffordd drwy ymroddiad gan y tirfeddiannwr i ganiatáu’r 

cyhoedd groesi ei dir ynghyd â'r cyhoedd yn derbyn y llwybr. Gellir 
mynegi'r fath ymrwymiad drwy ychydig o gamau gweithredu clir; neu 
ragdybio, naill ai o ganlyniad i gyfnod o'r cyhoedd yn ei ddefnyddio'n 
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ddiddadl fel petai ganddynt yr hawl neu dystiolaeth ddogfennol ar ryw 
adeg yn y gorffennol yn cofnodi'r statws a gafodd ei briodoli ar y pryd i'r 
ffordd dan sylw. 

 
3.2  Mae Adran 53 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 ("Deddf 

1981") yn gosod dyletswydd ar Gyngor Gwynedd fel "awdurdod 
arolygu" i adolygu'r Map a'r Datganiad Swyddogol yn barhaus. 

 
3.3  Mae Adran 53(3)(c)(i) Deddf 1981 yn nodi y dylid llunio Gorchymyn ar 

ôl darganfod tystiolaeth, o'i ystyried gyda phob tystiolaeth berthnasol 
arall, sy'n dangos "bod hawl tramwy na ddangosir ar y map a'r 
datganiad yn bodoli neu yr honnir yn rhesymol ei fod yn bodoli dros dir 
yn yr ardal mae'r map yn cyfeirio ato...". 

 
3.4 Os mai tystiolaeth o ddefnydd yw'r dystiolaeth sy'n cefnogi'r cais, 

gweithredir Adran 31(1) Deddf Priffyrdd 1980:- 
 
"Pan fydd ffordd...wedi cael ei mwynhau gan y cyhoedd fel petai hawl 
yn bodoli a heb ymyrraeth am gyfnod llawn o ugain mlynedd, pennir 
bod y ffordd honno wedi'i neilltuo fel priffordd oni bai bod yna 
dystiolaeth ddigonol nad oedd bwriad i'w neilltuo yn ystod y cyfnod 
hwnnw."  
 

3.5 Noda Adran 31(2) "y cyfrifir 20 mlynedd yn ôl-weithredol o'r dyddiad 
pan ystyriwyd hawl y cyhoedd i ddefnyddio'r ffordd.” 
 

 
4.0  PERCHNOGAETH TIR  
 
4.1  Cyflwynwyd y Dystysgrif Cyflwyno ofynnol gan yr ymgeisydd yn 

cadarnhau bod rhybudd am y cais wedi'i anfon at bob tirfeddiannwr 
fyddai'n cael ei effeithio.  

 
4.2  Mae'r rhan o'r llwybr a hawlir rhwng pwyntiau A a B yn effeithio tir sy'n 

eiddo ar hyn o bryd i Mr a Mrs Russell o Lanbedrog.  
 
4.3  Mae'r rhan o'r tir rhwng B a C yn eiddo ar hyn o bryd i Mr Ian Wilson, 

Pen y Caerau, Garn Fadryn.  
 
 
5.0  TYSTIOLAETH I GEFNOGI’R CAIS 
 
 Tystiolaeth o ddefnydd  
 
5.1  Cefnogir y cais gan 12 Datganiad Tystiolaeth yn dangos tystiolaeth o 

ddefnydd cyhoeddus rhwng 1940 a 2014. Mae'r siart bar a ddarperir yn 
Atodiad 2 yn crynhoi'r defnydd honedig fel y nodir yn y Datganiadau. 

 
5.2  Dan Adran 31 Deddf Priffyrdd 1980, pan fydd llwybr wedi cael ei 

ddefnyddio gan y cyhoedd fel petai ganddynt yr hawl a heb ymyrraeth 
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am gyfnod llawn o ugain mlynedd heb unrhyw gamau gweithredu clir 
gan y tirfeddiannwr i atal hynny, yna honnir bod y llwybr wedi'i neilltuo 
fel priffordd. 

 
5.3  Cyfrifir y cyfnod o 20 mlynedd yn ôl-weithredol o'r amser pan ddaeth 

hawl y cyhoedd i ddefnyddio’r llwybr dan amheuaeth am y tro cyntaf. 
 
5.4  Wrth archwilio'r dystiolaeth, ymddengys fod hawl y cyhoedd i 

ddefnyddio'r llwybr wedi cael ei herio am y tro cyntaf ym mis Medi 
2014. Cadarnheir y dyddiad penodol hwn gan 11 o bobl sy'n cefnogi'r 
cais.  

 
5.5  Mae'r holl ddefnyddwyr sy'n cefnogi'r cais yn nodi eu bod wedi 

defnyddio'r llwybr am gyfnod hwy nac ugain mlynedd.  
 
5.6  O'r 12 defnyddiwr, mae chwech yn honni eu bod yn defnyddio'r llwybr 

"bob mis", pump yn honni eu bod yn ei ddefnyddio "bob wythnos" ac un 
person yn honni ei fod yn ei ddefnyddio bob dydd. 

 
5.7  Mae'r defnyddwyr yn honni eu bod wedi defnyddio'r llwybr er dibenion 

hamdden. 
 
5.8  Nid oedd yr un o'r defnyddwyr yn adrodd eu bod â chysylltiadau â'r 

tirfeddiannwr. 
 
5.9  Ym mis Mehefin 2016, cynhaliwyd cyfweliadau a darparwyd 

datganiadau tyst gan ddau berson yn cefnogi'r llwybr a hawlir. Darperir 
y datganiadau tyst hyn yn Atodiadau 3 a 4 yr adroddiad hwn. 

 
Tystiolaeth arall yn cefnogi'r cais 

 
5.10  Wrth ymgynghori â hwy yn ystod yr ymchwiliad, cadarnhaodd Mr a Mrs 

Russell (sy'n berchen ar adran A - B ar hyn o bryd) eu bod yn cefnogi'r 
cais i gofrestru'r llwybr a hawlir fel hawl tramwy cyhoeddus.  

 
5.11  Cafodd Mrs Russell ei chyfweld ynglŷn â defnydd o'r llwybr a 

darparodd ddatganiad ysgrifenedig i'r Cyngor (Atodiad 5) yn 
cadarnhau'r isod:- 

 

 mae'r tir wedi bod yn eiddo i Mr a Mrs Russell ers 2005. 

 ni wnaed unrhyw ymgais yn ystod y cyfnod hwnnw i atal y cyhoedd 
rhag defnyddio'r llwybr. 

 Roedd Mrs Russell yn meddwl bod y llwybr yn gyhoeddus. 
 
5.12  Cysylltwyd â Mrs Gwen Williams, Bryn Gwynt, Garn Fadryn sy'n 

cadarnhau bod ei diweddar ŵr, rhwng 1982 a 2002, wedi bod yn 
berchen ar ddarn o dir sy'n cael ei effeithio gan y cais (A-B). 

 
5.13  Yn ei datganiad tyst (Atodiad 6), mae Mrs Williams hefyd yn 

cadarnhau'r pwyntiau a ganlyn:- 
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 Gwnaed defnydd rheolaidd o'r llwybr gan bobl leol ac ymwelwyr i'r 
ardal. 

 Ni wnaed unrhyw ymgais gan Mr + Mrs Williams i atal y cyhoedd rhag 
defnyddio'r llwybr. 

 Ni ofynnodd aelodau o’r cyhoedd am ganiatâd i ddefnyddio'r llwybr 
erioed. 

 Mae Mrs Williams yn meddwl bod y llwybr yn hawl tramwy cyhoeddus. 
 
 
6.0  GWRTHWYNEBIADAU I'R CAIS 
 
6.1  Mewn llythyr dyddiedig 2 Mehefin 2016, cadarnhaodd Mr Ian Wilson a 

Ms Gillian Taylor, Pen y Caerau eu gwrthwynebiad i'r cais. Darperir 
copi o’r llythyr hwn yn Atodiad 7; dalier sylw bod adrannau penodol 
wedi'u golygu oherwydd honiadau a wnaed yn erbyn trydydd partïon, a 
phennir bod honiadau o'r fath yn amherthnasol i’r ddadl o ran hir 
ddefnydd.  

 
6.2 Gellir crynhoi’r llythyr fel a ganlyn:- 
 

 Cafodd yr eiddo, Pen y Caerau ei brynu yn 2008. Nid oedd 
trawsgludiad yr eiddo yn dangos unrhyw dystiolaeth bod yna hawl 
tramwy yn bodoli. 

 Mae gwaith ailwampio mawr yn digwydd yn yr eiddo sy'n achosi 
materion iechyd a diogelwch. 

 Nodir y bydd y llwybr yn cael effaith andwyol ar ddiogelwch yr eiddo. 

 Honnir bod caniatâd wedi'i roi i ambell unigolyn ddefnyddio'r llwybr 
drwy Ben y Caerau. 

 Honnir bod y llwybr wedi cael ei ddefnyddio yn ddistaw bach. 

 Nodir bod rhai o'r datganiadau gan aelodau o'r un teulu, oddeutu 7 neu 
8 aelwyd, gyda phob un ohonynt (yn ôl y sôn) yn adnabod ei gilydd. 

 Nodir bod pawb sy'n gwneud y cais, ac eithrio dau, yn byw o fewn 
hanner milltir i Ben y Caerau. 

 Honnir bod yna anghysondebau o ran yr union ddyddiad pan 
wrthodwyd mynediad i'r rhai sy'n gwneud y cais. 

 Honnir bod nifer ansylweddol o bobl wedi cael eu gweld yn cerdded ar 
hyd y llwybr. 

 Nid oes unrhyw arwyddion llwybr cyhoeddus. 
 

6.2  Cefnogir datganiad gwrthwynebu Mr Wilson a Ms Taylor gan y 
dogfennau a ganlyn: 

 

 Naw datganiad tyst (safonol) gan bobl yn dadlau am gywirdeb y 
Datganiadau Tystiolaeth sy'n cefnogi'r cais ac yn ardystio nad oes 
unrhyw hawl tramwy cyhoeddus fel yr honnir (Atodiad 8). 
 

 Llythyr gan unigolyn yn dadlau nad yw wedi gweld unrhyw un yn 
defnyddio'r llwybr cyhoeddus (Atodiad 9). Mae’r unigolyn hefyd yn 
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credu y byddai llwybr cyhoeddus yn cael effaith andwyol ar fwynhad a 
gwerth yr eiddo. 
 

 Nifer o ddogfennau hanesyddol yn cynnwys fersiynau amrywiol o'r 
Cynlluniau Arolwg Ordnans 6" i'r filltir a 25" i'r filltir a Map y Degwm. 
Mae'r gwrthwynebwyr yn honni nad yw'r dogfennau hyn yn dangos 
tystiolaeth o hawl tramwy. 

 
6.3  Llythyr gan unigolyn arall (Atodiad 10) yn nodi nad yw wedi cerdded 

drwy ardd Pen y Caerau erioed er ei fod yn honni fod ganddo 
wybodaeth helaeth am y rhwydwaith hawliau tramwy lleol. Mae’r 
unigolyn yn mynnu nad yw'r llwybr wedi'i gofnodi ar y Map Swyddogol 
ac na amlygodd Chwiliad Lleol fodolaeth llwybr cyhoeddus yn yr eiddo. 

 
 
7.0  SYLWADAU AR Y GWRTHWYNEBIADAU 
 
7.1 Mewn ymateb i lythyr Mr Wilson a Ms Taylor, dyddiedig 2 Mehefin, 

2016, mae'r Cyngor yn gwneud y sylwadau a ganlyn:- 
 

 Gellir honni na ddangosodd y trawsgludiad hawl tramwy cyhoeddus 
oherwydd na ddangosir y llwybr ar Fap Swyddogol yr ardal. Petai wedi'i 
ddangos, ni fyddai'r sawl sy'n gwneud y cais yn gorfod ymgeisio am 
Orchymyn Diwygio'r Map Swyddogol. 

 Nid yw materion iechyd a diogelwch yn ffactorau a ellir eu hystyried 
dan y ddeddfwriaeth berthnasol. Mae a wnelo'r holl broses â phennu, 
yn seiliedig ar debygolrwydd, p'un a oes hawliau tramwy cyhoeddus 
mewn gwirionedd yn bodoli ai peidio. 

 Ni cheir unrhyw dystiolaeth yn awgrymu bod caniatâd wedi'i roi gan 
berchennog Pen y Caerau i unigolion penodol ddefnyddio'r llwybr. Yn 
wir, mae'r datganiadau tyst a ddarparwyd i'r Cyngor (fel y gwelir yn 
Atodiadau 3, 4, 5 a 6) yn dangos bod yr hawlwyr yn meddwl bod y 
llwybr yn hawl tramwy cyhoeddus. Rhaid nodi hefyd bod tystiolaeth 
defnyddwyr yn mynd yn ôl nifer fawr o flynyddoedd cyn perchnogaeth 
Mr Wilson o'r eiddo. 

 Ni cheir unrhyw dystiolaeth benodol yn awgrymu bod y llwybr wedi cael 
ei ddefnyddio'n ddistaw bach. Mae’r dystiolaeth sy'n cefnogi'r cais yn 
dangos bod y cyhoedd wedi bod yn defnyddio'r llwybr a hawlir yn 
ddigon aml ac mewn niferoedd digon mawr i ddangos bod y llwybr wedi 
cael ei ddefnyddio mewn modd agored gan y cyhoedd. 

 Ni cheir unrhyw dystiolaeth benodol yn awgrymu bod cydgynllwynio 
posib rhwng tystion. Fodd bynnag, nodir bod defnyddwyr yn dod o'r 
gymuned leol. Fodd bynnag, yn R v (Trigolion) Southampton 1887, 
dyfarnodd y Llys "user by the public must not be taken in its widest 
sense ... for it is common knowledge that in many cases only the local 
residents ever use a particular road or bridge." Felly, mae'r Cyngor yn 
fodlon bod y defnydd wedi bod yn "by the public" fel sy'n ofynnol gan 
adran 31. 

 Ceir tystiolaeth gadarn i awgrymu bod mynediad wedi'i wrthod i'r 
cyhoedd am y tro cyntaf ym mis Medi 2014 er y byddai'n anymarferol 
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sefydlu'r union ddyddiad. Mae’n werth nodi nad yw'r gwrthwynebwyr yn 
darparu tystiolaeth glir i ddangos eu bod wedi herio'r cyhoedd cyn y 
dyddiad hwn. Felly, yn absenoldeb tystiolaeth o'r fath, y cyfnod o 
ddefnydd i'w ystyried dan Adran 31 yw Medi 1994-Medi 2014. 

 Mae'r dystiolaeth o ddefnydd a ddarperir gan y 12 Datganiad 
Tystiolaeth yn ddigonol o ran amlder, hyd a maint i ddangos defnydd 
cyhoeddus sylweddol o'r llwybr a hawlir.  

 Daethpwyd o hyd i ffotograff (a gafodd ei dynnu gan swyddog o'r 
Cyngor oddeutu 2010) yn dangos arwydd cyfeirbwynt llwybr troed sy'n 
ymddangos fel petai'n cyfeirio cerddwyr drwy'r giât cerddwyr ym 
mhwynt C tuag at Ben y Caerau (Atodiad 11). Nid yw'n glir pryd gafodd 
y postyn marcio hwn ei osod a chan bwy, er y gellir cadarnhau fod yr 
arwydd wedi cael ei dynnu bellach. 

 Mae'r naw ffurflen tystion safonol a ddarparwyd yn dangos bod y 
gwrthwynebwyr wedi defnyddio llwybr gwahanol i'r llwybr a hawlir. Y 
pwynt perthnasol yw bod y dystiolaeth o ddefnydd a'r datganiadau tyst 
yn dangos fod y llwybr a hawlir wedi'i ddefnyddio'n helaeth sy'n ddigon 
i arwain at ragdybiaeth ei fod wedi'i neilltuo dan adran 31 Deddf 
Priffyrdd 1980. 

 Mewn ymateb i’r llythyr a roddir yn Atodiad 9, mae tystiolaeth y 
defnyddwyr yn dangos defnydd di-dor o'r llwybr a hawlir rhwng 1940 a 
2014 gyda 7 allan o 12 defnyddiwr yn honni eu bod wedi'i ddefnyddio 
ers dros 40 mlynedd. Nid yw effeithiau ar werth a mwynhad eiddo yn 
ystyriaethau perthnasol dan y ddeddfwriaeth sy'n llywodraethu'r 
weithdrefn hon. 

 Mae'r mapiau Arolwg Ordnans a ddarparwyd yn dystiolaeth ddefnyddiol 
wrth ddangos bodolaeth ffisegol y llwybr a hawlir. Fodd bynnag, 
cydnabyddir yn eang bod mapiau o'r fath yn llai defnyddiol wrth bennu 
gwir statws y llwybrau a ddangosir. Caiff y farn hon ei chefnogi gan y 
llysoedd (e.e. Twrnai Gwladol v Antrobus [1905]).  

 Mae a wnelo dogfennau'r Degwm ag adnabod tir oedd yn ymwneud â'r 
degwm yn unig ac nid oedd bwriad i fapiau o'r fath sefydlu neu gofnodi 
hawliau tramwy. 

 Mewn ymateb i’r llythyr a roddir yn Atodiad 10, gellir honni na 
ddatgelwyd hawl tramwy cyhoeddus gan y Chwiliad Lleol gan nad yw'r 
llwybr i'w weld ar Fap Swyddogol yr ardal.  

 
 
8.0 YMGYNGHORIAD  
 
8.1   Cynhaliwyd yr ymgynghoriad gofynnol gyda'r sefydliadau penodedig ac 

mae'r ymatebion a dderbyniwyd fel a ganlyn:- 
 
Cyngor Cymuned Tudweiliog 
 
8.2   Mae Cyngor Cymuned Tudweiliog wedi cadarnhau bod y llwybr wedi'i 

ddefnyddio gan breswylwyr lleol am nifer o flynyddoedd ac mae'n 
cefnogi ail-agor y llwybr yn unfrydol. 
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Cymdeithas y Cerddwyr 
 
8.3   Nododd Ysgrifennydd Ardal Cymdeithas y Cerddwyr bod y llwybr yn 

cael cryn ddefnydd ac na fyddai gan y "Cerddwyr" unrhyw 
wrthwynebiad i gofrestru'r llwybr. 

  
  
9.0  CASGLIADAU 
 
9.1  Ystyrir bod y dystiolaeth o ddefnydd yn bodloni gofynion adran 31 

Deddf Priffyrdd 1980. 

 
9.2 Er bod defnydd di-dor am 20 mlynedd, fel petai hawl, gan y cyhoedd yn 

sefydlu rhagdybiaeth bod y llwybr wedi'i neilltuo i'r cyhoedd, gellir croes 

ddweud hynny gyda thystiolaeth sy'n dangos nad oedd bwriad gan y 

tirfeddiannwr neilltuo hawliau cyhoeddus yn ystod yr amser hwnnw. 

 

9.3  Byddai rhaid dangos tystiolaeth bod torri ar ddefnydd y cyhoedd o'r 

llwybr wedi'i wneud yn glir ac effeithiol er mwyn atal defnydd 

cyhoeddus.  

 

9.4  Ymddengys na chafodd y defnyddwyr eu herio hyd nes y cwestiynwyd 

yr hawl i ddefnyddio'r llwybr ym mis Medi 2014 ar ôl rhwystro mynediad 

drwy ddwy giât a leolir ar y llwybr a hawlir. Cyn y dyddiad hwn, 

ymddengys nad oedd unrhyw dystiolaeth glir o unrhyw gamau 

gweithredu amlwg yn cael eu cymryd gan y tirfeddianwyr i atal y 

cyhoedd rhag cerdded ar y llwybr a hawlir.  

 

9.5 Caiff y dystiolaeth o ddefnydd ei gadarnhau gan y datganiadau tyst a 

ddarperir gan un o'r tirfeddianwyr presennol, Mr + Mrs Russell a hefyd 

Mrs Williams, gwraig y tirfeddiannwr blaenorol.  

 

9.6  Ar ôl archwilio'r holl dystiolaeth,ystyrir ei bod yn rhesymol honni, ar sail 
tebygolrwydd, bod hawl tramwy cyhoeddus i gerddwyr yn bodoli ar hyd 
y llwybr a hawlir. 

 
9.7  Pan fo tystiolaeth o'r fath yn dod i'r wyneb, mae'n ofynnol i’r Cyngor 

lunio Gorchymyn Diwygio Map Swyddogol. 
 
 
10.0  ARGYMHELLIAD 
 
10.1  Y dylai Cyngor Gwynedd lunio Gorchymyn Diwygio dan adran 

53(3)(c)(i), Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 i gofrestru'r llwybr 
troed a hawlir ar Fap Swyddogol Hawliau Tramwy Cyhoeddus. 
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11.0  PAPURAU CEFNDIR 
 
 Ffeil 4/2/HT/7CC34/GarnFadryn 
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PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 25/07/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 
Cais Rhif: C13/0156/11/LL 

Dyddiad Cofrestru: 08/03/2013 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Bangor 

Ward: Garth 

 

Bwriad: DYMCHWEL ESTYNIAD CEFN PRESENNOL YNGHYD A CHODI ESTYNIAD RHANNOL 

DEULAWR A RHANNOL UNLLAWR AR GEFN YR EIDDO, YNGHYD A DARPARU 

DRYSAU FFRENIG A CHODI FFENS 1.8M NEWYDD GER Y HAWL DRAMWY 

Lleoliad: 7, GLANDWR TERRACE, BANGOR, GWYNEDD, LL572SL 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATÁU GYDAG AMODAU 

 
1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cyflwynwyd y cais yma yn wreiddiol i’r Pwyllgor Cynllunio ar y 29.04.2013 a 

penderfynwyd yn y Pwyllgor hwnnw i ohirio’r cais er mwyn i’r Pwyllgor gael 

ymweld a’r safle, ac er mwyn ymgynghori ymhellach gyda’r Uned Bioamrywiaeth 

ynglyn a’r angen i gyflwyno adroddiad ystlumod a’i peidio. Cynhaliwyd yr ymweliad 

safle ar y 13.06.2016. 

 

 Erbyn hyn, mae’r teras wedi ei rhestru (Gradd II) ac mae cynlluniau diwygiedig, 

ynghyd a chais adeilad rhestredig wedi ei gyflwyno o dan gyfeirnod 

C16/0440/11/CR.  

 

1.2 Mae’r eiddo yn dŷ trillawr pen teras gyda rhan deulawr  ar y cefn ynghyd ag adeilad 

allanol unllawr ynghlwm iddo. Bwriedir dymchwel rhan o’r adeilad cefn deulawr 

presennol ac ail-godi estyniad newydd a fydd o’r un hyd ond yn uwch o oddeutu0.1m 

ac yn lletach o oddeutu 1.7m. Bwriedir hefyd dymchwel yr adeilad allanol unllawr 

presennol ac ail-godi estyniad newydd unllawr a fydd yn ffurfio rhan o’r ty ac yn 

mesur oddeutu 0.6m yn lletach anc 0.2m yn uwch na’r presennol, gyda ffenestr to 

cadwraethol. Mae’r adeilad allanol yma gyda tho ‘lean to’ ac yn ymestyn allan o 

linell adeiladu’r ty o oddeutu 1.3m, a bwriedir cadw’r elfen hyn yn yr estyniad 

newydd. Bwriedir gosod drysau llithro pren ar ochr llawr gwaelod yr estyniad 

unllawr newydd, a drws presn ar y pen i’r storfa. Byddai ffens bren 1.8m o uchder yn 

cael ei godi  ar yr ochr yma o’r eiddo. Ar yr edrychiad gogledd-orllewinol o’r adeilad 

allanol, bwriedir creu agoriad newydd gyda ffenestr to cadwraethol. Byddai 

gorffeniad allanol yr estyniad o rendr calch a byddai ganddo do llechi a nwyddau dwr 

glaw o wneuthuriad haern bwrw. Nid oes unrhyw addasiadau mewnol yn ffurfio rhan 

o’r cais.  

 

1.3 Saif y safle o fewn ffiniau datblygu Dinas Bangor gyda ffordd ddi-ddosbarth yn 

rhedeg gerllaw a ffordd fynedfa i’r tai gyda hawl tramwy cyhoeddus drosto yn arwain 

i ac heibio cefn y safle. Mae’r adeilad yn dy pen mewn rhesdai o 7 sydd i gyd yn 

rhestredig gardd II fel esiampl da o dai dosbarth canol y bedwareddd ganrif ar 

bymtheg.  

 

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 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 leol. 

 

POLISI B22 - DYLUNIAD ADEILADAU - Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy sicrhau 

fod cynigion yn cydymffurfio a 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 a chyfres o feini prawf sy’n anelu i warchod nodweddion 

cydnabyddedig 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 a chyfres o feini prawf sy’n anelu i 

ddiogelu cymeriad a gwerth mwynderol yr ardal leol. 

 

POLISI B25 - DEUNYDDIAU ADEILADU - Gwarchod cymeriad gweledol drwy sicrhau 

fod yn rhaid i ddeunyddiau adeiladau fod o safon uchel sy’n gweddu i gymeriad ac edrychiad 

yr ardal leol. 

 

2.3 Polisïau Cenedlaethol: 

 

TAN 12 Dylunio 

 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 8) Tachwedd 2016 

 

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

Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth” 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol:    

 

C16/0440/11/CR Dymchwel estyniad cefn presennol ynghyd a chodi estyniad rhannol 

deulawr a rhannol unllawr ar gefn yr eiddo HEB EI BENDERFYNU ETO. 

 

4.          Ymgynghoriadau: (Sylwadau sydd wedi eu derbyn ar y cyllun diwygiedig yn 

unig.) 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Gwrthwynebiad gan y byddai’r bwriad yn newid edrychiad 

yr adeilad rhestredig felly yn cael effaith andwyol ar weddill 

yr eiddo o fewn y rhesdai rhestredig. 

 

Asiantaeth yr Amgylchedd:  Heb ymateb 

 

Dwr Cymru:  Heb ymateb 

 

Bioamrywiaeth:  Dim pryderon Bioamrywiaeth a dim sylwadau i’w gwneud. 
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Uned Llwybrau:  Heb eu derbyn. 

 

Uned Drafnidiaeth :  Dim gwrthwynebiad i'r bwriad. Argymhellaf dod a'r cais i 

sylw'r Uned Llwybrau fodd bynnag gan mae'r eiddo'n ochri a 

byway 29 yn hytrach nag briffordd. 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybuwyd trigolion 

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

derbyniwyd sawl gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail yr 

isod: 

 

 Estyniad yn fwy ac yn amharu ar hawl mynediad 

ogwmpas yr eiddo ac i lawr i’r traeth. 

 Ni ddylai ddymchwel adeilad rhestredig. 

 Nid yw’r cynllun yn cadw at gymeriad na graddfa’r 

adeilad hanesyddol yma. 

 Effaith ar awyrglych agored y rhan yma o’r teras 

 Ffens yn effeithio ar hawl mynediad. 

 Effaith ar gymeriad yr adeilad rhestredig a’r teras 

fel grwp. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae polisïau cynllunio cyffredinol o fewn Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn 

cefnogi ceisiadau ar gyfer codi estyniadau ar dai preswyl, cyn belled eu bod yn cael 

eu hasesu’n briodol. 

 

5.2 Mae polisi B24 o’r Cynllun Datblygu Unedol yn ymwneud â gwneud newidiadau i 

adeiladau. Mae’r bwriad yn cynnwys dymchwel yn rhannol yr estyniad unllawr a 

rhan o’r estyniad deulawr presennol ynghyd â chodi estyniad rhannol ddeulawr a 

rhannol unllawr gyda  to pits ar ôl-troed ychydig yn fwy. Mae’r estyniad yn addas ac 

yn gweddu i’r safle a’r eiddo gwreiddiol. Mae’r estyniad oddeutu 1.7m yn fwy na’r 

presennol o ran lled (ar y mwyaf), ac mae’n fwy neu lai’n gyfystyr o ran hyd a dim 

mwy na 0.2m yn uwch o ran uchder. Ystyrir fod yr estyniad o faint a dyluniad addas 

ac yn cydweddu â’r safle yn yr achos yma. Ystyrir nad yw’r bwriad yn groes i 

ofynion polisi B24 uchod.  

 

 

Mwynderau gweledol, cyffredinol a phreswyl 

 

5.3 Mae’r adroddiad sydd yn ymwneud gyda’r cais rhestredig cysylltiedig yn rhoi 

ystyriaeth briodol i Bolisi B2 o GDUG a Chylchlythyr y Swyddfa Gymreig 61/96 

“Cynllunio a’r Amgylchedd Hanesyddol: Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd 

Cadwraeth” ac unrhyw effaith all y bwriad gael ar gymeriad yr adeilad rhestredig. 

 

Yng nghyd destun y cais llawn hwn mae polisïau B22, B23, a B25 o’r Cynllun 

Datblygu Unedol Gwynedd yn ymwneud ag asesu dyluniad y bwriad, mwynderau a 

deunyddiau allanol. 

 

5.4 Mae’r bwriad yn cynnwys rhannol dymchwel estyniad deulawr ac unllawr ar gefn yr 

eiddo, ynghyd â chodi estyniad rhannol ddeulawr a rhannol unllawr gyda to pits. 

Ystyrir fod maint a dyluniad yr estyniad yn addas ac yn cydweddu i’r safle. Ni ystyrir 
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fod yr estyniad yn ormodol o ran maint, nac ei fod yn achosi effaith gormesol ar 

unrhyw eiddo cyfagos, mae’r estyniad oddeutu 1.7m yn fwy o ran lled a rei fwyaf 

na’r estyniad presennol, ac mae’n gyfystyr a’r presennol o ran hyd ac dim mwy na 

0.2m yn uwch o ran uchder; ni ystyrir fod hyn yn ormodol. 

 

5.5 Mae bwriad gosod ffenestri llawr cyntaf yn yr estyniad yn gwynebu tua cyfeiriad 

Porth Penrhyn. Mae’r ffenestri yma yn edrych dros cwrtil preswyl yr eiddo ei hun 

ynghyd a thir cyhoeddus (traeth a llwybr). Ni ystyrir y byddai’r ffenestri yma yn 

achosi unrhyw oredrych ar eiddo arall. Mae bwriad hefyd i godi ffens hyd at 1.8m o 

uchder sy’n ynghlwm i’r eiddo. Bwriedir gwneuthuro’r ffens yma o bren. 

 

5.6 Mae bwriad gosod llechi ar do’r estyniad, a gorchuddio waliau’r estyniad gyda rendr i 

gydweddu a’r eiddo presennol.  

 

5.7 O ganlyniad i’r uchod, mae’r bwriad yn addas ac yn cydweddu â’r annedd bresennol 

yn nhermau ei faint, dyluniad,a deunyddiau .Ni ystyrir felly fod y bwriad yn groes i 

ofynion polisïau B22, B23 na B25 o’r Cynllun Datblygu Unedol sy’n ymwneud ag 

asesu dyluniad y bwriad, mwynderau a deunyddiau allanol. 

 

 Ni ystyrir ychwaith fod y bwriad yn groes i Bolisi B3 (os ytsyried fod y tai cyfagos 

yn rhestredig) gan na ystyrir y byddai’r bwriad yn cael effaith ar yr adeiladau 

rhestredig cyfochrog. 

 

Ymateb i ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.8 Yn dilyn cyfnod o ymgynghori cyhoeddus, derbyniwyd sawl gohebiaeth yn 

gwrthwynebu, ac yn nodi fod yr estyniad yn fwy na’r presennol ac yn amharu ar hawl 

mynediad sydd gan y cymdogion o gwmpas yr eiddo ac i lawr i’r traeth, na ddylai 

ddymchwel adeilad rhestredig, nad yw’r cynllun yn cadw at gymeriad na graddfa’r 

adeilad hanesyddol yma, fod y bwriad yn debygol o gael effaith ar awyrglych agored 

y rhan yma o’r teras, fod y ffens bwriedig yn effeithio ar hawl mynediad, ac effaith ar 

gymeriad yr adeilad rhestredig a’r teras fel grwp. 

 

5.9 Ystyrir fod cynnwys yr adroddiad uchod a’r adroddiad ar y cais rhestredig yn delio 

gyda mwyafrif y gwrthwynebiadau uchod. 

 

5.10 Er eglurdeb, mae’r llwybr sy’n rhedeg i lawr ochr yr eiddo sy’n destun y cais yma yn 

ymddangos o fewn perchnogaeth yr ymgeisydd; ac nid oes dadl yn erbyn hyn. Nid 

yw’r llwybr yma yn lwybr cyhoeddus, ac felly mae honiad o hawl mynediad ac 

unrhyw effaith arno yn fater sifil, ac nid yw’n fater i’r cais. Mae’n ymddangos o’r 

cynllun fod bwriad i godi ffens 1.2m o uchder ar hyd ffin y safle gyda wal ochr y 

traeth, ac mae honiadau y byddai’r ffens yma yn amharu ar fynediad i lawr y grisiau 

at y traeth. Nid oes angen caniatad cynllunio ar gyfer codi’r ffens yma, ac felly nid 

ydyw yn fater cynllunio.  Mae hawl tramwy cyhoeddus yn rhedeg hebio cefn teras 

Glandwr a thua tai y Bae, ond mae’r llwybr yma wedi ei leoli tu allan i safle’r cais, ac 

nid yw’r bwriad ym amharu arno. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Ni ystyrir fod y bwriad yn groes i unrhyw bolisi perthnasol. Nid yw’r bwriad yn 

debygol o achosi effaith andwyol ar fwynderau’r ardal leol nac unrhyw eiddo 

cyfagos. 
 

7. Argymhelliad: 
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Caniatáu – amodau 

 

1. 5 mlynedd 

2. Sicrhau cwblhau’r datblygiad yn unol â’r cynlluniau a gyflwynwyd 

3. Gorffeniad allanol yr estyniad a’r ffens i’w gytuno yn ysgrifenedig a’r ACLl 

4. Llechi ar y to 

 

Nodyn Dwr Cymru 
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Rhif:    2 
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Cais Rhif: C16/0440/11/CR 

Dyddiad Cofrestru: 03/05/2016 

Math y Cais: Caniatad Adeilad Rhestredig  

Cymuned: Bangor 

Ward: Garth 

 

Bwriad: DYMCHWEL ESTYNIAD CEFN PRESENNOL YNGHYD A CHODI ESTYNIAD RHANNOL 

DDEULAWR A RHANNOL UNLLAWR AR GEFN YR EIDDO 

Lleoliad: 7, GLANDWR TERRACE, BANGOR, GWYNEDD, LL572SL 

 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATAU GYDAG AMODAU   

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r cais hwn yn gais adeilad rhestredig i ddymchwel estyniad cefn presennol 

ynghyd a chodi estyniad rhannol ddeulawr a rhannol unllawr ar gefn yr eiddo ynghyd 

a chodi ffens 1.8m o uchder ar hyd ochr y tŷ. Mae’r eiddo yn dy tri llawr gyda rhan 

ddeulawr ar y cefn ynghyd ag adeilad allanol unllawr ynghlwm iddo. Bwriedir 

dymchwel rhan o’r adeilad cefn deulawr presennol ac ail-godi estyniad newydd a 

fydd o’r un hyd ond yn  uwch o oddeutu 0.1m  ac yn lletach o oddeutu 1.7m. 

Bwriedir hefyd dymchwel yr adeilad allanol unllawr presennol ac ail-godi estyniad 

newydd unllawr a fydd yn ffurfio rhan o’r tŷ ac yn mesur oddeutu 0.6m yn lletach ac 

0.2m yn uwch na’r presennol, gyda ffenestr to cadwraethol. Mae’r adeilad allanol 

yma gyda tho “lean to” ac yn ymestyn allan o linell adeiladu’r tŷ o oddeutu 1.3m, a 

bwriedir cadw’r elfen hyn yn yr estyniad newydd. Bwriedir gosod drysau llithro pren 

ar ochr llawr gwaelod yr estyniad deulawr ac y byddai yn arwain o’r gegin, gyda 

drws a ffenestr bren ar edrychiad ochr yr estyniad unllawr newydd, a drws pren ar y 

pen i’r storfa. Byddai’r ffens bren yn cael ei godi ar yr ochr yma o’r eiddo.  Ar yr 

edrychiad gogledd-orllewinol o’r adeilad allanol, bwriedir creu agoriad newydd  gyda 

ffenestr to cadwraethol. Byddai gorffeniad allanol yr estyniad o rendr calch a byddai 

ganddo do llechi a nwyddau dwr glaw o wneuthuriad haearn bwrw.  Nid oes unrhyw 

addasiadau mewnol yn ffurfio rhan o’r cais. 

 

1.2 Saif y safle o fewn ffiniau datblygu Dinas Bangor gyda ffordd ddi-ddosbarth yn 

rhedeg gerllaw a ffordd fynedfa i’r tai yn arwain i gefn y safle. Mae’r adeilad yn dy 

pen mewn rhesdai o 7 sydd i gyd yn rhestredig gradd II fel esiampl dda o dai dosbarth 

canol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. 

 

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. Yng nghyd destun Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth 

mae’r Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 hefyd 

yn berthnasol. 

 

 Yng nghyd destun ceisiadau rhestredig deddf cynllunio (adeiladau rhestredig ac 

ardaloedd cadwraeth ) 1990 

 

2.2 Yn sgil Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 mae'n ofynnol i'r 

Cyngor ymgymryd â datblygu cynaliadwy yn ogystal â chymryd pob cam rhesymol 
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wrth arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r amcanion datblygu cynaliadwy (neu lesiant). 

Mae'r adroddiad hwn wedi’i baratoi gan ystyried dyletswydd y Cyngor a'r 'egwyddor 

datblygu cynaliadwy', fel sydd wedi’i ddatgan yn Neddf 2015, ac wrth ffurfio'r 

argymhelliad mae'r Cyngor wedi ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu 

diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau. 

Ystyrir na fyddai unrhyw effaith sylweddol nac annerbyniol ar gyflawni’r amcanion 

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

  

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

B2 - GWNEUD NEWIDIADAU I ADEILADAU RHESTREDIG NEU 

ADEILADAU YN EU CWRTILAU - Sicrhau nad yw cynigion yn achosi niwed 

arwyddocaol i gymeriad pensaernïol neu hanesyddol arbennig Adeiladau 

Rhestredig 

 

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 leol. 

 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

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

Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth 

 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 8, Ionawr 2016) Pennod 6: Gwarchod yr Amgylchedd 

Hanesyddol 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C13/0156/11/LL - Dymchwel estyniad cefn presennol ynghyd a chodi estyniad 

rhannol ddeulawr a rhannol unllawr ar gefn yr eiddo, ynghyd a darparu drysau 

ffrengig a chodi ffens 1.8m newydd ger yr hawl dramwy - cais hefyd gerbron y 

Pwyllgor 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Gwrthwynebiad gan y byddai’r bwriad yn newid edrychiad 

yr adeilad rhestredig felly yn cael effaith andwyol ar weddill 

yr eiddo o fewn y rhesdai rhestredig. 

 

Cyngor Archeolegol 

Prydeinig: 

Heb eu derbyn 

 

Cymdeithas Henebion 

Hynafol: 

Heb eu derbyn 

 

Y Grŵp Sioraidd: Heb eu derbyn 

 

Cymdeithas Diogelu 

Adeiladau Hynafol: 

Heb eu derbyn 

Cymdeithas Fictorianaidd: Heb eu derbyn 
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Comisiwn Brenhinol 

Henebion Cymru: 

Mae’ estyniad a fwriedir eu dymchwel yn ychwanegiad 

eithaf hwyr heb lawer o ddiddordeb pensaernïol. Ni fydd 

angen gwneud unrhyw gofnod o’r estyniad cyn eu dymchwel 

pe ganiateir y cais. 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle, yn y wasg ac fe wybyddwyd 

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

derbyniwyd nifer o wrthwynebiadau ar sail oedd yn 

ymwneud gyda materion cynllunio perthnasol: 

 

 Effaith y bwriad ar werth grŵp y rhesdai fel 

adeiladau rhestredig 

 Gor-ddatblygiad o rain maint, ffurf a mas 

 Dyluniad yr estyniad unllawr yn ansensitif i’r adeilad 

gwreiddiol - dylir adfer yr adeilad 

 Byddai’r estyniad unllawr newydd yn fwy mewn 

maint gyda tho gwahanol a fyddai’n wahanol i 

weddill y rhesdai 

 Nid yw’r dyluniad, deunyddiau na dull adeiladu yn 

addas i adeilad rhestredig fictorianaidd 

 Byddai gosod drysau llithro newydd yn yr adeilad yn 

amharu ar edrychiad a gosodiad y rhesdai ac ar 

gymeriad hanesyddol yr eiddo. Nid yw lleoliad a 

dyluniad y drysau yn adlewyrchu cymeriad adeilad 

rhestredig fictorianaidd 

 Codi ffens o fewn yr ardd yn rhannu’r ardd agored 

 Effaith y ffens ar fynediad i’r grisiau hanesyddol i'r 

traeth 

 Nid yw ffenestri upvc yn addas mewn adeilad 

rhestredig 

 Effaith y bwriad ar broffil cefn y rhesdai yn ei 

gyfanrwydd 

 Gosod ffenestri to ar yr estyniad cefn allan o 

gymeriad gyda gweddill y rhesdai 

 Nodir sylwadau’r Comisiwn Brenhinol fod yr 

adeiladau allanol yn hwyrach na’r prif eiddo ac felly 

ddim o unrhyw nodwedd bensaernïol, ond mae hyn 

yn amryfus, gan fod yr adeiladau allanol yn gyfoes 

gyda’r prif dy. 

 

Derbyniwyd hefyd wrthwynebiadau nad oeddent yn faterion 

cynllunio perthnasol: 

 

 Diffyg mynediad i’r hawl tramwy preifat 

 Byddai’r drysau newydd yn agor allan o flaen ffens 

newydd 1.8m o uchder sydd yn gwrthddweud y 

datganiad o fewn y Datganiad Dylunio a Mynediad  

 Byddai’n hawdd rhannu’r estyniad i uned breswyl 

arwahan yn y dyfodol 

 Nid yw’r grisiau i'r traeth yn berchen rhif 7 nac ar eu 

tir hwy 
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5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

5.1 Gan mai cais adeilad rhestredig yw hwn, yr unig faterion sydd yn cael ei hasesu yw’r 

materion cadwraethol, sef effaith ar yr edrychiad a chymeriad hanesyddol a 

phensaernïol yr adeilad  rhestredig. Nid oes unrhyw faterion eraill yn berthnasol wrth 

asesu’r cais hwn. 

 

5.2 Dywed Paragraff 68 o Gylchlythyr y Swyddfa Gymreig 61/96 “Cynllunio a’r 

Amgylchedd Hanesyddol: Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth” y dylai 

Awdurdodau Cynllunio  Lleol roi sylw arbennig i ddymunoldeb cadw’r adeilad neu ei 

gefndir neu unrhyw nodweddion o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol sydd 

ganddo.  Mae Polisi B2 o CDUG yn ategu hyn ac yn datgan y caniateir cynigion am 

newidiadau allanol neu fewnol, ychwanegiadau, neu newid defnydd Adeiladau 

Rhestredig ar yr amod na fydd y cynigion yn achosi niwed arwyddocaol i gymeriad 

pensaernïol neu hanesyddol arbennig yr adeilad. 

 

5.3 Mae manylion y cais wedi’u hamlinellu yn y disgrifiad ar ddechrau’r adroddiad hwn. 

Rhaid datgan fod llawer o addasiadau wedi cymryd lle cyn i’r eiddo gael ei restru yn 

statudol, fel amnewid y ffenestri pren traddodiadol am rhai sash plastig. Ni fwriedir 

unrhyw newidiadau allanol i flaen yr adeilad, dim ond i’r estyniad ac adeilad allanol 

cefn ynghyd a chodi ffens 1.8m pren o uchder ar hyd ochr y tŷ. Bwriedir dymchwel 

rhan o’r adeilad cefn deulawr presennol ac ail-godi estyniad newydd a fydd o’r un 

hyd ond yn  uwch o oddeutu 0.1m  ac yn lletach o oddeutu 1.7m. Bwriedir hefyd 

dymchwel yr adeilad allanol unllawr presennol ac ail-godi estyniad newydd unllawr a 

fydd yn ffurfio rhan o’r tŷ ac yn mesur oddeutu 0.6m yn lletach ac 0.2m yn uwch na’r 

presennol, gyda ffenestr to cadwraethol. Mae’r adeilad allanol yma gyda tho “lean to” 

ac yn ymestyn allan o linell adeiladu’r tŷ o oddeutu 1.3m, a bwriedir cadw’r elfen hyn 

yn yr estyniad newydd. Bwriedir gosod drysau llithro pren ar ochr llawr gwaelod yr 

estyniad deulwar ac y byddai yn arwain o’r gegin, gyda drws a ffenestr bren ar 

edrychiad ochr yr estyniad unllawr newydd, a drws pren ar y pen i’r storfa. Ar yr 

edrychiad gogledd-orllewinol o’r adeilad allanol, bwriedir creu agoriad newydd gyda 

ffenestr to cadwraethol. Byddai gorffeniad allanol yr estyniad o rendr calch a byddai 

ganddo do llechi a nwyddau dwr glaw o wneuthuriad haearn bwrw. 

 

5.4 Mae sylwadau’r Comisiwn Brenhinol yn datgan bod yr adeilad allanol yn debygol o 

fod yn hwyrach na’r prif eiddo ac felly ni fyddent yn gofyn am unrhyw gofnod 

ffotograffig gan nad oes llawer o nodwedd bensaernïol iddo. Mae ychydig o 

ddryswch dros oedran yr adeiladau allanol yma ac os dylent gael eu cadw yn hytrach 

na’u dymchwel. Hyd yn oed os ydynt yn adeiladau o’r un cyfnod a’r prif eiddo, nid 

yw hyn yn angenrheidiol yn golygu na chaniateir unrhyw waith dymchwel ac ail-

adeiladu iddynt. Mae’r bwriad yn golygu ymestyn yr estyniad cefn a’r adeilad allanol 

ac i newid siâp y to er mwyn eu cynnwys fel rhan o’r tŷ. Mae’r bwriad arfaethedig ar 

raddfa sydd yn parchu ac yn cyfateb i rannau cefn y tai cyfagos ac ni ystyrir y 

byddai’n creu nodwedd estron, ddominyddol nac ymwthiol i’r strydwedd. 

Mae’r adeilad allanol presennol eisoes yn ymestyn heibio llinell adeiladu’r prif eiddo, 

ac mae nifer o wrthwynebu yn datgan y byddai’r bwriad yn ymestyn yn sylweddol a 

chael effaith niweidiol ar edrychiad y rhesdai yn ei gyfanrwydd. Mae’r bwriad yn 

golygu ymestyn rhan o’r estyniad deulawr allan heibio ochr y prif dy, ond byddai hyn 

ond yn ymestyn oddeutu 0.2m yn fwy na llinell adeiladu'r adeilad allanol unllawr 

presennol. Ni ystyrir y byddai’r cynnydd hwn o oddeutu 0.2m yn debygol o gael 

effaith andwyol ar edrychiad na chymeriad yr eiddo unigol yma na’r rhesdai yn ei 

gyfanrwydd, yn enwedig oherwydd ei leoliad ar y cefn/ochr a hefyd o ystyried fod 

safle’r cais yn eiddo pen. Bwriedir hefyd codi ffens bren 1.8m o uchder ar hyd ochr 
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yr eiddo er mwyn gallu gwahanu’r ardd a’r hawl tramwy preifat sydd yn rhedeg 

heibio’r safle. Er y byddai’r ffens yn 1.8m o uchder, ni chredir y byddai’n cael effaith 

andwyol ar edrychiad na chymeriad yr eiddo na’r rhesdai gan ei fod hefyd o fath y 

gall ei dynnu heb adael difrod. 

 

5.5 Felly, o edrych ar y bwriad yn ei gyfanrwydd ni ystyrir fod y gwaith dymchwel, 

graddfa’r estyniadau, y dyluniad, ei nodweddion na’r deunyddiau a awgrymir (ac y 

gellir eu sicrhau drwy amod) yn debygol o achosi niwed arwyddocaol i gymeriad 

pensaernïol neu hanesyddol arbennig yr Adeilad Rhestredig hwn nac ychwaith am 

achosi niwed i gymeriad arbennig yr adeiladau rhestredig eraill sydd o fewn y rhesdai 

ac yn gyfagos i safle’r cais. Ystyrir felly fod y bwriad yn cydymffurfio gyda 

gofynion polisïau B2 a B3 o GDUG. Mae Cylchlythyr 61/96 yn datgan “ni ddylai 

estyniadau modern ddominyddu’r adeilad sy’n bodoli o ran graddfa, deunydd na 

lleoliad” ac ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio gyda’r cyngor perthnasol o fewn y 

Cylchlythyr. 

 

6. Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

6.1 Mae peth pryder yn bodoli ynglŷn â’r hawl tramwy preifat sydd yn rhedeg drwy’r 

safle, a rhaid datgan nad yw hwn yn ymddangos yn fater cynllunio ond yn hytrach yn 

fater sifil. Mae pryder hefyd wedi datgan am y posibilrwydd i’r adeilad allanol gael ei 

rannu i greu uned byw arwahan yn y dyfodol, ond unwaith eto nid yw hyn yn rhan o’r 

cais ac felly nid yw’r gwrthwynebiadau yma yn ystyriaeth berthnasol yn yr achos 

hwn. 

 

7. Casgliadau: 

 

7.1 Ystyrir bod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt egwyddor ac ni chredir ei fod yn 

debygol o amharu’n ormodol ar edrychiad, cymeriad na gosodiad y rhesdai oherwydd 

ei leoliad yn y cefn. Fel y datganwyd uchod, mae polisi B2 yn caniatáu cynigion am 

newidiadau i adeiladau rhestredig neu adeiladu yn eu cwrtilau gyn belled nad yw 

cynigion yn achosi niwed arwyddocaol i gymeriad pensaernïol neu hanesyddol 

arbennig yr adeilad(au) rhestredig. Nid oes unrhyw addasiadau i flaen yr adeilad ac 

felly bydd edrychiad trawiadol a gweddol unffurf blaen y rhesdai yn parhau i 

adlewyrchu’r gwerth grŵp fel y sonnir amdano yn y disgrifiad o’r rhestriad  ac mae’r 

estyniad cefn yn gweddu gyda’r strydwedd ar ffurf debyg iawn i’r hyn a welir yno yn 

bresennol. Ystyrir felly fod y bwriad y cwrdd gyda gofynion Cylchlythyr 61/96 sy’n 

datgan: “wrth farnu effaith unrhyw addasiad neu estyniad, mae’n hanfodol asesu’r 

elfennau sy’n creu diddordeb arbennig yr adeilad o dan sylw”, sef yn yr achos hwn, 

diddordeb grŵp y rhesdai. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu yn ddarostyngedig i dderbyn cadarnhad CADW ac i amodau perthnasol yn 

 ymwneud gyda: 

 

1. 5 mlynedd 

2. Unol a’r cynlluniau 

3. Llechi 

4. Ffenestri a drysau newydd o  wneuthuriad pren wedi paentio gyda lliw i’w gytuno 

5. Ffenestri a drysau newydd gyda gwydr dwbl i fod o fath “slimlite” neu debyg 

6.  Ffenestri to o fath cadwraethol 

7. Gorffeniad rendr calch gyda’r lliw i’w gytuno 

8. Nwyddau dwr glaw o wneuthuriad haearn bwrw 
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Cais Rhif: C14/1222/30/LL 

Dyddiad Cofrestru: 31/12/2014 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Aberdaron 

Ward: Aberdaron 

 

Bwriad: DEFNYDDIO SAFLE CARAFANAU EITHREDIG CLWB GWESYLLA A CHARAFANAU 

FEL SAFLE ANNIBYNNOL  AR GYFER LLEOLI 8 O GARAFANAU TEITHIOL A 4 

PABELL  A CREU  LLE CHWARAE  

Lleoliad: BRYN GWYNT, ANELOG, ABERDARON, PWLLHELI, LL538BT 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATÂD AMODOL. 

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r cais hwn yn ail gyflwyniad o gais ôl weithredol a gafodd ei ohirio ym 

Mhwyllgor Cynllunio 28 Medi 2015. O ganlyniad i ohirio y cais yn y Pwyllgor, bu i 

swyddog o’r Gwasanaeth Cynllunio drafod gostwng nifer yr unedau teithiol ar y safle 

a chyfyngu lleoliad yr unedau hynny i hanner gogledd gorllewinol y cae gyda’r 

ymgeisydd. ‘Roedd y bwriad blaenorol yn cynnwys defnyddio safle 5 carafán a 10 

pabell dan dystysgrif eithriedig Clwb Gwersylla a Charafanau fel safle annibynnol ar 

gyfer lleoli 10 o garafanau teithiol tymhorol a 5 o bebyll. Bwriadwyd hefyd 

ychwanegu 2 lecyn caled at yr 8 llecyn presennol er creu 10 llecyn mewn cyfanswm; 

lleolwyd y carafanau a phebyll mewn cae i’r de ddwyrain o adeiladau presennol y 

fferm. Yn dilyn trafod y mater gyda’r ymgeisydd ar y safle, derbyniwyd cynllun 

diwygiedig sydd yn dangos lleoliad unedau teithiol a manylion tirlunio (23 Mehefin 

2016). Mae’r cynllun hwnnw  yn dangos nifer yr unedau wedi eu gostwng i 8 carafán 

deithiol  a 4 o bebyll.  

 

1.2 Mae’r safle fel y’i diwygiwyd wedi ei chyfyngu i hanner gogledd gorllewinol y cae, 

gyda  cae  chwarae yn yr hanner de dwyreiniol. Derbyniwyd hefyd gynllun manwl yn 

dangos y bloc toiledau presennol sy’n cynnwys 2 doiled, 2 gawod a 3 basn ar gyfer 

dynion a merched a deallir gan yr ymgeisydd bod y toiled wedi ei gysylltu i danc 

septig. Derbyniwyd cadarnhad gan yr ymgeisydd yn datgan ei fodlonrwydd i 

ddiwygio’r cais drwy ddileu'r elfen ‘tymhorol’ o’r bwriad blaenorol.  

 

1.3 Mae’r ymgeisydd eisoes wedi plannu coed ar hyd terfyn de gorllewinol a gogledd 

dwyreiniol y safle ac mae’r cynllun tirlunio manwl (23 Mehefin 2016) yn dangos y 

bwriedir plannu gwrych newydd o goed brodorol rhwng y safle carafanau a phebyll  

a’r cae chwarae diwygiewdig  ynghyd a chryfhau gwaith plannu presennol.    

 

1.4 Defnyddir y ffordd fynediad presennol sy’n arwain heibio iard y fferm ar gyfer 

cysylltu'r maes carafanau a gwersylla gyda ffordd sirol dosbarth 3 cyfochrog. 

Rhoddwyd hawl cynllunio ar gyfer storio 5 o garafanau teithiol yn ystod tymor yr haf 

ar dir Bryn Gwynt a leolir tua 130 medr o’r safle a rhestrir yr hawliau hynny ym 

mharagraff 3 isod. 

 

1.5 Mae’r safle wedi ei lleoli yng nghefn gwlad ac oddi fewn i Ardal o Harddwch 

Naturiol Eithriadol (AHNE). Mae’r ffordd dosbarth 3 sy’n gwasanaethu'r safle hefyd 

yn gwasanaethu eiddo preswyl preifat a ffermydd yng nghyffiniau'r safle. 

 

1.6 Cyflwynwyd Datganiad Dylunio a Mynediad yn ogystal a Datganiad Cymunedol ac 

Ieithyddol gyda’r cais. 
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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 Yn sgil Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 mae'n ofynnol i'r 

Cyngor ymgymryd â datblygu cynaliadwy yn ogystal â chymryd pob cam rhesymol 

wrth arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r amcanion datblygu cynaliadwy (neu lesiant). 

Mae'r adroddiad hwn wedi’i baratoi gan ystyried dyletswydd y Cyngor a'r 'egwyddor 

datblygu cynaliadwy', fel sydd wedi’i ddatgan yn Neddf 2015, ac wrth ffurfio'r 

argymhelliad mae'r Cyngor wedi ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu 

diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau. 

Ystyrir na fyddai unrhyw effaith sylweddol nac annerbyniol ar gyflawni’r amcanion 

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009 (CDUG) 

 

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 A2 GWARCHOD GWEAD CYMDEITHASOL, IEITHYDDOL A 

DIWYLLIANNOL CYMUNEDAU Diogelu cydlyniad cymdeithasol, ieithyddol neu 

ddiwylliannol cymunedau rhag niwed arwyddocaol oherwydd maint, graddfa, neu leoliad 

cynigion. 

 

POLISI B8 - ARDALOEDD O HARDDWCH NATURIOL EITHRIADOL (AHNE)  

LLŶN A MÔN Gwarchod, cynnal a gwella cymeriad yr Ardaloedd o Harddwch Naturiol 

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

warchod 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 leol. 

 

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 B27 - CYNLLUNIAU TIRLUNIO 

Sicrhau fod cynigion a ganiateir yn ymgorffori tirlunio meddal/caled o safon uchel sy’n 

briodol ar gyfer y safle ac sy’n ystyried cyfres o ffactorau sy’n anelu i osgoi niwed i 

nodweddion cydnabyddedig. 

 

POLISI C4 ADDASU ADEILADAU I’W HAIL-DDEFNYDDIO Cymeradwyir cynigion i 

addasu adeiladau i’w hailddefnyddio yn lle eu dymchwel os gellir cydymffurfio gyda meini 

prawf penodol sy’n ymwneud ag addasrwydd yr adeilad, ystyriaethau gweledol, dyluniad ac 

effaith ar fywiogrwydd trefi a phentrefi cyfagos.     
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POLISI CH18 - SEILWAITH SYDD AR GAEL 

Gwrthodir cynigion datblygu os nad oes yna ddarpariaeth ddigonol o seilwaith sy’n 

angenrheidiol ar gyfer y datblygiad oni bai y gellir cydymffurfio gydag un o ddau faen prawf 

penodol sydd yn nodi bod trefniadau priodol yn cael eu gwneud er mwyn darparu cyflenwad 

digonol neu fod y datblygiad yn digwydd fesul dipyn er mwyn cyd-fynd ag unrhyw gynllun 

arfaethedig i ddarparu seilwaith.   

 

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 D19 - SAFLEOEDD NEWYDD AR GYFER CARAFANAU TEITHIOL, 

GWERSYLLA AC UNEDAU TEITHIOL 

Caniatáu cynigion i ddatblygu safleoedd carafanau teithiol, gwersylla, neu, unedau teithiol 

newydd os gellir cydymffurfio gyda meini prawf penodol yn ymwneud gyda dyluniad, 

gosodiad, gwedd a lleoliad y datblygiad, materion traffig, cyfyngu defnydd yr unedau ac 

effaith cronnol ar yr ardal leol.   

 

Canllawiau Cynllunio Atodol:-  Cynllunio a’r Iaith Gymraeg (2009) 

    Llety Gwyliau (Gorffennaf 2011) 

    Trosi adeilad yng nghefn gwlad agored ac mewn pentref 

    gwledig Tachwedd 2009 

 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru – Argraffiad 8 (Ionawr 2016)   

  

 Nodyn Cyngor Technegol -  12 Dylunio. 

Nodyn Cyngor Technegol – 13 Twristiaeth 

Nodyn Cyngor Technegol -  18 Trafnidiaeth 

Nodyn Cyngor Technegol -  20  Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 

Nodyn Cyngor Technegol – 23 Datblygu Economaidd   

 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Nid oes ceisiadau cynllunio blaenorol wedi eu cyflwyno i’r Cyngor ar gyfer y safle 

carafanau a gwersylla. Cyflwynwyd y cais i’r Cyngor o ganlyniad i’r Swyddogion 

Gorfodaeth archwilio'r safle a chadarnhau bod niferoedd yr unedau a leolir ar y safle 

ar y pryd yn fwy na’r nifer a ganiateir dan y dystysgrif eithriedig Clwb Gwersylla a 

Charafanau. 

 

3.2 Cais rhif  C02D/0385/30/LL - Cais llawn  -  Storio 5 o garafanau teithiol.- Bryn 

Gwynt, Anelog - Caniatáu ar 13 Tachwedd 2002 - Ymysg amodau eraill mae amod 2 

yn cyfyngu storio'r garafán yn ystod cyfnod y gaeaf. 

 

3.3 Cais rhif  C03D/0608/30/LL - Cais llawn - Cais i barhau i ddefnyddio tir ar gyfer 

storio carafanau heb gydymffurfio ac amod 2 a 3 (cyfnod storio a nifer carafanau) ar 

ganiatâd rhif C02D/0385/30/LL Bryn Gwynt, Anelog - Caniatáu ar 27 Mai 2004 - 

Ymysg amodau eraill mae amod 7 yn cyfyngu storio'r garafán yn ystod cyfnod y 

gaeaf 
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3.4 Cais rhif  C04D/0712/30/LL - Cais llawn - Storio 10 carafán deithiol ychwanegol ar 

dir gyda chaniatâd i storio 10 carafán deithiol bresennol - Bryn Gwynt, Anelog - 

Caniatáu ar 26 Ionawr 2006. Ymysg amodau eraill mae amod 6 yn cyfyngu storio'r 

garafán yn ystod cyfnod y gaeaf. 

 

3.5 Cais rhif C07D/0308/30/LL - Cais llawn - Newid amod 6 ar ganiatâd 

C04D/0712/30/LL (cyfyngu defnydd storio carafanau teithiol rhwng 1 Medi i 1 Mai 

yn y flwyddyn ganlynol) er darparu safleoedd storio trwy’r flwyddyn. Bryn Gwynt, 

Anelog - Caniatáu ar 13 Tachwedd 2007.  Ymysg amodau eraill mae amod 5 yn 

cyfyngu storio 20 carafán yn ystod cyfnod y gaeaf ac amod 6 yn cyfyngu storio 5 

carafán yn ystod cyfnod yr haf. 

 

3.6 Cais rhif  C07D/0326/30/LL - Cais llawn -  Addasu adeilad allanol yn uned gwyliau - 

Bryn Mawr, cyferbyn a Bryn Gwynt, Anelog - Caniatáu ar 10 Rhagfyr 2007. 

 

3.7 Cais rhif   C10/0006/30/LL -    Cais llawn  -  Addasu adeilad allanol carreg i greu 

hundy gwyliau gan gynnwys codi estyniad gefn a lledu mynedfa - Bryn Mawr, 

cyferbyn a Bryn Gwynt, Anelog - Caniatáu - 28 Ebrill 2010. 

 

3.8 Cais ôl gweithredol i gadw gwaith adeiladu hundy gwyliau yn wahanol i’r hyn a 

ganiatawyd ar gais C10D/0006/30/LL - Bryn Mawr cyferbyn a Bryn Gwynt, Anelog 

-  Gwrthodwyd y cais gan y Cyngor ar 31 Gorffennaf 2012 ond fe’i caniatawyd gan 

yr Arolygaeth ar apêl ar 5 Gorffennaf 2013. 

 

4.         Ymgynghoriadau: 

 

Cyngor Cymuned/Tref: Cefnogi. Yn dilyn derbyn y cynllun diwygiedig, ail 

ymgynghorwyd gyda’r Cyngor Cymuned ar y cynlluniau 

diwygiedig mwyaf diweddar a disgwylir ei ymateb cyn y 

Pwyllgor. 

 

Uned Drafnidiaeth: Derbynwyd sylwadau yr Uned Trafnidiaeth yn cadarnhau 

nad oedd gwrthwynebiad i’r cynllun diwygiedig oherwydd y 

bwriedir lleihau  nifer yr unedau teithiol ar y safle i 8 carafan 

a 4 pabell. 

 

Swyddog AHNE Safle gweddol wastad sydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer 

lleoli 5 carafán deithiol a 10 pabell dan reolaeth Clwb 

Gwersylla a Charafanau. Er bod ardal Anelog yn weddol 

agored nid yw’r safle yn amlwg iawn yn y tirlun. Hefyd 

mae’r ymgeisydd wedi plannu coed gwiail i dirlunio'r safle. 

Ni ystyrir y byddai'r bwriad yn amharu ar yr AHNE os 

gweithredir cynllun tirlunio ychwanegol a chyfyngu'r unedau 

i ran uchaf y cae a sicrhau bod yr unedau yn cael eu symud 

oddi ar y safle a’u storio yn y lleoliad priodol. 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: Dim gwrthwynebiad i’r bwriad. Manylion y cais yn 

cadarnhau bod nifer y toiledau a chyfleusterau ymolchi 

ynghyd a dwysedd unedau ar y safle yn cydymffurfio gyda 

Safonau Model 1983. Angen gwahanu'r safle carafanau oddi 

wrth iard y fferm. Yn dilyn derbyn y cynllun diwygiedig, ail 

ymgynghorwyd gydag Uned Gwarchod y Cyhoedd  a 

disgwylir ei ymateb cyn y Pwyllgor. 
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Cyfoeth Naturiol Cymru Dim gwrthwynebiad i’r bwriad. Parthed y tirlun, atgoffir y 

Cyngor bod y safle wedi ei  leoli o fewn AHNE ble mae’r  

awdurdod gyda dyletswydd dan Adran 85 Deddf Cefn Gwlad 

a Hawliau Tramwy 2000 I roddi ystyriaeth i’r pwrpas o 

ddiogelu a gwella harddwch naturiol yr AHNE. Nid yw’r  

CNC  yn ystyried y byddai'r bwriad yn ei ffurf bresennol yn 

amharu ar werth  tirlun yr ardal  yn cynnwys   

Pwrpas yr AHNE. 

 

Bioamrywiaeth Dim pryderon. 

 

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

Mae’r cyfnod hysbysebu gwreiddiol wedi dod i ben ac ni 

dderbyniwyd ymateb. Yn dilyn derbyn y cynlluniau diwygiedig, ail 

ymgynghorwyd ar y cais ac nid yw’r cyfnod wedi dod i ben wrth 

ysgrifenu’r adroddiad hwn. Fodd bynnag bydd y cyfnod wedi dod i 

ben erbyn dyddiad y Pwyllgor a gellir diweddaru’r Pwllgor ar 

lafar/ffurflen sylwadau hwyr os oes unrhwy sylwadau pellach yn cael 

eu derbyn.  

  

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad: 

 

5.1 Mae’r cais yn golygu sefydlu maes carafanau teithiol o’r newydd yn lle’r defnydd 

gwersylla eithriedig presennol (fel rhan o Glwb Gwersylla a Charafanau). Mae 

sefydlu safle fel rhan o Glwb Gwersylla a Charafanau yn golygu y gellir lleoli hyd at 

5 carafán deithiol a 10 pabell ar y safle yma  heb ganiatâd cynllunio. Datgan yr 

ymgeisydd fel gwybodaeth ychwanegol bod y tir wedi ei ddefnyddio fel safle 

carafanau teithiol ers 2007, a deallir gan y Clwb bod y dystysgrif dan ‘Temporary 

Closure’ ar hyn o bryd ond y gellir ail sefydlu'r dystysgrif. Ystyrir bod gwybodaeth 

o’r fath yn ystyriaeth cynllunio o bwys ar gyfer asesu'r bwriad. 

 

5.2 Mae polisi D19 yn datgan y caniateir cynigion i ddatblygu safleoedd carafanau 

teithiol neu unedau teithiol newydd os gellir cydymffurfio gyda meini prawf y polisi. 

Mae’r meini prawf yma yn datgan fel a ganlyn;  

 

1. Bod y safle yn un anymwthiol ac na fyddai’n achosi niwed arwyddocaol i ansawdd 

gweledol y dirwedd;  

2. Ei fod yn agos i’r rhwydwaith priffyrdd a gellir darparu mynediad digonol heb 

achosi niwed sylweddol i gymeriad a nodweddion y dirwedd;  

3 fod y safle at ddibenion teithiol yn unig a  

4. Effaith gronnol safleoedd carafanau teithiol. Ystyrir yr agweddau yma yng nghorff 

yr adroddiad. 

 

5.3 Parthed cymal 3 o’r polisi, noder fod y cais wedi ei gyflwyno yn wreiddiol i’r Cyngor 

ar gyfer defnyddio'r tir fel safle ar gyfer lleoli unedau teithiol tymhorol. Yn dilyn 

trafod y bwriad gyda’r ymgeisydd datganodd mai defnyddwyr presennol fydd yn 

meddiannu'r safle a bydd y carafanau / pebyll yn cael eu cadw yn y storfa bresennol 

ym Mryn Gwynt, cadarnhaodd hefyd ei fodlonrwydd i ddiwygio’r bwriad i leoli 

unedau teithiol yn unig ar y safle. Golyga hyn bod yr ymgeisydd wedi datgan ei 

fodlonrwydd i symud yr unedau teithiol oddi ar y safle pan nad ydynt yn cael eu 

meddiannu a bod newid yr elfen yma o’r bwriad yn cydymffurfio gyda chymal 3. 
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5.4 Ystyrir fod egwyddor y bwriad yn dderbyniol gyn belled ei fod hefyd yn cwrdd gyda 

holl feini prawf polisi D19 a drafodir o dan y pennawadau isod.  

 

5.5 Mae’r cais  yn cynnwys cadw gwaith o addasu rhan o sied amaethyddol fel toiledau 

ar gyfer y safle gwersylla. Mae’r  cynllun manwl a dderbyniwyd ar y 23 Mehefin 

2016 yn dangos gosodiad mewnol y toiledau ynghyd a mynediad uniongyrchol i’r 

safle. Ni ystyrir bod yr elfen yma o’r bwriad yn amharu ar y tirlun oherwydd bod y 

gwaith addasu yn fewnol ac eithr porth bach allannol. Mae’r elfen yma o’r cais yn 

unol a polisi B8, B22 a C4 CDUG.  

 

Mwynderau gweledol 

 

5.6 Mae’r safle yn meddiannu lleoliad o fewn AHNE Llyn. Lleolir y safle gerllaw 

adeiladau fferm bresennol ac mae’r ymgeisydd wedi plannu coed ar hyd terfyn de 

gorllewinol a gogledd dwyreiniol y safle. Er bod y safle yn weladwy o’r ffordd sirol 

gyfochrog mae’r gwaith plannu presennol yn lleihau amlygrwydd y safle yn y tirlun. 

 

5.7 Harddwch y tirlun yw un o brif atyniadau’r ardal i ymwelwyr ac mae’n hynod bwysig 

gwarchod yr adnoddau hyn sydd yn hanfodol i ffyniant y diwydiant twristiaeth. Er 

bod polisi D19 CUDG yn cymeradwyo safleoedd carafanau teithiol newydd mae 

hynny mewn amgylchiadau anymwthiol ac a guddir gan nodweddion tirlun presennol 

ac / neu ble gellir cymhathu unedau teithiol yn hawdd i’r tirlun mewn modd nad yw’n 

cael effaith annerbyniol ar ansawdd gweledol a chymeriad y tirlun. Sylweddolir fod 

yr ymgeisydd wedi gwneud ymdrech i dirlunio safle trwy blannu coed ar hyd 

terfynau'r safle ac mae’r cynllun tirlunio manwl a dderbynwyd yn ddiweddarach yn 

dangos bwriad i blannu gwrych newydd rhwng y safle carafanau a phebyll  a’r cae 

chwarae ynghyd a chryfhau gwaith plannu ar hyd terfynau presennol ac ystyrir bod y 

manylion yma yn bodloni polisi B27 CUDG. 

  

5.8   Mae’r Swyddog AHNE wedi datgan nad yw’n ystyried  y byddai'r bwriad yn amharu 

ar yr AHNE os gweithredir cynllun tirlunio ychwanegol a chyfyngu'r unedau i ran 

uchaf y cae a sicrhau bod yr unedau yn cael eu symud oddi ar y safle a’u storio yn y 

lleoliad priodol. Yn dilyn cyflwyno y cais i Bwyllgor Cynllunio Medi 2015 

derbyniwyd cynlluniau safle  pellach gan yr ymgeisydd yn cyfyngu'r unedau teithiol i 

ran gogledd gorllewinol y cae  ynghyd a manylion tirlunio. Ystyrir felly bod y bwriad 

diwygiedig yn cyfarfod gofynion Swyddog  AHNE. Ni ystyrir bod y bwriad 

diwygiedig yn  groes i gymal  1 polisi D19 CDUG na  pholisi B8 CDUG sydd 

ymhlith pethau eraill yn gofyn am sicrhau na fyddai dyblygiadau yn achosi niwed i 

dirwedd yr AHNE. 

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

 

5.9 Lleolir y safle y tu allan i unrhyw ffin y pentref a tua 50m o dŷ cyfagos sydd i’r 

gogledd o’r safle. Deallir gan yr ymgeisydd y defnyddiwyd y safle  fel maes 

carafanau teithiol a phebyll  dan reolaeth Glwb Gwersylla a Charafanau ers 2007, ac 

er y bwriedir ychwanegu at nifer y carafanau ar y safle, ni fydd cynnydd mewn 

cyfanswm nifer unedau teithiol yn gyffredinol. Teimlir felly na fydd y defnydd 

gwersylla diwygiedig yn creu mwy o sŵn a gweithgareddau na’r defnydd presennol. 

Ni ystyrir y bydd y bwriad yn cael effaith niweidiol sylweddol fwy ar drigolion 

cyfagos ac felly ni ystyrir bod y bwriad yn sylweddol groes i Bolisi B23 CDUG. 
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Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.10 Mae maen prawf 2 o bolisi D19 CDUG yn gofyn bod safleoedd carafanau newydd 

wedi eu lleoli yn agos at rwydwaith priffyrdd a gellir darparu mynediad digonol heb 

achosi niwed arwyddocaol i gymeriad a nodweddion y dirwedd. Mae polisi CH33 

CDUG yn ymwneud a diogelwch ffyrdd. Defnyddir mynedfa bresennol sy’n 

gwasanaethu’r safle ynghyd ac iard ac adeilad y fferm. Mae’r fynedfa wedi ei lleoli 

i’r gogledd o’r safle ble mae llinellau gwelededd yn mesur tua 30m i’r dwyrain a tua 

70m i’r gorllewin. Trafodwyd y materion hyn gydag Uwch Swyddog Rheolaeth 

Datblygu (Ffyrdd) ac o ystyried bod cerbydau ar hyd y ffordd yn teithio ar gyflymder 

dim uwch na 40 m.y.a.,  bod y fynedfa yn gwasanaethu iard fferm a maes carafanau 

presennol (er y tu allan i reolaeth Cynllunio) teimlir bod  gwelededd presennol y 

fynedfa felly yn dderbyniol. 

 

5.11 Datgan yr ymgeisydd bod y cais yn ymwneud a sefydlu maes carafanau teithiol ac 

mai  defnyddwyr presennol y man storio carafnau teithiol fydd yn meddiannu'r safle, 

y byddent yn cadw eu carafanau  yn y storfa bresennol ym Mryn Gwynt ac o’r 

herwydd yn lleihau trafnidiaeth ar ffyrdd lleol. Er hynny, mae defnydd a lleoliad y 

safle yn golygu y byddai carafanau yn debygol o deithio am tua 3.4km ar hyd ffordd 

dosbarth 3 cyn cysylltu gyda ffordd dosbarth 2 B4413 i’r dwyrain o’r safle.  

 

5.12 Datgan yr ymgeisydd y defnyddir y safle fel safle carafanau a gwersylla dan 

dystysgrif eithriedig Clwb Gwersylla a Charafanau ers 2007, ac er y deallir gan y 

Clwb bod y defnydd hwn dan ‘Temporary Closure’ ar hyn o bryd deallir y byddai 

modd ail sefydlu'r dystysgrif.  Mae’n debygol bod y defnydd yma yn bodoli cyn 

gweithredu'r hawliau ar gyfer addasu'r adeiladau at ddefnydd gwyliau. Mae’n 

debygol hefyd bod y drafnidiaeth ar hyd y ffyrdd dosbarth 3 sy’n arwain i’r safle 

wedi cynyddu ers sefydlu'r safle fel maes carafanau a phebyll eithriedig o ganlyniad i 

addasu'r adeiladau cyfagos at bwrpas gwyliau. 

 

5.13 Derbyniwyd sylwadau ffurfiol yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu (Ffyrdd) yn 

cadarnhau nad oedd gwrthwynebiad i’r cynllun diwygiedig oherwydd y bwriedir 

lleihau nifer yr unedau teithiol i  8  carafán  a 4 pabell  a byddai'r gostyngiad mewn 

niferoedd o unedau teithiol yn lleihau  symudiadau trafnidiaeth yn gyffredinol ar hyd 

y ffyrdd. Deallai hefyd er bod y safle presennol dan ‘Temporary Closure’ gan y clwb 

carafanau y byddai modd ail sefydlu'r dystysgrif eithriedig os gwrthodir y cais.  O 

ystyried yr holl ystyriaethau cynllunio perthnasol, fe ystyrir bod y bwriad diwygiedig 

yn unol â pholisi CH33 CDUG. 

 

Materion Bioamrywiaeth 

 

5.14 Derbyniwyd sylwadau gan CNC ac Uned Bioamrywiaeth y Cyngor yn datgan nid 

oedd gwrthwynebiad i’r bwriad. Mae’r CNC hefyd wedi nodi nad yw’r defnydd yn ei 

ffurf bresennol yn cael effaith niweidiol ar werth y dirwedd. Datgan yr ymgeisydd yn 

y Datganiad Dylunio a Mynediad nad yw gosodiad y datblygiad presennol y safle 

na’r defnydd atodol gan ymwelwyr yn amharu ar y coed a gwrychoedd a blannwyd 

eisoes a’i fod wedi ymneilltuo 2.5 erw o dir ger y safle i greu cynefin i adar. 

 

Hanes cynllunio perthnasol 

 

5.15 Nid oes hawl cynllunio ffurfiol yn bodoli ar y safle ar hyn o bryd heblaw am y 

dystysgrif eithriedig sydd wedi ei roi gan y Clwb Gwersylla a Charafanau ar gyfer 5 

carafán a 10 pabell. Datgan yr ymgeisydd y defnyddiwyd y safle fel maes carafanau 

teithiol eithriedig ers 2007 o dan reolaeth Clwb Gwersylla a Charafanau. 
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5.16 Mae hawl Cynllunio eisoes wedi ei ganiatáu a’i weithredu ar gyfer sefydlu busnes 

llety gwyliau a storio carafanau o fewn 130m i safle y cais. 

 

Yr economi 

 

5.17 Mae’r Cyngor yn cydnabod pwysigrwydd cynnal diwydiant twristiaeth llewyrchus 

sy’n creu cyfleoedd gyflogaeth i’r gymdeithas leol. Datgan yr ymgeisydd bod 

busnesau newydd mewn ardaloedd gwledig yn hanfodol i gynnal a gwella cymunedau 

gwledig. Datganodd hefyd nad oedd y fferm bresennol yn hyfyw fel fferm 

weithredol; ei fod yn rhoi'r gorau i’w waith parhaol er canolbwyntio ar ei fenter 

busnes yn llawn amser ac mae’r arallgyfeirio i dwristiaeth gyda’r llety gwyliau a’r 

byncws yn darparu ffynhonnell arall o incwm i sicrhau hyfywdra'r daliad 

amaethyddol.  

 

Materion isadeiledd 

 

5.18 Ni ystyrir bod y bwriad yn groes i bolisi CH18 gan nad oes gwrthwynebiad wedi ei 

dderbyn ynglŷn â chyflenwad dwr, pŵer a modd gwaredu carthion a thwr. 

 

Materion Ieithyddol a Chymunedol 

 

5.19 O safbwynt effaith ieithyddol a chymunedol  mae Canllaw Cynllunio Atodol - 

Cynllunio a’r Iaith Gymraeg yn gofyn am Ddatganiad Cymunedol ac Ieithyddol fel 

rhan o gais am unrhyw ddatblygiad twristiaeth a fydd yn creu deg neu fwy o unedau 

gwyliau. Roedd y  bwriad blaenorol yn golygu sefydlu maes gwersylla ar gyfer lleoli 

10 carafán a 5 pabell a derbyniwyd Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol mewn 

perthynas i’r bwriad hwnnw. Sylweddolir bod yr ymgeisydd wedi cyflwyno cynllun 

diwygiedig yn dangos gostyngiad mewn nifer unedau teithiol ar y safle ond ystyrir 

bod cynnwys y Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol dal yn berthnasol i’r cais fel y 

diwygiwyd. Ymgynghorwyd gydag Uned Polisi ar y Cyd  ynglyn a’r Datganiad 

Ieithyddol a Chymunedol Datganiad a derbyniwyd y sylwadau canlynol: 

 

1. Ni ystyrir y bydd natur a graddfa’r datblygiad arfaethedig yn debygol o gael 

effaith andwyol ar yr iaith Gymraeg oherwydd y defnyddir y safle fel maes 

carafanau a phebyll ar hyn o bryd a bwriedir lleoli unedau teithiol ar y safle; 

 

2. Bydd cynnydd yn nifer o ymwelwyr yn yr ardal yn debygol o gael effaith bositif 

ar economi'r ardal ac felly o fudd  i’r iaith Gymraeg ac yn debygol o greu 

cyfleoedd economaidd i bobl leol; 

 

3. Credu bod y bwriad yn ddeniadol o ran denu twristiaeth i’r ardal. Mae’r ardal yn 

denu cyfran uchel o ymwelwyr nad ydynt yn siaradwyr Cymraeg ac mae’n anodd 

dweud i ba raddau mae hyn wedi datblygu neu lesteirio'r iaith Gymraeg yng 

Ngwynedd; 

 

4. Awgrymu mesurau lliniaru er mwyn gwarchod a hyrwyddo'r iaith Gymraeg, 

gallai mesurau   o’r fath gynnwys arwyddion yn y Gymraeg a chyfleoedd i 

ddysgu Cymraeg. 

 

 O ganlyniad i dderbyn sylwadau Uned Polisi ar y Cyd, ni ystyrir bod y cais yn groes i 

egwyddorion ac amcanion polisi  A2 y CDUG na’r CCA perthnasol.  
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 Unrhyw ystyriaeth arall 

 

5.20 Datgan yr ymgeisydd ei fod yn y broses o brynu'r hen felin sy’n adeilad rhestredig 

gradd 2 a leolir ym mhentref Aberdaron gyda’r bwriad o’i hadfer, a byddai'r elw o’r 

bwriad yma yn cael ei osod yn erbyn y gost o adfer yr hen felin. Mae’r ymgeisydd 

felly yn ystyried bod y bwriad yn ‘ddatblygiad galluogi’ h.y. bydd yr ymgeisydd yn 

buddsoddi'r elw a geir o’r bwriad i adfer y felin.  

 

5.21 Cyflwynwyd adroddiad ‘Conservation Management Plan, Archaeological 

Assessment’ ac Archwiliad Archeolegol o’r hen felin fel rhan o’r cais. Ni 

chyflwynwyd unrhyw fanylion ariannol gyda’r cais ar gyfer asesu os oedd unrhyw 

gyfiawnhad yma ar gyfer ystyried y cais fel ‘datblygiad galluogi’. Er hyn, ni ystyrir 

fod y wybodaeth yma yn angenrhiediol er mwyn asesu’r egwyddor o ‘ddatblygiad 

galluogi’ gan na fyddai sefydlu maes carafanau teithiol newydd ar y safle hwn yn 

ddatblygiad fyddai’n cael ei ystyried yn dderbyniol er mwyn cyfiawnhau ariannu 

gwaith adfer hen felin gradd 2 sydd wedi ei lleoli ym mhentref Aberdaron tua 2.5 

cilomedr oddi wrth safle’r cais ac ni fyddai yn gorbwyso’r ystyriaethau polisi 

perthnasol eraill a asesir yn yr adroddaid hwn. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Mae’r cynlluniau diwygiedig a dderbyniwyd yn mis Mehefin eleni yn dangos y 

bwriedir lleoli'r carafanau a phebyll ar hanner gogledd gorllewinol y cae a gweithredu 

cynllun plannu ar hyd terfynau’r safle. Ystyrir y byddai'r gwelliannau i’r bwriad 

gwreiddiol yn creu datblygiad llawer mwy derbyniol o safbwynt nifer ac yn lleddfu 

effaith weledol y datblygiad ar y tirlun. Ni ystyrir fod y bwriad diwygiedig yn 

debygol o gael effaith niweidiol ar fwynderau gweledol yr ardal na diogelwch ffyrdd 

a’i fod felly yn unol gyda’r polisiau lleol a chenedlaethol perthnasol. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau yn amodol. 

 

 1. Yn unol â’r cynlluniau diwygiedig. 

 2. Cynllun tirlunio. 

 3. Cyfyngu nifer carafanau teithiol i 8 a phebyll i 4 ac i’w lleoli ar y mannau a nodir 

     yn unig. 

 4. Cyfnodau defnydd y safle, safle teithiol yn unig. 

 5. Unedau teithiol ar daith yn unig. 

 6. Dim storio ar y safle. 

 7. Rhestr cofnodi. 

 8. Dim carafanau na phebyll ar y cae chwarae. 
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Cais Rhif: C16/0292/35/LL 

Dyddiad Cofrestru: 07/04/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Criccieth 

Ward: Criccieth 

 

Bwriad: CAIS I NEWID AMOD 3 O GANIATÂD CYNLLUNIO C13/0028/35/AM ER MWYN 

YMESTYN YR AMSER A RODDWYD I GYFLWYNO'R MATERION A GODWYD YN ÔL 

Lleoliad: TIR GYFERBYN, GWESTY GEORGE IV, STRYD FAWR, CRICCIETH, 

GWYNEDD 

 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATÁU GYDAG AMODAU A’R CYTUNDEB 106 

GWREIDDIOL 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cyflwynwyd y cais yma i’r Pwyllgor Cynllunio ar y 13.06.2016, ble gohiriwyd 

gwneud penderfyniad ar y cais oherwydd bod angen gwybodaeth am faterion 

ieithyddol. 

 

1.2 Mae’r cais hwn yn gais llawn i ddiwygio amod 3 o ganiatâd cynllunio amlinellol 

C13/0028/35/AM er mwyn ymestyn yr amser a roddwyd i gyflwyno’r materion a 

gadwyd yn ôl. Roedd cais amlinellol C13/0028/35/AM yn gais i adnewyddu caniatâd 

cynllunio rhif C08D/0478/35/AM a ganiatawyd drwy apêl yn 2010. Roedd y 

manylion yn ymwneud gydag edrychiad a thirlunio wedi’u cadw yn ôl i’w hystyried 

yn y dyfodol trwy gais i gymeradwyo materion sydd wedi’u cadw’n ôl. Felly 

ystyriaethau yn ymwneud gyda mynediad, cynllun a maint gafwyd ystyriaeth fel rhan 

o’r cais amlinellol, ac ond yr amod amser ar gyfer cyflwyno’r materion a gadwyd yn 

ôl sy’n ffurfio rhan o’r cais gerbron. 

 

1.3 Mae’r datblygiad yn golygu codi 34 uned breswyl i’r henoed, un llety warden a 2 

llety staff a chyfleusterau cymunedol. Byddai’r bwriad hefyd yn darparu 18 llecyn 

parcio ar gyfer defnydd yr unedau preswyl a 15 llecyn parcio i ddefnydd Gwesty’r 

George IV yr ochr arall i’r Stryd Fawr. 

 

1.4 Defnyddir y safle’n bresennol fel maes parcio a gardd yn gysylltiedig â’r gwesty sydd 

gyferbyn â’r safle.  I’r gogledd o’r safle mae’r Stryd Fawr ac i’r de mae maes parcio 

cyhoeddus. Mae’r safle yn gorwedd o fewn y ffin datblygu a hefyd o fewn yr Ardal 

Gadwraeth. 

 

1.5 Cyflwynwyd cynllun lleoliad, a Datganiad Dylunio a Mynediad a Datganiad 

Cymunedol ac Ieithyddol wedi eu diweddaru  fel rhan o’r cais. Mae’r gweddill y cais 

yn unol â’r dogfennau hynny a gyflwynwyd fel rhan o gais C13/0028/35/AM. 

 

1.6 Mae Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol diwygiedig wedi ei gyflwyno ar y 

01.07.2016, sy’n cynnwys gwybodaeth sy’n seiliedig ar Gyfrifiad 2011. 

 

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 Yn sgil Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 mae'n ofynnol i'r 

Cyngor ymgymryd â datblygu cynaliadwy yn ogystal â chymryd pob cam rhesymol 

wrth arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r amcanion datblygu cynaliadwy (neu lesiant). 

Mae'r adroddiad hwn wedi’i baratoi gan ystyried dyletswydd y Cyngor a'r 'egwyddor 

datblygu gynaliadwy', fel sydd wedi’i ddatgan yn Neddf 2015, ac wrth ffurfio'r 

argymhelliad mae'r Cyngor wedi ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu 

diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau. 

Ystyrir na fyddai unrhyw effaith sylweddol nac annerbyniol ar gyflawni’r amcanion 

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

POLISI A2 - GWARCHOD GWEAD CYMDEITHASOL, IEITHYDDOL A 

DIWYLLIANNOL CYMUNEDAU 

Diogelu cydlyniad cymdeithasol, ieithyddol neu ddiwylliannol cymunedau rhag niwed 

arwyddocaol oherwydd maint, graddfa, neu leoliad cynigion. 

 

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 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 C1 - LLEOLI DATBLYGIAD NEWYDD 

Tir o fewn ffiniau datblygu trefi a phentrefi a ffurf ddatblygedig pentrefi gwledig fydd y prif 

ffocws ar gyfer datblygiadau newydd. Gwrthodir adeiladau, adeiladweithiau a chyfleusterau 

atodol newydd yng nghefn gwlad ar wahân i ddatblygiad sy’n cael ei ganiatáu gan bolisi arall 

yn y Cynllun. 

 

POLISI C3 - AIL-DDEFNYDDIO SAFLEOEDD A DDEFNYDDIWYD O’R BLAEN 

Cymeradwyir cynigion sy’n rhoi blaenoriaeth i ailddefnyddio tir neu adeiladau a ddatblygwyd 

o’r blaen a leolir o fewn neu o gwmpas ffiniau datblygu cyn belled ag y bo’r safle neu’r 

adeilad a’r defnydd yn addas.  
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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 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.  

 

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.  

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru – Argraffiad 8 (2016)  

- Rhan 4.9 – Ffafrio ailddefnyddio tir  

- Rhan 4.11 – Hybu cynaliadwyedd trwy ddylunio da 

- Rhan 4.12 – Cynllunio ar gyfer adeiladau cynaliadwy  

- Para. 6.5.9 - Effaith ar adeiladau rhestredig  

- Para. 8.7.1 – Rheoli datblygu a thrafnidiaeth  

- Para. 9.2.14 - Angen y gymuned am dai fforddiadwy 

- Para. 9.3.1 - Dylai datblygiadau tai newydd gael eu hintegreiddio a’u cysylltu’n dda 

â’r patrwm presennol o aneddiadau.  

-  

Nodyn Cyngor Technegol 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy  

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio 

Nodyn Cyngor Technegol 18: Trafnidiaeth  

Nodyn Cyngor Technegol 20: Yr Iaith Gymraeg 

Nodyn Cyngor Technegol 22: Cynllunio ar gyfer adeiladau cynaliadwy  

 

Canllawiau Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy 

Canllawiau Cynllunio Atodol: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 

Canllawiau Cynllunio Atodol: Cynllunio ar gyfer adeiladu’n gynaliadwy 

Canllaw Dylunio Gwynedd 

 

 

 

 

Tud. 74



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: «Planning_Ctte_Date» 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
GWYNEDD 

 
3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

3.1 C04D/0392/35/LL – Codi adeilad er darparu 41 fflat ymddeol ynghyd a darpariaeth 

ychwanegol, a ffurfio maes parcio a thurnio. Wedi’u tynnu’n ôl 16/02/09 

 

3.2 C05D/0211/35/LL – Codi adeilad er darparu 41 fflat ymddeol ynghyd a darpariaeth 

ychwanegol, a ffurfio maes parcio a thurnio  Gwrthod 25/07/05 

 

3.3 C08D/0478/35/AM - Adeiladu 37 o unedau preswyl i gynnwys 34 uned lloches i’r 

henoed, llety warden a 2 llety staff, darpariaeth parcio i’r preswylwyr a staff s 

pharcio ar wahân i ymwelwyr Gwesty George IV a thirlunio. Gwrthod - Caniatawyd 

ar apêl 15/03/10 

 

3.4 C13/0028/35/AM - Adnewyddu caniatâd cynllunio C08D/0478/35/AM ar gyfer codi 

34 uned lloches i’r henoed, llety warden, 2 llety staff, cyfleusterau cymunedol, 

darparion parcio i’r preswylwyr, staff a gwesty George IV a thirlunio - Caniatáu 

16/05/2013 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Penderfynwyd i wrthwynebu oherwydd bod y cais wedi ei 

adnewyddu unwaith yn barod a gan nad oedd yna brawf i 

ddangos bod yna alw am y math yma o fenter yn y dref. 

Mae'r Cyngor Tref am bwysleisio'r rhesymau dros wrthod y 

cais gwreiddiol: sef y pwysau y byddai’r cynlluniau yma yn 

eu rhoi ar wasanaethau lleol, gan gynnwys y ganolfan iechyd 

a’r system garthffosiaeth, ynghyd â’r problemau parcio a 

mynediad peryglus i’r safle/stryd fawr. 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad 

 

Dŵr Cymru: Dim ymateb ar adeg ysgrifennu’r adroddiad. 

 

Network Rail: Dim ymateb ar adeg ysgrifennu’r adroddiad  

 

Cadw: Dim ymateb ar adeg ysgrifennu’r adroddiad. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Risg isel a chyngor safonol. 

 

Swyddog Cadwraeth: Cadarnhau  fod sylwadau ar y cais amlinellol blaenorol yn 

parhau i fod yn berthnasol a chadarnhau felly nad oes 

gwrthwynebiad i’r cais.  

 

Bioamrywiaeth: Dim pryderon bioamrywiaeth am y bwriad i ymestyn yr 

amser. Angen atgoffa’r datblygwr fod yna Japanese 

knotweed ar y safle, ac mae amod cynllunio 

C13/0028/35/AM yn cyfeirio at gymryd mesurau er mwyn 

rheoli'r Japanese knotweed. 

 

Hefyd nid ddylai llwyni ar y safle cael eu clirio yn ystod y 

cofnod nythu, er mwyn gwarchod adar sy’n nythu.. 

 

Uned Polisi Strategol Tai: Cadarnhau fod y ‘commuted sum’ a gytunwyd yn flaenorol 

yn parhau i fod yn dderbyniol ac nid yw’r sefyllfa wedi 

newid fel arall.  
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Ymddiriedolaeth Archeolegol: Dim ymateb ar adeg ysgrifennu’r adroddiad 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: 

 

Dim ymateb ar adeg ysgrifennu’r adroddiad. 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Mae’r cyfnod hysbysebu wedi dod i ben. Ar adeg 

ysgrifennu’r adroddiad derbyniwyd sawl gohebiaeth yn 

gwrthwynebu ar sail: 

 

 Dim galw am y datblygiad 

 Dim pwrpas gosod amser ar ganiatâd os yw ceisiadau 

fel hyn  yn cael eu caniatáu. 

 Goredrych 

 Colli golau 

 Problemau mynediad a thraffig 

 Parcio o flaen Gwesty’r George. 

 Colli llefydd parcio 

 Effaith ar wasanaethau iechyd y dref 

 Effaith ar Iaith Gymraeg 

 Y cam nesaf tebygol fyddai newid defnydd y fflatiau 

i fflatiau gwyliau 

 Effaith ar y system garthffosiaeth 

 Croes i batrwm twt Fictorianaidd y Dref 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Cefndir y cais blaenorol a phenderfyniad apêl 

 

5.1  Cais i newid amod 3 o ganiatâd amlinellol C13/0028/35/AM er mwyn ymestyn yr 

amser a roddwyd i gyflwyno’r materion a gadwyd yn ôl sydd gerbron, ac felly nid oes 

unrhyw newid i’r cynllun, nac i’r cynllun a ganiatawyd drwy apêl yn flaenorol.   

Mae’r egwyddor y bwriad yma wedi ei dderbyn a sefydlu eisoes gan Arolygydd 

mewn penderfyniad apêl, a thrwy’r caniatâd cynllunio amlinellol pellach er mwyn 

ymestyn amser. Mae hyn yn ystyriaeth faterol cynllunio. Mae’n bwysig ystyried felly 

os yw’r amgylchiadau neu’r sefyllfa bolisi cynllunio wedi newid ers caniatáu’r cais 

hwn yn wreiddiol. O safbwynt y penderfyniad apêl, nododd yr Arolygydd mai’r 

effaith ar Ardal Gadwraeth Criccieth a gosodiad yr adeilad rhestredig cyfagos oedd y 

prif faterion i’w hystyried. 

 

5.2 Er mai amod 3 sy’n ymwneud yn benodol gyda’r cyfnod cyflwyno materion a 

gadwyd yn ôl yw unig destun y cais yma, er mwyn gallu ystyried ymestyn y cyfnod, 

mae’n bwysig asesu a chadarnhau os yw’r sefyllfa yn nhermau cydymffurfio â’r 

Polisïau Cynllunio yn parhau i fod yr un fath. Dim ond os oes tystiolaeth o newid 

sylweddol mewn sefyllfa y gellir cysidro’r bwriad yn wahanol yng nghyd destun y 

polisïau yma. 

   

Egwyddor y datblygiad 

 

5.3  Yn sgil polisïau lleol, penderfynodd yr Arolygydd Cynllunio yr apêl a phenderfynodd 

yr Awdurdod Cynllunio Lleol y cais amlinellol ar sail polisïau Cynllun Datblygu 

Unedol Gwynedd, felly nid oes newid materol wedi bod yn y polisïau ers 

penderfynu'r ddau gais blaenorol. 
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5.4  Mae polisïau C1, C3 a CH4 o’r CDU yn berthnasol i’r cais hwn. Mae polisi C1 yn 

ymwneud a lleoli datblygiadau newydd, prif ffocws y polisi yw cefnogi datblygiadau 

o fewn ffiniau datblygu trefi a phentrefi. Mae safle’r cais tu fewn i ffin datblygu 

Criccieth, felly mae’r cais yn unol â pholisi C1. Mae polisi C3 yn rhoi blaenoriaeth i 

ail ddefnyddio tir a datblygwyd o blaen. Mae rhan o’r safle yn cael ei defnyddio fel 

maes parcio ar gyfer gwesty’r George IV ac yn sgil hyn byddai datblygu ar y safle 

yma yn golygu datblygu ar dir a ddatblygwyd o blaen. Mae’r datblygiad felly yn unol 

â pholisi C3. Nid yw’r sefyllfa wedi newid ers cyfnod yr apêl a’r cais amlinellol felly. 

 

5.5  Mae polisi CH4 yn berthnasol i’r cais hwn. Mae’r polisi yn caniatáu codi tai newydd 

ar safleoedd sydd heb eu dynodi o fewn ffiniau datblygu canolfannau lleol a phentrefi 

os yw’r bwriad yn cwrdd â meini prawf y polisi. 

 

5.6  Yn unol â’r hyn a benderfynwyd arno mewn perthynas â’r ceisiadau blaenorol, mae 

darparu elfen o dai fforddiadwy ar gyfer angen lleol cyffredinol o fewn y datblygiad 

yn angenrheidiol yn unol â gofynion Polisi CH4 y CDU. Darparwyd hyn yn y cais 

gwreiddiol ar sail cyfraniad ariannol tuag at ddarparu tai fforddiadwy oddi ar y safle. 

Yn ei benderfyniad apêl, nododd yr Arolygydd fod y Cyngor wedi cytuno mai 

cyfraniad o’r fath oedd yn fwyaf perthnasol ar sail natur arbenigol yr unedau preswyl 

a gynigir. Fe gytunodd yr Arolygydd bod y safbwynt hwn yn bodloni’r meini prawf 

perthnasol o ran darparu rhwymedigaeth cynllunio. 

 

5.7  Yn ystod y cais amlinellol, cadarnhawyd asiant y cais bryd hynny eu bod yn awyddus 

i barhau gyda thelerau’r rhwymedigaeth cynllunio, ac roedd y cyfraniad ariannol yn 

golygu £134,000 tuag at ddarparu tai fforddiadwy. Derbyniwyd gwybodaeth a 

thystiolaeth gan yr ymgeisydd ar adeg y cais amlinellol oedd yn dangos prisiau 

disgwyliedig ar gyfer yr unedau rhwng £90,000 a £110,000. Yn ychwanegol i hyn 

roedd maint a natur yr unedau yn hefyd  fforddiadwy ac yn cwrdd anghenion 

fforddiadwy oedran sbesiffig. Mae amodau ar y caniatâd amlinellol (sydd hefyd ar y 

penderfyniad apêl) yn sicrhau y byddai’r unedau ond ar gael ar gyfer pobol sydd dros 

55. Yn sgil hyn mae’r cyfraniad ariannol yn parhau i fod yn dderbyniol ac yn 

berthnasol i’r datblygiad, ac mae’r Uned Strategol Tai wedi cadarnhau hyn. Yn dilyn 

y broses ymgynghori statudol ar y cais hwn nid oedd gan yr Uned Strategol Tai 

unrhyw wrthwynebiad i’r bwriad. Ystyrir felly fod y cais yn unol â pholisi CH4. 

 

5.8  Mae gwrthwynebwyr yn cwestiynu’r angen am y math yma o lety yn yr ardal gan nad 

oes unrhyw gychwyn wedi bod ar y datblygiad ers yr apêl nac ers y caniatâd 

amlinellol blaenorol. Nododd yr Arolygydd, mewn perthynas â’r cais oedd yn destun 

yr apêl, bod Cyngor Gwynedd wedi cadarnhau, o ystyried tueddiadau demograffig, y 

bydd galw cynyddol am ddarpariaeth o’r math hwn. 

 

5.9  Mae datblygiad o’r math yma yn parhau i gyd fynd a Strategaeth Partneriaeth Tai 

Gwynedd a  Strategaeth Comisiynu Pobl Hŷn. Mae unrhyw fuddsoddiad preifat o’r 

fath  yn lleihau’r angen  i’r Cyngor fuddsoddi ei hun ac yn cynnig dewis i rai pobl 

hŷn i allu symud i lety addas ar eu cyfer. Roedd cydnabyddiaeth yn ystod y ceisiadau 

blaenorol bydd cynnydd sylweddol  dros y 15 mlynedd nesaf yn nifer poblogaeth 

pobl hŷn Gwynedd a’r angen am amrediad eang o lety addas i gyfarch eu hangen, ac 

mae hyn yn parhau. 

 

5.10  Mae gwybodaeth o gyfrifiad 2011 yn dangos bod 31.4% o boblogaeth ward Criccieth 

yn 65 mlwydd oed neu’n hyn. O ran y grŵp oedran fyddai’n gymwys i fyw yn yr 

unedau arfaethedig, sef pobl sy’n 55 mlwydd oed neu’n uwch, nodai’r Cyfrifiad bod 

45.8% o boblogaeth ward Criccieth yn perthyn i’r categori hwn. Nodir fod 
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poblogaeth Gwynedd yn parhau i heneiddio ac mae rhagolygon poblogaeth 

Llywodraeth Cymru sail-2011 yn cefnogi hyn (seiliedig ar wybodaeth ar wefan Stats 

Wales): 

 

Amcanestyniad o gyfradd cynnydd y grwpiau oedran penodol (o’u cymharu â ffigyrau 

sail-2011) ar gyfer y blynyddoedd dethol  - Gwynedd 

 

 2011 2016 2021 2026 2031 2036 

Plant (0 – 15 

mlwydd oed)  
- -2.8% -1.5% -1.9% +1.0% +2.6% 

Poblogaeth 

sydd yn 65 

mlwydd neu’n 

hŷn 

- +8.8% +13.3% +19.7% +27.1% +31.8% 

Cyfanswm 

poblogaeth  
- +1.3% +3.0% +5.0% +6.9% +8.2% 

 

 

Amcanestyniad o ganran y boblogaeth fydd yn perthyn i’r grwpiau oedran penodol yn y 

blynyddoedd dethol (sail-2011) - Gwynedd 

 

 2011 2016 2021 2026 2031 2036 

Plant (0 – 15 

mlwydd oed)  
17.2% 16.5% 16.4% 16.0% 16.2% 16.3% 

Poblogaeth 

sydd yn 65 

mlwydd neu’n 

hŷn 

20.8% 22.4% 22.9% 23.8% 24.8% 25.4% 

Cyfanswm 

poblogaeth  
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

5.11 Credir fod y wybodaeth yma yn ddigon i brofi bod yr angen yn parhau yn yr ardal ac 

nid yw’n ymddengys bod yna unrhyw newid materol mewn amgylchiadau ers y 

caniatadau blaenorol a fyddai’n cyfiawnhau gwrthod y cais. Ystyrir fod y cais yn unol 

â pholisïau C1, C3 a CH4 ac yn cefnogi ac yn cyd fynd gyda strategaethau’r Cyngor 

sy’n ymwneud gyda darparu llety ar gyfer pobl hyn. 

  

Dyluniad a Mwynderau gweledol a phreswyl. 

 

5.12  Mae polisïau B3, B4, B22, B23, B25 a CH4 yn ystyriaeth ar gyfer yr agwedd hon o'r 

cais. Nid yw’r cais yma yn golygu unrhyw newid i’r cynlluniau sydd eisoes wedi 

derbyn caniatâd drwy apêl na’r caniatâd cynllunio amlinellol a ganiatawyd wedi 

hynny. 

 

5.13  Mae effaith weledol y datblygiad sydd yn cynnwys effaith ar yr ardal gadwraeth, 

adeiladau rhestredig a'r strydlun eisoes wedi cydnabod yn dderbyniol gan Arolygydd 

Cynllunio. Ers yr apêl mae Gwesty’r George wedi codi estyniad cefn sylweddol ar yr 
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adeilad, ac fe asesir y sefyllfa yma yn ystod y cais amlinellol diweddar. Gan mai 

estyniad cefn oedd wedi ei godi, ni ystyrir y byddai hwn yn newid effaith y 

datblygiad hwn ar y strydlun a’r ardal cadwraeth i raddfa fyddai’n arwain at wrthod y 

cais.   

 

5.14  Mae pryderon y gwrthwynebwyr wedi eu cydnabod ac wedi derbyn ystyriaeth lawn 

ac nid oes unrhyw dystiolaeth arall i ddangos fod newid materol wedi bod mewn 

amgylchiadau nac mewn polisi cynllunio ers y caniatâd blaenorol. Felly ystyrir fod y 

datblygiad yn parhau i fod yn dderbyniol ac yn cydymffurfio gyda pholisïau B3, B4, 

B22, B23, B25 a CH4. 

 

Datganiad Ieithyddol  
 

5.15  Cyflwynwyd Datganiad Ieithyddol cyfredol fel rhan o’r cais a gynhwysai 

gwybodaeth benodol ynglŷn â’r ardal a phoblogaeth leol ag effaith y datblygiad ar 

faterion perthnasol. Mae’r adroddiad yn cydnabod pwysigrwydd yr iaith Gymraeg a’r 

ystyriaeth y dylid ei rhoi i’r holl ystyriaethau perthnasol. 

 

5.16  Mae Polisi A2 yn datgan y gwrthodir cynigion a fyddai oherwydd eu maint, eu 

graddfa neu eu lleoliad yn achosi niwed arwyddocaol i gydlyniad cymdeithasol, 

ieithyddol neu ddiwylliannol cymunedau. Ni ystyrir fod y bwriad hwn ar raddfa 

anaddas i’r gymuned leol ac na fyddai ychwaith yn achosi niwed arwyddocaol i 

gydlyniad cymdeithasol, ieithyddol na diwylliannol Criccieth. Mae angen 

cydnabyddedig am dai o’r math arbennig hwn yn yr ardal ac o fewn y Sir ac ystyrir y 

gall y bwriad gyfrannu at yr angen hwn. Mae gan Criccieth wasanaethau cymunedol 

da a chysylltiadau hwylus i Borthmadog a Pwllheli. Oherwydd natur arbennig y 

datblygiad hwn ar gyfer oedran ac angen penodol, ni ragwelir y byddai’r math hwn o 

ddatblygiad yn denu prynwyr yn chwilio am ail gartref. 

 

5.17 Erbyn hyn mae cadarnhad wedi ei dderbyn gan yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd eu 

bod yn fodlon gyda chynnwys y Datganiad Ieithyddol a gyflwynwyd, ac mae’r 

sylwadau ganddynt yn datgan fod Criccieth wedi cael ei adnabod fel Canolfan Leol 

yn y Cynllun Datblygu Unedol, sy’n golygu bod y raddfa o ddatblygiad a fwriedir yn 

rhesymol. Nodir hefyd fod y dystiolaeth ddiweddaraf yn cadarnhau nad yw’r sefyllfa 

sy’n ymwneud gyda’r galw am y math yma o lety wedi newid ers y caniatâd 

diwethaf. Cadarnhawyd fod y datblygiad hefyd yn gyson gyda strategaethau 

amrywiol gan y Cyngor a’i bartneriaid sy’n ymwneud gyda darparu’r math yma o 

unedau ar gyfer lletya pobl hyn o fewn y Sir. 

 

5.18 Ymhellach i’r Datganiad Ieithyddol a Chymunedol diwygiedig a gyflwynwyd gan yr 

asiant ar y 01.07.2016, mae’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd wedi cadarnhau fod y 

datganiad diweddaraf yma yn seiliedig ar wybodaeth gyfredol o Gyfrifiad 2011ac 

sy’n ymwneud gyda ward Criccieth. Mae’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd hefyd yn 

cadarnhau y credir y byddai’r datblygiad yn debygol o gynorthwyo i gadw aelwydydd 

50+ mlwydd all fod yn siarad Cymraeg yn yr ardal, ac ar y sail mai aelwydydd 

cyfredol fydd yn fwy na thebyg yn symud i’r unedau newydd, gallai hynny olygu 

rhyddhau tai i aelwydydd lleol eraill. Yn ei dro gall hyn gyfrannu i greu neu gynnal 

cymuned o aelwydydd cymysg eu hoedran, cynnig cyfleoedd gwaith ar y safle a chael 

effaith bositif ar siopau ac ati yng Nghriccieth a’r cyffiniau. 

 

5.19 I’r perwyl hyn, ni chredir fod y bwriad yn groes i Bolisi A2 gan na ystyrir y byddai’r 

datblygiad yn cael effaith andwyol ar yr iaith nac yn cael effaith negyddol ar y 

gymuned. Mae hyn hefyd yn unol gyda’r Canllawiau Cynllunio Atodol: Cynllunio a’r 

Iaith Gymraeg.  
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Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.20  Mae Polisïau CH33 a CH36 yn ymwneud gyda diogelwch ar ffyrdd a strydoedd a 

chyfleusterau parcio ceir preifat. Nid yw’r cais yma yn cynnwys unrhyw newid i’r 

hyn a ganiateir yn y cais blaenorol o ran darparu mynedfa gerbydol addas i’r safle ac 

i’r ardal a bod y rhwydwaith ffyrdd presennol yn gallu ymdopi gyda’r traffig sy’n 

deillio o’r datblygiad.  Nid oes gan yr Uned Priffyrdd unrhyw wrthwynebiad i 

ymestyn y cyfnod amser. Mae pryderon y gwrthwynebwyr wedi eu cydnabod ac wedi 

derbyn ystyriaeth lawn ond nid oes unrhyw dystiolaeth i ddangos newid materol 

mewn amgylchiadau ers y caniatâd blaenorol. Gydag amodau ystyrir fod y bwriad yn 

unol â Pholisi CH33 a CH36 CDUG. 

 

Materion Isadeiledd. 

 

5.21  Yn ystod cyfnod y cais amlinellol blaenorol, roedd Network Rail wedi gofyn am 

gyfraniad ariannol trwy unai rwymedigaeth cynllunio neu’r Ardoll Seilwaith 

Cymunedol er mwyn lleihau effaith y datblygiad ar y rhwydwaith trên. Roedd rhaid i 

unrhyw gyfraniad fod yn berthnasol i’r cais sydd dan sylw. Nid oedd unrhyw 

dystiolaeth wedi ei gyflwyno gan Network Rail i ddangos y byddai'r rhwydwaith 

presennol yn anaddas neu yn is safonol ar gyfer nifer uwch o ddefnyddwyr a all 

ddeillio yn uniongyrchol o’r datblygiad yma. Yn ychwanegol nid oedd tystiolaeth y 

bydd y datblygiad hwn yn cael effaith negyddol uniongyrchol ar y rhwydwaith trên. 

Yn sgil hyn ni ystyrir fod y dymuniad yma wedi bod yn hollol resymol  angenrheidiol 

ar gyfer y datblygiad hwn. Ni dderbyniwyd ymateb gan Network Rail i’r cais 

gerbron, ac i’r perwyl hyn ac ar sail yr uchod, ystyrir fod yr un sefyllfa yn parhau. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1  Mae’r gwrthwynebiadau gan drigolion lleol wedi derbyn ystyriaeth lawn fel y 

nodwyd uchod. Ar sail yr asesiad uchod ac wedi ystyried yr holl faterion perthnasol 

gan gynnwys y gwrthwynebiadau, ni ystyrir fod y bwriad o ymestyn yr amser a roddir 

ar ganiatâd amlinellol C13/0028/35/AM er mwyn cyflwyno’r materion a gadwyd yn 

ôl  yn groes i’r polisïau na’r canllawiau lleol a chenedlaethol a nodir o fewn yr 

asesiad ac nad oes unrhyw faterion cynllunio perthnasol eraill sy’n datgan i’r 

gwrthwyneb. Ar sail yr uchod credir fod y bwriad yn parhau i fod yn dderbyniol yn 

ddarostyngedig i amodau perthnasol ac fel a roddwyd ar y cais amlinellol a 

ganiatawyd yn flaenorol. 

 

7. Argymhelliad:  

 

7.1 Caniatáu’r cais gyda’r amodau cynllunio isod a’r cytundeb 106 gwreiddiol 

 

 1. 5 mlynedd. 

 2. Cyflwyno materion a gadwyd yn ôl (edrychiad a thirweddu) o fewn tair blynedd. 

 3. Cyfyngu defnydd yr unedau i bobol dros 55. 

 4. Deunyddiau a gorffeniadau. 

 5. Mynediad a pharcio. 

 6. Manylion coed. 

 7. Tirweddu. 

 8. Cyflwyno cynllun gwaredu llysiau’r dial. 

 9. Dwr Cymru 

 10. Datblygiad yn cydymffurfio gyda chynlluniau a gymeradwywyd.  
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Cais Rhif: C16/0360/41/LL 

Dyddiad Cofrestru: 08/04/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanystumdwy 

Ward: Llanystumdwy 

 

Bwriad: AIL GYFLWYNIAD A DIWYGIAD O GAIS A WRTHODWYD O DAN C16/0091/41/LL I 

GODI TŶ FFORDDIADWY AR SAFLE EITHRIO GWLEDIG 

Lleoliad: TIR GER / LAND ADJ. - Y DOLYDD, 4, GLASFRYN TERRACE, PENCAENEWYDD, 

PWLLHELI, GWYNEDD, LL53 6RB 

 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  DIRPRWY’R HAWL I’R UWCH REOLWR CYNLLUNIO I GANIATÁU’R 

CAIS YN DDAROSTYNGEDIG I ARWYDDO CYTUNDEB 106 I SICRHAU 

FOD Y TŶ YN DY FFORDDIADWY AR GYFER ANGEN LLEOL AC I 

AMODAU PERTHNASOL. 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn yw hwn i adeiladu tŷ annedd deulawr (3 llofft) gyda tho pits ar safle 

eithrio gwledig.  Bwriedir defnyddio llechi i doi’r datblygiad gyda’r waliau allanol 

wedi eu rendro’n llyfn gyda lliw gwyn. 

 

1.2 Mae’r cais yma yn ail gyflwyniad a diwygiad o gais a wrthodwyd o dan gyfeirnod 

C16/0091/41/LL ar gyfer codi eiddo ar y safle. Gwrthodwyd y cais blaenorol yma 

oherwydd nad oedd y tŷ oedd yn destun y cais wedi ei gyflwyno fel cais am dy 

fforddiadwy, ac oherwydd bod ei faint yn fwy na’r hyn a ganiateir fel tŷ fforddiadwy. 

 

1.3 Yn ôl y cynlluniau llawr a bloc diwygiedig sydd i raddfa, byddai’r eiddo yn mesur 

oddeutu 9m wrth 9m a 4.2m i’r bondo a 7.3m i’r crib. Yn fewnol byddai’r 

arwynebedd llawr yn mesur oddeutu 92m2 a’r modurdy cysylltiol yn 15m2. 

 

1.4 Mae’r safle wedi ei leoli o fewn pentref gwledig Pencaenewydd, ar lain o dir sy’n 

ffurfio rhan o ardd eiddo a adnabyddir fel rhif 4 Glasfryn Terrace, Pencaenewydd, ac 

mae mewn clwstwr o adeiladau sydd wedi eu lliwio yn goch ar y map ac sy’n 

cynnwys gweddill teras Glasfryn a 2 eiddo pâr a thŷ Capel. Mae mynedfa gerbydol 

bresennol heibio blaen Teras Glasfryn tua safle’r cais, ac mae bwriad agor mynedfa 

newydd oddi ar y trac yma union ger mynedfa bresennol i eiddo Rhif 4. Byddai hyn 

yn galluogi creu mynedfa a darparu lle parcio a throi i’r eiddo newydd yma yn union 

o’i flaen. 

 

1.5 Mae’r bwriad yn golygu dymchwel adeilad allanol gyda tho llechi presennol sydd yn 

bodoli ar y safle. 

 

1.6 Ynghlwm a’r cais fe gyflwynwyd Datganiad Cynllunio, Dylunio a Mynediad, sy’n 

datgan fod y bwriad ar gyfer codi ty fforddiadwy newydd ar y safle. Mae’r datganiad 

hefyd yn cadarnhau fod y cais yma yn sbeciannol, ond y byddai ar gael i’w werthu i 

deuluoedd lleol sydd yn gymwys ar gyfer ty fforddiadwy. 

 

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  Yn sgil Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 mae'n ofynnol i'r 

Cyngor ymgymryd â datblygu cynaliadwy yn ogystal â chymryd pob cam rhesymol 

wrth arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r amcanion datblygu cynaliadwy (neu lesiant). 

Mae'r adroddiad hwn wedi’i baratoi gan ystyried dyletswydd y Cyngor a'r 'egwyddor 

datblygu gynaliadwy', fel sydd wedi’i ddatgan yn Neddf 2015, ac wrth ffurfio'r 

argymhelliad mae'r Cyngor wedi ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu 

diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau. 

Ystyrir na fyddai unrhyw effaith sylweddol nac annerbyniol ar gyflawni’r amcanion 

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

C1 LLEOLI DATBLYGIAD NEWYDD 

Tir o fewn ffiniau datblygu trefi a phentrefi a ffurf ddatblygedig pentrefi gwledig fydd y 

prif ffocws ar gyfer datblygiadau newydd. Gwrthodir adeiladau, adeiladweithiau a 

chyfleusterau atodol newydd yng nghefn gwlad ar wahân i ddatblygiad sy’n cael ei ganiatáu 

gan bolisi arall yn y Cynllun. 

 

POLISI CH5 - TAI NEWYDD MEWN PENTREFI GWLEDIG 

Caniatáu datblygiad preswyl sy’n cynnwys un neu ddwy uned yn unig mewn Pentrefi 

Gwledig ar safleoedd penodol yn os gellid cydymffurfio â meini prawf sy’n berthnasol i 

angen lleol am y datblygiad, effaith ar y dirwedd, a nodweddion penodol y safle. 

 

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. 

CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT 

Gwrthodir cynigion am ddatblygiadau newydd, i 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. Rhoddir ystyriaeth i hygyrchedd gwasanaeth cludiant cyhoeddus, y 

gallu i gerdded a beicio o safle a phellter y safle at faes parcio cyhoeddus. Os oes angen lle i 

barcio oddi ar y stryd ac nad yw’r datblygwr yn cynnig cyfleusterau parcio ar y safle neu na 
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ellir manteisio ar y ddarpariaeth barcio bresennol, caniateir cynigion os bydd y datblygwyr 

yn cyfrannu at y gost o wella hygyrchedd y safle neu ddarparu'r llefydd parcio 

angenrheidiol ar safle arall gerllaw. 

 

Canllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy 2009 

Canllaw Cynllunio Atodol: Tai newydd mewn Pentrefi Gwledig 2010 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 8, (2015)  

Nodyn Cyngor Technegol (TAN 2) “Cynllunio a Thai Fforddiadwy” (Mehefin, 2006). 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

  

3.1 C16/0091/41/LL - Cais i godi ty ar safle eithrio gwledig – GWRTHOD  11.03.2016 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Gwrthwynebu oherwydd mae’r ffordd heibio’r tai yn 

anaddas ac mae’r tir yn gallu gorlifo ac effaith hyn ar y tai 

cyfagos, nid yw’r ty bwriedig yn cydweddu a’r rhes o dai 

teras carreg bresennol. 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad i'r bwriad. 

 

Argymhellir cynnwys amodau parthed darparu llecynnau 

parcio a modd o droi o fewn y cwrtil, os caniateir y cais. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Sylwadau cyffredinol 

 

Dŵr Cymru:  No development shall commence until a drainage Scheme for 

the site has been submitted to and approved in writing by the 

local planning authority. 

 

Uned Bioamrywiaeth:  Dim pryderon bioamrywiaeth. 

 

Uned Llwybrau:  Mae’r adran Cefn Gwlad a Mynediad yn awyddus i sicrhau 

bydd llwybr cyhoeddus rhif 87 Llanystumdwy yn cael ei 

warchod yn ystod a hefyd ar ddiwedd y datblygiad yma. 

 

Tai Fforddiadwy:  Mae’r bwriad yn cyfarch angen ar gyfer tai fforddiadwy yn yr 

ardal. 

 

Tai Teg:  Heb ymateb 

 

Uned Draenio Tir:  Heb ymateb 

 

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

Mae’r cyfnod hysbysebu wedi dod i ben a derbyniwyd 

gohebiaeth yn gwrthwynebu’r bwriad ar y seiliau canlynol:- 

 Mynedfa anaddas 

 Gorlifo/ tir gwlyb 

 Nid yw’r tir wedi ei glustnodi ar gyfer datblygiad 
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5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad   

 

5.1 Mae’r safle wedi ei leoli o fewn cyffiniau Pentref Gwledig Pencaenewydd. Yn y 

pentrefi gwledig, caniateir cynigion ar safleoedd addas ar gyfer datblygiadau preswyl 

sy’n cynnwys un neu ddwy uned yn unig o dan bolisi CH5 CDUG. Bydd rhaid i’r 

cynigion gydymffurfio a holl feini prawf y polisi. 

 

5.2 Nodweddir Pentrefi Gwledig gan gymeriad cymdeithasol ac amgylcheddol sensitif 

iawn ynghyd a lefel gymharol gyfyngedig o wasanaethau a chyfleusterau. Ar y cyfan 

maent yn fychan o ran maint, y rhan fwyaf wedi ei lleoli yng nghefn gwlad un ai 

mewn cnewyllyn clos o dai neu yn wasgaredig dros ardal ehangach. Mae pob Pentref 

Gwledig wedi ei ddangos ar fap mewnosodiad yn y CDU trwy liwio’ adeiladau 

perthnasol mewn coch. 

 

5.3  Mae posib lleoli tai newydd drwy fewnlenwi rhwng yr adeiladau sydd wedi eu lliwio 

neu ar safle yn union gerllaw. Diffinnir safle fel bwlch bychan mewn llinell barhaol o 

ddatblygiad adeiledig lle mae posib lleoli un neu ddau o dai. Mae’n ofynnol i safle yn 

union gerllaw eiddo a liwiwyd yn goch fod yn safle sy’n gorgyffwrdd a chwrtil yr 

eiddo hwnnw a bod y datblygiad yn gwneud defnydd gorau o’r safle ac nid yn groes i 

batrwm datblygu’r pentref. 

 

5.4 Yn yr achos yma, mae’r safle wedi ei leoli o fewn cwrtil gardd eiddo pen teras 

presennol sydd wedi ei liwio’n goch o fewn y pentref, gydag eiddo arall wedi ei 

liwio’n goch union gyferbyn. Mae caeau amaethyddol yn gorgyffwrdd 2 ochr y safle, 

eiddo rhif 4 ar un ochr, a thrac mynediad amaethyddol (sydd hefyd yn llwybr 

cyhoeddus) yn rhedeg ar hyd yr ochr arall. Ystyrir fod y safle yn addas yn nhermau ei 

leoliad a pherthynas gyda thai eraill a phatrwm datblygu cyffredinol y pentref. Ystyrir 

y byddai’r plot yn gadael digon o ardd ar ôl i eiddo rhif 4 sy’n gymharol i’r hyn sydd 

gan weddill y teras. 

 

5.5 Mae’n rhaid i’r tai a adeiladir mewn Pentrefi Gwledig fod yn fforddiadwy heddiw ac 

ar gyfer y dyfodol, ac i’r perwyl hyn mae’n ofynnol profi angen ar gyfer uned 

fforddiadwy yn y pentref, bod maint yr annedd yn adlewyrchu’r angen penodol am dy 

fforddiadwy o safbwynt maint cyffredinol yr eiddo a nifer o ystafelloedd gwely, a bod 

trefniadau boddhaol ar gael i gyfyngu meddiannaeth y ty yn y lle cyntaf ac am byth i 

rai sydd ag angen am dy fforddiadwy. 

 

5.6  Yn wahanol i’r cais blaenorol, mae’r bwriad y tro yma wedi ei gyflwyno fel ty 

fforddiadwy sydd o faint fforddiadwy ar gyfer angen fforddiadwy cyffredinol. Er mai 

cais sbeciannol ydyw, heb deulu penodol mewn golwg, mae angen clir yn bodoli ar 

gyfer y math yma o eiddo yn yr ardal yma. Mae cyfanswm arwynebedd llawr yr eiddo 

yn llai na’r 100mm sgwâr a ganiateir ar gyfer tai 3 llofft, ac mae’r modurdy yn llai 

na’r 20m sgwâr a ganiateir hefyd. 

 

5.7 Ar sail yr uchod felly ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio gyda holl feini prawf 

polisi CH5 a Chanllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy (2009) sy’n sicrhau mai 

tai ar gyfer angen lleol cymunedol fforddiadwy sy’n cael eu caniatáu o fewn 

lleoliadau addas o fewn pentrefi gwledig. 
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Mwynderau gweledol  
 

5.8 Mae’r tŷ arfaethedig o ddyluniad deulawr gyda modurdy cysylltiol a llawr 

ychwanegol yn nho’r modurdy. Ni ystyrir fod y bwriad o ran maint a dyluniad yn 

golygu gorddatblygiad o’r safle, ac ystyrir ei fod yn gweddu i’w leoliad ar ddiwedd 

rhes o dai presennol. Byddai’r eiddo bwriedig wedi ei leoli oddeutu 5.5m i ffwrdd o 

dalcen rhif 4, gyda gardd o’i gwmpas, yn ogystal â sicrhau fod llecynnau parcio a 

gardd yn parhau i fodoli ar gyfer rhif 4. 

 

5.9 Byddai to’r datblygiad yn cael ei orchuddio gyda llechi a bwriedir defnyddio rendr 

llyfn hufen ar y waliau allanol.  Ystyrir bod y deunyddiau yma yn addas ac yn 

gweddu i’r ardal.  Ystyrir felly fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt Polisïau B22 a 

B25 CDUG. 

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

 

5.10 Mae’r safle wedi ei leoli o fewn cwrtil presennol eiddo’r ymgeisydd, ac mae caeau 

amaethyddol ar 2 ochr y safle a thrac/llwybr cyhoeddus ar yr ochr arall. Mae’r safle 

wedi ei leoli o fewn cwrtil ty pen y teras, ac y bydd lleoliad yr eiddo bwriadedig mwy 

neu lai yn cydweddu a llinell datblygu’r teras, ac felly yn annhebygol o gael effaith 

sylweddol ar unrhyw un o’r tai teras. Mae 2 dy bâr wedi ei leoli ar gyffordd y trac 

mynedfa a’r briffordd, ond mae’r tai eu hunain oddeutu 15m i ffwrdd o’r safle, a’u 

gerddi cefn oddeutu 7m i ffwrdd. Nid yw’r eiddo bwriadedig yn wynebu’r tai na’r 

gerddi yma yn uniongyrchol, ac ni ystyrir y byddai’n achosi unrhyw or-edrych 

uniongyrchol na sylweddol. Mae ty’r Capel hefyd wedi ei leoli oddeutu 7-10m i 

ffwrdd, ond yn yr un modd nid yw’r eiddo bwriedig na’r ty presennol yn wynebu ei 

gilydd nac yn debygol o achosi effaith goredrych ar ei gilydd. 

 

5.11 Ystyrir felly fod y bwriad yn cydymffurfio â gofynion polisi B23 o’r CDUG sy’n 

ymwneud a sicrhau preifatrwydd rhesymol i ddefnyddwyr a’r eiddo sydd gerllaw.  

 

Materion trafnidiaeth a mynediad  
 

5.12 Mae’r bwriad yn golygu darparu mynedfa oddi ar drac presennol sydd hefyd yn 

llwybr cyhoeddus sy’n rhedeg heibio blaen y teras o dai presennol, a darparu 

llecynnau parcio a throi ar gyfer yr eiddo bwriadedig, yn ogystal â chadw llefydd 

parcio presennol i rif 4. Mae’r trac presennol yma yn cael defnydd gan gerbydau yn 

barod. Derbyniwyd sylwadau’r Uned Drafnidiaeth ac nid oes gwrthwynebiad 

ganddynt i’r bwriad. Mae’r Uned Llwybrau wedi cadarnhau nad oes gwrthwynebiad 

i’r bwriad ar y sail fod y llwybr yn cael ei warchod ar hyd yr adeg. Ar sail hyn ac ar 

sail sylwadau'r Uned Drafnidiaeth felly, ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio a 

gofynion polisïau CH33 a CH36 o’r CDUG sy’n ymwneud a sicrhau diogelwch 

ffyrdd a chael nifer digonol o lefydd parcio o fewn y safle. 

 

Materion Bioamrywiaeth 

 

5.13 Ymgynghorwyd gyda’r Uned Bioamrywiaeth ar y bwriad ac nid oedd ganddynt 

unrhyw wrthwynebiad i’r bwriad. Ystyrir felly fod y bwriad yn dderbyniol o ran 

Bioamrywiaeth ac nid yw’n groes i ofynion polisi B20 o’r CDUG. 
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Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.14 Yn dilyn cyfnod o ymgynghoriad cyhoeddus, derbyniwyd gwrthwynebiadau yn 

ymwneud a materion priffyrdd, gorlifo a safbwynt polisi cynllunio’r safle. Ystyrir fod 

yr adroddiad uchod yn delio gyda’r materion priffyrdd a safbwynt polisi cynllunio. 

Nodir nad yw’r safle wedi ei leoli o fewn parth llifogi, ac ni chodwyd unrhyw 

bryderon ynglŷn â thir gwlyb na gorlifo gan Gyfoeth Naturiol Cymru yn eu hymateb 

i’r cais. Mae Dŵr Cymru wedi gofyn am amod safonol yn ymwneud gyda draenio’r 

safle ond heb godi unrhyw bryderon am addasrwydd y safle ar gyfer ei ddatblygu. 

Mae’r Awdurdod Cynllunio wedi ymgynghori gydag Uned Draenio Tir y Cyngor, 

ond heb dderbyn ymateb hyd yn hyn. Ni ystyrir felly fod unrhyw dystiolaeth i 

swyddogion wrthwynebu’r cais ar y sail yma. 

 

6.    Casgliadau: 

 

6.1 Ni ystyrir fod y bwriad yn groes i unrhyw bolisi perthnasol sydd wedi ei nodi yn yr 

adroddiad ac nid yw’r bwriad yn debygol o achosi 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 y ty yn dy fforddiadwy ar gyfer angen lleol ac i 

amodau perthnasol yn ymwneud â: 

 

1 5 mlynedd 

2 Yn unol â’r cynlluniau 

3 Llechi ar y to 

4 Deunyddiau 

5 Tynnu hawliau a ganiateir 

6 Amod cynllun draenio - Dwr Cymru 

7 Darparu llecynnau parcio a throi o fewn y cwrtil 

8 Amod Dwr Cymru 

9 Amod gwarchod llwybr 
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Rhif:    6 
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Cais Rhif: C16/0407/41/LL 

Dyddiad Cofrestru: 13/05/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanystumdwy 

Ward: Llanystumdwy 

 

Bwriad: CAIS AR GYFER CREU SAFLE CARAFANAU TEITHIOL NEWYDD 17 UNED, AIL 

LEOLI 2 UNED STATIG BRESENNOL A CHODI BLOC TOILEDAU 

Lleoliad: SWN Y DON, AFONWEN, CHWILOG, PWLLHELI, GWYNEDD, LL53 6TA 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  GWRTHOD  

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r cais yn gais llawn i greu maes carafanau teithiol ar gyfer 17 carafán symudol 

ynghyd a chodi adeilad unllawr i gynnwys toiledau/adnoddau ymolchi, nodir hefyd y 

bwriad o symud dwy garafán statig o’u lleoliad presennol i leoliad newydd. 

 

1.2 Mae’r safle wedi ei leoli ar dir agored ar gyrion Afonwen ac yn weddol agos i’r traeth 

a’r rheilffordd gyda mynediad tuag at y safle i lawr ffordd gul bresennol oddiar 

briffordd yr A497. 

 

1.3 Mae’r bwriad yn golygu creu 17 llain ar gyfer yr unedau wedi eu gosod mewn rhes 

gyferbyn a'i gilydd a chodi adeilad newydd i gynnwys toiledau a chawodydd. Mi 

fyddai’r adeilad yma yn mesur 11.1m x 3.6m, gyda waliau rendr a tho llechi naturiol. 

Bwriedir codi clawdd pridd gyda gwrych o blanhigion cynhenid ar ffin ogleddol y 

safle er mwyn ei warchod tra bod dwy garafan statig bresennol ger y tŷ i’w symud i 

leoliad newydd ymhellach i ffwrdd o’r eiddo. 

 

1.4 Derbyniwyd Datganiad Ieithyddol a Chymunedol gyda’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 Yn sgil Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 mae'n ofynnol i'r 

Cyngor ymgymryd â datblygu cynaliadwy yn ogystal â chymryd pob cam rhesymol 

wrth arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r amcanion datblygu cynaliadwy (neu lesiant). 

Mae'r adroddiad hwn wedi’i baratoi gan ystyried dyletswydd y Cyngor a'r 'egwyddor 

datblygu cynaliadwy', fel sydd wedi’i ddatgan yn Neddf 2015, ac wrth ffurfio'r 

argymhelliad mae'r Cyngor wedi ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu 

diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau. 

Ystyrir na fyddai unrhyw effaith sylweddol nac annerbyniol ar gyflawni’r amcanion 

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

  

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

POLISI A2 - GWARCHOD GWEAD CYMDEITHASOL, IEITHYDDOL A 

DIWYLLIANNOL CYMUNEDAU - Diogelu cydlyniad cymdeithasol, ieithyddol 
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neu ddiwylliannol cymunedau rhag niwed arwyddocaol oherwydd maint, graddfa, neu 

leoliad cynigion. 

 

             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 mwynderau’r ardal leol. 

 

POLISI B27 - CYNLLUNIAU TIRLUNIO - Sicrhau fod cynigion a ganiateir yn 

ymgorffori tirlunio meddal/caled o safon uchel sy’n briodol ar gyfer y safle ac sy’n 

ystyried cyfres o ffactorau sy’n anelu i osgoi niwed i nodweddion cydnabyddedig. 

 

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 D16 - DARPARU SAFLEOEDD CARAFANAU GWYLIAU SEFYDLOG 

A SIALES GWYLIAU NEWYDD - Gwrthod cynigion i ddatblygu safleoedd newydd 

ar gyfer unedau carafanau gwyliau sefydlog (carafanau sengl neu ddwbl) neu siales 

gwyliau. 

    

 POLISI D19 - SAFLEOEDD NEWYDD AR GYFER CARAFANAU TEITHIOL, 

GWERSYLLA AC UNEDAU TEITHIOL - Caniatáu cynigion i ddatblygu safleoedd 

carafanau teithiol, gwersylla neu unedau teithiol newydd os gellir cydymffurfio gyda 

meini prawf penodol yn ymwneud gyda dyluniad, gosodiad a gwedd a lleoliad y 

datblygiad, rhwydwaith priffyrdd a mynediad digonol, defnydd dibenion teithiol yn 

unig, effaith gronnol safleoedd carafanau teithiol, gwersylla ac unedau teithiol 

presennol a gallu rhesymol y cyffiniau i gynnwys datblygiadau o’r fath.   

 

 Canllaw Cynllunio Atodol: Llety Gwyliau 

 

            Canllaw Cynllunio Atodol: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 8, 2016) 

 Pennod 7  - Cynnal yr Economi  

 Pennod 11 - Twristiaeth, Chwaraeon a Hamdden  

 

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio (2016)  

Nodyn Cyngor Technegol 13: Twristiaeth (1997) 

Nodyn Cyngor Technegol 18: Trafnidiaeth (2007) 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Nid yw’n ymddangos fod unrhyw hanes cynllunio perthnasol yn ymwneud â’r safle 

yma. 
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4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Gwrthwynebu ar sail mynediad 

 

Uned Drafnidiaeth: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uned Hawliau Tramwy: 

Argymhellir gwrthod y cais gan nad yw’r ffordd trac sengl 

sy’n arwain at y safle yn addas ar gyfer y math o drafnidiaeth 

a ddaw o ddatblygiad o’r raddfa yma. Tybir fod y 

rhwydwaith ffyrdd lleol hyd at y cylchfan ar yr A497 yn 

addas, a’r 50 medr cyntaf sy’n arwain at y traeth, ond wedi 

hynny mae’r cyfleuon i basio, yn enwedig i ddau gerbyd yn 

tynnu carafán, yn brin iawn. Mae’n bosibl ail ystyried os 

fyddai’r ymgeisydd yn cynnig darparu mannau pasio mewn 

lleoliadau amrywiol ar hyd y ffordd. 

 

Mae’r ffordd yn gul i lawr at y safle, mae pryder y bydd y 

math yma o ddatblygiad yn creu mwy o drafferthion a 

photensial creu achos iechyd a diogelwch i gerddwyr yn 

mynd neu ddod o’r traeth. Nodir hefyd fod y ffordd yma yn 

rhan o brif Lwybr Arfordir Cymru. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Cyngor safonol parthed materion draenio a gwastraff. 

 

Dŵr Cymru: Cyngor safonol. 

 

Uned Bioamrywiaeth: 

 

 

Swyddog Carafanau: 

 

Sylw am leoliad y safle yn agos i safleoedd gwarchodedig 

a’r angen i osod mesurau gwarchod a gwella bioamrywiaeth. 

 

Pryder am gulni’r ffordd fynediad, cyfeiriad at faterion 

iechyd a diogelwch a’r angen am drwydded perthnasol. 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: 

 

Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Mae’r cyfnod hysbysebu wedi dod i ben ac ni 

dderbyniwyd unrhyw ohebiaeth. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

5.1 Egwyddor y datblygiad 

 

5.1.1 Mae polisi D19 yn datgan y caniateir cynigion i ddatblygu safleoedd carafanau 

teithiol, gwersylla neu unedau teithiol newydd os gellir cydymffurfio gyda’r holl feini 

prawf o fewn y polisi. Credir felly fod  y bwriad mewn egwyddor, yn dderbyniol. 

Mae meini prawf y polisi yma yn ymwneud yn bennaf â sicrhau fod y safle yn un 

anymwthiol ac na fyddai’n achosi niwed arwyddocaol i ansawdd gweledol y dirwedd, 

ei fod yn agos i’r rhwydwaith priffyrdd ag y gellir darparu mynediad digonol heb 

achosi niwed arwyddocaol i gymeriad a nodweddion y dirwedd, fod y safle i ddiben 

teithiol yn unig ac effaith gronnol safleoedd carafanau teithiol. Trafodir yr agweddau 

yma yng ngweddill yr asesiad o’r cais hwn. 

 

5.2       Mwynderau gweledol 

 

5.2.1 Er bod y safle mewn lleoliad gweddol agored ac yn agos i’r arfordir nid yw o fewn 

unrhyw ddynodiad tirlun ffurfiol. Gwelir hefyd fod coed presennol yn wasgaredig 

gerllaw ac yn agos i’r ffordd fynediad sydd yn arwain at y safle. 
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5.2.2 Mae bwriad i godi clawdd pridd ar ran o ffin ogleddol y safle fyddai wedi ei blannu 

gyda gwrych o goed/llwyni cynhenid. Mi fyddai hyn o fudd i warchod mwynderau 

gweledol y safle a’r ardal gyfagos ac felly o safbwynt yr elfen yma, ni chredir fod y 

bwriad yn gwbl annerbyniol ar sail mwynderau gweledol ac felly ni ystyrir ei fod yn 

groes i ofynion polisi B23 na rhan 1 o Bolisi D19. Pe bai’r cais yn dderbyniol o 

safbwynt yr holl agweddau polisi eraill, ystyrir y byddai’n briodol sicrhau cynllun 

tirweddu priodol (yn ogystal â’r gwrych sydd yn rhan o’r cais) er mwyn cynnal a 

gwella mwynderau'r ardal a byddai hyn yn unol gyda Pholisi B27 o’r CDU. 

 

5.3      Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.3.1 Mae ffordd ddi-ddosbarth is-safonol gul yn arwain oddiar y briffordd gyfagos. Mae’r 

ffordd yma wedyn yn rhannu ble gellir cael mynediad at y traeth gerllaw neu trwy 

ffordd breifat tuag at safle’r cais. 

 

5.3.2 Mae’r Uned Drafnidiaeth yn nodi fod 50m cyntaf y ffordd o’r gylchfan ar yr A497 yn 

addas, ond wedi hynny mae’n culhau gan wneud cyfleon basio i gerbydau yn tynnu 

carafanau yn brin. Credir felly fod y bwriad yn y lleoliad yma ag i’r niferoedd a 

nodwyd, yn anaddas ac na fyddai trwy hynny yn cydymffurfio gyda gofynion polisi 

CH33, yn benodol yr ail faen prawf sydd yn datgan “bod y rhwydwaith ffyrdd 

presennol o safon ddigonol i allu delio â'r llif traffig sy’n debygol o ddeillio o’r 

datblygiad newydd”. 

 

5.3.3 Mae pryder am ddiffygion y ffordd fynediad yn cael ei ategu ato gan swyddog 

Carafannau’r Cyngor yn eu sylwadau ar y cais. 

 

5.3.4 Yn ogystal, mae Uned Hawliau Tramwy y Cyngor yn nodi fod y ffordd fynediad yn 

ffurfio rhan o Lwybr Arfordir Cymru ag yn cynnwys llwybr cyhoeddus. Maent yn 

bryderus y byddai gwrthdaro rhwng cerddwyr a cherbydau oherwydd culni’r ffordd. 

 

5.3.5 Mae ail maen prawf  Polisi D19 yn gofyn i unrhyw safle fod yn agos at y rhwydwaith 

priffyrdd ag y  gellir darparu mynediad digonol heb achosi niwed arwyddocaol i 

gymeriad a nodweddion y dirwedd. 

 

5.3.6 Bwriedir defnyddio mynedfa a ffordd bresennol ar gyfer y datblygiad ac fel sydd 

eisoes wedi ei nodi, ystyrir fod mwyafrif y ffordd yn is-safonol ar gyfer y defnydd 

arfaethedig ac nad oes unrhyw addasiadau pellach wedi ei chynnig i’r ffordd yma fel 

rhan o’r cais. Er bod y ffordd ddi-ddosbarth yma yn cychwyn allan gyda lle i ddau gar 

deithio ar y cyd mae’n raddol yn culhau.  Mae Canllaw Cynllunio Atodol: Llety 

Gwyliau'r Cyngor yn ymhelaethu ar hyn ac yn nodi ym mharagraff 34 ei bod yn 

bwysig bod safleoedd newydd yn cael eu lleoli mor agos ag y bo modd i’r prif 

rwydwaith priffyrdd, hynny yw dosbarth A a B, yn arbennig y safleoedd hynny sy’n 

bwriadu dod allan i ffyrdd gwledig di-ddosbarth.  Lonydd trac sengl yw ffyrdd 

gwledig di-ddosbarth fel arfer ac maent yn cael eu hystyried yn anaddas i draffig 

trwm ac ni chefnogir unrhyw gynnig nad yw wedi ei leoli’n agos i’r prif rwydwaith 

priffyrdd ym marn yr Awdurdod Cynllunio Lleol. 

 

5.3.7 Ar sail yr uchod felly, ystyrir fod y ffordd sy’n arwain i’r safle yn is-safonol ac ystyrir 

felly fod y bwriad yn groes i faen prawf 2 o Bolisi D19 a gofynion polisi CH33. 

 

5.4       Unrhyw ystyriaethau eraill 

 

5.4.1 Nid yw’r elfen sydd yn golygu symud dwy garafan statig bresennol i leoliad newydd 

yn gwbl ddealladwy o ran defnydd presennol yr unedau, y defnydd bwriadedig nag 
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ychwaith y lleoliad (hynny yw os ydynt neu os byddent o fewn y cwrtil neu beidio). 

Mae pryder am yr elfen yma o’r cais yn ogystal ag pe bai agweddau eraill y cais wedi 

bod yn dderbyniol o safbwynt polisi yna byddai swyddogion wedi mynd yn ôl at yr 

asiant i gael gwell dealltwriaeth o’r sefyllfa ynglŷn â’r unedau statig a’r bwriad i’w 

symud yn ogystal â’r defnydd bwriadedig (ac os yw yn unol gyda Pholisi D16 a’r 

CCA perthnasol ai peidio). Fodd bynnag, gan fod gwrthwynebiad sylfaenol i brif ran 

y cais ni aethpwyd yn ôl i gadarnhau’r sefyllfa yma ond pe derbynnir cais arall yn y 

dyfodol bydd angen i’r ymgeisydd egluro a chyfiawnhau’r bwriad ynglŷn â’r ddwy 

statig bresennol er mwyn gallu ei asesu yn briodol. Yn ogystal, mi fyddai angen 

cyfiawnhad clir ynglyn a’r defnydd presennol a bwriedig a chadarnhad fod y lleoliad 

diwygiedig o fewn cwrtil yr eiddo presennol neu beidio. 

 

5.5       Materion Ieithyddol a Chymunedol  

 

5.5.1 Cyflwynwyd Datganiad Ieithyddol a Chymunedol fel rhan o’r cais a gofynnwyd i’r 

Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd am sylwadau ar ei gynnwys. Yn eu hymateb maent 

yn datgan y canlynol: 

 

 Mae’r safle tu mewn i ward Llanystumdwy. Yn ôl Cyfrifiad 2011 roedd 77% o 

unigolion 3+ yn gallu siarad Cymraeg. Mae angen cymryd gofal i sicrhau bod 

datblygiadau yn cyfrannu i gadw’r canran dros 70%. 

 

 Mae preswyliaeth mewn carafanau teithiol yn un dros dro ei natur.  Dim ond ar gyfer 

diben gwyliau yn unig fydd y carafanau yn cael eu defnyddio. Oherwydd bydd y 

maes carafanau ar agor am gyfnod o’r flwyddyn mae’n bosib y bydd ymwelwyr yn yr 

ardal trwy gydol y cyfnod hwnnw. Dylid wrth gwrs cofio nad all y system gynllunio 

defnydd tir wahaniaethu yn erbyn unigolion ar sail eu gallu ieithyddol. Ni ddylid 

ceisio rheoli pwy sy’n aros ar y maes carafanau ar sail ieithyddol.  Bydd yr union 

effaith yn dibynnu ar drosiant yr ymwelwyr ar y safle a faint o ddefnydd fyddant yn 

ei wneud o gyfleusterau a gwasanaethau lleol a beth ydi agwedd y busnesau/ 

darparwyr cyfleusterau a gwasanaethau i’r Gymraeg.  Dylid hefyd ystyried y 

potensial i ymwelwyr di-Gymraeg symud i fyw i’r ardal yn barhaol ar ôl bod ar eu 

gwyliau yno. 

 

 Gall y system gynllunio defnydd tir gyfrannu i gynnal a gwarchod treftadaeth 

ddiwylliannol a’r iaith Gymraeg trwy hyrwyddo datblygiadau sy’n creu gwaith yn 

lleol. Mae’r datblygiad arfaethedig yn mynd i gyfrannu i gynnal neu gryfhau’r 

economi leol yn uniongyrchol trwy gyflogi yn lleol ac yn anuniongyrchol trwy 

ychwanegu at wario mewn busnesau lleol eraill. 

 

 Er mwyn uchafu’r effeithiau positif posib awgrymir fod mesurau ymyriadau positif 

yn cael eu hystyried er mwyn gwarchod a hyrwyddo’r iaith Gymraeg yn ystod gam 

gweithredu’r caniatâd cynllunio.  Gall y rhain gynnwys, enw Cymraeg ar y safle, 

arwyddion dwyieithog ar y safle, a darparu gwybodaeth am hanes a diwylliant yr 

ardal. Awgrymir bod rheolwr y safle yn cysylltu gyda’r Fenter Iaith leol (HunanIaith) 

i gael trafodaeth ynglŷn â mesurau a allai ychwanegu gwerth i’r busnes, e.e. defnydd 

o’r Gymraeg wrth hysbysebu’r safle. Gallai’r rheolwr gysylltu hefyd gyda Swyddfa 

Comisiynydd yr Iaith a Busnes Cymru sydd yn gallu rhoi cyngor ymarferol i fusnesau 

sydd am weithredu yn ddwyieithog. 

5.5.2 Gweler felly fod yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd yn credu fod y Datganiad yn 

dderbyniol. Credir felly fod y bwriad yn bodloni gofynion polisi A2 o’r CDU yn 

ogystal â’r CCA perthnasol. 
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6. Casgliadau: 

 

6.1 O ystyried yr uchod ac wedi ystyried yr holl faterion cynllunio perthnasol gan 

gynnwys polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol yn ogystal â sylwadau a 

dderbyniwyd, ni chredir fod y bwriad yn dderbyniol ar sail y materion fel y nodir yn 

yr adroddiad sef y byddai'r datblygiad arfaethedig o’i ganiatáu yn achosi trafnidiaeth 

ychwanegol i ddefnyddio ffordd is-safonol sy'n arwain i'r safle er niwed sylweddol i 

ddiogelwch ffyrdd a cherddwyr y llwybr cyhoeddus 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Gwrthod – rhesymau  

 

 Byddai'r datblygiad arfaethedig o’i ganiatáu yn achosi trafnidiaeth ychwanegol i 

ddefnyddio ffordd trac sengl is-safonol sy'n arwain i'r safle er niwed sylweddol i 

ddiogelwch ffyrdd a cherddwyr y llwybr cyhoeddus.  Mae'r bwriad felly yn groes i 

ofynion polisïau CH33 a D19 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd (2009) a Chanllaw 

Cynllunio Atodol: Llety Gwyliau, Cyngor Gwynedd (Gorffennaf 2011). 
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Rhif:    7 
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Cais Rhif: C16/0493/23/AM 

Dyddiad Cofrestru: 04/07/2016 

Math y Cais: Amlinell 

Cymuned: Llanrug 

Ward: Llanrug 

 

Bwriad: CAIS AMLINELLOL I GODI TŶ ANNEDD 

Lleoliad: TIR GER BRYN CELYN, LON GROES, LLANRUG, CAERNARFON, GWYNEDD, 

LL554AF 

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r cais yn gais amlinellol ar gyfer codi tŷ annedd ar lain o dir sy’n ffurfio rhan o 

gwrtil Bryn Celyn, Llanrug ac sydd wedi ei leol oddi ar ffordd ddi-ddosbarth. Mae’r 

safle yn gymharol wastad ac unffurf o ran ei siâp a rhwng dau dy sydd wedi ei leoli tu 

fewn i ffin datblygu’r pentref. I’r blaen mae’r tai yn edrych dros Lon Groes a chaeau 

agored i’r cefn. 

 

1.2 Gan mai cais amlinellol yw hwn yr unig faterion mae’r cais yn gofyn i’w hystyried 

yw’r egwyddor o ddatblygu’r safle. Fe gedwir pob mater arall yn ei ôl ac mae’r rhain 

yn cynnwys mynediad, lleoliad y tŷ o fewn y safle, edrychiad, graddfa a thirweddu. 

Er hyn, mae gofyn i bob cais amlinellol ddangos cynllun lleoliad dangosol 

(indicative) ar gyfer y tai yn ogystal ag uchafswm  maint/uchder yr annedd 

 

1.3 Mae’r cynllun a’r wybodaeth yn cyfeirio at dŷ 11m wrth 6m o tua’r un uchder a Bryn 

Celyn gyda gardd cefn a blaen a lle parcio i ddau gar. Fe fydd cwrtil Bryn Celyn 

hefyd yn cael ei addasu er mwyn darparu dau lecyn parcio newydd o flaen yr eiddo. 

 

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 Yn sgil Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 mae'n ofynnol i'r 

Cyngor ymgymryd â datblygu cynaliadwy yn ogystal â chymryd pob cam rhesymol 

wrth arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r amcanion datblygu cynaliadwy (neu lesiant). 

Mae'r adroddiad hwn wedi’i baratoi gan ystyried dyletswydd y Cyngor a'r 'egwyddor 

datblygu cynaliadwy', fel sydd wedi’i ddatgan yn Neddf 2015, ac wrth ffurfio'r 

argymhelliad mae'r Cyngor wedi ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu 

diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau. 

Ystyrir na fyddai unrhyw effaith sylweddol nac annerbyniol ar gyflawni’r amcanion 

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

 

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. 
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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 B3 - YCHWANEGU AT DDŴR WYNEB 

Gwrthod cynigion na fyddant yn cynnwys mesurau lleihau llif neu fesurau lliniaru 

priodol fydd yn arwain at ostwng maint a graddfa’r dŵr wyneb fyddai’n cyrraedd ac 

yn llifo i afonydd a chyrsiau dŵr eraill. 

 

POLISI C1 - LLEOLI DATBLYGIAD NEWYDD 

Tir o fewn ffiniau datblygu trefi a phentrefi a ffurf ddatblygedig pentrefi gwledig 

fydd y prif ffocws ar gyfer datblygiadau newydd. Gwrthodir adeiladau, 

adeiladweithiau a chyfleusterau atodol newydd yng nghefn gwlad ar wahân i 

ddatblygiad sy’n cael ei ganiatáu gan bolisi arall yn y Cynllun. 

 

POLISI B27 - CYNLLUNIAU TIRLUNIO 

Sicrhau fod cynigion a ganiateir yn ymgorffori tirlunio meddal/caled o safon uchel 

sy’n briodol ar gyfer y safle ac sy’n ystyried cyfres o ffactorau sy’n anelu i osgoi 

niwed i nodweddion cydnabyddedig. 

 

POLISI B32  - YCHWANEGU AT DDŴR WYNEB 

Gwrthod cynigion na fyddant yn cynnwys mesurau lleihau llif neu fesurau lliniaru 

priodol fydd yn arwain at ostwng maint a graddfa’r dŵr wyneb fyddai’n cyrraedd ac 

yn llifo i afonydd a chyrsiau dŵr eraill. 

 

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 CH18 - SEILWAITH SYDD AR GAEL 

Gwrthodir cynigion datblygu os nad oes yna ddarpariaeth ddigonol o seilwaith sy’n 

angenrheidiol ar gyfer y datblygiad oni bai y gellir cydymffurfio gydag un o ddau 

faen prawf penodol sydd yn nodi bod trefniadau priodol yn cael eu gwneud er mwyn 

darparu cyflenwad digonol neu fod y datblygiad yn digwydd fesul dipyn er mwyn 

cyd-fynd ag unrhyw gynllun arfaethedig i ddarparu seilwaith.   

 

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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Canllawiau Dylunio Gwynedd 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 8 

 

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio  

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: Dim 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uned Trafnidiaeth: 

 

 

 

 

 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: 

 

Dwr Cymru: 

 

 

 

 

 

Uned Draenio Tir: 

 

 

 Tynnu sylw at y ffaith fod ffoes yn rhedeg o dan y 

safle ac ategu sylwadau sydd eisoes wedi cyfleu ar 

hyn. 

 Dim gwrthwynebiad i un tŷ. 

 Sicrhau fod man parcio digonol oherwydd mae'r 

ffordd yn brysur ac yn ffordd i Ysgol Uwchradd 

Brynrefail. 

 Sylwer hefyd fod y tŷ yma yn cael ei glustnodi ac yn 

disgyn i un o'r tai newydd sydd i'w adeiladu oddi 

fewn i ffiniau Llanrug. 

 

Dim gwrthwynebiad i’r bwriad, a thybir fod y safle’n addas 

ar gyfer uned breswyl, heb gael effaith andwyol ar y 

rhwydwaith ffyrdd lleol. Argymhellir cynnwys yr amodau / 

nodiadau perthnasol: Darparu digon o lefydd parcio, 

cwblhau'r fynedfa,  cwblhau’r man troi i gerbydau o fewn y 

cwrtil er mwyn caniatáu i gerbydau gael mynediad o'r 

briffordd a'i gadael mewn ger blaen. 

 

Dim gwrthwynebiad, sylwadau / cyngor cyffredinol.  

 

Dim gwrthwynebiad, cyngor safonol ac amod: 

 

“Ni chaniateir i ddŵr wyneb a/neu  ddraenio tir gael ei 

arllwys un ai yn uniongyrchol neu yn anuniongyrchol i'r 

gyfundrefn garthffos gyhoeddus” 

 

Mae cwrs dwr yn llifo trwy’r neu gerllaw’r safle. Os mae’n 

fwriad gan yr ymgeisydd i greu cylfat i gario’r cwrs dwr sy’n 

llifo trwy’r neu gerllaw’r  safle. Er mwyn diogelu 

mwynderau’r datblygiad arfaethedig a’r eiddo cyfagos, 

cynghoraf y dylai unrhyw ganiatâd cynllunio a roddir 

gynnwys y gofynion canlynol fel amod: 

 

a) Bydd rhaid i’r datblygwr ddiogelu’r cwrs dwr. 

b) Yn unol â gofynion Adran 23(1) Deddf Draenio Tir 

1991 bydd y datblygwr yn cyflwyno manylion ei 

gynigion i ddiogelu'r cyrsiau dwr i Gyngor Gwynedd 

a Cyfoeth Naturiol Cymru eu cymeradwyo. 

c) Y datblygwr fydd yn gyfrifol am gost y gwaith o 

ddiogelu'r cwrs dwr. 
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ch) Yn unol â gofynion Adran 263 Deddf Iechyd 

Cyhoeddus 1936 ac Adran 23(1) Deddf Draenio Tir 

1991 bydd y datblygwr yn cyflwyno manylion ei 

gynigion i gwlfatu’r cwrs dwr i Gyngor Gwynedd eu 

cymeradwyo.  

 

Os ydyw’n fwriad gan yr ymgeisydd i ollwng dŵr arwyneb 

i’r cwrs dwr sy’n llifo trwy’r neu gerllaw’r  safle, bydd rhaid 

i’r ymgeisydd gyflwyno manylion y cynlluniau i’ Cyfoeth 

Naturiol Cymru er cymeradwyaeth. 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

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

derbyniwyd nifer o lythyrau yn gwrthwynebu ar sail; 

 Mae cylfat yn rhedeg trwy’r safle. 

 Safle wedi llifogi yn flaenorol. 

 Achosi risg llifogi i’r tai a’r cae cyfagos. 

 Dim lle troi wedi dangos o fewn y cwrtil, mae’r lon 

yma yn brysur yn barod. 

 Angen darparu llefydd parcio newydd i’r tŷ 

presennol a’r tŷ arfaethedig a sicrhau hyn trwy amod. 

  

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae polisïau C1 a CH4 yn berthnasol i’r cais hwn. Mae polisi C1 yn ymwneud a 

lleoli datblygiadau newydd, prif ffocws y polisi yw cefnogi datblygiadau o fewn 

ffiniau datblygu trefi a phentrefi. Mae safle’r cais tu fewn i ffin datblygu Llanrug ac 

felly mae’r cais yn unol â pholisi C1.  

 

5.2 Mae polisi CH4 yn caniatáu codi tai newydd ar safleoedd sydd heb eu dynodi o fewn 

ffiniau datblygu canolfannau lleol a phentrefi os ydi’r bwriad yn cwrdd â meini prawf 

y polisi. Mae’r polisi yn chwilio i safleoedd ddarparu canran o unedau fforddiadwy 

oni bai, ar ôl ystyried yr holl ffactorau perthnasol i gyd, na fyddai’n briodol i ddarparu 

tai fforddiadwy ar y safle. Gan gymryd i ystyriaeth raddfa’r cais (1 tŷ yn unig) a’r 

faith byddai’n cyfrannu yn bositif i stoc tai'r ardal, nid yw’n hanfodol fod y tŷ yn dy 

fforddiadwy. Ystyrir felly fod y cais yn unol â pholisïau C1 a CH4 ac yn dderbyniol 

mewn egwyddor. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad  
 

5.3 Mae polisi CH33 a CH36 yn berthnasol i agwedd hon o’r cais. Mae’r polisïau yn 

sicrhau diogelwch ar lonydd a strydoedd a darparu cyfleusterau parcio preifat. Mae’r 

cynlluniau dangosol yn dangos bwriad i ddarparu dau lecyn parcio i’r tŷ newydd a 

dau lecyn newydd o fewn cwrtil Bryn Celyn. Er, nad  oedd gan yr Uned Drafnidiaeth 

gwrthwynebiad i’r bwriad mae’r uned wedi gofyn am amod i sicrhau fod yn lle trio 

yn cael ei ddarparu o fewn y safle i sicrhau fod ceir yn gallu cael mynediad o'r 

briffordd a'i gadael mewn ger blaen. Mae’r gwrthwynebiadau hefyd wedi codi pryder 

am brysurdeb y lon ac yr angen am barcio o fewn y safle presennol a’r plot 

arfaethedig. 
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5.4 Er mwyn cydymffurfio gydag anghenion polisïau CH33 a CH36 ystyrir byddai’n 

angenrheidiol i osod amodau i sicrhau hyn. O bosib bydd rhaid addasu lleoliad a 

maint y tŷ er mwyn cyflawni hyn ond mae hynny yn fater i’r datblygwr ystyried cyn 

cyflwyno cais am faterion a gadwyd yn ôl. Yn dilyn hyn, ystyrir fod y cais yn gallu 

cwrdd â gofynion polisïau CH33 a CH36 o’r CDU sy’n ymwneud a diogelwch y 

briffordd a darparu parcio preifat gydag amodau priodol. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 
 

5.5 Mae’r safle yn gymharol wastad ac unffurf o ran ei siâp rhwng dau dy. I’r blaen  

mae’r tai yn edrych dros Lon Groes a chaeau agored i’r cefn. Oherwydd natur 

preswyl yr ardal, nid ystyrir byddai’r datblygiad allan o gymeriad nac yn cael effaith 

andwyol ar fwynderau gweledol na phreswyl yr ardal. 

 

5.6 Gan mai cais amlinellol yw hwn ni dderbyniwyd unrhyw fanylion ynghylch dyluniad 

arfaethedig y tŷ ar wahân i’w maint a’u huchder dangosol. Derbyniwyd cynllun a 

manylion yn dangos trefniant y safle gan gynnwys lleoliad y tŷ a chadarnhad na fydd 

yn uwch na Bryn Celyn. Fe ystyrir y datblygiad arfaethedig ar ei rinweddau ei hun ac 

fe ystyrir bod trefniant cyffredinol y safle’n dderbyniol, bod dwysedd y datblygiad yn 

dderbyniol (1 tŷ) ac yn addas o safbwynt uchafswm graddfa, a’i fod yn bosib, trwy 

amodau a thrwy ystyried cais am faterion a gadwyd yn ôl, rheoli gweddill manylion y 

datblygiad. Fe ystyrir felly bod y cais yn cwrdd gyda gofynion polisïau B22, B23 ac 

B25  y CDU ac ni fydd yn cael effaith andwyol ar fwynderau gweledol na phreswyl 

yr ardal. 

 

Materion isadeiledd 

 

5.7 Mae polisi B32 a CH18 yn berthnasol i agwedd hon o’r cais. Mae’r polisïau yn 

ymwneud a rheoli dŵr wyneb a sicrhau fod yna ddarpariaeth ddigonol o seilwaith i’r 

datblygiad. Yn dilyn y cyfnod ymgynghori statudol, derbyniwyd nifer o 

wrthwynebiadau yn codi pryder am lifogi a’r faith fod yna gwrs dwr / cylfat yn 

rhedeg trwy’r safle a’r posibilrwydd i’r datblygiad achosi llifogydd. Yn 

ddarostyngedig i amodau nid oedd gan Dwr Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru nac 

uned Draenio Tir y Cyngor wrthwynebiad i’r bwriad. 

 

5.8 Er mwyn cydymffurfio gyda’r polisïau uchod bydd rhaid gosod amod i sicrhau na 

ellid dechrau ar y datblygiad hyd nes y cyflwynir cynllun traeniad dŵr ar gyfer y safle 

sydd yn gwarchod y cwrs dwr mewn modd derbyniol a hefyd cydymffurfio gydag 

anghenion Dwr Cymru. Credir, drwy osod amodau o’r fath, y gellid sicrhau na fydd y 

datblygiad yn creu perygl llifogydd a hefyd fod y bwriad yn unol â pholisi B32 a 

CH18. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Mae’r gwrthwynebiadau gan drigolion lleol wedi derbyn ystyriaeth lawn fel y 

nodwyd uchod. Ar sail yr asesiad uchod ac wedi ystyried yr holl faterion perthnasol 

gan gynnwys y gwrthwynebiadau, ni ystyrir fod y bwriad yn groes i’r polisïau na’r 

canllawiau lleol a chenedlaethol a nodir o fewn yr asesiad ac nad oes unrhyw faterion 

cynllunio perthnasol eraill sy’n datgan i’r gwrthwyneb. Ar sail yr uchod credir fod y 

bwriad yn dderbyniol yn ddarostyngedig i amodau perthnasol. 
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7. Argymhelliad: 

 

7.1 I ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i amodau cynllunio perthnasol yn ymwneud â: 

 

1. Amser cychwyn y datblygiad a chyflwyno materion a gadwyd yn ôl 

2. Deunyddiau a gorffeniadau. 

3. Mynediad a pharcio. 

4. Tirweddu. 

5. Cyflwyno cynllun draenio tir cyn cychwyn unrhyw waith ar y safle. 

6. Dwr Cymru – dwr arwyneb.  

7. Datblygiad yn cydymffurfio gyda chynlluniau a gymeradwywyd. 

8. Tynnu hawliau a ganiateir. 
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Rhif:    8 
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Cais Rhif: C16/0518/11/LL 

Dyddiad Cofrestru: 11/05/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Bangor 

Ward: Garth 

 

Bwriad: NEWID DEFNYDD TŶ ANNEDD YN DY AMLFEDDIANNAETH (HMO) AR GYFER 

HYD AT 5 O BOBL 

Lleoliad: 56, UPPER GARTH ROAD, BANGOR, LL572SS 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATÁU GYDAG AMODAU   

 

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae hwn yn gais llawn ar gyfer newid tŷ annedd presennol (dosbarth defnydd C3) yn 

dŷ amlfeddiannaeth ar gyfer hyd at 5 o bobl (dosbarth defnydd C4). 

 

1.2 Mae’r eiddo yn dŷ par sydd wedi ei leoli ar Ffordd Garth Uchaf, Bangor mewn ardal 

sy’n breswyl yn bennaf. Mae’r tŷ yn un deulawr gyda chwrtil bychan i’r blaen a 

gardd ychydig mwy yn y cefn. Ni chynhigir unrhyw newid i’r trefniadau barcio 

presennol. Nid yw’r bwriad yn cynnwys unrhyw newidiadau allanol i’r adeilad. 

 

1.3 Defnydd cyfreithlon presennol yr eiddo yw fel annedd preswyl preifat ac mae ganddo 

5 ystafell wely ar y llawr cyntaf. Mae bwriad i gadw’r ystafelloedd gwely fel ag y 

maent a’r unig newidiadau mewnol fyddai ail drefnu’r cyfleusterau cegin / ystafell 

ymolchi ar y llawr gwaelod. 

 

1.4 Daw’r cais hwn gerbron y Pwyllgor ar gais yr aelod lleol. 

 

1.5 Er eglurhad, fe gyflwynwyd diwygiadau diweddar i’r Gorchymyn Cynllunio Gwlad a 

Thref (Dosbarthiadau Defnydd) 1987 (fel y’i diwygiwyd) sy’n cyflwyno dosbarth 

defnydd newydd, C4, sef Tai Amlfeddiannaeth (3-6 o bobl). Â siarad yn fras, mae 

dosbarth C4 yn golygu tai neu fflatiau a rennir rhwng tri a chwech o unigolion sydd 

heb gysylltiad na pherthynas â’i gilydd, gan rannu’r amwynderau sylfaenol. Yn 

wahanol i dai amlfeddiannaeth mawr (rhagor na 6 o bobl) nid oes angen caniatâd 

cynllunio i newid tai amlfeddiannaeth sydd mewn defnydd C4 yn ôl yn dai annedd 

arferol (dosbarth defnydd C3). Un effaith ymarferol o’r newid hwn yw i greu 

cysondeb rhwng y systemau cynllunio a’r system trwyddedu fel bod angen caniatâd 

cynllunio ar unrhyw eiddo newydd sy’n ceisio am drwydded HMO (yn y gorffennol 

bu peth amwysedd os oedd angen caniatâd am dai amlfeddiannaeth bychain). 

 

 

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 Yn sgil Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 mae'n ofynnol i'r 

Cyngor ymgymryd â datblygu cynaliadwy yn ogystal â chymryd pob cam rhesymol 

wrth arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r amcanion datblygu cynaliadwy (neu lesiant). 
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Mae'r adroddiad hwn wedi’i baratoi gan ystyried dyletswydd y Cyngor a'r 'egwyddor 

datblygu gynaliadwy', fel sydd wedi’i ddatgan yn Neddf 2015, ac wrth ffurfio'r 

argymhelliad mae'r Cyngor wedi ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu 

diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau. 

Ystyrir na fyddai unrhyw effaith sylweddol nac annerbyniol ar gyflawni’r amcanion 

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

POLISI B23 - MWYNDERAU - Diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol drwy sicrhau bod 

rhaid i gynigion gydymffurfio a chyfres o feini prawf sy’n anelu i warchod nodweddion 

cydnabyddedig mwynderau’r ardal leol. 

 

POLISI CH14 - TROI TAI YN FFLATIAU, YSTAFELLOEDD BYW-A-CHYSGU NEU 

DAI AML FEDDIANNAETH 

Caniatáu newid defnydd tai/adeiladau preswyl yn fflatiau, ystafelloedd byw a chysgu neu 

unedau amlfeddiannaeth ar yr amod nad yw’n cael effaith negyddol ar gymeriad cymdeithasol 

ac amgylcheddol yr ardal. 

 

POLISI CH36 – CYFLEUSTERAU PARCIO 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.  

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru : Argraffiad 8, Ionawr 2016 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol:  -  Dim 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Heb eu derbyn 

 

Uned Trafnidiaeth: Ni fuasai’r datblygiad arfaethedig yn cael effaith andwyol ar 

unrhyw ffordd, neu ffordd arfaethedig. 

 

Gwarchod y Cyhoedd: Heb eu derbyn 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

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

derbyniwyd gohebiaeth yn gwrthwynebu am y rhesymau 

cynllunio dilys isod : 

 Mae diffyg gwybodaeth ynghylch parcio yn y cais 

 Pryder bod problemau parcio eisoes ar y stryd hon 

 Bod gorddarpariaeth o dai amlfeddiannaeth yn ward 

Garth 

 Bydd y datblygiad yn niweidiol i fwynderau 

cymdogion 
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 Yn ogystal fe dderbyniwyd y sylwadau isod nad ydynt yn 

ystyriaethau cynllunio cyfredol dilys : 

 Mae llawer o lefydd gwag eisoes mewn tai 

amlfeddiannaeth eraill ym Mangor 

 Bod llai o drethi’n cael eu casglu o lety myfyrwyr 

 Bod rhwydwaith “The National HMO Lobby” yn 

awgrymu  bod crynhoad o ragor na 10% o unedau 

preswyl amlfeddiannaeth mewn ardal yn niweidiol i 

natur y gymuned 

 Bod y crynhoad o lety “HMO” yn ward y Garth 

eisoes yn uwch na’r trothwy o 10% a osodir yn y 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd  

 Dylid ystyried gosod y tŷ ar rent i deulu lleol 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

5.1 Egwyddor y datblygiad 

 

5.1.1 Mae polisi CH14 o Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn ymwneud a throsi tai neu 

adeiladau preswyl eraill yn fflatiau, ystafelloedd byw a chysgu neu’n dai 

amlfeddiannaeth, sy’n cael ei gefnogi ar yr amod na fydd y datblygiad yn creu 

gorddarpariaeth o’r math hwn o lety mewn stryd neu ardal benodol ble mae’r effaith 

gronnus yn cael effaith negyddol ar gymeriad cymdeithasol ac amgylcheddol y stryd 

neu’r ardal, neu’n debygol o wneud hynny. 

 

5.1.2 Yn yr achos yma, mae’r safle o fewn ward Garth ac fe ddengys y dystiolaeth a 

gasglwyd fel gwybodaeth gefndirol i’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, sef Papur 

Testun 16 : Llety Myfyrwyr,  bod 42 o’r 326 uned breswyl yn y ward yn unedau 

amlfeddiannaeth, sef cyfartaledd o 12.9%. Wrth edrych ar y sefyllfa yn y rhan 

benodol hon o Ffordd Garth Uchaf, sef y rhes o dai lle lleolir safle’r cais a’r tai sydd 

gyferbyn, o’r 22 o dai sydd yn y rhan hon o’r stryd dau sydd yn dŷ amlfeddianaeth ar 

hyn o bryd sef 9.1%. Wedi’r datblygiad (pe bai yn cael ei ganiatáu) fe fyddai 13.6% 

o’r unedau byw hyn yn unedau amlfeddianaeth. 

 

5.1.3 Nid yw polisi CH14 y CDU yn gosod unrhyw lefel penodol o beth yw 

gorddarpariaeth mewn ardal er y mae’n nodi na ddylai effaith cronnus datblygiadau 

o’r fath gael effaith negyddol ar gymeriad cymdeithasol ac amgylcheddol y stryd 

neu’r ardal. 

 

5.1.4 O ystyried bod hwn yn dŷ pum llofft a fyddai ar hyn o bryd yn gallu cael ei 

ddefnyddio gan bump (neu ragor) o oedolion o fewn yr un teulu, ni ystyrir bydd y 

newid a fwriedir yn arwyddocaol o safbwynt newid dwysedd defnydd y safle. Wrth 

gydnabod nad oes modd rheoli pwy fydd yn byw yn yr eiddo, mae posibilrwydd mae 

llety ar gyfer myfyrwyr fydd yr eiddo a chydnabyddir bod ffordd o fyw myfyrwyr yn 

wahanol i deulu arferol a gall gôr ddarpariaeth o lety o’r fath achosi problemau i 

fwynderau cymdogaeth. Wedi dweud hynny, o safbwynt y safle penodol hwn, mae’r 

tŷ sydd ynghlwm a’r eiddo, rhif 54, ei hun yn dŷ amlfeddianaeth ac felly ni ystyrir y 

bydd niwed mwynderol arwyddocaol i’r eiddo hwnnw o safbwynt sŵn ac ymyrraeth 

gyffredinol. O safbwynt trafnidiaeth a pharcio, wrth gydnabod bod posibilrwydd i’r 

preswylwyr ddod a cherbydau preifat i’r safle, mae’r eiddo yn hygyrch iawn i 

gyfleusterau’r Brifysgol ac i ganol y ddinas ac yn addas iawn i’r rheini nad ydynt 

hefo ceir personol. 
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5.1.5 Wrth ystyried defnydd cyfreithlon presennol yr eiddo a’r effeithiau mwynderol a 

fyddai’n gallu codi o’r defnydd hwnnw, ni ystyrir bydd newid arwyddocaol i 

fwynderau’r gymdogaeth o ganiatáu’r datblygiad sydd dan sylw. Ni ystyrir ychwaith 

y byddai caniatáu un uned aml-feddianaeth ychwanegol yn yr ardal yn cael effaith 

niweidiol ychwanegol arwyddocaol ar gymeriad cymdeithasol yr ardal leol. 

 

5.1.6 O ystyried yr uchod, fe gredir fod y bwriad yn dderbyniol dan bolisi CH14 Cynllun 

Datblygu Unedol Gwynedd ac na fyddai’r datblygiad yn arwain at orddarpariaeth o 

lety o’r fath yn y gymdogaeth. Fe ystyrir felly fod y datblygiad yn dderbyniol mewn 

egwyddor. 

  

5.2 Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

5.2.1 O ystyried y drafodaeth uchod ni ystyrir bydd effaith mwynderol y datblygiad yn 

sylweddol wahanol i’r hyn y gellid digwydd dan y defnydd cyfreithlon presennol ac 

felly ni ystyrir y byddai caniatáu un uned aml-feddianaeth ychwanegol yn yr ardal yn 

cael effaith niweidiol arwyddocaol  ychwanegol ar fwynderau cyffredinol na 

phreswyl yr ardal leol. O’r herwydd fe ystyrir bod y datblygiad yn gyson gyda pholisi 

B23 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd sy’n ymwneud a gwarchod mwynderau. 

 

5.3 Materion trafnidiaeth a mynediad 

5.3.1 Mae polisi CH36 o’r Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn ymwneud a 

chyfleusterau parcio ceir preifat. Nid oes darpariaeth parcio breifat newydd yn rhan 

o’r bwriad gerbron ond, gan na fyddai cynnydd yn nwysedd defnydd y safle, ni 

ddisgwylir newid arwyddocaol o safbwynt y galw am barcio a phroblemau 

trafnidiaeth. Mae’r eiddo wedi ei leoli o fewn pellter cerdded rhwydd i’r Brifysgol ac 

i ganol y Ddinas ac felly mae’n lleoliad da ar gyfer defnyddio dulliau amgen o 

drafnidiaeth. Nid yw’r Uned Trafnidiaeth wedi codi unrhyw wrthwynebiad i’r cynnig 

ac felly ni ystyrir fod y bwriad yn groes i Bolisi CH36. 

 

5.4 Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

5.4.1 Derbyniwyd sawl sylw ynghylch y cais hwn gyda’r pryderon perthnasol pennaf yn 

ymwneud a pharcio ac effeithiau mwynderol. Fe ystyrir bod y drafodaeth uchod yn 

rhoi sylw priodol i’r materion hyn. Fe wnaethpwyd pwyntiau eraill yn ymwneud a 

chynnwys y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd ond, gan nad yw hon yn ddogfen 

fabwysiedig, bach iawn yw’r pwysau  y gellid ei roi ar ei bolisïau ar hyn o bryd. Yn 

yr un modd, nid yw datganiadau gan sefydliadau preifat yn arweiniad polisi cynllunio 

dilys. 

 

5.4.2 Rhoddwyd ystyriaeth lawn i bob mater arall a godwyd yn ystod y broses ymgynghori 

ond nid ydyw hyn wedi newid yr argymhelliad.  

 

6. Casgliadau: 

6.1 O ystyried yr uchod ac wedi ystyried yr holl faterion perthnasol gan gynnwys polisïau 

a chanllawiau lleol a chenedlaethol ag ymatebion i’r ymgynghoriad  cyhoeddus, fe 

gredir bod y cais yma i newid defnydd yr adeilad fel y disgrifiwyd yn dderbyniol ac 

yn bodloni gofynion y polisïau fel y nodwyd uchod. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu gydag amodau : 

 

 1.  5 mlynedd 

 2. Yn unol â'r cynlluniau 
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Rhif:    9 
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Cais Rhif: C15/0828/11/LL 

Dyddiad Cofrestru: 19/08/2015 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Bangor 

Ward: Deiniol 

 

Bwriad: NEWID DEFNYDD ADEILAD PRESENNOL I GREU CAFFI A BWYTY A CHREU 29 

UNEDAU BYW HUNAN CYNHALIOL MYFYRWYR, YNGHYD A DYMCHWEL RHAN 

O'R ADEILADAU CEFN A CHODI ADEILAD NEWYDD I GREU 116 UNEDAU BYW 

HUNAN CYNHALIOL MYFYRWYR GYDA CHYFLEUSTERAU CYSYLLTIOL 

Lleoliad: OLD POST OFFICE, 60, DEINIOL ROAD, BANGOR, GWYNEDD, LL57 1AA 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATÁU GYDAG AMODAU 

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Gohiriwyd y cais ym Mhwyllgor 4 Gorffennaf 2016 er cynnal ymweliad safle a 

chywiro ffigyrau yn yr adroddiad. 

 

1.2 Mae’r cais hwn yn gais llawn i newid defnydd ac addasu adeilad presennol i greu 

caffi a bwyty a chreu 29 uned hunan cynhaliol ar gyfer myfyrwyr o fewn yr adeilad 

presennol, ynghyd a dymchwel rhan o’r adeiladau cefn presennol a chodi adeilad 

newydd i greu 116 o unedau hunan cynhaliol newydd, sef cyfanswm o 145 o unedau 

byw hunan cynhaliol ar gyfer myfyrwyr gyda chyfleusterau cysylltiol. 

 

1.3 Mae’r adeilad presennol yn sefyll yn wag ar ôl i’r defnydd olaf fel clwb nos ddod i 

ben oddeutu blwyddyn yn ôl  ac mae’r adeilad yn cael ei adnabod yn well fel y cyn 

swyddfa bost. O’i gwmpas ceir adeiladau sylweddol mewn maint sy’n cynnwys 

adeilad BT gerllaw a’r swyddfa heddlu dros y ffordd sydd yn adeiladau eithaf di-nod.   

Bwriedir addasu’r adeilad gwreiddiol ac adeiladu estyniad bychan. Byddai caffi a 

bwyty ar y llawr daear gyda 3 uned byw hunan cynhaliol ar y llawr hwnnw hefyd, yn 

ogystal â chreu ramp anabl newydd i’r cefn.  Bydd 13 uned byw hunan cynhaliol ar y 

llawr cyntaf a’r ail lawr. Bwriedir gwneud gwaith addasu mewnol er mwyn ail-

strwythuro drwy dynnu hen bartisiwns a gosod partiswns newydd, ond ni fydd 

unrhyw addasiadau allanol i flaen yr adeilad. Byddai gan yr estyniad bychan do fflat 

gyda gorffeniad rendr a ffenestri newydd alwminiwm. 

 

1.4 Ar gefn yr adeilad gwreiddiol mae sawl adeilad wedi eu codi dros y blynyddoedd a 

bwriedir eu dymchwel er mwyn codi adeilad newydd pum llawr.  Byddai’r adeilad 

newydd yn un arwahan i’r prif adeilad ond yn gysylltiedig drwy linc gwydr ar yr 

ochr, a llecyn agored rhwng yr adeilad gwreiddiol a’r adeilad hwn.  Byddai 25 

uned hunan cynhaliol ar y llawr daear, 29 wedi eu dosbarthu dros y llawr cyntaf ac 29 

ar yr ail, 27 ar y trydydd llawr a 6 ar y 4ydd llawr sydd, gyda’r 29 uned o fewn yr 

adeilad presennol, yn gyfanswm o 145 uned.  Byddai pob uned hunan cynhaliol yn 

cynnwys ystafell wely, baddon, cegin ac ystafell fyw. Byddai’r adeilad newydd yn un 

to fflat gyda chymysgedd o orffeniad bric, rendr a chladin sinc. 

 

1.5 Mae’r datblygiad yn cynnwys ardal biniau ac ailgylchu wrth ochr yr adeilad a fydd yn 

guddiedig tu ôl i wal ble mae mynediad cerbydol i’r ardal hon. Bwriedir creu 2 ardal 

storio beics (40 mewn cyfanswm) ac nid oes unrhyw ddarpariaeth parcio yn ffurfio 

rhan o’r bwriad. 
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1.6 Saif y safle o fewn canol Dinas Bangor yn gyfochrog a Ffordd Deiniol a Ffordd 

Gwynedd. Mae’r adeilad yn adeilad rhestredig gradd II ac wedi ei leoli o fewn Ardal 

Cadwraeth Bangor. 

 

1.7 Mae cais adeilad rhestredig hefyd wedi ei gyflwyno gyda’r cais llawn yma o dan 

gyfeirnod C15/0844/11/CR. 

 

1.8 Mae’r datganiadau/arolygon isod wedi eu cyflwyno fel rhan o’r cais. 

 

 Datganiad Ieithyddol a Chymdeithasol 

 Datganiad Dylunio a Mynediad 

 Arolwg ystlumod 

 Datganiad Cynllunio 

 Asesiad Canlyniadau Llifogydd 

 Asesiad Dwr Wyneb a Draenio Dŵr Budr. 

 

 

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 Yn sgil Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 mae'n ofynnol i'r 

Cyngor ymgymryd â datblygu cynaliadwy yn ogystal â chymryd pob cam rhesymol 

wrth arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r amcanion datblygu cynaliadwy (neu lesiant). 

Mae'r adroddiad hwn wedi’i baratoi gan ystyried dyletswydd y Cyngor a'r 'egwyddor 

datblygu gynaliadwy', fel sydd wedi’i ddatgan yn Neddf 2015, ac wrth ffurfio'r 

argymhelliad mae'r Cyngor wedi ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu 

diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau. 

Ystyrir na fyddai unrhyw effaith sylweddol nac annerbyniol ar gyflawni’r amcanion 

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

2.3 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 A2 - GWARCHOD GWEAD CYMDEITHASOL, IEITHYDDOL A 

DIWYLLIANNOL CYMUNEDAU 

Diogelu cydlyniad cymdeithasol, ieithyddol neu ddiwylliannol cymunedau rhag 

niwed arwyddocaol oherwydd maint, graddfa, neu leoliad cynigion. 

 

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. 
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POLISI B2 - GWNEUD NEWIDIADAU I ADEILADAU RHESTREDIG NEU 

ADEILADAU YN EU CWRTILAU 

Sicrhau nad yw cynigion yn achosi niwed arwyddocaol i gymeriad pensaernïol neu 

hanesyddol arbennig Adeiladau Rhestredig. 

 

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 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 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 B29 - DATBLYGIADAU AR DIROEDD DAN FYGYTHIAD 

 LLIFOGYDD 

Rheoli datblygiad penodol ym mharth llifogydd C1 a C2 a’u cyfeirio tuag at dir addas 

ym mharth A oni bai y gellid cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n berthnasol i 

nodweddion y safle a phwrpas y datblygiad. 

  

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. 
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POLISI C1 - LLEOLI DATBLYGIAD NEWYDD 

Tir o fewn ffiniau datblygu trefi a phentrefi a ffurf ddatblygedig pentrefi gwledig 

fydd y prif ffocws ar gyfer datblygiadau newydd. Gwrthodir adeiladau, 

adeiladweithiau a chyfleusterau atodol newydd yng nghefn gwlad ar wahân i 

ddatblygiad sy’n cael ei ganiatáu gan bolisi arall yn y Cynllun. 

 

POLISI C4 - ADDASU ADEILADAU I’W HAIL-DDEFNYDDIO 

Cymeradwyir cynigion i addasu adeiladau i’w hailddefnyddio yn lle eu dymchwel os 

gellir cydymffurfio gyda meini prawf penodol sy’n ymwneud ag addasrwydd yr 

adeilad, ystyriaethau gweledol, dyluniad ac effaith ar fywiogrwydd trefi a phentrefi 

cyfagos.     

 

POLISI CH3 - TAI NEWYDD AR SAFLEOEDD HEB EU DYNODI O FEWN 

FFINIAU DATBLYGU’R GANOLFAN IS-RANBARTHOL A’R 

CANOLFANNAU TREFOL 

Caniatáu adeiladu tai ar safleoedd priodol sydd heb eu dynodi o fewn ffiniau 

datblygu’r Ganolfan Isranbarthol a’r Canolfannau Trefol. 

 

POLISI CH6 - TAI FFORDDIADWY AR BOB SAFLE A DDYNODWYD YN 

ARDAL Y CYNLLUN AC AR SAFLEOEDD A DDAW AR GAEL SYDD HEB 

EU DYNODI O FEWN FFINIAU DATBLYGU’R GANOLFAN IS-

RANBARTHOL A’R CANOLFANNAU TREFOL 

Caniatau cynigion i ddatblygu tai ar safleoedd  wedi eu dynodi ar gyfer tai neu ar 

safleoedd ar hap ar gyfer 5 uned neu fwy o fewn ffiniau datblygu’r ganolfan 

isranbarthol a’r canolfannau trefol sy’n darparu elfen briodol o dai fforddiadwy. 

 

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.     

 

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 CH39 - DATBLYGU ADDYSG BELLACH AC ADDYSG UWCH 

Caniateir cynigion am ddatblygiadau penodol ar safle addysg bellach neu uwch os 

gellir cydymffurfio a meini prawf penodol sydd yn ymwneud a materion mwynderol 

a phriffyrdd ac o ran cymeriad yr ardal a hygyrchedd y safle i wahanol ddulliau o 

deithio. 

 

POLISI CH43 - DARPARU LLECYNNAU AGORED O WERTH ADLONIADOL 

MEWN DATBLYGIAD TAI NEWYDD 

Disgwyl bod datblygiadau tai newydd o 10 neu fwy mewn ardaloedd lle na fydd y 

ddarpariaeth llecynnau agored presennol yn diwallu anghenion y datblygiad ddarparu 

llecynnau agored addas o werth adloniadol fel rhan hanfodol o’r datblygiad. 
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POLISI D6 - UNEDAU DIWYDIANNOL/BUSNES O FEWN FFINIAU 

 DATBLYGU  

Caniatáu cynigion cyn belled nad yw’r safle wedi ei ddynodi ar gyfer defnydd arall a 

bod graddfa, y math a dyluniad y datblygiad yn addas ac yn gydnaws a defnyddiau 

presennol cyfagos. 

 

POLISI D23 - NEWID DEFNYDD UNEDAU LLAWR DAEAR YNG NGHANOL 

TREFI - BANGOR, CAERNARFON, PORTHMADOG A PHWLLHELI 

Gwarchod y defnydd o unedau llawr daear er mwyn cynnal atyniad canol trefi 

presennol trwy ystyried cynigion i newid defnydd uned llawr daear siop ar gyfer 

defnyddiau eraill (ac eithrio defnydd bwyd poeth i’w gario allan) o fewn canol trefi 

diffiniedig Bangor, Caernarfon, Porthmadog, a Phwllheli yn ôl nifer o ystyriaethau 

penodol. 

 

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 D27 - SIOPAU MANWERTHU NWYDDAU CYMHARIAETH A 

CHYFLEUSTER TU ALLAN I GANOL TREFI DIFFINIEDIG  

Caniatau cynigion ar gyfer siopau manwerthu newydd sy’n gwerthu nwyddau 

cymhariaeth a/neu gyfleuster, neu, estyniadau i rai presennol ar safleoedd o fewn 

neu’n agos i Ganolfannau Gwasanaeth ond tu allan i ganol trefi diffiniedig, os gellir 

cydymffurfio gyda meini prawf yn ymwneud a sefydlu angen, y prawf dilyniannol, 

effaith ar hyfywedd, bywiogrwydd ac atyniad canol tref, materion traffig a pharcio ac 

argaeledd cyfleusterau. 

 

Canllaw Cynllunio Atodol: Ymrwymiad Cynllunio 

 

Canllaw Cynllunio Atodol: Datblygiadau Tai a Llecynnau agored o werth adloniadol 

 

Canllaw Cynllunio Atodol: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

 Polisi Cynllunio Cymru 2016 (Fersiwn 8) 

Paragraff 68 o Gylchlythyr y Swyddfa Gymreig 61/96 “Cynllunio a’r Amgylchedd 

Hanesyddol: Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth” 

NCT 12: Dylunio 

NCT 20: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 

NCT 15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C12/1356/11/CR Cais ôl-weithredol i gadw newidiadau mewnol - Caniatáu 5-12-

2012 

 

3.2 C12/0004/11/LL Cais ôl-weithredol mewn perthynas â chodi cysgodfan ysmygu 

allanol - Caniatáu 17-2-2012 
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3.3 C11/0744/11/CR Cais ôl-weithredol mewn perthynas â gosod giât allanol, gosod 

drysau mynediad newydd, codi cysgodfan ysmygu allanol ynghyd a chreu grisiau 

dihangfa fewnol newydd, gosod drysau newydd, dymchwel canopy allanol a gosod 3 

arwydd heb eu goleuo -Caniatáu 15-5-2012 

 

3.4 C10A/0391/11/CR Cais adeilad rhestredig yn ymwneud a newid defnydd cyn 

swyddfa bost i amrywiol ddefnydd gan gynnwys clwb, practice meddygol a chwrt 

bwyd allanol - Caniatáu 25-1-2011 

 

3.5 C10A/0390/11/LL Cais llawn yn ymwneud a newid defnydd cyn swyddfa bost i 

amrywiol ddefnydd gan gynnwys clwb, practice meddygol a chwrt bwyd allanol - 

Caniatáu 17-5-2011 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Gwrthwynebu ar sail gor-ddatblygiad o’r safle a datblygiad 

anaddas o adeilad canolog yn y Ddinas. 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad; byddai cynnwys amod yn y cytundebau 

tenantiaeth i gyfyngu ar berchnogaeth ceir y preswylwyr yn 

dderbyniol, gan nad oes darpariaeth parcio wedi'i gynnig ar 

gyfer y safle. Bu trafodaethau am ddarparu llwybr troed i 

gysylltu'r safle â maes Parcio'r Cyngor gerllaw, a'r angen i 

drafod hyn gyda'r Cyngor, sef tirfeddiannwr y Maes Parcio, 

ac i ymgymryd ag asesiad risg; gellir gwneud hyn drwy 

gyfrwng amod cyn-cychwyn. Fel rhan o'r caniatâd blaenorol, 

gwnaed cyfraniad ariannol i gryfhau'r cyswllt i gerddwyr â 

chanol y ddinas, cyfraniad oedd yn seiliedig ar nifer y 

llefydd, yn llai na'r nifer y byddai eu hangen yn arferol ar 

gyfer y defnydd hwnnw. Fel arfer, byddai angen lefel 

gwahanol o ddarpariaeth parcio ar gyfer y cais dan sylw, a 

byddai'r cyfraniad yn seiliedig ar y dosbarth defnydd 

newydd, a nifer y llefydd parcio a gynigiwyd. Felly mae'n 

debygol y bydd angen rhywfaint o gyfraniad ariannol, a 

byddai'n rhaid sicrhau cyfraniad o'r fath drwy gyfrwng 

Cytundeb Adran 106. Mae angen cynnwys amod Cyn-

cychwyn ar gyfer cyflwyno datganiad dull adeiladu ar gyfer 

cyfnod adeiladu'r datblygiad. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Rydym wedi adolygu'r wybodaeth ychwanegol a 

gyflwynwyd, a roddwyd ar eich gwefan ar 06/04/2016 

(Gwybodaeth Ychwanegol – Asesiad Canlyniad Llifogydd) a 

10/04/16 (Gwybodaeth Ychwanegol – Asesiad Draenio). 

Gallwn gadarnhau bod y dogfennau hyn yn ymateb i'r 

gofynion llifogydd a draenio dŵr wyneb. O ganlyniad, os yw 

ôl-troed yr adeiladau yn unol â'r darluniau diweddaraf (y 

cyfeiriwyd atynt yn yr Asesiad Canlyniad Llifogydd a 

roddwyd ar eich gwefan (01/03/2016) a'r amodau'n ymwneud 

â'r lefel llawr gorffenedig, ynghyd â darparu a gweithredu 

system rheoli dŵr wyneb, rydym yn fodlon y gellir rheoli'r 

risgiau. 

 

Dŵr Cymru: Rydym wedi adolygu'r wybodaeth ychwanegol o ddarparwyd 

ar ffurf yr Asesiad Dŵr Wyneb a Draenio Dŵr Budr, 
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dyddiedig 16.12.2015, yr Asesiad Canlyniad Llifogydd, 

dyddiedig 05/04/16 ac ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru. 

Rydym yn nodi bod bwriad i dynnu 29 l/s o Ddŵr Wyneb o'r 

garthffos gyhoeddus gyfun, a'i ail-gyfeirio i gwrs dŵr y 

cwlfert. Gallwn gadarnhau y bydd y dull hwn yn rhyddhau 

digon o gapasiti yn y rhwydwaith ar gyfer y llif newydd dŵr 

budr. Yn seiliedig ar y wybodaeth hon, gallwn ddileu ein 

gwrthwynebiad dros-dro a chynnig amodau'n ymwneud â 

chytuno ar gynllun draenio, a pheidio ag ymgymryd ag 

unrhyw ddatblygiad o fewn 3 metr i'r naill ochr o ganol y 

garthffos gyhoeddus. 

 

Cymdeithas Ddinesig: Mae hwn yn adeilad Rhestredig Gradd II. Mae'r cynlluniau a 

gyflwynwyd yn gwbl allan o gymeriad. Mae'r slabiau gwag 

yn arbennig o hyll. Mae Polisi B3 o Gynllun Datblygu 

Unedol Gwynedd yn datgan na chaniateir cynigion sy’n 

effeithio ar osodiad Adeilad Rhestredig oni bai 'bod dyluniad 

y datblygiad yn cyfoethogi ansawdd arbennig y prif adeilad'. 

NID dyma'r achos yma. Ymhellach, ac yn groes i B3 (3), 

rydym o'r farn y bydd y cynigion hyn 'yn achosi niwed 

arwyddocaol i olygfeydd pwysig o’r adeilad'. Rydym yn eich 

annog i wrthod y cais hwn, o ganlyniad i bwysigrwydd y 

safle hwn yn nhirwedd y ddinas. 

 

Gwastraff: Heb eu derbyn 

 

Swyddog Tan: Dim sylwadau 

 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: 

 

Mae’n angenrheidiol bydd datblygiad o’r math yma gyda 

system echdynnu aer o’r gegin, ond sgil effaith hyn yw’r 

cynyddiad bosib o sŵn gan y system yma. Cynghorir gosod 

amod I sicrhau bod unrhyw system i gyrraedd gofynion yr 

Awdurdod Cynllunio Lleol.   

Dylai’r ymgeisydd ddylunio cynllun i gadw sbwriel i 

adlewyrchu’r pwyslais ar ailgylchu. 

 

Uned Bioamrywiaeth: 

 

Dangosodd arolwg ystlumod a gyflwynwyd gyda’r cais nad 

oedd ystlumod yn defnyddio’r adeilad, ac nid oes pryder am 

hyn. Pe bai ystlumod yn cael eu darganfod yn ystod y cais 

adeiladu dylid stopio’r gwaith ar unwaith a chysylltu â 

Chyfoeth Naturiol Cymru am gyngor. Nodwyd yn yr 

adroddiad fod Gwylanod y Penwaig yn nythu ar do’r adeilad. 

Er eu hamlygrwydd mae’r adar yma a’i nythod wedi ei 

gwarchod dan gyfraith. Ni ddylid cario unrhyw waith allan ar 

y to yn ystod y tymor nythu (Mawrth i Awst) a allai amharu 

ar y gwylanod neu eu nythod.   
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Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle ac yn y wasg a gwybyddwyd 

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

derbyniwyd sawl ohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 Dim angen  

 Materion dyluniad 

 Gor ddatblygiad 

 Effaith ar y gwaith dymchwel a’r peirianwaith yr 

adeilad BT drws nesaf gan y byddai unrhyw sŵn neu 

gryndod yn cael effaith ar y sustem 

 

Yn dilyn trafodaethau rhwng y Gwasanaeth Cynllunio a’r 

Asiant, gostyngwyd uchder yr estyniad a’r nifer o unedau o 

151 i 116 ac fe ail-ymgynghorwyd ar y cynlluniau 

diwygiedig.   

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae’r safle yn cynnwys cyn-adeilad Swyddfa Bost, sy’n adeilad rhestredig Gradd II 

ac mae cais adeilad rhestredig hefyd wedi ei gyflwyno ar gyfer y bwriad. Mae’r 

adeilad wedi ei ddefnyddio tan yn ddiweddar fel clwb nos a ganiatawyd o dan 

ganiatâd cynllunio C10A/0390/11/LL oedd hefyd yn cynnwys practis meddygol ar y 

lloriau uwch a chanolfan fwyd (food court) allanol oddi mewn i’r iard bresennol i 

gefn yr adeilad. Mae’r safle o fewn ffin ddatblygu’r Ddinas. Nid yw’r safle yma wedi 

ei ddynodi ar gyfer unrhyw ddefnydd penodol, ac mae’n disgyn tu allan i ddynodiad 

Canol Dref a’r Brif Ardal Siopa, ond o fewn yr Ardal Gadwraeth. Mae’r adeilad sydd 

ar y safle yn hanesyddol gydag elfennau pensaernïol a hanesyddol bwysig i’r ardal, ac 

mae’n adeilad rhestredig Gradd II. Ar sail lleoliad yr adeilad felly, a’r bwriad i’w ail 

ddefnyddio ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio a gofynion polisi C1 a C4 o’r 

CDUG. 

 

5.2 Mae’r bwriad yn ymwneud gyda newid defnydd ac addasu’r adeilad presennol i greu 

29 uned hunangynhaliol ar gyfer myfyrwyr o fewn yr adeilad presennol, ynghyd a 

dymchwel rhan o’r adeiladau cefn presennol a chodi adeilad newydd i greu 116 o 

unedau a fyddai’n rhoi cyfanswm o 145 o unedau byw hunan cynhaliol ar gyfer 

myfyrwyr gyda chyfleusterau cysylltiol. Byddai’r estyniad yn creu adeilad ar wahân, 

ond byddai’n gysylltiedig â’r prif adeilad drwy linc gwydr ar ochr Ffordd Gwynedd, 

gyda llecyn agored rhwng yr adeilad gwreiddiol a’r estyniad. Byddai pob uned byw 

yn cynnwys ystafell wely, baddon, cegin ac ystafell fyw. 

 

5.3 Nid oes polisi penodol yn y CDU sy’n ymdrin gyda datblygiad o’r math hwn ac nid 

yw polisïau tai’r CDU (yn benodol polisïau CH3 a CH6) nac ychwaith polisi CH39 

(Datblygiadau Addysg  Bellach ac Addysg Uwch), sydd yn cyfeirio at ddatblygiadau 

ar safle addysg uwch, yn gwbl berthnasol. 

 

5.4 O ganlyniad, mae angen pwyso a mesur yr ystyriaethau materol wrth benderfynu os 

yw egwyddor y datblygiad arfaethedig yn y lleoliad penodol hwn yn dderbyniol. Yn 

benodol, o gofio’r hyn a nodir ym Mholisi CH39, mae angen ystyried y rhesymeg 

dros beidio lleoli’r llety arfaethedig ar gampws y Brifysgol. 

 

5.5 O edrych ar ffigyrau myfyrwyr ar gyfer 2013/2014 o ‘Higher Education Statistics 

Agency’ fe nodir fod yna 8705 o fyfyrwyr llawn amser yn y Brifysgol. Mae’r 
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Brifysgol yn nodi bod 577 gyda chyfeiriad cartref yn Ynys Môn a 970 yng 

Ngwynedd ond nid oes gwybodaeth faint o’r rhain sydd yn israddedig neu’n 

raddedig, nac ychwaith yn byw gartref neu yn byw mewn llety myfyrwyr ym Mangor 

ei hun. 

 

5.6 Mae gan y Brifysgol 3648 o unedau llety (bedspaces) sydd wedi eu hadeiladu, ac sy’n 

cynnwys y datblygiad diweddar ar safle’r Santes Fair (602). Yn y sector breifat mae 

yna 802 o unedau llety wedi eu hadeiladu a 49 wrthi’n cael ei adeiladu (137 Stryd 

Fawr, Bangor). Mae yna 112 yn ychwanegol sydd wedi derbyn caniatâd cynllunio ac 

sydd eto i’w cychwyn (mae hyn yn cynnwys 2 ganiatâd drwy apêl yn ddiweddar- 

safle Three Crowns am 15 uned a cyn safle’r Railway Institute sy’n 27 uned) ac mae 

263 uned (gan gynnwys y cais yma) o dan ystyriaeth ar hyn o bryd. Mae hyn yn rhoi 

cyfanswm o 963 o unedau preifat sydd un ai ar gael neu wedi derbyn caniatad 

cynllunio. 

 

5.7 Mae’r Uned Bolisi Cynllunio ar y Cyd ar hyn o bryd yn y broses o ddiweddaru 

gwybodaeth 2013 ynglŷn â thai amlfeddiannaeth gyda gwybodaeth 2016, ond mae 

problemau yn ymwneud a phlotio’r wybodaeth ar fapiau yn golygu nad ydyw ar gael 

ar hyn o bryd. Mae’r wybodaeth sydd ar gael wedi ei gasglu gan yr Adran Tai ac 

Adran Trethu’r Cyngor yn Medi 2013, ac maent wedi eu selio ar y nifer o dai o fewn 

gwahanol rannau o Fangor sydd wedi eu cofrestru gan yr Adran Tai fel tŷ 

amlfeddiannaeth a’r rhai sydd ddim yn talu treth y Cyngor. Nid yw’r ffigyrau yma yn 

benodol nac yn sbesiffig ar gyfer y nifer o fyfyrwyr sy’n byw o fewn tai preifat neu 

dai amlfeddiannaeth felly, dim ond awgrymiad ydyw o’r wybodaeth sydd ar gael. 

 

5.8 Mae’r wybodaeth yma yn dangos fod 1012 o dai ym Mangor unai yn dy mewn 

amlfeddiannaeth neu ddim yn talu treth Cyngor, a chan fod yna gyfanswm o 6597 o 

dai ym Mangor mae hyn gyfystyr a 15.3% o’r stoc tai. 

 

5.9 Mae’r wybodaeth hefyd yn dangos fod 168 o dai yn ward Deiniol (ward y cais) unai 

yn dy mewn amlfeddiannaeth neu ddim yn talu Treth y Cyngor, a chan fod yna 

gyfanswm o 606 o dai yn ward Deiniol mae hyn yn gyfystyr a 27.7% o stoc tai'r 

ward. 

 

5.10 Mae’n ymddangos felly fod y llety myfyrwyr sy’n cael ei ddiwallu ar hyn o bryd yn 

gymysgedd o lety sydd wedi ei adeiladu’n bwrpasol ar gyfer myfyrwyr (3648 o 

unedau’r brifysgol a 963 o unedau preifat ar gael/wedi eu caniatáu), tai 

amlfeddianaeth (awgrym o oddeutu 1012 o dai) a thai preifat neu gyfeiriad cartref 

(1547 - ond mae bosib fod rhai o’r rhain yn cael eu dyblygu yn y wybodaeth tai 

amlfeddiannaeth). 

 

5.11 Mae’n ymddangos hefyd fod yna newid yn y galw am y math o lety mae myfyrwyr 

yn chwilio amdano, a bod y cynnydd hynny i’w weld yn y llety sydd wedi ei 

adeiladu’n bwrpasol. Mae’n ymddangos hefyd y byddai llety mewn tai 

amlfeddianaeth yn parhau i fod yn boblogaidd i fyfyrwyr yn yr ardaloedd hynny sydd 

mwyaf hwylus i’r Brifysgol. 

 

5.12 Cydnabyddir fod rhai yn pryderu am y nifer o letya preifat sydd wedi ei adeiladu yn 

bwrpasol yn ardal Bangor a bod awgrym fod nifer o’r ystafelloedd sydd ar gael yn 

wag. Ond o edrych ar y ffigyrau uchod, mae’n ymddangos mai canran gymharol isel 

o’r holl ddarpariaeth sydd ar gael sy’n cael ei ddiwallu gan y math yma o unedau ar 

hyn o bryd, ac felly ni ystyrir y byddai’n rhesymol i wrthod y bwriad yma ar sail 

diffyg angen am y math yma o letya. Mae’n ymddangos y gallai'r galw am y 
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gwahanol fathau o letya newid o flwyddyn i flwyddyn, ac yn enwedig wrth gymharu 

adegau gwahanol o’r un flwyddyn (e.e. dechrau a diwedd y flwyddyn academaidd). 

 

5.13 Mae darparu rhagor o letya myfyrwyr sydd wedi ei adeiladu’n bwrpasol a darparu 

cyfleusterau safonol i fyfyrwyr sydd wedi ei reoli mewn modd ffurfiol o bosib gyda’r 

potensial i gael effaith bositif ar y farchnad dai lleol gan y gall rhyddhau tai sydd ar 

hyn o bryd mewn amlfeddianaeth a’u newid ar gyfer eu defnyddio gan aelwydydd 

lleol sydd angen tai o’r fath (e.e. unedau bychain, fflatiau unlloft ayyb). Er mwyn 

sicrhau fod trefniant boddhaol ar gyfer gosod yr unedau ac i sicrhau pwynt cyswllt ar 

gyfer unrhyw bryderon mwynderol yn y dyfodol, ac i sicrhau defnydd o’r unedau yn 

unol â’r bwriad gerbron (h.y. ar gyfer myfyrwyr), ystyrir y byddai’n rhesymol gosod 

amod i gytuno’r cytundebau lletya o flaen llaw gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol. 

 

5.14 Mae’r bwriad yma hefyd yn ymwneud â darparu tŷ bwyta o fewn yr adeilad 

presennol. Gan fod y safle wedi ei leoli y tu allan i’r Canol Dref Diffiniedig, nid yw 

polisi D23 o’r CDU yn berthnasol. Gan nad yw’r bwriad ar gyfer creu siop 

manwerthu newydd tu allan i’r canol dref diffiniedig, nid yw polisi D27 o’r CDU yn 

berthnasol ychwaith. Ystyrir mai’r polisi mwyaf perthnasol ar gyfer y rhan yma o’r 

bwriad yw D6 sy’n ymwneud a darparu unedau ar gyfer diwydiant neu fusnes o fewn 

y ffin ddatblygu. Mae’r polisi yn caniatáu’r fath gynigion ar sail nad yw’r safle wedi 

ei ddynodi ar gyfer defnydd arall, a bod graddfa, math a dyluniad y datblygiad yn 

addas ar gyfer y safle a’r ardal yn union gerllaw, a’i fod yn gydnaws a defnyddiau 

presennol cyfagos. Ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio gyda gofynion y polisi yma, 

o gofio lleoliad canolog y safle a’r defnyddiau tir cyfagos (Pontio, Gorsaf Heddlu, 

Llyfrgell a Swyddfeydd BT) a hefyd wrth ystyried y caniatad presennol ar y safle ar 

gyfer clwb nos gyda chwrt bwyd. 

 

5.15 Mae polisi D25 o’r CDU yn ymwneud â datblygiadau bwyd poeth i’w gario allan. Er 

mai bwyty fydd y prif ddefnydd yn y rhan yma o’r datblygiad, mae’n anochel y 

byddai rhai mathau o dai bwyta yn cynnig elfen o fwyd poeth i’w gario allan, ac yn yr 

achos yma ni ystyrir y byddai’r effaith yn ddim mwy na’r bwyty ei hun, ac yn sicr 

ddim mwy na defnydd presennol yr adeilad fel clwb nos a chwrt bwyd. I’r perwyl 

hyn, ystyrir y byddai elfen fel hyn yn cydymffurfio â meini prawf y polisi, sy’n 

ymwneud a sicrhau fod y defnydd yn cyd-fynd gyda defnyddiau tir cyfagos, na fydd y 

datblygiad yn cynhyrchu sŵn, arogl nac ysbwriel gormodol a gaiff effaith 

annerbyniol ar gymeriad yr ardal, ac na fydd y datblygiad yn arwain at grynodiad o 

ddatblygiadau o’r math hwn mewn un ardal benodol. 

 

5.16 O ganlyniad i’r dogfennau a’r datganiadau ychwanegol sydd wedi eu cyflwyno fel 

rhan o’r cais, ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio â gofynion polisïau A1 a A3 o’r 

CDU sy’n ymwneud gyda sicrhau fod gwybodaeth ddigonol yn cael ei ddarparu 

gyda’r cais cynllunio ynglŷn ag unrhyw effeithiau amgylcheddol neu eraill sylweddol 

tebyg, ac sy’n sicrhau nad oes unrhyw bosibilrwydd o ddifrod difrifol neu 

anwrthdroadwy i’r amgylchedd neu’r gymuned. Mae cynnwys y 

dogfennau/datganiadau hyn yn cael ei ystyried yn fanylach yn y rhannau perthnasol 

o’r asesiad hwn. 

 

Llecynnau Agored 

 

5.17 Yn unol â gofynion Canllaw Cynllunio Atodol ‘Datblygiadau Tai a Llecynnau 

Agored o Werth Adloniadol’ bydd angen darparu 4320m sgwâr ar o lecyn chwarae 

agored gyfer Ieuenctid ac Oedolion ynghlwm a’r bwriad yma. Yn yr achos ym, ni 

ellir darparu’r llecyn chwarae agored o fewn y safle, ond ar hyn o bryd mae’n 

rhesymol disgwyl fod llety myfyrwyr yn gallu dibynnu ar ddarpariaeth chwarae’r 
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Brifysgol a’i glybiau perthnasol a hefyd gwneud defnydd o diroedd a chyfleusterau 

chwarae sydd eisoes ar gael yn lleol. Am y rheswm yn felly, ystyrir fod y bwriad yn 

cydymffurfio a gofynion polisi CH43 o’r CDU a’r Canllaw Cynllunio Atodol 

‘Datblygiadau Tai a Llecyn Agored o Werth Adloniadol.’ 

 

Mwynderau gweledol, cyffredinol a phreswyl  

 

5.18 Mae’r bwriad yn ymwneud â gwneud newidiadau ac ymestyn y prif adeilad. Mae’r 

prif adeilad gwreiddiol yn dri llawr ac yn drawiadol gyda gorffeniad bric a charreg ac 

wedi ei leoli ar gyffordd brysur ac amlwg gyferbyn a safle Pontio’r Brifysgol o fewn 

Dinas Bangor. Mae’r adeilad yn wag ers amser er ei ddefnydd diweddaraf fel clwb 

nos, ac mae bwriad i ail-ddefnyddio adeilad mor drawiadol ac amlwg (sydd hefyd yn 

rhestredig) i’w groesawu. Nid oes bwriad gwneud unrhyw newidiadau allanol i flaen 

yr adeilad. Mae bwriad dymchwel rhan o’r adeiladau presennol sydd ar gefn yr 

adeilad ac sydd yn fwy modern eu hedrychiad, er mwyn galluogi codi estyniad tri 

llawr tu cefn i’r prif adeilad. Mae bwriad darparu linc gwydr rhwng yr estyniad a’r 

prif adeilad. Byddai gan yr estyniad newydd do fflat a gorffeniad rendr, bric a chladin 

sinc a ffenestri newydd alwminiwm. 

 

5.19 Dywed Paragraff 68 o Gylchlythyr y Swyddfa Gymreig 61/96 “Cynllunio a’r 

Amgylchedd Hanesyddol: Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth”, sydd yn 

yr achos yma yn berthnasol oherwydd bod yr adeilad presennol yn rhestredig ac 

oherwydd bod y safle o fewn Ardal Gadwraeth, y dylai Awdurdodau Cynllunio Lleol 

roi sylw arbennig i ddymunoldeb cadw’r adeilad rhestredig neu ei gefndir neu 

unrhyw nodweddion o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol sydd ganddo, a’r 

Ardal Gadwraeth.  Mae Polisi B2 o CDUG yn ategu hyn ac yn datgan y caniateir 

cynigion am newidiadau allanol neu fewnol, ychwanegiadau, neu newid defnydd 

adeiladau rhestredig ar yr amod na fydd y cynigion yn achosi niwed arwyddocaol i 

gymeriad pensaernïol neu hanesyddol arbennig yr adeilad. Mae’r materion penodol 

i’r adeilad rhestredig, sy’n cynnwys polisi B2 a rhannau o’r Cylchlythyr, yn cael eu 

hystyried yn llawn fel rhan o’r cais adeilad rhestredig sydd hefyd gerbron y Pwyllgor. 

 

5.20 Ystyrir fod egwyddor y bwriad o ail-ddefnyddio ac addasu’r adeilad i’w groesawu ac 

yn fodd o sicrhau dyfodol yr adeilad rhestredig. Er bod yr estyniad yn sylweddol ei 

faint ac yn fodern, ni chredir ei fod yn amharu ar edrychiad, cymeriad na gosodiad yr 

adeilad rhestredig na’r ardal gadwraeth, oherwydd ei leoliad yn y cefn fel estyniad is-

wasanaethol. Bydd yr adeilad gwreiddiol a’r llyfrgell (y ddau yn adeiladau rhestredig) 

yn aros fel y prif ffocws gyda’r estyniad yn y cefn yn gweddu i’r cefndir. Ni ystyrir 

felly fod y bwriad yn groes i Bolisiau B3 na B4 o’r CDU ac ategir yr hyn sydd wedi 

ei nodi uchod fod y materion penodol i’r adeilad rhestredig yn cael eu hystyried yn 

llawn fel rhan o’r cais adeilad rhestredig sydd hefyd gerbron y Pwyllgor. 

 

5.21 I grynhoi, ni ystyrir y bydd caniatáu’r cais yn cael effaith andwyol ar gymeriad 

hanesyddol na phensaernïol yr adeilad ac felly yn cydymffurfio a gofynion polisïau 

B3 a B4 CDUG, Cylchlythyr 61/96 a phennod 6 o Bolisi Cynllunio Cymru. 

 

5.22 Yn yr un modd, ystyrir fod maint yr estyniad yng nghyd-destun y safle yn dderbyniol 

ac ystyrir ei fod yn parchu’r adeilad a’r safle. Bydd yr estyniad newydd wedi ei 

wthio’n ôl o’r prif edrychiad, ac y bydd deunyddiau priodol yn sicrhau bydd yr 

estyniad yn gweddu fel na fyddai’n cystadlu gyda’r prif adeiladau. 

 

5.23 Nid oes unedau byw eraill wedi eu lleoli yn agos i’r datblygiad yma, mae’r eiddo 

agosaf (Ty Ysgol Santes Fair, Ffordd Cariadon) wedi ei leoli oddeutu 150m i ffwrdd. 

Mae gweddill yr adeilad o gwmpas y safle yn rhai masnachol (e.e. safle Pontio, 
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Gorsaf Heddlu, Swyddfeydd BT, siopau ayyb). Ni ystyrir fod y bwriad yn 

orddatblygiad o’r safle, ac ni ystyrir y byddai’n cael effaith andwyol ar fwynderau 

gweledol, cyffredinol na phreswyl yr ardal gyffredinol o’i gwmpas. 

 

5.24 Ystyrir felly fod y bwriad yn cydymffurfio a gofynion polisïau B22, B23, B24 a B25 

o’r CDU. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.25 Nid yw’r bwriad yn darparu unrhyw lecynnau parcio ynghlwm a’r datblygiad yma. 

Mae’r safle wedi ei leoli yn agos i faes parcio aros byr sydd o fewn perchnogaeth y 

Cyngor, ac wedi ei leoli ger y Llyfrgell. Mae’r Uned Drafnidiaeth wedi codi pryder 

ynglŷn â’r diffyg llecynnau parcio, ac wedi crybwyll y dylai rhwystro tenantiaid y 

llety rhag defnyddio ceir yn ystod eu hamser ym Mangor. Mae modd sicrhau hyn 

drwy amod cynllunio i gytuno’r cytundebau lletya o flaen llaw, ac i sicrhau eu bod yn 

cynnwys rhwystr ar fod yn berchen cerbyd yn ystod eu hamser yn lletya yn yr 

adeilad. Byddai hyn y lleddfu’r pwysau ar y meysydd parcio a pharcio ar stryd yn 

lleol yn sylweddol. Mae cyfeiriad wedi ei wneud at ddarparu llwybr troed o gefn y 

datblygiad yn uniongyrchol i’r maes parcio sydd o fewn perchnogaeth y Cyngor sydd 

tu cefn i’r adeilad, ond nid yw hyn yn rhan o’r cais, ac nid yw’n angenrheidiol ar 

gyfer gwasanaethu’r bwriad gerbron. Petai’r bwriad o ddarparu’r llwybr yma yn 

mynd yn ei flaen, bydda’i ofynnol i’r datblygwr ddarparu asesiad risg, a derbyn 

caniatad Adran Eiddo’r Cyngor. Byddai hyn felly y tu allan i ofynion y cais cynllunio 

yma. 

 

5.26 O safbwynt yr elfen ty bwyta o’r bwriad, ystyrir y byddai’r ddarpariaeth parcio 

bresennol yn ddigonol o’i gymharu â defnydd diweddaraf yr adeilad fel clwb nos. 

 

5.27 Er bod yr Uned Drafnidiaeth yn ystyried y byddai’r datblygiad yn debygol o gael 

effaith ar y meysydd parcio lleol, ni ystyrir fod yr elfen parcio y tu allan i’r hyn y 

gellir ei reoli drwy amod i gytuno’r cytundebau lletya o flaen llaw fel y sonnir 

amdano uchod ac felly ni fyddai’r raddfa anghenion parcio yn sylweddol fwy na’r 

hyn a ddisgwylir o ddefnydd cyfreithlon presennol y safle fel clwb nos. I’r perwyl 

hyn, ac oherwydd bod cyfraniad ariannol o £8000 ar gyfer gwneud gwelliannau i’r 

llwybrau cyswllt eisoes wedi ei dderbyn mewn cyswllt a’r caniatâd cynllunio 

blaenorol, ni ystyrir fod sail cynllunio rhesymol i ofyn am gyfraniad pellach yn yr 

achos yma. 

 

5.28 Ar sail yr uchod felly, ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio â gofynion polisïau 

CH30, CH33 a CH36 o’r CDU. 

 

Materion bioamrywiaeth 

 

5.29 Mae arolwg ystlumod a gyflwynwyd gyda’r cais yn dangos  nad oedd ystlumod yn 

defnyddio’r adeilad, ac nid oes gan yr Uned Bioamrywiaeth  bryder am hyn. Pe bai 

ystlumod yn cael eu darganfod yn ystod y cais adeiladu yna  dylid stopio’r gwaith ar 

unwaith a chysylltu â Chyfoeth Naturiol Cymru am gyngor. Nodwyd yn yr adroddiad 

fod Gwylanod y Penwaig yn nythu ar do’r adeilad. Er eu hamlygrwydd mae’r adar 

yma a’i nythod wedi ei gwarchod dan gyfraith. Ni ddylid cario unrhyw waith allan ar 

y to yn ystod y tymor nythu (Mawrth i Awst) felly a allai amharu ar y gwylanod neu 

eu nythod. Yn ddarostyngedig i’r amodau yma felly, ystyrir fod y bwriad yn 

cydymffurfio a gofynion polisi B20 o’r CDU. 
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Materion Ieithyddol 

 

5.30 Cyflwynwyd Datganiad Effaith Ieithyddol a Chymunedol gyda’r cais sydd yn asesu 

os yw’r datblygiad yn debygol o gael effaith bositif, negyddol neu dim effaith o gwbl 

ar gymunedau presennol ac yn arbennig, yr iaith Gymraeg. 

 

5.31 Mae’r Uned Bolisi Cynllunio ar y Cyd wedi cadarnhau fod canran gymharol isel o 

siaradwyr Cymraeg ym Mangor, fodd bynnag, ni chredir fod graddfa’r datblygiad 

arfaethedig yn debygol o achosi tyfiant sylweddol yn y boblogaeth a all effeithio’n 

andwyol ar yr iaith Gymraeg. Mae gan Fangor boblogaeth uchel, yn enwedig felly o 

ran poblogaeth myfyrwyr. O’r herwydd, nid yw maint y datblygiad a’r tyfiant dilynol 

yn y boblogaeth yn debygol o gael effaith arwyddocaol ar yr Iaith Gymraeg. Yn 

ogystal, ni fydd y bwriad yma’n golygu unrhyw newid ym mhoblogaeth y Ddinas, 

gan fod y myfyrwyr yn bresennol yno’n barod a bydd argaeledd unedau byw 

pwrpasol ar gyfer myfyrwyr yn debygol o ryddhau tai preifat i’r farchnad agored, ac 

felly i drigolion lleol. 

 

5.32 Ar y cyfan felly, ystyrir fod natur Bangor, o ran maint y boblogaeth, patrwm 

ieithyddol, yr amrywiaeth o wasanaethau a’r cyfleusterau sydd ar gael yno yn golygu 

na ddylai’r datblygiad gael effaith andwyol ar yr iaith Gymraeg. Ystyrir felly fod y 

bwriad yn unol â pholisi A2 o’r CDU a’r CCA - Cynllunio a’r Iaith Gymraeg yn 

ogystal â NCT20: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg. 

 

Materion Isadeiledd a Llifogi 

 

5.33 Er nad yw’r safle wedi ei leoli o fewn ardal sydd yn dioddef o berygl llifogi (mae 

wedi ei leoli o fewn parth A), mae cwlfert yr Afon Adda yn rhedeg drwy’r safle. Mae 

gwelliannau sylweddol wedi eu gwneud i’r cwlfert yma yn ddiweddar, er hynny, 

roedd Cyfoeth Naturiol Cymru yn bryderus rhag i’r datblygiad achosi’r cwlfert i gau. 

Yn yr un modd, ‘roedd Dwr Cymru yn bryderus am y modd y gellir delio gyda dŵr 

wyneb o’r datblygiad. I’r perwyl hyn cyflwynwyd Asesiad Canlyniad Llifogydd ac 

Asesiad Dwr Wyneb a Draenio Dŵr Budr. 

 

5.34 Mae’r adroddiadau yma wedi eu hasesu yn llawn gan Cyfoeth Naturiol Cymru a Dŵr 

Cymru, ac mae’r ddau gorff wedi tynnu eu gwrthwynebiad blaenorol yn ôl, ar sail 

amodau perthnasol i lefel llawr gorffenedig a chytuno cynllun delio gyda draenio’r 

safle. Ystyrir felly fod y bwriad yn cydymffurfio â gofynion polisïau B29 a B33 o’r 

CDU a NCT 15 Datblygu a Pherygl Llifogydd. 

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.35 Amlygwyd pryderon ynglŷn â’r angen, materion dyluniad, gor-ddatblygiad ac effaith 

y gwaith dymchwel ar yr adeilad BT gerllaw a’i systemau. 

 

5.36 Credir fod ystyriaeth lawn wedi ei roi i’r sylwadau yma yn yr adroddiad uchod. Nodir 

y byddai modd cytuno ffordd o wneud y gwaith dymchwel fel na fyddai’n effeithio 

systemau BT sydd yn yr adeilad union gerllaw. Byddai modd gwneud hyn drwy osod 

amod i gytuno’r modd o ddymchwel o flaen llaw. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Ar sail yr asesiad uchod ystyrir fod y cais ar gyfer newid defnydd ac addasu adeilad 

presennol i greu caffi a bwyty a chreu 29 uned hunan cynhaliol ar gyfer myfyrwyr o 
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fewn yr adeilad presennol, ynghyd a dymchwel rhan o’r adeiladau cefn presennol a 

chodi adeilad newydd i greu 116 o unedau byw hunan cynhaliol (sef cyfanswm o 145 

o unedau) ar gyfer myfyrwyr gyda chyfleusterau cysylltiol yn dderbyniol o safbwynt 

polisïau lleol a chenedlaethol perthnasol ac nad oes unrhyw ystyriaeth faterol arall yn 

datgan i’r gwrthwyneb. 

 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau gydag amodau 

 

1. 5 mlynedd 

2. Unol a’r cynlluniau a’r adroddiad ecolegol 

3. Amodau Dwr Cymru 

4. Cytuno deunyddiau a ffenestri 

5. Cofnod ffotograffig 

6. Tirweddu caled a meddal/dodrefn stryd 

7. Goleuadau allanol i’w cytuno 

8. Amodau gwarchod y cyhoedd 

9. Datganiad dull adeiladau 

10. Datganiad dull dymchwel 

11. Amod lefel llawr wedi ei orffen 

12. Cytuno cytundebau lletya i gynnwys myfyrwyr yn unig, pwynt cyswllt ar gyfer y 

cyhoedd a chyfyngiad defnydd o gar. 

13. Dim gwaith ar y to yn ystod y tymor nythu 
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Rhif:    10 
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Cais Rhif: C15/0844/11/CR 

Dyddiad Cofrestru: 11/08/2015 

Math y Cais: Caniatad Adeilad Rhestredig 

Cymuned: Bangor 

Ward: Deiniol 

 

Bwriad: NEWID DEFNYDD ADEILAD PRESENNOL I GREU CAFFI A BWYTY A CHREU 29 

UNEDAU BYW HUNAN GYNHALIOL MYFYRWYR, YNGHYD A DYMCHWEL RHAN 

O'R ADEILADAU CEFN A CHODI ADEILAD NEWYDD I GREU 116 UNEDAU BYW 

HUNAN GYNHALIOL MYFYRWYR GYDA CHYFLEUSTERAU CYSYLLTIOL  

Lleoliad: OLD POST OFFICE, 60, DEINIOL ROAD, BANGOR, GWYNEDD, LL57 1AA 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATAU GYDAG AMODAU   

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Gohiriwyd y cais ym Mhwyllgor 4 Gorffennaf 2016 er cynnal ymweliad safle a 

chywiro ffigyrau yn yr adroddiad. 

 

1.2 Mae’r cais hwn yn gais adeilad rhestredig i newid defnydd ac addasu adeilad 

presennol i greu caffi a bwyty a chreu 29 uned hunan cynhaliol ar gyfer myfyrwyr o 

fewn yr adeilad presennol, ynghyd â dymchwel rhan o’r adeiladau cefn presennol a 

chodi adeilad newydd i greu 145 o unedau byw hunan cynhaliol ar gyfer myfyrwyr 

gyda chyfleusterau cysylltiol. 

 

1.3 Mae’r adeilad presennol yn sefyll yn wag ar ôl i’r defnydd olaf fel clwb nos ddod i 

ben oddeutu blwyddyn yn ôl  ac mae’r adeilad yn cael ei adnabod yn well fel y cyn 

swyddfa bost. O’i gwmpas ceir adeiladau sylweddol mewn maint sy’n cynnwys 

adeilad BT gerllaw a’r swyddfa heddlu dros y ffordd , ynghyd a’r llyfrgell sydd yn 

adeilad rhestredig gradd II.   Bwriedir addasu’r adeilad gwreiddiol ac adeiladu 

estyniad eithaf cul a bychan ar ei gefn sydd ar wahân i’r prif estyniad. Byddai caffi a 

bwyty ar y llawr daear gyda 3 uned byw hunan cynhaliol ar y llawr hwnnw hefyd, yn 

ogystal â chreu ramp anabl newydd i’r cefn.  Bydd 13 uned byw hunan cynhaliol ar y 

llawr cyntaf a’r ail lawr. Bwriedir gwneud gwaith addasu mewnol er mwyn ail-

strwythuro drwy dynnu hen bartisiwns a gosod partiswns newydd, ond ni fydd 

unrhyw addasiadau allanol i flaen yr adeilad. Byddai gan yr estyniad bychan do fflat 

gyda gorffeniad rendr a ffenestri newydd alwminiwm. 

 

1.4 Ar gefn yr adeilad gwreiddiol mae sawl adeilad wedi eu codi dros y blynyddoedd a 

bwriedir eu dymchwel er mwyn codi adeilad newydd pum llawr. Mae’r lleoliad hwn 

tu ôl i’r prif adeilad ac yn eithaf cuddiedig o gofio fod adeiladau eraill o’i gwmpas.  

Byddai’r adeilad newydd yn un ar wahân i’r prif adeilad ond yn gysylltiedig drwy 

linc gwydr ar yr ochr, a llecyn agored rhwng yr adeilad gwreiddiol a’r adeilad hwn. 

Byddai 25 uned hunan gynhaliol ar y llawr daear, 29 wedi eu dosbarthu dros y llawr 

cyntaf ac 29 ar yr ail, 27 ar y trydydd llawr a 6 ar y 4ydd llawr sydd yn gyfanswm o 

145 uned newydd.  Byddai pob uned hunan gynhaliol yn cynnwys ystafell wely, 

baddon, cegin ac ystafell fyw. Byddai’r adeilad newydd yn un to fflat gyda 

chymysgedd o orffeniad bric, rendr a chladin sinc. 

 

1.5 Mae’r datblygiad yn cynnwys ardal biniau ac ailgylchu wrth ochr yr adeilad a fydd yn 

guddiedig tu ôl i wal ble mae mynediad cerbydol i’r ardal hon. Bwriedir creu 2 ardal 

storio beics (40 mewn cyfanswm) ac nid oes unrhyw ddarpariaeth parcio yn ffurfio 

rhan o’r bwriad. 
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1.6 Saif y safle o fewn canol Dinas Bangor yn gyfochrog a Ffordd Deiniol a Ffordd 

Gwynedd. Mae’r adeilad yn adeilad rhestredig gradd II ac wedi ei leoli o fewn Ardal 

Cadwraeth Bangor.   

   

 

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 Yn sgil Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 mae'n ofynnol i'r 

Cyngor ymgymryd â datblygu cynaliadwy yn ogystal â chymryd pob cam rhesymol 

wrth arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r amcanion datblygu cynaliadwy (neu lesiant). 

Mae'r adroddiad hwn wedi’i baratoi gan ystyried dyletswydd y Cyngor a'r 'egwyddor 

datblygu cynaliadwy', fel sydd wedi’i ddatgan yn Neddf 2015, ac wrth ffurfio'r 

argymhelliad mae'r Cyngor wedi ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu 

diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau. 

Ystyrir na fyddai unrhyw effaith sylweddol nac annerbyniol ar gyflawni’r amcanion 

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

B2 - GWNEUD NEWIDIADAU I ADEILADAU RHESTREDIG NEU 

ADEILADAU YN EU CWRTILAU - Sicrhau nad yw cynigion yn achosi niwed 

arwyddocaol i gymeriad pensaernïol neu hanesyddol arbennig Adeiladau 

Rhestredig 

 

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. 

 

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. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

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

 Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth. 

 

 Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 8, Ionawr 2016) Pennod 6:Gwarchod yr 

 Amgylchedd Hanesyddol 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C12/1356/11/CR Cais ôl-weithredol i gadw newidiadau mewnol - Caniatáu 5-12-

2012 
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3.2 C12/0004/11/LL Cais ôl-weithredol mewn perthynas â chodi cysgodfan ysmygu 

allanol - Caniatáu 17-2-2012 

 

3.3 C11/0744/11/CR Cais ôl-weithredol mewn perthynas â gosod giât allanol, gosod 

drysau mynediad newydd, codi cysgodfan ysmygu allanol ynghyd a chreu grisiau 

dihangfa fewnol newydd, gosod drysau newydd, dymchwel canopy allanol a gosod 3 

arwydd heb eu goleuo -Caniatáu 15-5-2012 

 

3.4 C10A/0391/11/CR Cais adeilad rhestredig yn ymwneud a newid defnydd cyn 

swyddfa bost i amrywiol ddefnydd gan gynnwys clwb, practice meddygol a chwrt 

bwyd allanol - Caniatáu 25-1-2011 

 

3.5 C10A/0390/11/LL Cais llawn yn ymwneud a newid defnydd cyn swyddfa bost i 

amrywiol ddefnydd gan gynnwys clwb, practice meddygol a chwrt bwyd allanol - 

Caniatáu 17-5-2011 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Gwrthwynebu ar sail gor-ddatblygiad, a ddim yn gweddu a’r 

ardal gyfagos (Yn dilyn yr ail-ymgynghoriad derbyniwyd 

ymateb yn datgan gwrthwynebiad ar sail gor-ddatblygiad a’r 

safle yn anaddas i’r datblygiad) 

 

Cyngor Archaeoleg 

Brydeinig: 

Cefnogi’r egwyddor o’r cais ond gwrthwynebu yn ei ffurf 

bresennol oherwydd ddiffyg gwybodaeth i allu asesu’r cais 

yn ei gyfanrwydd. Yn dilyn y sylwadau uchod cyflwynwyd 

asesiad hanesyddol diwygiedig yn datgan fod rhannau o’r 

nenfwd wedi eu tynnu ble darganfyddir gwaith eithaf plaen a 

di-nod. Fodd bynnag, gan y bydd y nenfwd yn cael eu hail-

osod bydd unrhyw nodweddion pe darganfyddir yn cael eu 

cadw. Ni dderbynnir ymateb gan y Cyngor Archaeoleg 

Brydeinig i’r ail-ymgynghoriad. 

 

Cymdeithas Fictorianaidd: Cefnogi’r egwyddor ond gwrthwynebu’r cais yn ei ffurf 

bresennol oherwydd diffyg gwybodaeth parthed yr adeilad 

rhestredig a hefyd uchder yr adeilad newydd yn ormodol. Yn 

dilyn y sylwadau uchod cyflwynwyd asesiad hanesyddol 

diwygiedig yn datgan fod rhannau o’r nenfwd wedi eu tynnu 

ble darganfyddir gwaith eithaf plaen a di-nod. Fodd bynnag, 

gan y bydd y nenfwd yn cael eu hail-osod bydd unrhyw 

nodweddion pe darganfyddir yn cael eu cadw. Derbynnir 

ymateb pellach gan y gymdeithas yn cydnabod y gostyngiad 

mewn nifer o unedau a’r effaith mae hyn yn cael ar faint a 

ffurf yr estyniadau newydd. Ond dal i ddatgan pryder ar y 

diffyg gwybodaeth o’r nodweddion mewnol ac felly mae’r 

gwrthwynebiad dal i sefyll. 

 

Comisiwn Brenhinol Henebion  

Cymru: 

Heb eu derbyn  

 

Cymdeithas Henebion 

Hynafol: 

Heb eu derbyn 

  

Y Grŵp Sioraidd: Heb eu derbyn 
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Cyngor Archeolegol 

Prydeinig: 

Heb eu derbyn 

  

Cymdeithas Diogelu 

Adeiladau Hynafol:  

Heb eu derbyn 

  

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle, hysbyseb yn y wasg a 

gwybyddwyd trigolion cyfagos. Mae’r cyfnod hysbysebu 

wedi dod i ben a derbyniwyd 2 ohebiaeth yn gwrthwynebu ar 

sail: 

 

 Gor-ddatblygiad 

 Materion dyluniad 

 

Yn dilyn trafodaethau rhwng y Gwasanaeth Cynllunio a’r 

Asiant, gostyngwyd uchder yr estyniad a’r nifer o unedau o 

151 i 116 ac fe ail-ymgynghorwyd ar y cynlluniau 

diwygiedig.   

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

5.1 Gan mai cais adeilad rhestredig yw hwn, yr unig faterion sydd yn cael ei hasesu yw’r 

materion cadwraethol, sef effaith ar edrychiad a chymeriad hanesyddol a phensaernïol 

yr adeilad rhestredig. Nid oes unrhyw faterion eraill yn berthnasol wrth asesu’r cais 

hwn. 

 

5.2 Dywed Paragraff 68 o Gylchlythyr y Swyddfa Gymreig 61/96 “Cynllunio a’r 

Amgylchedd Hanesyddol: Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth” y dylai 

Awdurdodau Cynllunio  Lleol roi sylw arbennig i ddymunoldeb cadw’r adeilad 

rhestredig neu ei gefndir neu unrhyw  nodweddion o ddiddordeb pensaernïol neu 

hanesyddol sydd ganddo.  Mae Polisi B2 o CDUG yn  ategu hyn ac yn datgan y 

caniateir cynigion am newidiadau allanol neu fewnol, ychwanegiadau,  neu newid 

defnydd Adeiladau Rhestredig ar yr amod na fydd y cynigion yn achosi niwed 

arwyddocaol i gymeriad pensaernïol neu hanesyddol arbennig yr adeilad. 

 

5.3 Mae manylion y cais wedi’u hamlinellu yn y disgrifiad ar ddechrau’r adroddiad hwn. 

O agwedd y prif adeilad gwreiddiol, mae hwn yn adeilad tri llawr trawiadol bric a 

charreg sydd wedi lleoli ar gyffordd brysur ac amlwg o fewn Dinas Bangor. Mae’r 

adeilad yn wag ers amser ac mae’r bwriad o’i ail-ddefnyddio i’w groesawu. Ni 

fwriedir unrhyw newidiadau allanol ar flaen yr adeilad,  ond bwriedir ymgymryd â 

gwaith addasu mewnol i’w ail-strwythuro. Mae sawl defnydd o’r adeilad wedi 

digwydd yn flaenorol ac mae llawer o addasu mewnol eisoes wedi cymryd lle, ond yn 

bennaf bydd y gwaith mewnol yn golygu tynnu a gosod partiswns newydd er creu'r 

unedau  byw hunan cynhaliol. Ar gefn y prif adeilad ble bwriedir dymchwel rhan o’r 

adeiladau presennol mwy modern, bwriedir codi estyniad tri llawr i gynnwys tair 

uned ar bob llawr. Byddai’r estyniad yma ar wahân i’r prif estyniad pum llawr gan y 

byddai wedi gosod ar gefn yr adeilad gwreiddiol, a fydd gyda tho fflat a gorffeniad 

rendr a ffenestri newydd alwminiwm. Ni ystyrir y byddai addasu’r prif adeilad 

wreiddiol yn amharu’n ormodol ar edrychiad na chymeriad yr adeilad rhestredig a 

byddai ei addasu hefyd yn fodd i sicrhau defnydd unwaith eto a fyddai’n sicrhau 

defnydd hir dymor yr adeilad. Ni ystyrir y byddai colli’r  estyniadau cefn presennol 

yn golygu colli unrhyw nodweddion pensaernïol. 
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5.4 Mae’r rhan newydd o’r datblygiad ar gefn yr adeilad gwreiddiol ble mae sawl adeilad 

wedi eu codi dros y blynyddoedd a bwriedir eu dymchwel er mwyn galluogi codi’r 

estyniad newydd tri llawr ar gefn y prif adeilad ynghyd a’r estyniad newydd pum 

llawr. Mae’r adeiladau a fwriedir eu dymchwel yn adeiladau unllawr gan fwyaf, ac er 

eu bod wedi eu  rhestru gan eu bod ynghlwm i’r adeilad gwreiddiol, ychwanegiadau 

modern ydynt heb unrhyw rinweddau pensaernïol o werth. Gan eu bod yn adeiladau 

cefn eithaf israddol, ni ystyrir y bydd eu dymchwel yn cael effaith andwyol  ar 

edrychiad na chymeriad yr adeilad hanesyddol. Er hyn, awgrymir i gynnwys amod 

cofnod ffotograffig gydag unrhyw ganiatâd er mwyn cofnodi’r adeiladau cyn eu 

dymchwel. 

 

5.5 Byddai’r estyniad newydd yn creu adeilad ar wahân i’r prif adeilad gwreiddiol ond 

byddai’n gysylltiedig iddo drwy linc gwydr ar ochr Ffordd Gwynedd, gyda llecyn 

agored rhwng yr adeilad gwreiddiol a’r estyniad. Bydd 25 uned  ar y llawr daear, 29 

uned wedi eu dosbarthu dros y llawr cyntaf ac 29 dros yr  ail, 27 ar y trydydd llawr ac 

6 ar y 4ydd sydd gyda’r 29 uned yn yr adeilad  gwreiddiol yn gyfanswm o 145 uned 

newydd. Byddai pob uned yn cynnwys ystafell wely, baddon, cegin ac ystafell fyw. 

Estyniad to fflat fyddai’r bwriad, gyda chymysg o orffeniad bric, rendr a chladin sinc 

ac amryw agoriadau ffenestri drwy’r estyniad. Yn dilyn derbyn cynlluniau 

diwygiedig yn gostwng uchder yr estyniad hyd at bum llawr a'r nifer o 151 i 116 ni 

ystyrir ei fod yn dominyddu’r prif adeilad. Mae ei faint yng nghyd-destun y safle yn 

dderbyniol a chredir fod y cynllun diwygiedig hefyd yn parchu’r adeilad  rhestredig 

gerllaw (sef y llyfrgell) heb ei ddominyddu’n ormodol a hefyd yn gweddu â’r Ardal 

Gadwraeth ac ystyrir ei fod felly yn cydymffurfio a gofynion polisïau B2, B3 a B4 o’r 

CDUG. 

 

5.6 Mae gwrthwynebiadau wedi tynnu sylw at ddyluniad y datblygiad a hefyd ei fod yn 

or-ddatblygiad. Mae’r adeilad gwreiddiol a’r llyfrgell restredig gerllaw yn adeiladau 

trawiadol iawn  mewn edrychiad, ac fel eglurwyd uchod, ni fwriedir gwneud unrhyw 

newidiadau i edrychiad  blaen yr adeilad gwreiddiol. Byddai’r estyniadau newydd 

wedi eu gwthio yn ôl o’r prif edrychiad  fel na fydd yn tynnu’r ffocws oddi ar y prif 

adeilad. Ystyrir hefyd byddai’r defnydd o ddeunyddiau  priodol yn sicrhau y bydd yr 

estyniad yn gweddu fel na fyddai’n cystadlu gyda’r  adeiladau rhestredig. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Ystyrir fod egwyddor y bwriad o ail-ddefnyddio ac addasu’r adeilad i’w groesawu a 

fydd yn sicrhau dyfodol yr adeilad rhestredig. Mae’r estyniad yn sylweddol ei faint ac 

yn fodern, ond ni chredir ei fod yn amharu ar edrychiad, cymeriad na gosodiad yr 

adeilad na’r ardal, oherwydd ei leoliad yn y cefn fel estyniad is-wasanaethol. Bydd yr 

adeilad gwreiddiol a’r llyfrgell yn aros fel y prif ffocws gyda’r estyniad yn y cefn yn 

gweddu i’r cefndir. Ni ystyrir y bydd caniatáu’r cais yn cael effaith andwyol ar 

gymeriad hanesyddol na phensaernïol yr adeilad ac felly yn cydymffurfio a gofynion 

polisïau B2, B3 a B4 CDUG, a’r Cylchlythyr 61/96 a phennod 6 Polisi Cynllunio 

Cymru. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu yn ddarostyngedig i dderbyn cadarnhad Cadw gydag amodau. 

  

1. 5 mlynedd 

2. Unol a’r cynlluniau 

3.  Deunyddiau'r estyniad i’w gymeradwyo yn ysgrifenedig gan yr ACLL gyda samplau 

i’w cyflwyno 
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4. Creu cofnod ffotograffig cyn ymgymryd â’r gwaith 

5. Ffenestri newydd i fod o wydr dwbl o fath slimlite 

6. Ffenestri newydd ar gefn y prif adeilad i fod o wneuthuriad pren sash fel y presennol 

7. Holl nwyddau dwr glaw o wneuthuriad alwminiwm 

8. Gwaith a gorffeniad ar gefn yr adeilad gwreiddiol i gyd fynd a gweddill yr adeilad. 

9. Lliw paent y ffenestri a’r drysau ar yr adeilad rhestredig i’w gymeradwyo yn 

ysgrifenedig gan yr ACLL 

10. Unrhyw goleuo allanol i’w gymeradwyo yn ysgrifenedig gan yr ACLL 

11. Tirweddu caled, dodrefn allanol, mannau caled i’w gymeradwyo yn ysgrifenedig gan 

yr ACLL 
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Rhif:    11 
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Cais Rhif: C16/0134/16/LL 

Dyddiad Cofrestru: 19/05/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llandygai 

Ward: Arllechwedd 

 

Bwriad: CAIS DIWYGIEDIG - DIWYGIO AMOD 1. O GANIATÂD C11/1077/16/LL ER MWYN 

CANIATÁU 5 MLYNEDD YCHWANEGOL I WEITHREDU’R CANIATÂD YNGHYD A 

DIWYGIO AMOD 2. (YN UNOL Â’R CYNLLUNIAU A GANIATAWYD) ER MWYN 

ADDASU’R GOSODIAD A GANIATAWYD I LEOLI 39 O DAI YN LLE 17 

Lleoliad: PLAS Y COED, BANGOR, GWYNEDD, LL574HN 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  DIRPRWYO’R HAWL I CANIATAU GYDAG AMODAU AC  

ARWYDDO CYTUNDEB 106 I SICRHAU DARPARIAETH O 

DAI FFORDDIADWY. 

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r cais yma yn ymwneud a diwygio amod 1. o ganiatâd C11/1077/16/LL er 

mwyn caniatáu 5 mlynedd ychwanegol i weithredu'r caniatâd ynghyd a diwygio 

amod 2. (sy’n sicrhau fod y datblygiad yn unol â'r cynlluniau a ganiatawyd) er mwyn 

addasu'r gosodiad a ganiatawyd i adeiladu 39 o dai yn lle 17. Mae’r cais wedi cael ei 

ddiwygio o’r cyflwyniad gwreiddiol i gynnwys adeilad y Plas fel rhan o’r cais. 

 

1.2 Yn fras, roedd y caniatâd blaenorol a ganiatawyd yn ymwneud â throsi adeilad 

rhestredig Plas y Coed ei hun i gynnwys 12 uned byw yn ogystal â chodi 17 uned 

byw ar wahân o fewn y cae cyfagos. Roedd y bwriad hefyd yn golygu creu mynedfa 

gerbydol newydd i mewn i’r cae hwn. Caniatawyd y cais yma gydag amodau yn 

2013. 

 

1.3 Prif bwrpas y cais yma yw addasu’r cynllun er mwyn adeiladu 39 o dai yn lle’r 17 a 

ganiatawyd yn flaenorol. Mae’r bwriad yn golygu codi 23 tŷ 3 llofft, 8 tŷ 2 llofft a 8 

tŷ 1 llofft. Mae’r bwriad dal yn cynnwys cynlluniau i drosi’r plas i 12 uned byw ac 

nid oes newid i’r elfen yma o’r bwriad. Mae gosodiad y tai yn eithaf tebyg i’r 

caniatâd a rhoddwyd yn flaenorol ac fe fydd y tai ychwanegol yn cael eu darparu 

trwy godi tai pâr a dau floc o fflatiau un llofft yn lle'r unedau mwy ar wahân oedd yn 

rhan o’r cais blaenorol. Mae’r Datganiad Dylunio a Mynediad yn esbonio fod y 

newid mewn niferoedd a math mewn ymateb i newidiadau yn y farchnad dai ers i’r 

caniatâd gwreiddiol cael ei ganiatáu sy’n amlygu’r angen am fwy o dai llai eu maint.   

 

1.4 Cyflwynwyd y dogfennau isod fel rhan o’r cais cynllunio : 

 Datganiad Dyluniad a Mynediad 

 Datganiad Trafnidiaeth. 

 Asesiad Cymunedol ac Ieithyddol. 

 Cynllun Rheoli Cynefin  

 Cynllun Rheoli Cynefin estynedig rhan 1 a gwerthusiad ardrawiad cynefin.  

 Datganiad Coedyddiaeth. 

 Asesiad Goblygiadau Coedyddiaeth.  

 Asesiad Archeolegol. 

 Datganiad Tai Fforddiadwy 

 Trwydded Ystlumod a Datganiad Lliniaru. 
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1.5 Yn ystod y cais derbyniwyd cynllun ychwanegol yn dangos lleoliad 10 uned 

fforddiadwy a chynlluniau diwygiedig i sicrhau fod yr unedau yn cwrdd â safon 

Gofynion Ansawdd Datblygu Cymru (DQR). 

 

1.6 Ers caniatáu’r cais gwreiddiol nid oes newid wedi bod yn y polisïau lleol. Mae’r safle 

wedi ei leoli oddi fewn i ffiniau datblygu dinas Bangor sydd wedi ei ddynodi fel 

Canolfan Is-ranbarthol yng Nghynllun Datblygu Unedol Gwynedd. Er hynny, mae’r 

safle yn gymharol ddiarffordd, oddeutu 300 medr i ffwrdd o’r ffordd gyhoeddus 

agosaf sef yr A5. Mae’r safle hefyd yn ffurfio rhan o safle ail-ddatblygu ‘Bae Hirael’ 

fel y’i dynodir ym Mrîff Datblygu Ardal Bangor. 

 

1.7 Mae ffordd breifat di-ddosbarth yn arwain at y safle o’r A5 cyfagos, gan wyro i un 

cyfeiriad tuag at Borth Penrhyn yna’n parhau tuag at Blas y Coed heibio wal Castell 

Penrhyn a’i borth gorllewinol. Mae porthdy gwreiddiol Plas y Coed wedi ei leoli yn 

gyfochrog a’r ffordd fynediad at y Plas a wal ffin y cae cyfagos. Mae Gorchymyn 

Diogelu Coed yn ei le i warchod coed presennol sydd yn ffinio’r cae hwn. 

 

1.8 Mae’r cais wedi’i sgrinio ar gyfer Asesiad Effaith Amgylcheddol dan Reoliadau 

Cynllunio Gwlad a Thref (Asesiad Effaith Amgylcheddol) (Cymru a Lloegr) 1999 

(fel y’i diwygiwyd). Wedi asesu effaith debygol y cynnig ar yr amgylchedd, gan 

ddefnyddio’r meini prawf dethol dan Atodlen 3 ynghyd a’r canllawiau yng 

Nghylchlythyr y Swyddfa Gymreig 11/99, ystyrir bod effaith y datblygiad ar yr 

amgylchedd yn annigonol i gyfiawnhau cyflwyno datganiad amgylcheddol gyda’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 Yn sgil Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 mae'n ofynnol i'r 

Cyngor ymgymryd â datblygu cynaliadwy yn ogystal â chymryd pob cam rhesymol 

wrth arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r amcanion datblygu cynaliadwy (neu lesiant). 

Mae'r adroddiad hwn wedi’i baratoi gan ystyried dyletswydd y Cyngor a'r 'egwyddor 

datblygu cynaliadwy', fel sydd wedi’i ddatgan yn Neddf 2015, ac wrth ffurfio'r 

argymhelliad mae'r Cyngor wedi ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu 

diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau. 

Ystyrir na fyddai unrhyw effaith sylweddol nac annerbyniol ar gyflawni’r amcanion 

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

MYND ATI I WEITHREDU’N RHAGOFALUS - POLISI STRATEGOL 1 

Gwrthodir cynigion datblygu a fydd yn cael effaith annerbyniol ac amhendant ar yr 

amgylchedd, y gymdeithas, yr economi neu ar yr iaith Gymraeg neu gymeriad diwylliannol 

cymunedau ardal y Cynllun, oni bai y cyflwynir asesiad o effaith priodol sy’n profi heb 

amheuaeth y gellir negyddu neu leihau’r effaith mewn modd sy’n dderbyniol i’r Awdurdod 

Cynllunio. 

 

 

 

Tud. 180



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 25/07/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 
TREFTADAETH ADEILEDIG A HANESYDDOL - POLISI STRATEGOL 3 

Bydd treftadaeth adeiledig a hanesyddol yr ardal yn cael ei hamddiffyn rhag datblygiadau a 

fyddai’n ei niweidio’n arwyddocaol a disgwylir i ddatblygiadau newydd o fewn ardaloedd 

hanesyddol gyd-fynd â safonau dylunio arbennig o uchel a fydd yn cynnal neu wella’u 

cymeriad arbennig.  

 

SAFON DYLUNIO - POLISI STRATEGOL 4 

Disgwylir i ddatblygiad fod o ddyluniad da er mwyn sicrhau ei fod yn gwneud cyfraniad 

cadarnhaol. Lle bynnag y bo hynny’n bosib, i’r dirwedd, yr amgylchedd adeiledig a 

datblygiad cynaliadwy. 

 

AILDDATBLYGU AC AILDDEFNYDDIO TIR A DDEFNYDDIWYD EISOES - POLISI 

STRATEGOL 6 

Rhoddir blaenoriaeth uchel i wneud defnydd addas a phriodol o dir a ddefnyddiwyd o’r 

blaen sy’n addas i’w ddatblygu neu adeiladau sy’n wag neu ddim yn cael eu defnyddio i’w 

llawn botensial.  Dylai datblygiad wneud y defnydd gorau a mwyaf effeithlon o dir neu 

adeiladau yn nhermau dwysedd, lleoliad a gosodiad. 

 

CARTREFI – POLISI STRATEGOL 10 

Bydd yr angen am dai yn ardal y Cynllun yn ystod oes y Cynllun yn cael ei ddiwallu trwy: 

 wneud darpariaeth ar gyfer cyfanswm o 4178 o unedau tai, fydd yn cynnwys darparu 

1870 o unedau tai ar safleoedd dynodedig; 1380 o unedau tai ar safleoedd bach, rhai 

ar hap, a thrwy drosi a newid defnydd; a 991 ar safleoedd sydd â chaniatâd cynllunio; 

 gwneud darpariaeth ar gyfer diwallu angen lleol am dai fforddiadwy; 

 dosbarthu’r unedau tai ar draws ardal y Cynllun yn unol â strategaeth aneddiadau’r 

Cynllun. 

 

HYGYRCHEDD - POLISI STRATEGOL 11  

Caniateir cynigion datblygu sy’n hygyrch i bawb trwy amrywiaeth o ddulliau trafnidiaeth ar 

gyfrif eu lleoliad os bydd y seilwaith priodol, yn cynnwys priffyrdd, llwybrau ac adnoddau 

beicio a llwybrau cerdded, yn eu lle, neu’n cael eu darparu, ac na fyddai’n niweidio’r effaith 

ar yr amgylchedd neu fwynderau trigolion cyfagos mewn modd arwyddocaol. 

 

TRAFNIDIAETH  - POLISI STRATEGOL 12 

Caniateir cynlluniau trafnidiaeth sy’n ffurfio rhan o’r rhwydwaith trafnidiaeth strategol ac 

integredig a nodwyd yn y Diagram Allweddol, sy’n ymestyn y dewis o ddulliau teithio, yn 

hwyluso hygyrchedd y boblogaeth leol ac yn dangos manteision clir o ran effeithlonrwydd a 

diogelwch y rhwydwaith, os nad ydynt yn arwain at gynnydd annerbyniol yn yr angen i 

deithio, neu’n niweidio’r amgylchedd neu fwynderau trigolion cyfagos mewn modd 

arwyddocaol. 

 

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 A2 - GWARCHOD GWEAD CYMDEITHASOL, IEITHYDDOL A 

DIWYLLIANNOL CYMUNEDAU 

Diogelu cydlyniad cymdeithasol, ieithyddol neu ddiwylliannol cymunedau rhag niwed 

arwyddocaol oherwydd maint, graddfa, neu leoliad cynigion. 
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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 B1 - DYMCHWEL ADEILADAU RHESTREDIG 

Gwarchod Adeiladau Rhestredig rhag cynigion i’w dymchwel yn gyfan gwbl neu’n 

arwyddocaol oni bai bod cyfiawnhad arbennig dros ben i wneud hynny sy’n ddibynnol ar 

nifer o feini prawf sy’n ymwneud â chyflwr a pherchnogaeth yr adeilad. 

 

POLISI B2 - GWNEUD NEWIDIADAU I ADEILADAU RHESTREDIG NEU 

ADEILADAU YN EU CWRTILAU 

Sicrhau nad yw cynigion yn achosi niwed arwyddocaol i gymeriad pensaernïol neu 

hanesyddol arbennig Adeiladau Rhestredig. 

 

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 leol. 

 

POLISI B7 - SAFLEOEDD O BWYSIGRWYDD ARCHEOLEGOL 

Gwrthod cynigion fydd yn difrodi neu ddifetha gweddillion archeolegol o bwysigrwydd 

cenedlaethol (boed yn rhai cofrestredig ai pheidio) neu eu gosodiad.  Gwrthodir hefyd 

datblygiad fydd yn effeithio ar weddillion archeolegol eraill oni bai bod yr angen am y 

datblygiad yn drech nag arwyddocâd y gweddillion archeolegol. 

 

POLISI B10 - DIOGELU A CHYFOETHOGI ARDALOEDD GWARCHOD Y 

DIRWEDD 

Yn diogelu a chyfoethogi Ardaloedd Gwarchod y Tirlun drwy sicrhau fod yn rhaid i 

gynigion gydymffurfio â chyfres o feini prawf sydd yn anelu i osgoi niwed arwyddocaol i 

nodweddion cydnabyddedig. 

 

POLISI B12 - GWARCHOD TIRWEDDAU, PARCIAU A GERDDI HANESYDDOL 

Gwarchod tirweddau, parciau a gerddi ddiddordeb hanesyddol arbennig yng Nghymru rhag 

datblygiadau a fyddai’n achosi niwed arwyddocaol i’w cymeriad, eu hedrychiad neu eu 

gosodiad. 

 

POLISI B17 - GWARCHOD SAFLEOEDD O ARWYDDOCAD RHANBARTHOL NEU 

LEOL 

Gwrthod cynigion sy’n debygol o achosi niwed arwyddocaol i safleoedd o arwyddocâd 

rhanbarthol neu leol oni bai eu bod yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu i 

warchod, hyrwyddo a rheoli nodweddion cydnabyddedig y safleoedd. 

 

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. 
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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 B21 - CORIDORAU BYWYD GWYLLT, CYSYLLTIADAU CYNEFINOEDD A 

CHERRIG ‘SARN’ 

Diogelu cyfanrwydd nodweddion tirwedd sy’n bwysig ar gyfer fflora a ffawna gwyllt oni 

bai bod rhesymau dros y datblygiad yn gorbwyso’r angen i gynnal y nodweddion ac y gellir 

darparu mesurau lliniaru. 

 

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 

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 B27 - CYNLLUNIAU TIRLUNIO 

Sicrhau fod cynigion a ganiateir yn ymgorffori tirlunio meddal/caled o safon uchel sy’n 

briodol ar gyfer y safle ac sy’n ystyried cyfres o ffactorau sy’n anelu i osgoi niwed i 

nodweddion cydnabyddedig. 

 

POLISI B32 - YCHWANEGU AT DDŴR WYNEB 

Gwrthod cynigion na fyddant yn cynnwys mesurau lleihau llif neu fesurau lliniaru priodol 

fydd yn arwain at ostwng maint a graddfa’r dŵr wyneb fyddai’n cyrraedd ac yn llifo i 

afonydd a chyrsiau dŵr eraill. 

 

POLISI B34 - LLYGREDD GOLAU A GOLEUNI 

Sicrhau nad yw cynigion yn amharu’n sylweddol ar amwynder defnydd tir cyfagos a’r 

amgylchedd. 

 

POLISI C1 - LLEOLI DATBLYGIAD NEWYDD 

Tir o fewn ffiniau datblygu trefi a phentrefi a ffurf ddatblygedig pentrefi gwledig fydd y 

prif ffocws ar gyfer datblygiadau newydd. Gwrthodir adeiladau, adeiladweithiau a 

chyfleusterau atodol newydd yng nghefn gwlad ar wahân i ddatblygiad sy’n cael ei ganiatáu 

gan bolisi arall yn y Cynllun. 
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POLISI C3 - AIL-DDEFNYDDIO SAFLEOEDD A DDEFNYDDIWYD O’R BLAEN 

Cymeradwyir cynigion sy’n rhoi blaenoriaeth i ailddefnyddio tir neu adeiladau a 

ddatblygwyd o’r blaen a leolir o fewn neu o gwmpas ffiniau datblygu cyn belled ag y bo’r 

safle neu’r adeilad a’r defnydd yn addas.  

 

POLISI C4 - ADDASU ADEILADAU I’W HAIL-DDEFNYDDIO 

Cymeradwyir cynigion i addasu adeiladau i’w hailddefnyddio yn lle eu dymchwel os gellir 

cydymffurfio gyda meini prawf penodol sy’n ymwneud ag addasrwydd yr adeilad, 

ystyriaethau gweledol, dyluniad ac effaith ar fywiogrwydd trefi a phentrefi cyfagos.     

 

POLISI C5  - SAFLEOEDD AIL-DDATBLYGU  

Caniateir cynigion datblygu ar safleoedd a nodwyd fel safleoedd ailddatblygu cyn belled 

â’u bod yn gyson â’r briffiau datblygu perthnasol a/neu unrhyw brif gynllun ar gyfer y 

safleoedd y bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn ei gymeradwyo. 

 

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 CH3 - TAI NEWYDD AR SAFLEOEDD HEB EU DYNODI O FEWN FFINIAU 

DATBLYGU’R GANOLFAN IS-RANBARTHOL A’R CANOLFANNAU TREFOL 

Caniatáu adeiladu tai ar safleoedd priodol sydd heb eu dynodi o fewn ffiniau datblygu’r 

Ganolfan Isranbarthol a’r Canolfannau Trefol. 

 

POLISI CH6 - TAI FFORDDIADWY AR BOB SAFLE A DDYNODWYD YN ARDAL 

Y CYNLLUN AC AR SAFLEOEDD A DDAW AR GAEL SYDD HEB EU DYNODI O 

FEWN FFINIAU DATBLYGU’R GANOLFAN IS-RANBARTHOL A’R 

CANOLFANNAU TREFOL 

Caniatau cynigion i ddatblygu tai ar safleoedd  wedi eu dynodi ar gyfer tai neu ar safleoedd 

ar hap ar gyfer 5 uned neu fwy o fewn ffiniau datblygu’r ganolfan isranbarthol a’r 

canolfannau trefol sy’n darparu elfen priodol o dai fforddiadwy. 

 

POLISI CH18 - SEILWAITH SYDD AR GAEL 

Gwrthodir cynigion datblygu os nad oes yna ddarpariaeth ddigonol o seilwaith sy’n 

angenrheidiol ar gyfer y datblygiad oni bai y gellir cydymffurfio gydag un o ddau faen 

prawf penodol sydd yn nodi bod trefniadau priodol yn cael eu gwneud er mwyn darparu 

cyflenwad digonol neu fod y datblygiad yn digwydd fesul dipyn er mwyn cyd-fynd ag 

unrhyw gynllun arfaethedig i ddarparu seilwaith.   

 

POLISI CH28 - EFFAITH DATBLYGIAD AR DEITHIAU 

Gwrthodir cynigion am ddatblygiadau ar raddfa fawr fydd yn creu cynnydd sylweddol 

mewn teithiau a wneir mewn cerbydau preifat lle na chyflwynwyd mesurau i leihau’r 

effaith amgylcheddol. Bydd datblygiadau sy’n cael eu cynllunio a’u dylunio mewn modd 

sy’n hyrwyddo’r dulliau mwyaf cynaliadwy ac amgylcheddol dderbyniol o deithio yn cael 

eu ffafrio.    

 

POLISI CH29 - GWARCHOD A GWELLA CYSYLLTIADAU I GERDDWYR 

Gwrthodir cynigion o fewn Canolfannau a Phentrefi os nad ydynt yn darparu llwybrau 

cerdded diogel, deniadol ac uniongyrchol i gerddwyr ar draws ac allan o’r safle lle bo cyfle 

clir i wneud darpariaeth o’r fath.   

 

 

Tud. 184



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 25/07/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 
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.     

 

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 CH43 - DARPARU LLECYNNAU AGORED O WERTH ADLONIADOL 

MEWN DATBLYGIAD TAI NEWYDD 

Disgwyl bod datblygiadau tai newydd o 10 neu fwy mewn ardaloedd lle na fydd y 

ddarpariaeth llecynnau agored presennol yn diwallu anghenion y datblygiad ddarparu 

llecynnau agored addas o werth adloniadol fel rhan hanfodol o’r datblygiad. 

 

Yn ychwanegol i bolisïau CDUG, mae ystyriaeth lawn yn cael ei roi i Ganllawiau Cynllunio 

Atodol (CCA) mabwysiedig sydd yn ystyriaeth faterol a pherthnasol. Yn yr achos yma, 

ystyrir fod y canlynol yn berthnasol: 

 

 Briffiau Datblygu 

 Datblygiadau tai a llecynnau agored o werth adloniadol 

 Cynllunio ar gyfer adeiladau’n gynaliadwy 

 Ymrwymiadau cynllunio 

 Tai fforddiadwy 

 Datblygiadau tai a darpariaeth addysgol 

 Canllawiau Dylunio Gwynedd 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru fersiwn 8 2016 

 

Nodyn Cyngor Technegol 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy  

Nodyn Cyngor Technegol 5:  Cynllunio a Chadwraeth Natur  

Nodyn Cyngor Technegol 10: Gorchmynion Cadw Coed 

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio  

Nodyn Cyngor Technegol 18: Trafnidiaeth 

Nodyn Cyngor Technegol 15: Llifogydd 

Nodyn Cyngor Technegol 20: Cynllunio a’r Iaith Cymraeg 

 

Cylchlythyr 60/96 Cynllunio a'r Amgylchedd Hanesyddol: Archeoleg 

 

Cylchlythyr 61/96 Cynllunio a’r Amgylchedd Hanesyddol: Adeiladau Hanesyddol ac 

Ardaloedd Cadwraeth. 

 

 

 

 

Tud. 185



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 25/07/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 
3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C14/0865/11/LL - Ail-gyflwyniad o gais C14/0205/16/LL  a wrthodwyd ar gyfer ail-

leoli mynediad cerbydol, ynghyd ag ail-gyfeirio tri thŷ a gerddi cysylltiol fel y 

caniatawyd o dan gyfeirnod C11/1077/16/LL - caniatawyd 28/12/14 

 

3.2 Cais C14/0205/16/LL - ail-leoli mynediad a 3 tŷ fel y caniatawyd yn flaenorol o dan 

gyfeirnod C11/1077/16/LL - gwrthodwyd 23.05.14 

 

3.3 Cais C11/1077/16/LL - cais llawn i godi 17 o dai ar wahân yn ogystal â newid 

defnydd cyn gartref preswyl a chreu 12 uned byw hunan cynhaliol (yn cynnwys 4 

uned fforddiadwy), gwaith cysylltiedig arall gan gynnwys dymchwel adeilad, torri 

coed, creu mynedfa gerbydol a ffordd ystâd - caniatawyd 25.09.13 

 

3.4 Cais C11/1082/16/CR – cais adeilad rhestredig yn ymwneud a throsi adeiladau 

presennol gyda gwaith cysylltiol i greu 12 uned byw ynghyd a dymchwel adeiladau a 

strwythurau cysylltiol – caniatawyd 30.08.13 

 

3.5 Cais C08A/0342/16/LL – codi cyfleusterau henoed (EMI) gyda 106 o ystafelloedd 

gwely – gwrthodwyd 14.10.08 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Gwrthwynebu: 

1. Rydym o’r farn bod y datblygiad ar dir isel ger Afon 

Cegin a bod perygl sylweddol o lifogydd yma ar 

adegau pan mae'r llanw yn uchel. 

2. Byddai datblygiad sylweddol fel hyn yn cynyddu y 

nifer o gerbydau sydd yn defnyddio y gyffordd sydd 

yn arwain at Borth Penrhyn, ac felly yn achosi 

perygl. Mae’r gyffordd eisoes yn brysur, gyda 

cerbydau nwyddau trymion / masnachol yn ei 

defnyddio yn gyson trwy‘r dydd. 

 

Uned Drafnidiaeth: Sylwadau Cyntaf: 

Cadarnhaf nad oes gennyf wrthwynebiad i'r bwriad. 

Fel stad preifat, ble nad yw'r ffordd stad yn ymuno a ffordd 

sirol mabwysiedig, nid yw'n angenrheidiol i ddylunio'r ffordd 

stad yn unol a safonau'r cyngor. Fodd bynnag argymhellaf 

defnyddio safonau'r cyngor fel craidd y dyluniad er mwyn 

sicrhau mynediad addas ar gyfer cerbydau sbwriel ac 

ailgylchu, ac i sicrhau mannau troi addas o fewn y stad. 

 

Mae'r bwriad o ddarparu ffordd stad 5.5m o led yn addas ond 

argymhellaf ystyried darparu mwy o troedffyrdd trwy ‘r stad. 

Er ddangosir troedffordd trwy rhan helaeth o'r stad, mae'n 

bryder nad yw'n eistedd o flaen canran uchel o'r plotiau, ac 

argymhellaf unai darparu troedffordd ychwanegol o flaen 

plotiau 13, 24, 25 38, a 39, neu i ddarparu llwybr cyswllt o 

pendraw'r stad i ymuno a'r troedffordd rhwng plotiau 10 ac 

11. 

 

Argymhellaf hefyd i ymestyn y droedffordd ar hyd ymyl y 

cwrtil, sef ar hyd ymyl plot 1, er mwyn darparu troedffordd 
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ddiogel gyn belled ag sy’n bosibl o fewn perchnogaeth yr 

ymgeisydd ac i ddiogelu llain gwelededd dirwystr. 

 

Rwyf hefyd yn bryderus am leoliad mynedfa gerbydol plot 1, 

a chredir y byddai'n anodd troi i mewn ac allan mor agos i 

gyffordd  y stad, ac yn debyg mae mynediad cerbydol plot 6 

mewn safle anarferol, a ddylid ystyried darparu parcio mewn 

ffurf cilfan fan hyn efallai. 

Mae'r marciau ffyrdd a ddangosir ar y cynllun 'proposed site 

plan' hefyd yn anarferol ar gyfer stad - ni ddefnyddir llinellau 

wen canolog ar gyfer stadau preswyl ar argymhellaf addasu'r 

cynllun terfynol i cyd-fynd. Argymhellaf amodau a nodiadau 

os caniateir y cais: 

 

Mewn ymateb i’r sylwadau uchod derbyniwyd cynllun safle 

diwygiedig. 

 

Ail Ymateb:  Dim Gwrthwynebiad i’r bwriad. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: 

 
Sylwadau Cyntaf: 

Materion ecolegol -  Gwrthwynebiad i’r bwriad ar sail y 

wybodaeth a gyflwynwyd ac agosrwydd y ffin ddeheuol i’r 

coed ac afon. 

 

Risg Llifogydd - Dim gwrthwynebiad. Angen amod i gytuno 

cynllun draenio tir a chyngor safonol. 

 

Caniatadau Amgylcheddol – Cyngor safonol 

 

Ail ymateb: 

Rydym yn cadarnhau ein bod yn tynnu'n gwrthwynebiad i'r 

datblygiad yn ôl yn ddarostyngedig i gynnwys amod mewn 

unrhyw ganiatâd newydd sy'n ei gwneud hi'n ofynnol i'r 

mesurau lliniaru o fewn y Datganiad Dull Lliniaru dyddiedig 

10/03/15 gael eu gweithredu, sy'n cynnwys darparu 

clwydfannau newydd fel y manylir o fewn y Datganiad.   

Fel y nodir yn e-bost Cathy Wuster, dyddiedig 5 Gorffennaf 

2016, cynigir cynllun rheoli ar gyfer rheoli'r coed ar y safle 

yn ei gyfanrwydd. Bydd angen i’r Cynllun gynnwys 

archwiliad trylwyr o'r coed a gollir rhag ofn bod clwydfannau 

ystlumod ynddynt. Argymhellwn fod cynllun o'r fath hefyd 

yn cael ei gynnwys fel amod o fewn unrhyw ganiatâd. Rhaid 

i'r cynllun gael ei weithredu fel y'i cymeradwyir gyda'r 

Awdurdod Cynllunio Lleol, mewn ymgynghoriad gyda 

Chyfoeth Naturiol Cymru.  

 

Hefyd, rydym yn dymuno tynnu sylw'r ymgeisydd at y ffaith 

fod y drwydded ystlumod gyfredol sydd ar waith ar y safle yn 

dod i ben ar 31 Hydref 2016. Pe byddai'r gwaith yn ymestyn 

y tu hwnt i'r dyddiad hwn, bydd angen adnewyddu'r 

drwydded.  

 

Credwn fod yr hyn a gynigir yn awr i atal mynd ar goridor yr 

afon yn dderbyniol. 
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Uned Bioamrywiaeth: 

 
Sylwadau Cyntaf: 

Byddai'r bwriad yn cael effaith ecolegol sylweddol, byddai'n 

arwain at golli rhan o safle Bywyd Gwyllt arfaethedig (tua 

1hectar) a byddai'n achosi colli tua 0.8hectar o ddôl iseldir a 

0.3hectar o goetir hynafol.  Er y rhoddwyd caniatâd cynllunio 

i'r safle hwn yn 2013 (C11/1077/16/LL), mae hi, fodd 

bynnag, yn bwysig bod y bwriad hwn yn ymgorffori mesurau 

i wneud yn iawn am effeithiau ar fioamrywiaeth fel y nodir o 

fewn polisïau’r CDU a'n dyletswydd bioamrywiaeth o dan 

Ddeddf yr Amgylchedd Naturiol a Chefn Gwlad 2006.  

 

Cyn y gellir cymeradwyo'r bwriad hwn, rhaid darparu'r 

cynlluniau a ganlyn: 

 Cynllun gwella bioamrywiaeth wedi'i ddiweddaru a'i 

ddiwygio 

 Cynllun yn dangos yn glir y ffiniau o amgylch gerddi 

yn enwedig rhwng coed/coetir a gerddi. 

 Asesiad effaith ar ddyfrgwn. 

 Cynllun iawndal cynefinoedd - dylai'r ardal fydd yn 

rhoi'r iawndal fod yn rhan o'r cais cynllunio. Dylai'r 

Cyngor ystyried cytundeb adran 106 i sicrhau bod yr 

ardal iawndal cynefinoedd wedi'i neilltuo ar gyfer 

rheoli bioamrywiaeth. 

 Lliniaru ar gyfer colli coetir a choed hynafol a 

chynllun plannu coed. 

 Arolwg adra sy'n bridio 

 

Argymhellaf NA ddylid cymeradwyo'r bwriad hwn heb 

fesurau lliniaru addas. Dylid gwrthod y cynnig hwn am ei fod 

yn groes i'r polisïau yn y CDU. 

 

Ail ymateb: Gwrthwynebu i’r bwriad os nad oes ffens i atal 

mamaliaid yn cael ei osod er mwyn gwarchod dyfrgwn, coed, 

cynefin y goedlan ac ystlumod.   

 

Uned Coed: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylwadau Cyntaf: 

Mi fydd y cais yma yn golygu colled sylweddol o goed wedi 

eu gwarchod ar y safle a niwed sylweddol i nifer o’r coed 

sy’n weddill. Mae caniatâd eisoes wedi ei roi i adeiladu tai ar 

y safle ond mae’r cais yma yn cynyddu'r  nifer o dai o 17 i 

39. 

 

Gellir gweld o’r cynllun “Scheme 2” fod y tai yn y cais 

cyfredol hyd yn oed yn agosach at y coed wedi eu gwarchod 

na’r hyn a ganiatawyd yn y cas blaenorol. Dyma fy mhrif 

bryder am y cais yma. Oherwydd bod y tai yn agosach i’r 

coed mi fydd y risg o niweidio gwreiddiau'r coed yn cynyddu 

yn ystod  y gwaith adeiladu ac wedyn pan fydd pobl yn byw 

yn y tai newydd 

 

O’r Cynlluniau mae’n ymddangos fod y gerddi yn ymestyn i 

mewn o dan y coed yn enwedig ar ochr ddeheuol y safle. Nid 

yw hyn yn dderbyniol gan y bydd pwysau cynyddol i dorri 
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canghennau yn ôl oherwydd dail a brigau yn disgyn ayb . Mi 

fydd hefyd risg i’r coed oherwydd gweithgareddau garddio, 

palu ayb. 

 

Oherwydd y risg i’r coed wedi eu gwarchod mi ddylai y cais 

yma gael ei wrthod. Petai yn cael ei ganiatáu yna dylid 

cynnwys amodau sydd yn golygu na fydd gan berchnogion 

hawl i godi unrhyw strwythurau yn y gerddi allai arwain at 

ddifrodi neu niweidio gwreiddiau’r coed 

 

Ail ymateb: 

Mae cynlluniau diwygiedig yn dangos fod ffin y gerddi ar 

ochr ddeheuol y safle wedi eu tynnu yn ôl fel nad yw'r coed 

sylweddol bellach yn y gerddi. Nid wyf bellach yn bryderus 

am y rhain. Mae fy sylwadau eraill yn dal i sefyll. 

 

Iechyd Yr Amgylchedd 

Gwarchod y Cyhoedd: 

 

Heb eu derbyn. 

Tai Fforddiadwy: 

 

Cefnogol o’r bwriad i drosglwyddo’r unedau i gymdeithas tai 

fel dewis cyntaf a bod y cynlluniau o safon Gofynion 

Ansawdd Datblygu. 

 

Tai Teg: 

 

Heb eu derbyn. 

Cymdeithas Dinesig: 

 

Nid yw Cymdeithas Ddinesig Bangor yn gwrthwynebu'r cais 

hwn ar egwyddor.  Nodwn y bydd y prif adeilad rhestredig 

yn cael ei gadw dan y cynlluniau hyn. Fodd bynnag, rhaid 

bod yn ofalus i beidio â chael effaith niweidiol ar y rheini 

sy'n byw yn y Plas. 

 

Mae'r bwriad yn dangos cynnydd nodedig yn nifer yr 

anheddau. Gofynnwn i Swyddogion wirio nad oes effaith 

andwyol ar fywyd gwyllt, a bod graddfa'r nifer newydd o dai 

yn gymesur â'r lleoliad. 

 

CADW: 

 
Ymateb cyntaf: 

 

Henebion Cofrestredig: 
Mae'r bwriad wedi'i leoli yng nghyffiniau heneb 

gofrestredig a elwir yn CN380 Traphont Cegin (Rheilffordd 

Penrhyn). Mae'r datblygiad arfaethedig wedi'i leoli ar 

lwyfandir uchel i'r gogledd o'r draphont. Mae hwn yn 

ddatblygiad sylweddol yn agos i'r heneb gofrestredig ac 

ystyriwn fod gan y bwriad hwn y potensial i gael effaith 

andwyol difrifol ar leoliad yr heneb. 

 

Er bod datblygiad preswyl uwch ben y draphont yn union i'r 

de, mae'r draphont wedi'i lleoli o fewn ardal hynod o 

ddistaw a llonydd sydd wedi'i sgrinio'n sylweddol o'r 

datblygiad hwyrach hwn. Mae'r draphont hefyd yn rhan 

hanfodol o gynnig posib y Diwydiant Llechi yng ngogledd-

orllewin Cymru am Safle Treftadaeth y Byd sy'n cael ei 

ffurfio ar hyn o bryd.  
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Mae’n hanfodol bod y coed sy'n sgrinio rhwng y draphont 

ac ardal arfaethedig y datblygiad yn cael ei gadw, drwy 

amod os yn bosib, a'i ddisodli os oes angen, er mwyn 

darparu'r sgrinio angenrheidiol.  Drwy gadw'r sgrinio bydd 

y datblygiad yn guddiedig o'r draphont, fel y mae ar hyn o 

bryd i'r de, ac felly byddai'r effaith ar osodiad yr heneb 

wedi'i lliniaru.  

 

Parciau a Gerddi Cofrestredig: 
Mae'r datblygiad arfaethedig wedi'i leoli o fewn gosodiad 

parc a gardd hanesyddol restredig gradd II* yng Nghastell 

Penrhyn.  Byddai'r unedau preswyl arfaethedig wedi'u lleoli 

ar dir ger tiroedd Plas y Coed, tŷ Fictoraidd mawr a 

adeiladwyd ar gyfer asiant ystâd y Penrhyn.  Mae safle'r 

datblygiad arfaethedig yn ardal gymharol arwahanol ac 

mae'n annhebygol o fod yn weledol o'r tŷ, y mae ei flaen yn 

wynebu'r de, gyda golygfeydd allan tuag at erddi Castell 

Penrhyn.   

 

Mae aliniad y ffordd arfaethedig i wasanaethu'r anheddau 

newydd wedi'i addasu hefyd er mwyn ymdopi â'r dwysedd 

tai uwch.  Yn ein barn ni, ni fydd y diwygiadau arfaethedig 

i'r gosodiad a'r dwysedd yn cael effaith andwyol sylweddol 

ar osodiad y parc a'r ardd gofrestredig yng Nghastell 

Penrhyn.   

 

Fodd bynnag, nodir o'r cynllun safle arfaethedig y cynigir 

atgyweiriadau angenrheidiol i waliau presennol yr ardd 

gaerog hanesyddol.  Croesewir yr atgyweiriadau arfaethedig 

a dylid eu gwneud i safonau cadwraethol.  Er nad yw'r cais 

hwn yn berthnasol i du fewn yr ardda gaerog, dylai'r 

datblygwr fod yn ymwybodol y gallai olion o dan yr wyneb 

sy'n gysylltiedig â'r ardd gaerog fodoli, yn cynnwys 

tystiolaeth o osodiad, adeiladau gerddi a nodweddion, ac 

mae gofyn ymchwilio ymhellach i hyn.  Nodir hefyd y 

bwriedir gosod giatiau mynediad newydd i'r ardd gaerog.  

Nid yw'n glir o'r dogfennau cefnogol a ddaeth gyda'r cais a 

yw hyn yn defnyddio bylchau blaenorol ond os oes bwlch 

hanesyddol yn bodoli y gellid ei ail-ddefnyddio, yna dyma 

fyddai'r opsiwn delfrydol.  Hefyd, dylai'r giât a'r gorffeniad 

newydd fod o gymeriad a deunyddiau sy'n cyd-fynd â 

gosodiad yr ardd gaerog hanesyddol.   

 

Mae'r cynllun safle arfaethedig hefyd yn cyfeirio at 

ddymchwel waliau (cyf. rhif 8 ar y cynllun safle) ond nid 

yw'n eglur ai waliau hanesyddol yr ystâd yw'r rhain.   

Croesewir y ffaith y cedwir coed presennol ar hyd gorllewin 

a de'r safle ynghyd â'r byffer plannu arfaethedig (cyf. rhif 3 

ar y cynllun safle) er mwyn sgrinio'r datblygiad o'r plas.  Yn 

ôl y Datganiad Dylunio a Mynediad bydd angen cael 

gwared â thua 9 coeden aeddfed er mwyn gwireddu'r 

bwriad.  Dylid cadw coed aeddfed iach o bwysigrwydd 

hanesyddol i'r parc cofrestredig a dylid eu hymgorffori i'r 
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datblygiad arfaethedig ble bynnag y bo hynny'n bosib.  

Dylai unrhyw goed newydd fydd yn cael eu plannu ar hyd 

ymylon safle'r datblygiad gyd-fynd â chymeriad hanesyddol 

y parc ym Mhenrhyn.  Mae cynllun y safle (cyf. rhif 10) yn 

cyfeirio at ffens bren i sgrinio'r plas ond mae sgrin addas 

wedi'i blannu yn debygol o gyd-fynd yn well â'r gosodiad 

hanesyddol.   

 

Ail Ymateb: Dim sylwadau pellach. 

 

Ymddiriedolaeth Gerddi 

Hanesyddol Cymru: 

 

Eisiau cadarnhad fod waliau’r gerddi yn cael eu gwarchod.  

(Swyddog wedi ymateb trwy e-bost yn cadarnhau fod y 

waliau yn cael eu cadw a’u trwsio fel angen ond heb derbyn 

sylwadau pellach gan yr Ymddiriedolaeth.)  

 

Swyddog Tan: 

 

Cyngor safonol. 

Ymddiriedolaeth 

Genedlaethol: 

 

Heb eu dderbyn. 

Uned Draenio Tir y Cyngor: 

 

Dim gwrthwynebiad. Angen amodau / nodiadau draenio tir. 

Ymddiriedolaeth 

Archaeolegol: 

Dim gwrthwynebiad. Angen amod gwaith ymchwil 

archeolegol cyn cychwyn gwaith. 

 

Dŵr Cymru: Dim gwrthwynebiad. 

 

Uwch Swyddog Cadwraeth: Dim gwrthwynebiad. Cefnogol o’r bwriad i atgyweirio’r 

Plas. Gosodiad newydd yn cynnig gwelliant i osodiad wal y 

Plas. 

 

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: 

 

 Effaith sylweddol uwch ar fwynderau preswyl Plas y 

Coed Lodge 

 Effaith trafnidiaeth ychwanegol ar y safle. Ers i’r cais 

gwreiddiol gael ei ganiatáu, mae rhwystrau wedi eu 

gosod ger mynedfa’r safle gan dirfeddiannwr 

cyfagos, sy’n cyfyngu ar led y ffordd sydd ar gael i 

drafnidiaeth. Oherwydd hyn, awgrymaf bod 

aelodau’r pwyllgor yn ymweld a’r safle cyn ystyried 

y cais. 

 5 mlynedd ychwanegol: Mae Plas y Coed mewn 

cyflwr truenus ac yn gwaethygu’n gyflym. Os 

caniateir y cais, awgrymaf fod amod yn cael ei roi 

bod y gwaith ar Plas y Coed yn cael ei wneud cyn 

bod gwaith yn cychwyn ar weddill y safle. 

 Effaith ar yr adeilad rhestredig a’i gosodiad. 

 Niweidiol i osodiad Parc Penrhyn, Castell Penrhyn 

a’r porthladd. 

 Effaith ar y bont dros yr afon Cegin sydd hefyd yn 

rhestredig. 
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 Effaith ar gymeriad yr ardal. 

 Cynnydd mewn traffig. 

 

Derbyniwyd sylwadau yn cefnogi’r cynllun yn datgan: 

 Cefnogol ar yr amod fod yna amod yn cael ei osod er 

mwyn sicrhau fod y gwaith i atgyweirio’r Plas yn 

cael ei gwblhau cyn datblygu’r safle tai. 

 Fod mesuriadau lliniaru yn ei le er mwyn atal colled 

o fywyd gwyllt neu leihau'r effaith ar fywyd gwyllt.   

 

5.    Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

  

 Egwyddor y datblygiad 

 

5.1  Mae polisïau C1, C3, C4, C5, CH3 ac CH6 yn berthnasol i’r cais hwn. Mae’n rhaid 

ystyried rhinweddau’r cais yma yn erbyn yr hanes cynllunio perthnasol sef fod 

caniatâd cynllunio eisoes wedi ei roi i ail ddatblygu safle Plas y Coed gan gynnwys 

codi 17 uned breswyl newydd ar y tir agored presennol sydd ger y Plas a chreu 

mynedfa gerbydol newydd. 

 

5.2 Mae’r egwyddor eisoes wedi ei dderbyn drwy’r caniatâd blaenorol fod codi’r tai hyn, 

trosi’r Plas a’r holl waith cysylltiedig yn dderbyniol. Mae hefyd yn bwysig nodi nad 

oes newid wedi bod yn y sefyllfa bolisi ers caniatáu’r cynllun blaenorol. Prif 

ystyriaeth y cais yma felly, yw’r effaith sy’n deillio o osod 22 o dai ychwanegol i’r 17 

sydd eisoes wedi eu caniatáu ar safle’r cae (gan roi cyfanswm o 39) ac os yw’r 

cynllun yn ei ffurf ddiwygiedig yn cwrdd â gofynion y polisïau. 

 

5.3 Mae polisi C1 yn ymwneud a lleoli datblygiadau newydd, prif ffocws y polisi yw 

cefnogi datblygiadau o fewn ffiniau datblygu trefi a phentrefi. Mae safle’r cais tu 

fewn i ffin datblygu Bangor, felly mae’r cais yn unol â pholisi C1. Mae’r cais hefyd 

ar safle wedi ei ddynodi fel safle ail datblygu yng Nghynllun Datblygu Unedol 

Gwynedd ac felly mae’r datblygiad yn parhau i fod yn unol â pholisi C5 a’r Briff 

Datblygu. 

 

5.4 Mae polisi C3 a pholisi strategol 6 yn cefnogi ail ddefnyddio safleoedd a 

ddatblygwyd o’r blaen. Gan fod y safle yn cynnwys adeiladau Plas y Coed mae’r tir 

yn rhannol wedi ei ddatblygu o’r blaen. Rhaid ystyried y ffaith hefyd y buasai’r 

datblygiad yn dod a defnydd i adeilad rhestredig a’i warchod ar gyfer yr hir dymor ac 

fe drafodir hyn ymhellach ymlaen yn yr adroddiad hwn. Felly, o safbwynt y ffaith fod 

y cynllun yn ail-ddatblygu, trosi a chadw’r adeilad rhestredig presennol, credir bod yr 

elfen yma o’r datblygiad yn cydymffurfio gyda pholisïau C3 a C4. 

 

5.5 Yn unol â Pholisi CH3, mae’r egwyddor o ddatblygu tai ar y safle hwn yn dderbyniol. 

Mae’r bwriad yn golygu adeiladau mwy na 5 uned ac felly  mae polisi CH6 yn gofyn 

am elfen o dai fforddiadwy ar safleoedd datblygu o’r math yma oni bai bod 

tystiolaeth gadarn i law i ddangos nad yw yn ymarferol i’w darparu. O safbwynt 

niferoedd, wrth gynyddu’r nifer o unedau i’w datblygu ar y safle, mae’r bwriad yn 

gwneud gwell defnydd o’r rhan hwn o’r safle ac mae dwysedd y datblygiad bellach 

yn fwy cymesur a’r ffigwr o 30 uned yr hectar a hybir yn y CDU. Mae’r cais yma 

felly yn cyfrannu yn well tuag at dargedau tai y Cyngor na’r caniatâd presennol. 

Oherwydd hyn ystyrir felly fod y nifer o unedau a gynhigir yn y cais yn dderbyniol ar 

gyfer y safle ac fe fyddai defnydd addas (ar sail dwysedd) yn cael ei wneud o’r tir. 

Mae’r egwyddor o godi tai newydd yn parhau i fod yn dderbyniol ac fe drafodir y 

ddarpariaeth o dai fforddiadwy ymhellach ymlaen yn yr adroddiad hwn. 
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Tai Fforddiadwy 

 

5.6 Mae’r caniatâd cyfredol wedi sicrhau darpariaeth o 4 uned fforddiadwy o fewn y Plas 

a chyfraniad ariannol o £327,294 oedd yn gyfystyr a 3 uned fforddiadwy (felly 7 uned 

fforddiadwy).  Yn unol â gofynion y Canllaw Cynllunio Atodol ar gyfer ‘Tai 

Fforddiadwy’, nodir y dylid rhoi blaenoriaeth i ddarparu’r elfen dai fforddiadwy fel 

rhan o’r datblygiad. Tra nodir fod cyfraniad ariannol yn ffurfio rhan o’r ddarpariaeth 

fforddiadwy mewn perthynas â’r caniatâd presennol, mae’r cais hwn yn gais 

gwahanol. Mae’r CCA yn datgan mai ond mewn amgylchiadau eithriadol y dylid 

gwneud hyn ac y dylid yn y lle cyntaf rhoi ystyriaeth i ddarparu unedau fforddiadwy 

fel rhan o’r datblygiad. 

 

5.7 Gan fod y cais cynllunio hwn yn golygu cynyddu’r nifer o unedau preswyl a 

ddarperir (o’i gymharu â’r hyn sydd â chaniatâd cynllunio ar eu cyfer yn bresennol), 

credir bod cyfle i ail-ystyried y ddarpariaeth fforddiadwy ar gyfer y datblygiad. Mae’r 

cynllun yma wedi newid o’r caniatâd blaenorol trwy gynnig  cymysgedd o wahanol 

feintiau o dai sydd yn golygu byddai’n haws darparu cymysgedd o dai fforddiadwy 

sy’n cwrdd ag anghenion yr ardal. 

 

5.8 Un o’r ffactorau sydd angen ei ystyried yw amgylchiadau unigol y safle a tystiolaeth 

o ddichonolrwydd ariannol darparu tai fforddiadwy ar y safle. Mae hefyd yn 

ystyriaeth faterol fod yr Plas yn Adeilad Rhestredig ac y bydd costau ychwanegol 

sylweddol i addasu’r Plas i gwrdd gofynion y caniatâd adeilad rhestredig a darparu 

unedau byw o safon. Mae dyletswydd ar awdurdodau i  warchod a sicrhau dyfodol i 

adeilad rhestredig yn faterol wrth ystyried y fath geisiadau ac fe all yr angen i 

warchod yr adeilad rhestredig orbwyso anghenion eraill o fewn y Cynllun Datblygu 

Unedol. 

 

5.9 Derbyniwyd datganiad tai fforddiadwy gan yr ymgeisydd yn cynnig 10 uned 

fforddiadwy ar safle’r cae, sef cynnig o 26% gyda 4 uned 1 llofft, 2 uned 3 llofft a 4 

uned 2 llofft. 

 

5.10 Derbyniwyd llythyr gan Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn cadarnhau eu bod yn 

cynnal trafodaethau gyda’r ymgeisydd ynglŷn â’r datblygiad hwn gyda’r gobaith o 

allu cydweithio. Mae’r llythyr hefyd yn cydnabod fod angen mawr am y math o 

unedau a gynhigir. Yn dilyn trafodaethau derbyniwyd cynlluniau diwygiedig yn 

dangos fod yr unedau yn cwrdd ag anghenion y llyfryn Gofynion Ansawdd Datblygu 

(GAD) (Design Quality Requirements - DQR). Mae cwrdd y gofynion hyn yn golygu 

y bydd yr unedau yn gallu cael eu trosglwyddo i gymdeithas tai pe caniateir y 

datblygiad ac y bydd yn bosib cael grant cymdeithas dai i adeiladau’r unedau. Ystyrir 

fod y cynnig o 26% yn rhesymol gan fod y gost o adeiladu unedau GAD (DQR)  yn 

fwy na’r tai marchnad agored oherwydd bod arwynebedd llawr yr unedau yn fwy. 

 

5.11 Mae’r datganiad tai fforddiadwy a gyflwynwyd gyda’r cais hwn yn datgan na 

fyddai’n hyfyw ddarparu unedau fforddiadwy o fewn y Plas ac na fyddai’r unedau yn 

fforddiadwy yn y dyfodol oherwydd costau cynnal a chadw’r fath adeilad a’r costau 

gwasanaethu (service charges) ar ben hynny. Ystyrir fod yr asesiad yma yn rhesymol 

a byddai’n afresymol disgwyl darpariaeth o dai fforddiadwy o fewn y Plas oherwydd 

y costau cysylltiedig. Byddai hefyd yn faich afresymol ar unigolion sydd mewn angen 

gwirioneddol am dŷ fforddiadwy trwy orfod talu costau gwasanaethu i fyw yn yr 

uned ar ben y gost o brynu neu rentu’r eiddo. 
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5.12 Wrth edrych ar y cynnig tai fforddiadwy ar y safle yn ei gyfanrwydd (adeilad y Plas 

a’r cae) mae’r cyfraniad yn 20% sydd ddim llawer gwahanol i’r caniatâd a rhoddwyd 

yn flaenorol. Roedd y ddarpariaeth yna wedi ei seilio ar asesiad annibynnol gan y 

DVS (District Valuer Service). Ar sail yr asesiad sydd wedi ei gynnal a’r cynnig a 

wneir gan yr ymgeisydd, ystyrir fod y datblygiad o safbwynt darpariaeth tai 

fforddiadwy yn dderbyniol ac yn cynnig gwelliant sylweddol i’r caniatâd a roddwyd 

yn flaenorol trwy ddarparu cymysgedd o dai newydd o safon gydnabyddedig. Fe 

ystyrir felly fod y bwriad yn bodloni gofynion polisi CH6 a’r Canllawiau Cynllunio 

Atodol ar gyfer tai fforddiadwy. 

 

Llecynnau adloniadol 

 

5.13 Yn unol â chynnwys Polisi CH43, mae’n bwysig ystyried os ydi’r addasiad i’r 

caniatâd cynllunio yn golygu bod angen darparu llecyn agored ychwanegol i ddiwallu 

anghenion trigolion y datblygiad. Mae’r canllaw cynllunio atodol (CCA) 

‘Datblygiadau Tai a Llecynnau Agored o Werth Adloniadol’ hefyd yn berthnasol. 

 

5.14 Mae’r bwriad yn parhau i ddangos safle sylweddol wedi ei glustnodi yn benodol ar 

gyfer defnydd fel llecyn adloniadol agored. Mae’r safle hefyd o fewn pellter cerdded 

i’r cae chware ym Maesgeirchen a llecynnau agored eraill yn y dalgylch. Credir felly 

y byddai’r ddarpariaeth bresennol (o safbwynt arwynebedd) yn ddigonol i gwrdd â’r 

anghenion sydd yn deillio o’r nifer o dai ychwanegol (gan ystyried y cynnig yn 

ehangach). Gydag amodau, mae’r bwriad felly yn cydymffurfio gyda gofynion polisi 

CH43 ac ar sail y dystiolaeth sydd ar gael. 

 

Darpariaeth Addysgol  

 

5.15 Mae Polisi CH37 yn amcanu i sicrhau y gall ysgolion presennol ymdopi gydag 

unrhyw gynnydd yn nifer y disgyblion a ddaw o ddatblygiad preswyl newydd. Mae’r  

Canllaw Cynllunio Atodol (CCA) ‘Datblygiadau Tai a Chyfleusterau Addysgol’ 

hefyd yn berthnasol i’r agwedd yma o’r cais. 

 

5.16 Mae’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd wedi cadarnhau fod safle hwn wedi ei leoli yn 

ei gyfanrwydd o fewn dalgylch Ysgol Hirael (er yn agos iawn at y ffin gyda 

dalgylchoedd ysgolion Glancegin a Llandygai).  Wrth ddefnyddio’r fformiwla a’r 

wybodaeth a nodir yng Nghanllaw Cynllunio Atodol ‘Datblygiadau Tai a Darpariaeth 

Addysgol’, nodir y byddai’r datblygiad yn golygu y byddai nifer y disgyblion yn 

ysgolion y dalgylch yn parhau i fod yn is na’r capasiti sydd ar gael o fewn yr ysgolion 

hynny. 

 

5.17 Ystyrir felly fod y cais yn cwrdd ag anghenion polisi CH37 o’r CDU a’r CCA 

Datblygiadau Tai a Chyfleusterau Addysgol ac ar sail y dystiolaeth sydd ar gael nad 

oes unrhyw gyfiawnhad gofyn am gyfraniad ariannol addysgol. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad  

 

5.18 Mae’r cais yn golygu gosod 22 o dai ychwanegol o’i gymharu gyda’r hyn a 

ganiatawyd yn flaenorol a hynny trwy leihau maint y tai a ganiatawyd a chynyddu’r 

dwysedd o fewn yr un safle. Derbyniwyd asesiad trafnidiaeth er mwyn asesu effaith y 

tai ychwanegol ar y rhwydwaith ffyrdd lleol. Mae’r safle wedi cael ei glustnodi yn y 

Cynllun Datblygu Unedol fel safle i’w ail ddatblygu. Mae’r Briff Datblygu yn 

cydnabod bod y safle mewn lleoliad hygyrch. Mae’r safle yn agos i Lon Las Ogwen a 

gorsaf bws cyhoeddus. Ystyrir bod y datblygiad yn ei ffurf ddiwygiedig yn parhau i 

gwrdd ag anghenion polisi CH29 sy’n gwarchod cysylltiadau i gerddwyr. 

Tud. 194



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 25/07/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 
 

5.19 Mewn ymateb i sylwadau cychwynnol yr Uned Trafnidiaeth derbyniwyd cynllun 

diwygiedig er mwyn ychwanegu mwy o balmentydd o fewn y safle. Ar ôl hynny nid 

oedd gan yr Uned Drafnidiaeth unrhyw wrthwynebiad mewn egwyddor i’r bwriad yn 

ddarostyngedig i amodau perthnasol. Er y cydnabyddir y gwrthwynebiadau a 

dderbyniwyd, ystyrir fod y bwriad yn cwrdd ag anghenion polisi CH33 – ‘Diogelwch 

ar ffyrdd a strydoedd’ a pholisi CH28 ‘Effaith datblygiadau ar deithiau’ yn ogystal a 

pholisi CH32 sy’n anelu i ‘Wella hygyrchedd gyda chludiant cyhoeddus’. 

 

5.20 Mae polisi CH36 yn ymwneud gyda chyfleusterau parcio preifat. Mae gosodiad a 

dyluniad y tai wedi sicrhau parcio digonol i bob eiddo ac nid oes gan yr Uned 

Drafnidiaeth wrthwynebiad i’r agwedd yma o’r cais. Mae’r bwriad felly yn cwrdd ag 

anghenion polisi CH36. 

 

5.21 Mae polisi CH30 yn sicrhau mynediad i bawb. Yn nhermau hygyrchedd, teimlir fod y 

safle yn parhau i fod yn briodol o ran ei leoliad a’i osodiad ac gan fod angen i’r tai 

unigol gyrraedd y safon derbyniol er mwyn iddynt gyrraedd gofynion canllawiau 

mynediad i bawb, ystyrir fod polisi CH30 yn cael ei fodloni. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.22 Mae polisi B23 o’r Cynllun Datblygu Unedol yn ymwneud a diogelu mwynderau’r 

gymdogaeth leol. Mae meini prawf y polisi yma’n cyfeirio at sicrhau preifatrwydd 

rhesymol i ddefnyddwyr eiddo gerllaw, sicrhau na fydd y datblygiad yn golygu gor-

ddatblygiad o’r safle, sicrhau na fydd y datblygiad yn ychwanegu at draffig na’r sŵn 

sy’n gysylltiedig â thraffig, fod y cynllun yn lleihau cyfleoedd i unigolion ymddwyn 

yn anghymdeithasol neu greu awyrgylch lle mae pobl yn teimlo’n ddiogel i gerdded, 

beicio a chwarae, a bod dyluniad a chynllun allanol y datblygiad yn ystyried 

anghenion ei holl ddefnyddwyr posib. 

 

5.23 Mae eiddo preswyl presennol, sef y ‘Lodge’, yn sefyll ger y fynedfa i mewn i’r plas, 

ac heb os yr eiddo hwnnw fyddai’n gweld yr effaith mwyaf o’r datblygiad oherwydd 

ei leoliad ac agosrwydd i’r safle. Yn dilyn y cyfnod ymgynghori statudol, ni 

dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiad i’r bwriad gan drigolion yr eiddo hwn, er hynny 

mae gofyn asesu derbynioldeb ac effaith y bwriad ar yr eiddo hwnnw a’i breswylwyr. 

 

5.24 Nid oes newid i’r nifer o unedau yn y Plas, felly o’r agwedd yma ni fydd y bwriad yn 

cael effaith mwy na’r caniatâd sy’n bodoli yn barod na’r defnydd blaenorol fel cartref 

preswyl. O safbwynt mwynderau preswyl a chyffredinol ystyrir fod agwedd yma o’r 

cais yn parhau i fod yn dderbyniol. 

 

5.25 Prif ystyriaeth y cais yma felly, yw’r effaith sy’n deillio o leoli 22 o dai ychwanegol 

i’r 17 sydd eisoes wedi eu caniatáu  ar safle’r cae (sef cyfanswm o 39). Derbyniwyd 

cynllun gan yr asiant yn dangos y cynllun a ganiatawyd ar ben y cynllun arfaethedig 

er mwyn amlygu’r gwahaniaethau rhwng y cynlluniau. Mae rhan fwyaf o newidiadau 

i’r cynllun yn golygu newid tai ar wahân i dai pâr. Ystyrir fod gosodiad y tai yn 

dderbyniol ac y bydd pob uned yn darparu safon mwynderol derbyniol i drigolion y 

datblygiad. Ystyrir hefyd y bydd y llecyn mwynderol agored sy’n ffurfio rhan o’r 

cynllun hefyd yn cyfrannu at fwynderau’r trigolion a sicrhau safon byw dderbyniol. 

Mae’r bwriad yn gwneud gwell defnydd o’r safle ac mae dwysedd y datblygiad 

bellach yn fwy cymesur a’r ffigwr o 30 uned yr hectar a hybir yn y CDU ac felly ni 

ystyrir y byddai’n or-ddatblygiad o’r safle. 
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5.26 Mae’r fynedfa i safle’r cae wedi  ei symud ymhellach i ffwrdd o’r ’Lodge’ sydd yn 

gynnydd mewn pellter o’r hyn a ganiatawyd yn y cais diwygiedig yn 2014. Mae 

hynny yn caniatáu mwy o le i blannu byffer rhwng y datblygiad a’r ‘Lodge’. Mae’r 

tai hefyd ymhellach i ffwrdd o’r ‘Lodge’ sydd yn cynnig gwelliant o safbwynt 

mwynderau preswyl. Oherwydd y niferoedd ychwanegol rhaid cydnabod y bydd mwy 

o symudiadau yn ôl ac ymlaen o’r safle. Wedi pwyso a mesur hyn a’r faith fod y 

fynedfa a’r lon stad ymhellach i ffwrdd o’r ‘Lodge’, ni ystyrir y bydd y cynnydd yma 

yn cael effaith niweidiol sylweddol ar fwynderau’r eiddo i’r fath raddfa byddai’n 

cyfiawnhau gwrthod y cais. 

 

5.27 Er y cydnabyddir y pryder sydd wedi codi, ni ystyrir fod y cynllun yma yn gyfystyr a 

gor-ddatblygiad o’r safle ac na fyddai’n cael effaith andwyol sylweddol ar fwynderau 

preswyl. Ystyrir felly fod y bwriad yn cydymffurfio gyda gofynion polisi B23 o’r 

CDU. 

 

Dyluniad ac edrychiad 

 

5.28 Mae’r safle yn cael ei amgylchu yn bennaf gan goed sylweddol ar hyd ffiniau 

gorllewinol a deheuol y safle. Mae hyn yn golygu fod y safle yn anweladwy i bob 

pwrpas o edrychiadau cyhoeddus hyd nes y dynesir at y safle i hun. Mae’r adeiladau 

presennol cyfagos yn amrywio o ran maint ac ymddangosiad ond yn amlwg maent yn 

adeiladau sydd gyda pherthynas agos â gosodiad hanesyddol Castell Penrhyn. 

 

5.29 Mae cyflwr presennol safle’r Plas yn achosi cryn bryder yn nhermau’r effaith 

niweidiol ar fwynderau gweledol yr ardal gyfagos, ac mae gordyfiant o lwyni a 

llystyfiant sylweddol wedi digwydd ers i ddefnydd olaf y safle ddod i ben. Mae 

cyflwr truenus yr adeiladau rhestredig (sydd wedi dirywio oherwydd tan, lladrata a 

difrod troseddol er gwaethaf camau i ddiogelu’r  safle) wedi cyrraedd pwynt ble 

gwelir fod dirywiad difrifol yr adeiladau hyn yn effeithio’n niweidiol ag yn amharu ar 

fwynderau’r ardal. 

 

5.30 Mae’r cynlluniau a gyflwynwyd gyda’r cais yn dangos y bydd y tai o ddyluniad tebyg 

i’r caniatâd sy’n bodoli yn barod ac o ganlyniad ni ystyrir y bydd edrychiad y 

datblygiad yn niweidiol i’r ardal. Byddai graddfa’r unedau yn eithaf cyson ac yn 

cadw at uchder arferol o 2 lawr gydag amrywiaeth mewn siâp a mathau o doeau brig. 

 

5.31 Dangosir y gorffeniadau i fod yn gymysgedd o garreg naturiol, bric a rendr gyda 

thoeau llechi. Yn arferol, fe gytunir ar orffeniadau trwy amod cynllunio a bydd rhaid 

ail osod amodau priodol er mwyn sicrhau edrychiad boddhaol i’r datblygiad. Bydd 

hefyd angen amod i gytuno ar  driniaethau ffin y safle a thirweddu meddal a chaled er 

mwyn sicrhau edrychiad boddhaol i’r datblygiad yn ei gyfanrwydd. 

 

5.32 Mae’r cais yma hefyd yn cynnwys y gwaith i drosi’r Plas er nad oes newid i agwedd 

yma o’r cais o’r hyn a ganiatawyd yn flaenorol. Mae’r gwaith bwriadedig i drosi’r 

adeiladau presennol yn briodol gan mai newidiadau mewnol yn bennaf a wneir ac 

mae cryn addasu wedi digwydd i du mewn y Plas a’r stablau er mwyn ei ddefnydd fel 

cartref preswyl ac felly nid yw ymddangosiad a nodweddion gwreiddiol yr adeiladau 

wedi eu cadw ym mhob achos. Mae’r gwaith allanol yn waith sydd yn rhaid ei gynnal 

erbyn hyn oherwydd y difrod a wnaed i’r adeilad. Mae’r gwaith bwriadedig yn cyfleu 

ac ail-greu ble fo angen, gorffeniadau gwreiddiol neu mor agos ag y gellir i’r adeilad 

gwreiddiol. 

 

5.33 Ar sail yr uchod, ac gydag amodau i sicrhau edrychiad boddhaol i’r datblygiad ystyrir 

fod y cais yn unol â pholisïau B10, B22, B23, B24, B25 a B27. 

Tud. 196



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 25/07/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 
 

Amgylchedd Hanesyddol ac Effaith y datblygiad ar osodiad  yr Adeilad Rhestredig 

 

5.34 Mae’r Plas yn adeilad rhestredig gradd II ac felly mae polisïau B1, B2, B3 a B12 yn 

berthnasol. Hefyd, dywed Paragraff 68 o Gylchlythyr y Swyddfa Gymreig 61/96 

“Cynllunio a’r Amgylchedd Hanesyddol: Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd 

Cadwraeth” y dylai Awdurdodau Cynllunio Lleol roi sylw arbennig i ddymunoldeb 

cadw’r adeilad neu ei gefndir neu unrhyw nodweddion o ddiddordeb pensaernïol neu 

hanesyddol sydd ganddo. 

 

5.35 Mae cyflwr presennol safle’r Plas yn achosi cryn bryder. Mae’n ddyletswydd ar 

Awdurdodau Cynllunio Lleol i sicrhau fod adeiladau rhestredig yn cael ailddefnydd 

cyn iddynt fynd i gyflwr mor wael ble na ellir sicrhau defnydd pellach iddynt. 

Cydnabyddir fod cadw’r Plas yn hanfodol ag fe welir y byddai’r datblygiad yma trwy 

ei ganiatáu yn sicrhau hynny drwy waith trosi a fyddai’n parchu cymeriad pensaernïol 

a hanesyddol yr adeilad. 

 

5.36 Derbyniwyd sylwadau yn datgan pryder am y cais a’r faith fod y datblygwr wedi 

gofyn am 5 mlynedd ychwanegol i weithredu’r caniatâd. Gan nad oes newid i 

gynlluniau’r Plas nid oes cais newydd am ganiatâd adeilad Rhestredig wedi ei 

gyflwyno. Mae hynny yn golygu bydd rhaid i’r datblygwr weithredu’r caniatâd yna o 

fewn y 5 mlynedd wreiddiol, sef erbyn Awst 2018. Yn ychwanegol, pe caniateir cais 

yma, bydd rhaid gosod  amodau i sicrhau fod mesurau lliniaru ar gyfer ystlumod yn 

cael ei gwblhau cyn dechrau’r gwaith o godi tai newydd. Mae hyn yn golygu bydd 

rhaid i ran helaeth o’r  gwaith atgyweirio’r plas cael ei gwblhau yn gyntaf oherwydd 

bod y bwriad yn cynnwys darpariaeth o glwydfan ystlumod o fewn y Plas. 

 

5.37 Er fod y bwriad hwn yn golygu cynnydd sylweddol i’r niferoedd o dai newydd ar y 

safle, mae hyn yn cael ei gyflawni trwy ddarparu tai pâr yn hytrach na thai ar wahân. 

Mae lleoliad y tai hefyd yn debyg i’r caniatâd blaenorol, o ganlyniad  ni ystyrir bydd 

gosodiad a swmp y tai yn cael effaith sylweddol mwy na’r caniatâd a rhoddwyd yn 

flaenorol. Ystyrir fod gosodiad newydd y lon stad i ochor ddwyreiniol y safle yn 

cynnig gwelliant i’r bwriad gan y bydd wal y plas yn weladwy o fannau cyhoeddus 

yn hytrach na ffurfio rhan o gerddi cefn tai. Fe fydd hyn yn rhoi statws i’r wal a hefyd 

bydd yn  haws darllen hanes y safle gyda gwahaniaeth pendant rhwng y datblygiad 

newydd a’r nodweddion hanesyddol. 

 

5.38 O ganlyniad, ni ystyrir y byddai’r gosodiad diwygiedig na’r tai ychwanegol yn cael 

effaith annerbyniol ar edrychiad a gosodiad y Plas, nac ychwaith y lleoliad yn 

gyffredinol. Ystyrir felly na fyddai gwrthdrawiad gyda polisiau B1, B2, B3 a B12. 

 

5.39 Cydnabyddir fod y safle hwn wedi ei leoli o fewn ardal o gymeriad arbennig. Mae’r 

safle o fewn ardal sydd wedi ei ddynodi fel lleoliad hanfodol yng nghofrestr Parciau a 

Gerddi Hanesyddol Cymru gan fod Castell Penrhyn gerllaw wedi ei werthuso fel 

safle gradd II* yn y gofrestr yma. Yn ogystal, fe saif nifer o adeiladau a strwythurau 

rhestredig yn gyfochrog neu’n gymharol agos i’r safle. 

 

5.40 Mae pryder wedi ei amlygu am yr effaith y byddai datblygiad ar y safle hwn yn ei 

gael ar gymeriad arbennig yr ardal hon a nifer o’r adeiladau a strwythurau hynaws a 

saif gerllaw, yn arbennig gosodiad Castell Penrhyn. Er fydd y datblygiad yn amlwg 

o’r fynedfa, ystyrir fod presenoldeb coed aeddfed ar hyd ffin y safle yn creu sgrin 

naturiol oddi amgylch y safle tra bod presenoldeb nifer o goed aeddfed o fewn yr 

ardal yn gyffredinol yn ychwanegu at leihau effaith gweledol ar fwynderau'r ardal. 
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Mae presenoldeb Gorchymyn Gwarchod Coed hefyd yn sicrhau dyfodol y coed a’r 

sgrin. 

 

5.41 Nid oedd gan CADW wrthwynebiad i’r bwriad ar yr amod fod y coed yn cael eu 

gwarchod er mwyn lliniaru effaith y datblygiad ar yr heneb gyfagos (traphont i dde-

orllewin y safle). Wrth ystyried y tirlun yn ei gyfanrwydd, mae’r safle yn ffurfio rhan 

fychan iawn o’r dirwedd ehangach a gosodiad y parc cofrestredig.  Oherwydd  

presenoldeb y coed cyfagos sy’n gwarchod yr edrychiad a chymeriad, ystyrir bod y 

datblygiad ar sail ei faint, gosodiad ac ymddangosiad yn cydymffurfio gyda gofynion 

polisiau B10, B12 a B3. 

 

Materion Archeolegol 

 

5.42 Yn unol â chais Gwasanaeth Archaeoleg Gwynedd bydd rhaid cynnal gwaith pellach 

i’r arolygon archaeoleg a wnaed eisoes er mwyn sicrhau na fyddai’r datblygiad oddi 

mewn i’r tir agored presennol i orllewin y Plas yn effeithio’n niweidiol ar unrhyw 

olion archeolegol a ddarganfyddir. Gan nad yw’r gwaith archeolegol sydd wedi ei 

wneud hyd yma wedi dangos tystiolaeth o ddim byd archeolegol o bwys, credir y 

gellir delio gyda’r mater yma drwy amod cynllunio. Felly fe ystyrir fod y bwriad yn 

unol â gofynion polisi B7. 

 

Materion Ieithyddol  

 

5.43 Fe gyflwynwyd Asesiad o Effaith Ieithyddol a Chymunedol fel rhan o’r cais. Daw 

hwn i’r casgliad y buasai’r datblygiad yn bositif i sefyllfa’r iaith drwy ddarparu 

cymysgedd o dai a fydd yn debygol o fod yn ddeniadol i deuluoedd gyda phlant. 

Dylai cynnydd yn y nifer o ddisgyblion gael effaith bositif ar y Gymraeg gan y 

byddent yn cael eu haddysg drwy’r Gymraeg. 

 

5.44 Fe all y bwriad o ddarparu cynnydd yn y nifer o dai fforddiadwy fod yn fuddiol o ran 

cadw’r boblogaeth bresennol yn eu cymunedau ac annog pobl Cymraeg i ddychwelyd 

i’r ardal. Mae hyn yn bwysig wrth ystyried y cyfraddau fforddiadwyedd yn yr ardal. 

Ni chredir fod graddfa’r cynnig diwygiedig yn debygol o achosi tyfiant sylweddol yn 

y boblogaeth a all effeithio’n andwyol ar yr iaith Gymraeg.  O’r herwydd, nid yw 

maint y datblygiad a’r tyfiant dilynol yn y boblogaeth yn debygol o gael effaith 

arwyddocaol ar yr iaith Gymraeg. Ystyrir felly fod y bwriad yn unol gyda pholisïau 

A1 a A2 o’r CDUG. 

 

Materion bioamrywiaeth 

 

5.45 Mae safle’r cais wedi ei leoli ar safle bywyd gwyllt arfaethedig ac mae canlyniadau’r 

astudiaethau gwreiddiol wedi darganfod ystlumod yn clwydo yn y Plas. Mae polisiau 

B17, B20 a B21 yn parhau i fod yn berthnasol i’r cais. Fel y gwelir o ddisgrifiad y 

cais fe dderbyniwyd gwybodaeth helaeth gyda’r cais. 

 

5.46 Fel y caniatâd blaenorol, mae’r bwriad yn cynnwys mesurau i sicrhau fod ystlumod 

yn cael eu gwarchod gan gynnwys darparu gofod o fewn llawr uchaf y Plas er mwyn 

iddynt glwydo a darparu agorfeydd priodol ar eu cyfer i’r adeiladau. Hefyd, mae’r 

bwriad yn parhau i gynnig cyfres o fesurau lliniaru o ganlyniad i golli’r tir agored 

presennol. Mae hyn yn cynnwys clustnodi tua 3 hectar o dir i’r de o’r Plas fel ardal 

digolledu cynefin fyddai’n cael ei reoli, ac yn cynnwys cynefinoedd wedi eu creu os 

darganfyddir o arolygon pellach fod angen ail-leoli rhywogaethau a ddarganfyddir. 

Yn ogystal, mae bwriad i dirweddu’r safle a phlannu coed newydd fel atyniad i fywyd 

gwyllt yr ardal ac i sicrhau fod yna coridorau bywyd gwyllt yn rhedeg trwy’r safle. 
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Byddai modd cryfhau'r gwaith plannu yn unol â sylwadau’r Uned Bioamrywiaeth 

trwy osod amodau priodol. 

 

5.47 Er mwyn ymateb i bryderon CNC derbyniwyd cynllun diwygiedig yn dangos ffin 

ddeheuol y safle wedi ei symud i ffwrdd o’r coed a’r afon yn ôl i ffiniau’r caniatâd 

presennol. Yn dilyn hyn, nid oedd gan CNC wrthwynebiad pellach i’r bwriad ar yr 

amod fod y mesurau lliniaru ar gyfer ystlumod yn cael eu gweithredu a bod y cynllun 

rheoli yn cynnwys mesurau i chwilio am glwydfannau ystlumod yn y coed cyn eu 

torri. 

 

5.48 Yn dilyn y cyfnod ymgynghori mae’n amlwg nad yw’r Uned Bioamrywiaeth yn 

hollol fodlon gyda’r bwriad. Er hynny rhaid pwyso a mesur rhinweddau’r datblygiad 

yn erbyn polisïau a’r faith fod yna ganiatâd cynllunio cyfredol yn bodoli i ddatblygu’r 

safle. Mae hyn yn faterol wrth asesu’r cais. Nid yw’r cynllun yn golygu ehangu maint 

y safle na newidiadau i’r cynllun i addasu’r Plas, felly'r brif ystyriaeth o’r agwedd 

yma o’r cais yw os bydd y 22 o dai ychwanegol a’r cynlluniau diwygiedig yn debygol 

o gael effaith sylweddol mwy niweidiol na’r caniatâd cynllunio presennol. 

 

5.49 Mewn ymateb i’r pryderon derbyniwyd cynllun yn dangos ffens i atal mamaliaid 

(dyfrgwn yn benodol) i fynd i erddi plotiau rhif 26 i 33 oherwydd bod tystiolaeth yn 

2013 o ddyfrgwn yn agos i’r pen yma o’r safle. Ystyrir fod hyn yn dderbyniol a bod y 

datblygwr wedi dangos bwriad i warchod mamaliaid. Bydd rhaid gosod amod i 

sicrhau fod manylion yr  holl ffensys a’r dull o amgáu'r safle yn cael ei gyflwyno er 

mwyn gwarchod y coed, mamaliaid a hefyd edrychiad gweledol y safle. Mae’r Uned 

Bioamrywiaeth wedi gofyn am y wybodaeth yma cyn i’r cais cael ei benderfynu ond 

ni ystyrir fod hyn yn rhesymol nac yn angenrheidiol oherwydd presenoldeb y 

caniatâd cynllunio cyfredol a’r faith ei bod yn bosibl gosod amod i reoli’r datblygiad 

mewn modd derbyniol. 

 

5.50 Oherwydd presenoldeb  ystlumod mae polisi B34 sy’n ymwneud a llygredd golau a 

goleuni hefyd yn berthnasol. Mae’n bosibl bodloni’r polisi yma trwy osod amod i 

sicrhau fod cynllun golau (stryd ac ar y tai) yn cael ei gyflwyno a’i weithredu cyn i 

unrhyw olau gael ei osod er mwyn gwarchod ystlumod. 

 

5.51 O ystyried yr arolygon a wnaed hyd yn hyn a’r gwaith pellach a wneir a’r gallu i osod 

amodau, ni ystyrir byddai’r cynllun yma yn sylweddol mwy niweidiol na’r caniatâd 

sy’n bodoli yn barod ac felly ystyrir y byddai gofynion polisi B17, B20, B21 a B34 

yn cael ei fodloni. 

 

Materion Coed  

 

5.52 Mae Gorchymyn Gwarchod Coed wedi ei osod ar y safle oherwydd presenoldeb coed 

o werth mwynderol uchel. Mae cryn drafod wedi bod ynglŷn ag effaith y datblygiad 

ar y coed hyn ac mae’n wir dweud fod pryder wedi ei amlygu ynglŷn ag effaith hir 

dymor y datblygiad ar y coed a gedwir. Mae’r coed sydd i’w torri/tocio wedi eu 

cytuno arnynt ac fe welir o’r arolwg coed a gyflwynwyd fod asesiad llawn wedi ei 

wneud ohonynt yn nhermau gwerth mwynderol, cyflwr ayyb. Nid yw’r cynllun yma 

yn golygu torri mwy o goed na’r hyn sydd wedi ei ganiatáu yn barod. 

 

5.53 Mae’r Swyddog Coed wedi codi pryder am effaith y datblygiad ar y coed sydd i’w 

cadw, ond ni ystyrir byddai’r bwriad yma yn debygol o bod mwy niweidiol i’r coed 

na’r hyn sydd eisoes wedi ei ganiatáu. Trwy osod amodau priodol megis tynnu 

hawliau datblygiadau a ganiateir, gwarchod y coed yn ystod y gwaith datblygu a 

dilyn argymhellion yr adroddiad coed, ystyrir y gellir lleihau’r potensial ac osgoi 
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unrhyw wrthdaro rhwng y gwaith adeiladu/adeiladwaith a’r coed a’u gwarchod i’r 

dyfodol. Mae gofynion polisi B19 felly yn cael eu bodloni. 

 

Tirweddu 

 

5.54 Yn unol â pholisi B27, mae cynlluniau manwl wedi eu cyflwyno sydd yn dangos 

cynllun tirlunio bwriadedig y safle. Yn arferol fe sicrheir hyn trwy amod ffurfiol fydd 

yn sicrhau y cwblheir y gwaith yma i lwyr foddhad yr Awdurdod Cynllunio Lleol a 

bod y gwaith a’r planhigion yn cael eu diogelu a’u gwarchod am gyfnod wedi’r 

gwaith gael ei gynnal. Trwy osod y math yma o amod byddai hefyd yn bosibl cryfhau 

coridorau bywyd gwyllt, yn enwedig i ystlumod. Ystyrir felly byddai hyn yn ymateb i 

sylwadau’r Uned Bioamrywiaeth a bod polisi B27 yn cael ei fodloni. 

 

Diogelwch cyhoeddus ac atal troseddu 

 

5.55 Fel yr adroddwyd yn flaenorol, mae’r safle yma wedi dioddef achosion difrifol o 

ddwyn a difrod troseddol ers cyfnod bellach, mae hyn yn amlwg yn achosi pryder o 

ran yr effaith a dirywiad ar yr adeiladau rhestredig. Mae datblygu’r safle yma yn 

sicrhau na fyddai parhad i’r gweithgareddau yma gan y byddai defnydd yn cael ei 

wneud o’r safle. 

 

Materion isadeiledd 

 

5.56 Mae polisi CH18 yn gofyn i ddatblygiadau sicrhau bod trefniadau priodol yn cael eu 

gwneud er mwyn darparu seilwaith sy’n angenrheidiol ar gyfer y datblygiad, sef 

cyflenwad pŵer a dŵr, modd o waredu dŵr a charthion, modd o waredu dŵr wyneb a 

gwasanaethau hanfodol eraill. Mae polisi B32 hefyd yn sicrhau na fydd datblygiadau 

yn ychwanegu at ddŵr wyneb mewn ffordd niweidiol i afonydd a chyrsiau dwr eraill. 

Mewn ymateb i’r ymgynghoriadau nid oedd gan Dwr Cymru, Cyfoeth Naturiol 

Cymru na’r Uned Rheoli Risg Llifogydd ac Erydiad Arfordirol y Cyngor 

wrthwynebiad i’r bwriad yn ddarostyngedig i amodau. Ystyrir fod y bwriad yn unol 

gyda pholisïau CH18 a B32. 

 

Materion cytundeb 106 

 

5.57 Bydd rhaid i’r cytundeb presennol gael ei ddiwygio (neu greu 106 newydd) er mwyn 

cynyddu’r nifer o dai fforddiadwy, sicrhau sut y darperir y tai a chynnwys opsiwn i 

gymdeithasau tai gymryd yr unedau yn y lle cyntaf yn ogystal â dangos eu lleoliadau 

newydd ar y safle. Trwy ddiwygio’r 106 byddai’r datblygiad yn parhau i 

gydymffurfio â’r polisïau a drafodir yn yr asesiad uchod a’r CCA perthnasol. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Mae’r safle yma wedi ei leoli o fewn ffiniau datblygu dinas Bangor fel y’i dynodwyd 

yn y CDUG. Mae’n ffurfio rhan o ardal ehangach sydd wedi ei ddynodi ar gyfer ei 

ail-ddatblygu o fewn Brîff Datblygu perthnasol. 

 

6.2 Mae caniatâd cynllunio llawn eisoes wedi ei ganiatáu ar gyfer y safle yma. Mae’r 

caniatâd yma yn parhau yn fyw sydd yn golygu y gellir cychwyn ar y datblygiad fel y 

caniatawyd ar unrhyw adeg o fewn cyfnod penodol. Ni chredir fod y bwriad yma yn 

annerbyniol o’i gymharu â’r hyn a ganiatawyd yn flaenorol ac ni fyddai’n sylweddol 

mwy niweidiol. 
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6.3 Ystyrir fod y bwriad yma yn cynnig gwelliant sylweddol i’r cynnig o dai fforddiadwy 

trwy ddarparu tai newydd ar y safle (ac sydd hefyd yn DQR) sy’n cwrdd gyda 

anghenion tai yr ardal ac a fyddai’n fwy deniadol i deuluoedd ac unigolion sydd 

mewn gwir angen am dŷ fforddiadwy. Yn ogystal, mae’n cynnig gwell cymysgedd o 

dai o safbwynt meintiau ac mae hyn hefyd i’w groesawu o safbwynt cwrdd anghenion 

tai yr ardal. 

 

6.4      O ystyried yr uchod ac wedi rhoi ystyriaeth lawn i’r holl faterion cynllunio perthnasol 

gan gynnwys llythyrau o wrthwynebiad a sylwadau a dderbyniwyd, fe gredir fod y 

bwriad yma yn dderbyniol a’i fod yn cydymffurfio gyda gofynion polisïau a 

chanllawiau lleol a chenedlaethol.   

 

7. Argymhelliad: 

 

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

amodau isod ac i arwyddo cytundeb 106 i sicrhau darpariaeth o dai fforddiadwy. 

 

1. Amser 

2. Cydymffurfio gyda chynlluniau. 

3. Deunyddiau a gorffeniadau i’r tai a Plas. 

4. Llechi. 

5. Tynnu hawliau datblygiadau a ganiateir. 

6. Manylion tirlunio a ffensys. 

7. Amodau trafnidiaeth. 

8. Cynllun draenio tir. 

9. Tirweddu a phlannu coed. 

10. Amod gwaith archeolegol 

11. Amodau gwarchod coed. 

12. Amodau i warchod ystlumod yn cynnwys amod i gwblhau’r clwydfan cyn cychwyn 

ar safle’r tai newydd. 

13. Darparu llecyn agored mwynderol. 

14. Darparu ardal lliniaru bioamrywiaeth, yn cynnwys cynllun rheoli diwygiedig. 

15. Dim torri coed yn y cyfnod nythu adar.  

16. Cynllun goleuo. 

17. Darparu ffens i atal mamaliaid. 
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Rhif:    12 
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Cais Rhif: C15/1356/40/LL 

Dyddiad Cofrestru: 23/12/2015 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llannor 

Ward: Efailnewydd/Buan 

 

Bwriad: CAIS DIWYGIEDIG I DDYMCHWEL ANNEDD PRESENNOL AC ADEILADU ANNEDD 

NEWYDD YN EI LE YNGHYD A GWAITH CYSYLLTIOL  

Lleoliad: 1-3 WENALLT, ARDDGRACH, LLANNOR, PWLLHELI, LL535UL 

 

 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  GWRTHOD  

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Gohiriwyd y cais ym Mhwyllgor Cynllunio 22 Chwefror 2015 er mwyn derbyn 

gwybodaeth angenrheidiol o ran ystlumod ac i dderbyn adroddiad technegol i 

gyfiawnhau pam nad yw’n bosib lleoli’r tŷ yn agosach at leoliad y tŷ presennol.  

 

1.2 Cais llawn yw hwn ar gyfer dymchwel annedd presennol ac adeiladu annedd newydd 

yn ei le ar leoliad gwahanol o fewn eiddo 1-3 Arddgrach, Llannor ynghyd a gwaith 

cysylltiol. Adeilad carreg/ chwipiad a tho llechi yw’r adeilad presennol gyda thalcen 

gogledd ddwyreiniol yn ymylu’n union â’r ffordd sirol dosbarth 3 gyfochrog. 

Byddai’r tŷ newydd arfaethedig wedi ei osod yn ôl i mewn i’r llain ar safle ble ceir 

sied amaethyddol sinc bresennol, gyda modurdy ar wahân ar ran o oel troed adeilad 

sinc oedd yn gegin i’r hen dŷ. Byngalo gromen fyddai’r tŷ arfaethedig gyda thair 

ystafell wely, gyda’i wyneb blaen yn wynebu’r de ddwyrain. Byddai’r tŷ wedi ei 

orffen gyda tho llechi ac wyneb rendr llyfn wedi ei beintio. Bwriedir creu mynedfa 

newydd ar safle’r tŷ presennol, gan ymestyn trac o ymyl y gerbydlon i’r tŷ a throi i 

gyfeiriad giât mynedfa i’r cae cyfochrog.    

 

1.3 Saif yr eiddo ar gyrion pentref Llannor, gyfochrog a’r ffordd sirol dosbarth 3. 

Dynodwyd Llannor yn bentref gwledig ym mapiau gosodid Cynllun Datblygu 

Unedol Gwynedd, gyda’r 1-3 Arddgrach a’r sied amaethyddol tu ôl wedi ei farcio’n 

goch.  

 

1.4 Gwrthodwyd cais C15/0611/40/LL y llynedd i ddymchwel yr annedd a chodi tŷ 

newydd o’r un dyluniad a’r cais hwn ond ymhellach i mewn i gefn y llain. Mae’r cais 

hwn yn ail gyflwyniad gyda’r lleoliad y tŷ wedi newid ychydig.  

 

1.5 Cyflwynir y cais i’r Pwyllgor Cynllunio oherwydd derbyniwyd pedwar llythyr 

cefnogaeth yn groes i argymhelliad y swyddogion.  

 

1.6 Yn dilyn gohirio’r cais gan y Pwyllgor Cynllunio cyflwynwyd y wybodaeth 

ychwanegol ganlynol: 

 Datganiad Cynllunio Atodol 

 Gwerthusiad safle i gyfiawnhau pam na ellir lleoli’r tŷ yn agosach i’r fynedfa 

 Adroddiad Draenio 

 Arolwg Ystlumod ac Adar diwygiedig  (fersiwn 3 a 4) 

 Cynllun safle diwygiedig yn dangos lleoliad a dyluniad y glwydfan ystlumod 

arfaethedig  
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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 Yn sgil Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 mae'n ofynnol i'r 

Cyngor ymgymryd â datblygu cynaliadwy yn ogystal â chymryd pob cam rhesymol 

wrth arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r amcanion datblygu cynaliadwy (neu lesiant). 

Mae'r adroddiad hwn wedi’i baratoi gan ystyried dyletswydd y Cyngor a'r 'egwyddor 

datblygu gynaliadwy', fel sydd wedi’i ddatgan yn Neddf 2015, ac wrth ffurfio'r 

argymhelliad mae'r Cyngor wedi ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu 

diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau. 

Ystyrir na fyddai unrhyw effaith sylweddol nac annerbyniol ar gyflawni’r amcanion 

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

2.3 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 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 C3 AIL-DDEFNYDDIO SAFLEOEDD A DDEFNYDDIWYD O’R BLAEN 

Cymeradwyir cynigion sy’n rhoi blaenoriaeth i ailddefnyddio tir neu adeiladau a 

ddatblygwyd o’r blaen a leolir o fewn neu o gwmpas ffiniau datblygu cyn belled ag y 

bo’r safle neu’r adeilad a’r defnydd yn addas. 

 

POLISI C7 ADEILADU MEWN MODD GYNALIADWY 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.  
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POLISI CH5 TAI NEWYDD MEWN PENTREFI GWLEDIG Caniatáu datblygiad 

preswyl sy’n cynnwys un neu ddau uned yn unig mewn Pentrefi Gwledig ar 

safleoedd penodol yn os gellid cydymffurfio â meini prawf sy’n berthnasol i angen 

lleol am y datblygiad, effaith ar y dirwedd, a nodweddion penodol y safle. 

 

POLISI CH9 TAI NEWYDD YNG NGHEFN GWLAD AGORED Gwrthod 

cynigion am dai newydd yng nghefn gwald os nad ydynt ar gyfer unigolion sydd 

rhaid byw ar y safle oherwydd eu gwaith a chyfres o feini prawf eraill sy’n 

ymwneud a lleoliad a math y tŷ, a chyfyngiadau ar feddiannaeth y tŷ. 

 

POLISI CH13 DYMCHWEL AC AIL-ADEILADU TAI MEWN PENTREFI 

GWLEDIG AC YNG NGHEFN GWLAD Caniatáu dymchwel tŷ neu dai sydd 

mewn cyflwr gwael mewn pentrefi gwledig ac yng nghefn gwald ac i ddatblygu 

unedau byw newydd yn eu lle os gellir cydymffurfio â meini prawf sy’n ymwneud 

ag ansawdd yr adeilad i’w ddymchwel, a lleoliad, dwysedd a dyluniad yr adeilad 

newydd. 

 

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, i 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. Rhoddir ystyriaeth i hygyrchedd gwasanaeth cludiant 

cyhoeddus, y gallu i gerdded a beicio o safle a phellter y safle at faes parcio 

cyhoeddus. Os oes angen lle i barcio oddi ar y stryd ac nad yw’r datblygwr yn 

cynnig cyfleusterau parcio ar y safle neu na ellir manteisio ar y ddarpariaeth barcio 

bresennol, caniateir cynigion os bydd y datblygwyr yn cyfrannu at y gost o wella 

hygyrchedd y safle neu ddarparu'r llefydd parcio angenrheidiol ar safle arall 

gerllaw. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

Polisi Cynllunio Cymru – (Argraffiad 8, 2016)   

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio (2009)  
 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C15/0611/40/LL Dymchwel annedd presennol ac adeiladu annedd Newydd yn ei le 

ynghyd a gwaith cysylltiol: Gwrthod 31 Gorffennaf 2015 

 

3.2 Ymholiad yn dilyn gwrthodiad C15/0611/40/LL gyda chynllun yn dangos y tŷ wedi 

ei ail-leoli i safle’r cais gerbron. Wedi cadarnhau bod y safle yn parhau yn 

annerbyniol o agwedd polisi CH13 gan fod gofyn bod ail godi tai yn cael ei leoli mor 

ymarferol bosib at leoliad y tŷ gwreiddiol. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Caniatau. 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad i’r bwriad i ddymchwel a chodi tŷ 

newydd ac yn cynnig yr un sylwadau ac amodau a roddwyd 

ar y cais blaenorol o dan gyfeirnod C15/0611/40/LL, gyda 

phwyslais ar yr angen i ddarparu lleiniau gwelededd safonol 
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o leiaf 2 x40m i’r ddau gyfeiriad. Adwy o leiaf 3m o led ond 

dim mwy na 4m, gyda giât o leiaf 5m un ôl o’r briffordd. 

 

Uned Bioamrywiaeth: 

 

Mae cynllun safle newydd wedi ei gyflwyno ynghyd ac 

adroddiad ystlumod wedi ei ddiweddaru. Rwyf yn fodlon a’r 

lleoliad newydd i’r glwydfan ystlumod ynghyd a’r manylion 

wedi eu cynnwys ar y cynllun (Proposed site plan 2281). 

Rwyf hefyd yn fodlon gyda’r mesurau lliniaru wedi eu 

cynnig yn yr adroddiad ystlumod ynghyd a rhaglen amseru’r 

gwaith. Hoffwn gynnwys amod fod y mesurau lliniaru wedi 

ei manylu yn yr adroddiad yn cael eu dilyn yn union fel 

argymhellir yn yr Arolwg Ystlumod ac Adar Fersiwn 4).  

 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: 

 

Rydym yn cyfeirio at yr adroddiad ystlumod ac adar nythu 

mewn perthynas â’r cais uchod, a dderbyniwyd gan yr 

ymgeiswyr ar 16 Mehefin 2016.  

Nodwn fod yr adroddiad ystlumod (Yorke Associates 

Ecological Consultants, Mai 2016) wedi nodi bod ystlumod 

pedol lleiaf yn bresennol ar safle’r cais. 

 

Rydym yn cytuno gyda chasgliadau’r adroddiad ystlumod, sef 

y byddai’r cais yn debygol o gael effaith andwyol ar 

ystlumod, ac felly byddai angen trwydded gan Gyfoeth 

Naturiol Cymru.  Fodd bynnag, drwy weithredu’r mesurau 

osgoi a lliniaru y manylir arnynt yn yr adroddiad uchod, ein 

barn yw na fyddai’r datblygiad yn debygol o niweidio’r gallu 

i gynnal poblogaeth y rhywogaeth dan sylw ar lefel statws 

cadwraeth ffafriol o fewn yr amrediad naturiol. I gloi, nid yw 

Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwrthwynebu’r cynnig, yn 

amodol ar gynnwys amod cynllunio i ymgymryd â mesurau 

lliniaru yn unol ag adroddiad Yorke Associates Ecological 

Consultants, Mehefin 2016 (fersiwn 4). 
 

 

Dŵr Cymru: Cynnig amod safonol. Mae pibell garthffos yn croesi’r safle. 

Ni ddylid lleoli’r datblygiad o fewn 3m o ganol y garthffos.   

 

Gwasanaeth Cynllunio 

Archeolegol Gwynedd: 

Ar ôl gwirio'r cais yn erbyn y Cofnod Amgylchedd 

Hanesyddol (CAH) rhanbarthol, rydym wedi darganfod bod 

yr adeiladau sydd i'w dymchwel o ddiddordeb hanesyddol 

lleol. Mae'r teras wedi'i gofnodi ar argraffiad cyntaf y map 

O.S yn 1889, ac yn cynnwys tri eiddo sy'n cyfateb i'r 

gosodiad cyfredol. Mae argraffiadau dilynol yn dangos yr 

adeiladwyd sgubor haearn rhychiog erbyn 1918, a 

newidiadau neu amnewidiad estyniadau i bob bwthyn ar un 

adeg ar ôl y dyddiad hwn. 

 

Mae'r mapio hanesyddol yn awgrymu yr adeiladwyd y pâr o 

fythynnod deulawr erbyn diwedd y 19eg ganrif, o bosib yn 

disodli adeilad allanol neu ail fwthyn unllawr gyferbyn oedd 

dal yn bodoli. Ymddengys o'i ffurf a'i adeiladwaith ei fod yn 

fwthyn gwledig nodweddiadol o'r 18fed neu ddechrau'r 19eg 

ganrif. Wrth dderbyn y cryn heriau yn ymwneud ag 
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adnewyddu'r bythynnod hyn, bydd eu dymchwel yn creu 

colled i'r amgylchedd adeiledig hanesyddol lleol, ac y dylid 

cael cofnod archif i liniaru hyn. 

 

O ganlyniad i'r sylwadau hyn ac yn unol â pholisi cynllunio 

cenedlaethol (Polisi Cynllunio Cymru 2016) a Chylchlythyr y 

Swyddfa Gymreig 60/96 (Cynllunio a'r Amgylchedd 

Hanesyddol: Archaeoleg), petai caniatâd cynllunio yn cael ei 

roddi, argymhellir bod yr awdurdod lleol angen lliniarad 

archeolegol drwy gofnod ffotograffig llawn o'r adeilad.   

 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

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

derbyniwyd gohebiaeth yn cefnogi / rhoi sylwadau ar sail: 

 

 Ffordd gul – byddai’r datblygiad yn gwella’r sefyllfa 

 Creu un mynediad yn hytrach na dau gan hwyluso 

parcio i’r tai gyferbyn 

 Dyluniad- tebyg i fyngalo drws nesaf 

 Tŷ presennol yn flêr, mewn cyflwr peryglus ac yn 

wastraff– byddai tŷ newydd yn gwella’r pentref.  

 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad  

 

5.1 Polisi CH13 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd yw’r ystyriaeth polisi perthnasol yn 

yr achos yma, sy’n ymwneud yn benodol â dymchwel ac ail adeiladu tai mewn 

pentrefi gwledig ac yng nghefn gwlad. Datgan y polisi y gellir caniatáu cynigion i 

ddymchwel tŷ neu dai mewn cyflwr gwael ac i ddatblygu unedau byw newydd ar y 

safle os gellir cydymffurfio a’r holl feini prawf canlynol: 

 

1.  bod yr adeilad(au) presennol yn ôl cyfraith gynllunio’n dŷ annedd; 

2.  nid yw’n rhesymol bosib atgyweirio, trosi neu ymestyn yr adeilad(au) 

presennol heb ailadeiladu’n gyfan gwbl neu’n sylweddol. Efallai y bydd  

angen adroddiad strwythurol i gefnogi’r cais; 

3.  bod yr uned(au) newydd yn cael eu lleoli ar safle'r uned(au) gwreiddiol neu 

cyn agosed ag sy’n ymarferol bosib; 

4.  bod dwysedd y datblygiad newydd yr un fath â dwysedd y gwreiddiol neu 

mewn amgylchiadau eithriadol bod achos cryf dros gyfiawnhau dwysedd 

llai; 

5.  na fyddai’r adeilad newydd yn arwain at adeilad sy’n anghymesur â’r 

gwreiddiol oherwydd ei faint, ei raddfa neu’i ddyluniad cyn belled ag y bo 

hynny’n cynnal neu’n cyfoethogi cymeriad yr ardal leol. 

 Ni ystyrir fod y bwriad gerbron yn cydymffurfio a holl ofynion y polisi hwn. 

 

5.2 Gellir derbyn bod yr eiddo yn dy annedd yn ôl cyfraith cynllunio gan fod rhan o’r 

adeilad wedi ei ddefnyddio fel tŷ annedd hyd at yn gymharol ddiweddar hyd 
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marwolaeth y cyn berchennog. Mae datganiad yr asiant yn awgrymu bod yr adeilad, 

ar un amser wedi bod  yn deras o dri eiddo, sef 1,2,3 Arddgrach. Datgan yr adroddiad 

strwythurol fodd bynnag, na ddefnyddiodd y cyn berchennog erioed rhif 1 (sef yr 

eiddo pellaf o’r lôn) ers prynu eiddo 1 a 2 yn 1963. Prynwyd Wennallt (yr agosaf i’r 

lôn) yn 1978 a deallir fod y perchennog wedi ei ddefnyddi fel un tŷ ers hynny. O ran 

y wybodaeth sydd i law, ymddengys mai defnydd cyfreithlon yr adeilad oedd fel un 

tŷ. Gan mai dymchwel un tŷ a chodi  un tŷ yw’r bwriad, mae’r bwriad yn dderbyniol i 

bwrpas maen prawf 1. 

 

5.3 Cyflwynwyd adroddiad strwythurol fel rhan o’r cais blaenorol sy’n darparu manylion 

am gyflwr yr eiddo. Mae’n nodi bod gan yr adeilad broblemau tamprwydd, llwydni, 

drafft ac yn gollwng dŵr mewn mannau. Oherwydd bod yr adeilad wedi bod yn wag 

am beth amser a diffyg gwaith cynnal a chadw dros y blynyddoedd, ymddengys bod 

cyflwr y strwythur wedi dirywio’n sylweddol. Mae’r adroddiad strwythurol yn 

awgrymu y byddai’n anodd cyfiawnhau gwariant adfer yr adeilad ac maent yn 

awgrymu bod y cynnig yn rhoi cyfle i wella mwynderau gweledol yr ardal. O 

archwilio’r safle gellir gweld y byddai angen gwaith adfer sylweddol ar yr adeilad i’w 

wneud yn dŷ cartrefol ac addas i safonau modern disgwyliedig. Credir felly bod 

tystiolaeth ddigonol a chyfiawnhad teilwng i’w ddymchwel yn yr achos yma, i 

bwrpas maen prawf 2. 

 

5.4 Byddai’r tŷ newydd arfaethedig wedi ei leoli ar safle hen sied amaethyddol yn 

hytrach na a’r safle’r tŷ gwreiddiol, gyda’r modurdy dwbl arfaethedig i’w leoli ar 

safle adeilad sinc oedd yn gegin i’r tŷ gwreiddiol. Byddai’r tŷ arfaethedig oddeutu 9m 

i ffwrdd o gornel yr adeilad sinc/gegin wreiddiol ac oddeutu 29m i ffwrdd o’r 

gerbydlon. Mae maen prawf 3 polisi CH13 yn datgan yn glir y dylai unedau newydd 

gael eu lleoli ar safle’r uned wreiddiol neu cyn agosed ag sy’n ymarferol bosib i’r 

gwreiddiol. Yn dilyn Pwyllgor Cynllunio 22 Chwefror 2016, mae’r asiant wedi 

cyflwyno ‘Gwerthusiad safle pam na ellir lleoli’r tŷ yn agosach i’r fynedfa’ gan nodi 

rhesymau megis materion wal gydrannol gydag eiddo Llannwyn, gor-edrych a 

chysgodi’r cymydog, angen lle i greu llethr mynediad addas i’r ffordd, lleoliad y 

draen a phatrwm datblygu fel rhesymau pam na ellir lleoli’r tŷ yn agosach i’r 

gwreiddiol. Cyflwynwyd Adroddiad Draenio hefyd yn datgan bod wal gynnal i’r de 

ddwyrain o’r safle yn gollwng dwr a bod cefn y tŷ gwreiddiol yn wlyb a llaith, gan 

ddadlau felly y byddai’n annoeth i ail leoli’r tŷ ar safle’r gwreiddiol. Er gwaetha’r 

dadleuon gyflwynwyd, credir bod ffyrdd i oresgyn y rhwystrau hyn mewn 

gwirionedd ac y byddai modd lleoli’r tŷ yn agosach. Tra y byddai modd derbyn bod 

yr eiddo newydd yn cael ei ail leoli fymryn yn ôl o’r ffordd sirol fel yr eiddo 

gyfochrog, er lles gwelededd a diogelwch ffyrdd, rydym yn parhau o’r farn nad  yw’r 

lleoliad sy’n cael ei gynnig yn rhesymol. Gwrthodwyd y cais blaenorol 

C15/0611/40/LL am dŷ o’r un dyluniad ar sail ei fod yn groes i bolisi gan ei fod wedi 

ei leoli ymhell (31m) o’r  tŷ gwreiddiol. . Er bod y bwriad hwn  yn agosach, , rydym 

yn parhau’n bryderus am y lleoliad a’r gosodiad ac mae’r  asiant yn ymwybodol o’n 

pryderon cyn  ail gyflwyno’r cais.  Er gwaetha dadleuon yr asiant, nid ydym wedi ei 

argyhoeddi ei bod yn gwbl anymarferol i ddatblygu’r safle yn agosach i’r gwreiddiol 

a ni chredir bod gwir gyfiawnhad yn yr achos yma i wthio’r annedd mor bell yn ôl 

oddi wrth oel troed y tŷ gwreiddiol, felly parheir i’w ystyred  yn groes i faen prawf 3 

polisi CH13 CDUG. 

 

5.5 Fel sydd eisoes wedi ei nodi, gan mai dymchwel un tŷ a chodi tŷ yn ei le yw’r bwriad 

mae dwysedd y datblygiad newydd yr un fath a dwysedd y gwreiddiol, felly yn 

dderbyniol o ran maen prawf 4 o’r polisi.  
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5.6 Tra ystyrir bod dyluniad o ran maint oel troed yr adeilad arfaethedig yn gymharol 

gymesur a’r adeiladwaith presennol, ni ystyrir fod ei osodiad a’i leoliad ar safle’r hen 

sied amaethyddol yn cyfrannu na chyfoethogi’r ffurf ddatblygedig rubanog presennol 

y rhan yma o’r pentref. Yng Ngwerthusiad Safle gyflwynwyd gan yr asiant, 

anghytunant bod patrwm i’r pentref a dadleuant bod sawl eiddo wedi ei osod yn ôl 

oddi wrth y ffordd ac y byddai tŷ newydd yn welliant i’r gosodiad gwledig na’r sied 

annymunol bresennol. Cytunir bod sawl eiddo wedi ei osod yn ôl o’r lon, fodd 

bynnag nid ydynt i’r fath raddau a’r lleoliad arfaethedig a ystyrir yn ymwthio’n 

ormodol  i gefn gwlad agored ac allan o gymeriad a ffurf y strydlun presennol, yn 

groes i faen prawf 5. Nid yw elfennau o’r bwriad felly yn cydymffurfio a phrif 

egwyddorion polisi dymchwel ac ail adeiladu mewn pentrefi gwledig. 

 

5.7 Gan nad yw’r bwriad yn cydymffurfio a’r polisi dymchwel ac ail godi, dylid hefyd 

asesu’r bwriad yn erbyn y polisi tai perthnasol sy’n ymwneud a datblygiadau 

anheddol mewn pentrefi gwledig, sef CH5 CDUG. Dim ond tai fforddiadwy yn unig 

y gellir derbyn mewn pentref gwledig, ar safle mewn lenwi rhwng adeiladau sydd 

wedi eu lliwio’n goch. Ni chynhigir y tŷ newydd arfaethedig fel tŷ fforddiadwy ac 

mae’n mesur oddeutu 200m² yn fewnol, felly ymhell dros y 100m² a nodir yng 

Nghanllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy ar gyfer maint tŷ deulawr 

fforddiadwy 3 ystafell wely. Sylweddolir bod y tŷ presennol a’r sied amaethyddol 

wedi ei farcio’n goch, ond ystyrir mai gosod terfyn ffin graidd i’r pentref yw diben y 

marc coch ar y sied. Credir bod gosodiad y cynnig yn creu nodwedd ymwthiol i gefn 

gwlad a chreu patrwm tameidiog yn groes i batrwm datblygu naturiol yr anheddiad. 

Nid yw’r cais gerbron felly yn cydymffurfio a pholisi CH5 CDUG tai newydd mewn 

pentrefi gwledig ychwaith. 

 
Mwynderau gweledol 

5.8 Nid yw’r eiddo presennol na’r adeiladau allanol cysylltiedig o werth pensaernïol 

uchel, felly nid oes pryder sylweddol am eu dymchwel. Er bod dyluniad y cynnig i 

weld yn dderbyniol, nid yw Awdurdod Cynllunio Lleol yn fodlon a’r lleoliad nac 

ongl gosodiad yr adeilad. Fel sydd eisoes wedi ei sôn, ystyrir bod lleoliad y tŷ 

newydd yn rhy bell i mewn i’r llain, heb unrhyw ystyriaeth i batrwm datblygu’r 

pentref. Mae gweddill tai'r rhes a’u prif wyneb yn wynebu’r ffordd. Byddai’r 

gosodiad arfaethedig yn anghyson ac yn ffurfio perthynas ar wahân â’r tai presennol, 

gyda’r prif wyneb yn wynebu’r de ddwyrain. Nid yw’r bwriad yn parchu na chynnig 

unrhyw ddilyniant i ffurf naturiol y strydwedd ac felly ystyrir yn groes i bolisi 

dylunio B22 CDUG. 

 
Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

5.9 Gan fod y tŷ wedi ei wthio yn ôl yn y llain i ffwrdd o’r anheddau presennol ni chredir 

y byddai niwed arwyddocaol i fwynderau’r gymdogaeth leol yn sgil y bwriad ac nid 

yw’n groes i bolisi B23 CDUG. Mae’r asiant yn defnyddio rhesymeg gor-edrych dros 

y cymydog i gyfiawnhau pam na ellir lleoli’r tŷ yn agosach i’r gwreiddiol, fodd 

bynnag credir y byddai modd newid gosodiad, dyluniad a lleoliad ffenestri’r tŷ i 

sicrhau na fyddai preifatrwydd y cymydog yn cael ei gyfaddawdu.  

 
Materion Bioamrywiaeth 

5.10 Un o’r rhesymau dros ohirio’r cais ym Mhwyllgor Cynllunio 22 Chwefror 2016 oedd 

er mwyn derbyn gwybodaeth bellach o ran materion ystlumod ac adar, gan fod yr 

adroddiad gyflwynwyd gyda’r cais yn cadarnhau bod tystiolaeth fod ystlumod yn y tŷ 

ac adar yn nythu ar y safle. Fodd bynnag, datganodd yr Uned Bioamrywiaeth na ellir 

penderfynu’r cais tan y byddai mesurau lliniaru yn cael eu cynnig ac y dylai’r 

mesurau hynny gael eu dangos yn y cynlluniau. Ers gohirio’r cais rydym wedi derbyn 

fersiwn diwygiedig o’r adroddiad ystlumod yn cynnig mesurau lliniaru a chynllun 
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safle diwygiedig yn dangos bwriad i godi clwydfan ystlumod yng nghornel de 

orllewinol y safle. Derbyniwyd sylwadau diwygiedig gan yr Uned Bioamrywiaeth 

sy’n cadarnhau eu bod yn fodlon gyda lleoliad y glwydfan a’r mesurau lliniaru sy’n 

cael eu cynnig gydag amod bod y gwaith yn cael ei wneud yn unol a’r mesurau 

lliniaru a nodir yn yr adroddiad. Derbyniwyd cadarnhad hefyd gan Cyfoeth Naturiol 

Cymru eu bod yn fodlon gyda’r wybodaeth newydd gyflwynwyd a’r mesurau lliniaru 

sy’n cael eu cynnig ond yn ein atgoffa bod angen trwydded ar gyfer y gwaith. Ar sail 

sylwadau diwygiedig Bioamrywiaeth a CNC, ystyrir bod y materion yn ymwneud ac 

ystlumod ac adar wedi eu datrys a bellach yn dderbyniol o agwedd polisïau A1 a B20 

CDUG. Nid yw hyn fodd bynnag yn goresgyn yr holl bryderon cynllunio.  

 
Materion Ffyrdd 

5.11 Oherwydd bod talcen yr eiddo presennol yn ymylu a’r ffordd sirol ceir gwelededd 

gwael iawn i’r lon o’r fynedfa gerbydol serth bresennol. Yn hynny o beth, byddai 

dymchwel y tŷ a chreu mynedfa gerbydol newydd diogel yn welliant sylweddol i’r 

sefyllfa ffyrdd. Nid oes gan y Swyddog Priffyrdd unrhyw wrthwynebiad i’r bwriad, 

ond mae’n nodi y dylid darparu lleiniau gwelededd o leiaf 2x40medr i’r ddau 

gyfeiriad ac yn awgrymu amodau perthnasol pe caniateir y cais. Er bod y swyddog 

Priffyrdd yn fodlon a’r cynnig a bod y bwriad gyda’r amodau perthnasol yn bodloni 

gofynion polisi CH33, nid yw hyn yn goresgyn gweddill pryderon swyddogion 

ynglŷn â’r bwriad. Nid yw’n angenrheidiol gosod y tŷ arfaethedig mor bell yn ôl i’r 

llain i gwrdd â gofynion gwelededd, a cwestiynir dadleuon yr asiant bod angen 

gwthio’r tŷ yn ôl i gael y graddiant cywir i’r ffordd mynediad. 

 

Materion Archeolegol  

5.12 Ymddengys o sylwadau’r Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd fod yr 

adeilad o ddiddordeb hanesyddol lleol. Mae’r Gwasanaeth Archeolegol yn derbyn y 

byddai angen gwaith sylweddol i adnewyddu’r adeilad gwreiddiol, fodd bynnag 

byddai eu dymchwel yn golygu colli adeiladau lleol hanesyddol. Gofynnir felly pe 

caniateir y cais, fod amod yn cael ei gynnwys fod cofnod ffotograffig yn cael ei 

ymgymryd o’r adeilad cyn iddo gael ei ddymchwel.   

 

 Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

5.13 Derbyniwyd pedwar gohebiaeth yn cefnogi’r cais yn ystod y cyfnod ymgynghori 

cyhoeddus. Ymysg eu dadleuon maent yn nodi y byddai dymchwel y tŷ yn arwain at 

ledu rhan gul o’r ffordd ac felly yn ei gwneud yn fwy diogel i ddefnyddwyr. Byddai 

lleihau i un fynedfa yn hytrach na dau hefyd yn hwyluso parcio i’r trigolion cyfagos 

sy’n parcio ar ochr y lon. Nodir hefyd fod y safle presennol ychydig o ddolur llygaid 

ac y byddai’r bwriad newydd yn gwella gwedd y safle yn y pentref. Er gwaetha’r 

gefnogaeth, mae’r Awdurdod Cynllunio Lleol o’r farn nad yw’r safle yn 

cydymffurfio a phrif egwyddorion dymchwel ac ail godi tai CDUG.  
 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Ers cyflwyno’r cais i Pwyllgor 22 Chwefror 2016 mae un o’r rhesymau gwrthod, sef 

materion ystlumod, wedi eu datrys trwy gyflwyno gwybodaeth ychwanegol. Fodd 

bynnag, er gwaetha’r wybodaeth a’r dadleuon ychwanegol gyflwynwyd dros leoliad y 

tŷ, mae’r Awdurdod Cynllunio Lleol yn parhau o’r farn fod  lleoliad a gosodiad y tŷ 

annedd arfaethedig yn anaddas ac yn groes i egwyddor polisïau tai, dylunio Cynllun 

Datblygu Unedol Gwynedd. Er bod potensial i ddatblygu’r safle, ni ystyrir fod yr ail 

gyflwyniad gerbron yn dderbyniol ac mae’r pryderon hyn eisoes wedi eu codi gyda’r 

asiant cyn yr ail gyflwyniad. Ar sail y wybodaeth ychwanegol a’r cynlluniau a 

gyflwynwyd nid oes dewis ond gwrthod y cais. 
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7. Argymhelliad: 

 
Gwrthod – rheswm: 

 

1. Nid yw’r bwriad yn cydymffurfio a phrif feini prawf polisi dymchwel ag 

ail adeiladu mewn pentrefi gwledig sydd yn gofyn bod unedau newydd 

yn cael eu lleoli ar safle’r uned wreiddiol neu cyn agosed ag sy’n 

ymarferol bosib iddo. Oherwydd ei leoliad a’i ongl gosodiad, ystyrir y 

byddai’r bwriad yn creu nodwedd ymwthiol i gefn gwlad ble nad yw’n 

cynnal cymeriad yr ardal na chadw patrwm datblygu cyffredinol y 

strydwedd. Mae’r bwriad felly yn groes i egwyddorion polisi CH13 a 

B22 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd. 

 

 

2. Mae Polisi CH5 o Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn caniatáu 

cynigion ar gyfer datblygiad preswyl ar safleoedd addas mewn pentrefi 

gwledig ar gyfer tai fforddiadwy ar gyfer angen lleol cymunedol yn unig. 

Nid yw’r ymgeisydd yn cynnig tŷ fforddiadwy ar gyfer angen lleol 

cymunedol ac nid yw’r datblygiad yn cydymffurfio a gofynion maint tai 

fforddiadwy fel yr amlinellir yng Nghanllaw Cynllunio Atodol: Tai 

Fforddiadwy'r Cyngor. Ystyrir felly fod y bwriad yn groes i amcanion 

Polisi CH5 o Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd a Chanllaw Cynllunio 

Atodol: Tai Fforddiadwy Cyngor Gwynedd (2009). 
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