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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 
 

8 - 21 

 Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion o’r Pwyllgor hwn a 
gynhaliwyd ar  26 Medi  2016, fel rhai cywir.  
 
(Copi’n amgaeedig) 

 

 

5.   CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO 
 

 

 I gyflwyno adroddiad y Pennaeth Adran Rheoleiddio.   

 
 

5.1.  CAIS RHIF C16/0310/46/LL - PENCLAWDD LLANGWNNADL 
 

22 - 34 

 Estyniad i safle carafanau teithiol yn cynnwys ymestyn tir a chynyddu nifer o 
8 i 22 uned deithiol ynghyd a chodi bloc cyfleusterau newydd 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Simon Glyn 
 
Dolen i’r dogfennau cefndirol perthnasol 
 
 

 

 

5.2.  CAIS RHIF C16/0410/33/LL - TIR GLANRHYD, MYNYDD NEFYN 
 

35 - 45 

 Adeiladu sied i storio deunyddiau a pheiriannau mewn cysylltiad a busnes 
adeiladu 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Anwen Davies 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 

 
 
 
 

 

https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/0310/46/LL&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=570003%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1650635%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=570003%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/0410/33/LL&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=570011%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1650643%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=570011%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2


 

5.3.  CAIS RHIF C13/0156/11/LL - 7 GLANDWR TERRACE, BANGOR 
 

46 - 62 

 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: Cynghorydd  Lesley Day 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.4.  CAIS RHIF C16/0440/11/CR - 7 GLANDWR TERRACE, BANGOR 
 

63 - 82 

 Dymchwel estyniad cefn presennol ynghyd a chodi estyniad rhannol 
deulawr a rhannol unllawr ar gefn yr eiddo 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd  Lesley Day 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol  

 

 

5.5.  CAIS RHIF C15/0808/20/LL - MENAI MARINA, HEN GEI LLECHI, Y 
FELINHELI 
 

83 - 91 

 Cais ôl-wethredol i gadw pontwn o fewn y cei. 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Gareth Wyn Griffith 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.6.  CAIS RHIF C15/0807/20/CR - MENAI MARINA, HEN GEI LLECHI, Y 
FELINHELI 
 

92 - 100 

 Cais ôl-wethredol i gadw pontwn o fewn y cei 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Gareth Wyn Griffith 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.7.  CAIS RHIF C16/0329/18/LL - TIR GYFERBYN SWYDDFA BOST, 
CLWT Y BONT, CAERNARFON 
 

101 - 113 

 Codi tri ty annedd deulawr ar wahan a datblygiadau cysylltiedig 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Elfed Williams 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 

 
 
 
 
 

 

https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C13/0156/11/LL&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=570012%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1650644%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=570012%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
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https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C15/0808/20/LL&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=570019%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1650651%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=570019%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C15/0807/20/CR&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=570020%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1650652%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=570020%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/0329/18/LL&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=570022%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1650654%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=570022%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2


 

5.8.  CAIS RHIF C16/0848/00/LL - TOILEDAU ABERMAW, MARINE 
PARADE, ABERMAW 
 

114 - 130 

 Cais i drosi cyfleusterau cyheddous di-ddefnydd i dy annedd, i gynnwys  
codi uchder y to presennol a newidiadau allanol. 
 
AELOD LLEOL:   Cynghorydd Gethin Glyn Williams 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 
 

 

 

5.9.  CAIS RHIF C16/0704/44/LL - TIR CYFOCHROG CYN STORFA 
SPAR, MORFA BYCHAN 
 

131 - 141 

 Cais ar gyfer codi 2 dŷ. 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Selwyn Griffiths 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.10.  CAIS RHIF C16/0732/44/LL - LLAIN 59 TAN Y FOEL, BORTH Y 
GEST 
 

142 - 155 

 Ail gyflwyniad a diwygiadau o geisiadau a wrthodwyd o dan 
C15/1033/44/LL, C16/0144/44/LL a C16/0313/44/LL ar gyfer codi ty, 3 llofft 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Selwyn Griffiths 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.11.  CAIS RHIF C16/0743/42/LL - GLAN Y MOR, NEFYN 
 

156 - 166 

 Adeiladu estyniad deulawr i'r ochr ac adeiladu porth i'r blaen 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Gruffydd Williams 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.12.  CAIS RHIF C16/0744/17/LL - TIR I'R GOGLEDD-DDWYRAIN O Y 
GARREG, GROESLON 
 

167 - 182 

 Cais llawn i godi 5 tŷ preswyl deulawr, ynghyd ac addasu mynedfa a ffordd 
gerbydol bresennol, darparu llecynnau parcio a thirlunio 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Eric M. Jones 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol  

 
 
 

 

https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/0848/00/LL&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=570024%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1650656%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=570024%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/0704/44/LL&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=570025%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1650659%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=570025%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/0732/44/LL&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=570026%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1650660%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=570026%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/0743/42/LL&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=570027%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1650661%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=570027%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/0744/17/LL&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=570028%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1650663%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=570028%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2


 

5.13.  CAIS RHIF C16/0849/32/LL - CRUGERAN, SARN 
 

183 - 200 

 Adeiladu uned ddofednod rhydd a gwaith cysylltiedig 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Gweno Glyn 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol  

 

 

5.14.  CAIS RHIF C16/0931/39/LL - BLAEN Y WAWR, LON ENGAN, 
ABERSOCH 
 

201 - 213 

 Cais diwygiedig - adeiladu pwll nofio awyr agored, ystafell beiriannau i'r pwll 
nofio ynghyd a strwythyr cegin haf yn cynnwys popty pizza a bbq gyda 
echdynnydd mecanyddol, terasau, thirlunio a ffens derfyn 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd R H Wyn Williams 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

 
 
 
 
 

https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/0849/32/LL&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=570030%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1650667%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=570030%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
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PWYLLGOR CYNLLUNIO 26/9/16 
 

 
Yn bresennol:  Y Cynghorydd Anne Lloyd Jones – Cadeirydd 
   Y Cynghorydd Elwyn Edwards – Is-gadeirydd 
 
Y Cynghorwyr: Gwen Griffith, Sian Wyn Hughes (eilydd), Eric M. Jones, June Marshall, Michael 
Sol Owen, W. Roy Owen (eilydd), W. Tudor Owen, Eirwyn Williams, Gruffydd Williams, Hefin 
Williams, John Wyn Williams a Owain Williams (eilydd).  
 
Eraill a wahoddwyd: Y Cynghorwyr Lesley Day, Trevor Edwards, John Wynn Jones, Angela 
Russell ac Gethin Glyn Williams (Aelodau lleol). 
 
Hefyd yn bresennol: Gareth Jones (Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio), Cara Owen (Rheolwr 
Rheolaeth Datblygu), A. Rhys Roberts (Swyddog Rheolaeth Datblygu), Dafydd Gareth Jones 
(Uwch Swyddog Cynllunio Mwynau a Gwastraff - ar gyfer Eitem 5.3 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, Simon Glyn, Dyfrig Wynn Jones a John Pughe 
Roberts. 
 
1.  CYHOEDDIADAU’R CADEIRYDD 
 

Estynnwyd croeso i’r Cynghorwyr Sian Wyn Hughes a W. Roy Owen a oedd yn mynychu 
cyfarfod o’r Pwyllgor hwn am y tro cyntaf. 
 
Atgoffwyd yr aelodau i gadarnhau os ydynt am fynychu ymweliadau safle a gynhelir er 
mwyn sicrhau bod y trefniadau angenrheidiol yn cael eu gwneud o ran darpariaeth 
cerbydau. 

 
2.   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; ac yn eitem 5.10 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/0901/16/LL) 
oherwydd mai hi oedd yr ymgeisydd.  

 Y Cynghorydd June Marshall, yn eitem 5.3 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif 
C15/1081/11/LL) oherwydd ei bod yn adnabod rhai o’r gwrthwynebwyr; 

 Y Cynghorydd Gethin Glyn Williams, yn eitem 5.8 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif 
C16/0848/00/LL) oherwydd ei fod yn aelod o gorff llywodraethol Ysgol y Traeth.  

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

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

nodir: 
 

 Y Cynghorydd 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 Angela Russell, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.4 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/0537/38/LL); 

Tud. 8

Eitem 4.
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 Y Cynghorydd Sian Wyn Hughes, (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 
5.5 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/0590/42/AM); 

 Y Cynghorydd June Marshall, (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 5.6 
ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/0669/11/LL); 

 Y Cynghorydd John Wynn Jones, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.7 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/0781/11/LL); 

 Y Cynghorydd Gethin Glyn Williams, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), 
yn eitem 5.8 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/0848/00/LL); 

 Y Cynghorydd Trevor Edwards (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.9 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/0886/15/LL); 

 Y Cynghorwyr John Wyn Williams a R. Hefin Williams, (aelodau o’r Pwyllgor Cynllunio 
hwn), yn eitem 5.9 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/0886/15/LL). 
 

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

 
3. COFNODION 
 

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod blaenorol o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 5 
Medi 2016 fel rhai cywir. 

 
4. 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 C14/0832/11/LL – Castle Hill Arcade, 196, Stryd Fawr, Bangor 
 

Newid defnydd rhan o'r siop bresennol, gosod blaen siop newydd a chodi estyniad deulawr 
ar ben yr estyniad cefn presennol i greu 2 siop a llety ar gyfer 64 o fyfyrwyr. 
 

(a)  Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi bod y safle ar y 
Stryd Fawr o fewn canol Dinas Bangor gerllaw’r gadeirlan. Nodwyd bod yr adeilad yn 
adeilad rhestredig gradd II a hefyd wedi ei leoli o fewn Ardal Cadwraeth Bangor.  

 
 Eglurwyd er bod yr estyniad arfaethedig yng nghefn y safle a bod y safle yn eithaf cuddiedig 

o fannau cyhoeddus agos, nid oedd yn cyfiawnhau estyniad o’r raddfa, swmp, ffurf a’r 
dyluniad yma gan yr ystyrir y byddai’n amharu’n sylweddol ar edrychiad a chymeriad yr 
adeilad rhestredig. Nodwyd bod Ardal Cadwraeth Bangor yn eang ac yn cynnwys sawl 
adeilad rhestredig gradd I gyda topograffi Bangor yn golygu fod rhannau o’r ddinas yn 
weladwy o bellter e.e. golygfeydd o brif adeilad y Brifysgol (sydd yn adeilad rhestredig 
gradd I) ar draws y ddinas. Ystyrir y byddai’r elfen to fflat yn ymddangos fel nodwedd 
anghydweddol o olygfeydd ar draws y ddinas na fyddai’n parchu’r adeilad rhestredig o’i 
flaen, na phatrymau datblygu strydoedd yr ardal o’i gwmpas. 

 
 Tynnwyd sylw y derbyniwyd gwrthwynebiadau ar sail gor-edrych o ffenestri a gerddi. 

Nodwyd yr ystyrir bod y bwriad yn groes i bolisi B23 o Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd 
(CDUG) gan y byddai’r datblygiad yn cael effaith niweidiol ar fwynderau preswyl unedau a 
thai cyfagos ac na fyddai’r datblygiad yn sicrhau safon byw ddigonol i breswylwyr y 
datblygiad. 
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(b) Cynigwyd ac eiliwyd i wrthod y cais. 
 
 Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol: 
 

 Yng nghyswllt asesiad ieithyddol o geisiadau, y dylid asesu’r effaith gronnol yn 
hytrach na’r cais yn unig; 

 A fyddai’n bosib derbyn gwybodaeth o ran nifer yr unedau myfyrwyr a ganiatawyd yn 
y flwyddyn ddiwethaf ac am y cyfnod o 2 flynedd? 

 Bod yr argymhelliad i wrthod yn gryf, byddai’r estyniad bwriedig yn dominyddu’r 
adeilad rhestredig ac yn dirywio golygfeydd yn y Ddinas; 

 Bod angen datblygu’r safle ond byddai’r estyniad yn y cefn yn effeithio’n andwyol ar 
yr adeilad rhestredig; 

 Pryder o ran gosod amod sy’n atal myfyrwyr rhag iddynt ddod a cherbyd o fewn tair 
milltir i’r datblygiad a gofyn am gynllun teithio cyn preswylio’r datblygiad yn hytrach 
na darparu llecynnau parcio ar gyfer y datblygiad gan na fyddai modd ei blismona. 

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

 

 Fel y nodir yn yr adroddiad, ni fyddai’r bwriad yn golygu unrhyw newid ym 
mhoblogaeth y Ddinas gan fod y myfyrwyr yn bresennol yn barod ac ystyrir na 
fyddai’n debygol o gael effaith arwyddocaol ar yr Iaith Gymraeg; 

 Bod gwybodaeth o ran nifer unedau myfyrwyr ac asesiad o’r manylion wedi eu 
cynnwys yn yr adroddiad ym mharagraffau 5.5 i 5.16; 

 O ran gosod amod sy’n atal myfyrwyr rhag iddynt ddod a cherbyd o fewn tair milltir i’r 
datblygiad a gofyn am gynllun teithio cyn preswylio’r datblygiad, bod amodau o’r fath 
yn cael eu rhoi ar ganiatadau yng Nghymru ac yn Lloegr gydag arolygydd yn ogystal 
wedi gosod amod o’r fath; 

 Bod y rhesymau gwrthod yn rhai cadarn. 
 
 PENDERFYNWYD gwrthod y cais. 
 
 Rhesymau: 
 

1. Byddai’r bwriad oherwydd ei raddfa, swmp, ffurf a’i ddyluniad yn cael effaith 
niweidiol sylweddol ar edrychiad a gosodiad yr adeilad rhestredig gradd II a’r 
ardal Cadwraeth ac felly yn groes i bolisïau B2, B3 B4, B22 a B24 CDUG ac i 
ofynion Cylchlythyr Swyddfa Gymreig 61/96. 

 
2. Ystyrir fod y bwriad yn groes i bolisi B23 o’r CDUG gan y byddai’r datblygiad yn 

cael effaith niweidiol ar fwynderau preswyl unedau a thai cyfagos, oherwydd ei 
raddfa, swmp, ffurf a’i ddyluniad trwy gael effaith ormesol, achosi gor-edrych a 
cholli preifatrwydd, cysgodi a lleihad sylweddol i golau dydd naturiol ac na 
fyddai modd i’r datblygiad sicrhau safon byw ddigonol i breswylwyr y 
datblygiad. 

 
2.  Cais rhif C14/0831/11/CR – Castle Hill Arcade, 196, Stryd Fawr, Bangor 
 

Newid defnydd rhan o'r siop bresennol, gosod blaen siop newydd a chodi estyniad deulawr 
ar ben yr estyniad cefn presennol i greu 2 siop a llety ar gyfer 64 o fyfyrwyr. 
 

(a)  Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi ei fod yn gais 
adeilad rhestredig ac mai materion cadwraethol a asesir, sef effaith ar edrychiad a 
chymeriad hanesyddol a phensaernïol yr adeilad rhestredig. 
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Nodwyd bod y bwriad yn ei ffurf bresennol oherwydd ei raddfa, swmp, ffurf a’i ddyluniad yn 
golygu y byddai’n dominyddu’r adeilad rhestredig ac yn cael effaith niweidiol sylweddol ar ei 
gymeriad hanesyddol. 
 

 PENDERFYNWYD gwrthod y cais. 
 
 Rheswm: 
 

Byddai’r bwriad oherwydd ei raddfa, swmp, ffurf a’i ddyluniad yn cael effaith 
niweidiol sylweddol ar edrychiad a gosodiad yr adeilad  rhestredig gradd II ac felly 
yn groes i bolisïau B2, B3 a B4 CDUG ac i ofynion Cylchlythyr Swyddfa Gymreig 
61/96. 

 
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. 

 
(a)  Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Cynllunio Mwynau a Gwastraff ar gefndir y cais, gan nodi 

y gohiriwyd y cais yng nghyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 4 Gorffennaf 2016 er mwyn 
derbyn gwybodaeth bellach o ran y pryderon a gyflwynwyd gan yr aelod lleol. Nodwyd yr ail-
ymgynghorwyd gyda Chyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd 
y Cyngor ar y Cynllun Rheoli Amgylchedd Adeiladu a’r atodlen o fesurau lliniaru 
amgylcheddol a gyflwynwyd i gefnogi’r cais. Roedd CNC a Gwasanaeth Gwarchod y 
Cyhoedd y Cyngor yn fodlon efo’r hyn a gyflwynwyd. 

 
 Pwysleisiwyd bod y cais gerbron ar gyfer gwneud gwaith peirianyddol a chodi lefel tir er 

mwyn darparu safle ar gyfer datblygiad pellach. 
 
 Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd. Adroddwyd y derbyniwyd 

gwrthwynebiad hwyr heddiw gan Gyfeillion y Ddaear. Nodwyd bod y materion a godwyd 
wedi eu hasesu yn yr adroddiad. 

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

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

Cynllunio hwn):-  

 Bod rhan o’r cais yn ôl-weithredol gan fod lefelau tir wedi eu codi eisoes; 

 Bod ddim cofnod o ran y deunyddiau ar y safle felly nid oes sicrwydd o ran ei 
strwythur; 

 Bod yr archwiliadau a gynhaliwyd o’r tir yn arwynebol; 

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

 Nad oedd dyluniad y morglawdd yn ddigonol ac ni fyddai’n gwarchod y safle o’r môr; 

 Bod achosion lle bo’r Awdurdod Lleol wedi ei erlyn yn llwyddiannus pan fo pethau’n 
mynd o’i le ar dir ansefydlog a halogedig lle derbyniwyd caniatâd cynllunio; 

 Y gallai asesiadau geo-amgylcheddol digonol sicrhau y byddai’r safle yn ddiogel; 

 Bod y bwriad yn groes i bolisi B28 a B30 o’r CDUG ynghyd â Nodyn Cyngor 
Technegol Llywodraeth Cymru 15; 

 Bod y tir wedi ei halogi er nad oedd wedi ei gofnodi ar gofrestr tir halogedig a pe 
byddai datblygiad tai ar y safle yn y dyfodol yna fe fyddai risg sylweddol i iechyd 
dynol; 

 Bod risg i’r deunydd a halogwyd ollwng i’r Fenai. A yw’r amodau a argymhellir yn 
ddigonol i sicrhau na fyddai llygredd yn dianc o’r safle? 
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(ch) Mewn ymateb i sylwadau’r aelod lleol, nododd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio:- 

 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;  

 Bod y tir wedi ei ddynodi yn y CDUG fel safle ail-ddatblygu; 

 Y derbyniwyd cadarnhad nad oedd gan CNC na Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd 
wrthwynebiad i’r cais; 

 Nid oedd tystiolaeth i gyfiawnhau gwrthod o ran llygredd; 

 Bod adroddiadau technegol manwl a oedd wedi eu cyflwyno fel rhan o’r cais wedi eu 
hasesu gan arbenigwyr. 

 
(d)  Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais. 

 
Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol: 

 

 Bod yr adroddiad yn gynhwysfawr; 

 Bod rhagdybiaeth y dylid caniatáu ceisiadau os yw’r amodau a osodir yn gwneud 
datblygiad yn dderbyniol; 

 Nid oedd tystiolaeth gadarn i gyfiawnhau gwrthod y cais; 

 Bod Cyngor Dinas Bangor yn pryderu o ran effaith weledol y datblygiad ar y ddinas 
a’i hardaloedd preswyl; 

 Aelod wedi cefnogi gohirio’r cais y tro diwethaf ac yn dilyn derbyn barn arbenigol a 
drwy osod yr amodau a argymhellir bod y bwriad yn dderbyniol; 

 Amser a ddengys o ran pe cyfyd problemau gyda’r safle ac fe roddir ystyriaeth i’r 
sefyllfa ar yr amser y cyflwynir cais i’w ail-ddatblygu; 

 Bod yr aelod lleol wedi gwneud pwyntiau dilys. A fyddai’r cwmni yn gyfrifol pe byddai 
problemau’n codi? 

 A allai Cyngor Gwynedd cael eu dal yn atebol pe fyddai problemau’n codi? 

 Y byddai’r datblygiad yn gwella’r safle. 
 
(d) Mewn ymateb i’r sylwadau uchod, nododd y swyddogion:- 

 Ni fyddai’n hawdd cyfiawnhau gwrthod y cais ar sail yr effaith weledol o ystyried 
cyflwr y safle yn bresennol; 

 Fe fyddai’r perchennog tir yn gyfrifol pe byddai problemau’n codi; 

 Pe caniateir y cais, byddai’n rhaid i’r datblygwr dderbyn trwydded forol gan CNC cyn 
gellir cychwyn ar y datblygiad sydd yn broses hynod o fanwl a thrylwyr; 

 Nid oedd tystiolaeth o ran ansefydlogrwydd y tir; 

 Y derbyniwyd barn gan arbenigwyr mewnol a statudol a oedd wedi nodi fod y bwriad 
yn dderbyniol efo amodau. Eglurwyd gan mai cyd-fynd a chyngor yr arbenigwyr y 
gwna’r cyngor, pe caniateir y cais, bod y cyngor mewn sefyllfa gyfreithiol gadarn. 

 
PENDERFYNWYD awdurdodi Uwch Reolwr y Gwasanaethau Cynllunio, Amgylchedd 
a Gwarchod y Cyhoedd i gymeradwyo’r cais yn amodol ar gwmpas yr amodau a 
ganlyn a lle nodir hynny, gyflwyno gwybodaeth benodol yn unol â gofynion ynghylch 
amodau cyn dechrau ar y datblygiad:   
 
• Gwaith dros dro yn cynnwys gweithredu'r cynllun yn llawn a chludo 19,000 tunnell o 

ddeunydd, i'w weithredu o fewn amserlen naw mis i ddyddiad rhoi gwybod i'r 
Awdurdod Cynllunio Lleol, 

• Gwaith a Ganiateir a Chydymffurfio â’r Manylion/Cynlluniau a Gyflwynwyd,  
• Cyfyngir ar yr hyn a gludir i 500 tunnell y diwrnod, rhwng yr oriau 08.00 – 17.00 ddydd 

Llun i ddydd Gwener a 08.00 – 13.00 ar ddydd Sadwrn, neu 25 o lwythi’r dydd, 
• Gwaith adfer i gychwyn ymhen 3 blynedd ar ôl cwblhau gweithrediadau codi tir oni 

roddir caniatâd cynllunio pellach, 
• Bod camau lliniaru’n gostwng yr effaith ar y pibydd coesgoch, corhedydd y graig a 

nodweddion eraill o ddiddordeb yn y fioamrywiaeth leol, gan gynnwys; 
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• Gwahardd gwaith adeiladu/dympio awr cyn y llanw uchel ac awr wedi hynny h.y. 
cyfnod o ddim gwaith am dair awr o amgylch y llanw uchel,  

• Er mwyn osgoi niwed i adar nythu (corhedydd y graig) dim adeiladu/dympio ar y 
llethrau arfordirol rhwng 1 Mawrth ac 1 Awst. 

• Gwelliannau bioamrywiaeth i gael eu hymgorffori i'r datblygiad gan gynnwys 
nodweddion i adar hirgoes a chorhedydd y graig.   

• Dylid cynnal arolygon monitro yn ystod y cyfnod adeiladu i wirio a yw adar yn parhau i 
ddefnyddio’r safle a bod camau’n cael eu gweithredu’n llwyddiannus i leihau tarfu i’r 
eithaf, 

• Bod y gwaith datblygu’n cynnwys darpariaeth ar gyfer gwella’r fioamrywiaeth, 
• Cael gwared ar offer a’r strwythurau peirianneg sifil, a’r peiriannau sydd dros ben 

unwaith y bydd y gwaith datblygu wedi’i gwblhau, 
• Rheoli llwch a ryddheir a darparu offer golchi olwynion ar y safle i fod yn destun amod 

cynllunio, 
• Cyfyngu’r defnydd i ollwng deunydd anadweithiol 
• Amod i nodi dyluniad manwl y deunydd rip-rap er mwyn nodi isafswm ac uchafswm 

maint y garreg i'w defnyddio ac unrhyw ofynion cynnal a chadw yn y dyfodol,  
• Mesurau rheoli llygredd, monitro safle a lliniaru ecolegol i'w gweithredu yn unol â'r 

Cynllun Rheoli Amgylchedd Adeiladu,  
• Ymgeisydd i weithredu cynllun samplo a dadansoddi dŵr i ganfod a oes unrhyw 

lygryddion yn bresennol,  
• Storio tanwydd ac ireidiau mewn lleoliad y cafwyd caniatâd ysgrifenedig yr Awdurdod 

Cynllunio Lleol iddo. Dylid gellid dal o leiaf 110% o gapasiti’r tanc tanwydd. 
• Nodyn i’r ymgeisydd yn cyfeirio at ymateb ymgynghoriad Cyfoeth Naturiol Cymru a 

Gwasanaeth Rheoli Risg o Lifogydd ac Erydiad Arfordirol Cyngor Gwynedd, 
• Nodyn i’r ymgeisydd mai cyfrifoldeb y datblygwr a/neu'r tirfeddiannwr yw datblygu’r 

safle’n ddiogel a’i feddiannu’n ddiogel ac mai ef sy’n atebol wedi hynny, 
• Nodyn i’r ymgeisydd fod y cais wedi’i asesu’n unol â saith nod cynaliadwyedd Deddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 
 

4. Cais rhif C16/0537/38/LL – Bryniau Caravan Park, Lôn Pîn, Llanbedrog 
  

Cais ôl-weithredol i gadw safle carafanau ar gyfer 10 carafán deithiol, cadw gwasanaethau 
cysylltiedig â storio carafanau dros y gaeaf. 
 

(a) Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi bod y safle wedi 
ei leoli yng nghefn gwlad ac o fewn Ardal Gwarchod y Dirwedd ac o fewn Tirwedd o 
Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol.  
 
Adroddwyd nad oedd gan yr Uned Drafnidiaeth wrthwynebiad i’r bwriad os gosodir amod i 
sicrhau llain gwelededd digonol yn y fynedfa. 
 
Nodwyd bod y safle yn ei ffurf bresennol yn weddol guddiedig gyda chynllun tirlunio wedi ei 
gyflwyno i atgyfnerthu’r sgrinio. Ni ystyrir y byddai’r datblygiad yn achosi niwed arwyddocaol 
hirdymor i ansawdd gweledol y dirwedd. 
 

 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), 

nododd bod y safle yn guddiedig a’i bod yn falch o gefnogi teulu ifanc lleol er mwyn eu 
galluogi i fyw ym Mhen Llŷn. 

 
(c)  Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais. 
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 Nododd aelod bod gwrychoedd uchel ar y safle ac mai prin gellir gweld y safle o fannau 
eraill. Tynnodd aelod sylw bod y Cyngor Cymuned yn gefnogol i’r cais. 

 
PENDERFYNWYD caniatáu’r cais. 

 
 Amodau: 

1. Unol â chynlluniau a gyflwynwyd; 
2.  Nifer o unedau ar y safle ar unrhyw un adeg i’w cyfyngu i 10 ac ar y lleoliadau a 

ddangosir ar y cynllun a gyflwynwyd; 
3.  Amodau cyfnod gosod carafanau/cyfnod gwyliau/symud y carafanau pan ddim mewn 

defnydd; 
4.  Storio ar y tir i dde'r safle sydd wedi ei amlinellu yn felyn ar y cynllun a gyflwynwyd 

rhwng 1 Tachwedd mewn un flwyddyn a 28 Chwefror y flwyddyn ganlynol; 
5.  Rhestr cofnodi; 
6.  Tirlunio o fewn tri mis o ddyddiad caniatâd cynllunio; 
7.   Gwaith o wella’r fynedfa i’w gwblhau yn unol â chynllun a gyflwynwyd o fewn tri mis o 

ddyddiad y caniatâd ac i’w gadw felly wedi hynny; 
8. Gostwng uchder y clawdd i ogledd y fynedfa a’i gapio yn barhaol. 

 
 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. 
 
5. Cais rhif C16/0590/42/AM – Tir ger 10 Penrhos, Morfa Nefyn 
 

Adeiladu annedd a chreu llefydd parcio. 
 

(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi y gohiriwyd y cais 
yng nghyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 5 Medi 2016 er mwyn asesu’r manylion 
diwygiedig a’r ymatebion i’r ail-ymgynghori. ‘Roedd aelodau’r Pwyllgor wedi ymweld â’r safle 
cyn y cyfarfod. 

 
 Adroddwyd bod y cais yn gais amlinellol ar gyfer codi tŷ annedd ar lain o dir sy’n ffurfio rhan 

o ardd 10 Penrhos, Morfa Nefyn. Nodwyd gan mai cais amlinellol oedd gerbron mai’r unig 
faterion yr ystyrir oedd yr egwyddor o ddatblygu’r safle. 

 
 Tynnwyd sylw nad oedd gan yr Uned Drafnidiaeth wrthwynebiad i’r bwriad os gosodir  

amodau priodol i sicrhau fod y gwrych / wal i ogledd y fynedfa yn cael ei gostwng a’i 
chynnal ar uchder dim uwch nag 1 medr er mwyn diogelu’r llain gwelededd angenrheidiol 
o’r fynedfa. 

 
 Nodwyd wrth ymdrin gyda’r cais daeth i’r amlwg fod yna rai materion yn codi o safbwynt 

perchnogaeth y trac preifat sy’n arwain o’r ffordd sirol i’r safle. Pwysleisiwyd bod y materion 
o ran perchnogaeth tir yn gysylltiedig gyda’r trac yn faterion sifil i’w datrys rhwng yr 
ymgeisydd a pherchennog y tir neillog.  

 
 Nodwyd oherwydd natur preswyl yr ardal, ni ystyrir byddai’r datblygiad allan o gymeriad nac 

yn cael effaith andwyol ar fwynderau gweledol na phreswyl yr ardal. 
   

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

 

Tud. 14



PWYLLGOR CYNLLUNIO 26/9/16 

(b)  Gwrthwynebwyd y cais gan yr aelod lleol, (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), 
gwnaed y prif bwyntiau canlynol ganddi:-  

 Byddai’r bwriad yn golygu colli gwyrddni yn yr ardal gan effeithio ar fioamrywiaeth a 
phreifatrwydd tai gerllaw; 

 Cwestiynu os oes angen am y tŷ o ystyried bod oddeutu 30 o dai ar werth yn y 
pentref; 

 Na fyddai’r tŷ yn dŷ fforddiadwy; 

 Pryder o ran effaith ar y gymuned a’r Iaith Gymraeg gan fod y stoc tai bresennol 
ddim yn fforddiadwy; 

 Bod nifer o dai yn y pentref yn rhai gwyliau ac yn wag ar adegau; 

 Pryder o ran mynediad i’r safle a diogelwch ffyrdd mewn ardal lle bo damweiniau; 

 Bod yr hyn a fwriedir yn or-ddatblygiad na fyddai’n gweddu ei leoliad. 
 
(c)  Mewn ymateb i sylwadau’r aelod lleol, nododd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio mai 

cais am dŷ tu fewn i’r ffin datblygu oedd gerbron y Pwyllgor. 
 
(ch)  Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais. 
 
 Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol: 
 

 Pryder o ran gwelededd pan fo’r trac yn dod i’r lôn. A ddylid gofyn am ymlediad i 
wella’r sefyllfa? 

 O ystyried maint y tŷ a fyddai’n cyffwrdd â’r ffiniau ar y ddwy ochr? 

 Pryder y gosodir cynsail yn yr ardal os caniateir adeiladu tŷ yn yr ardd; 

 Bod y Cyngor Tref yn gwrthwynebu’r cais ac nid oedd mannau pasio ar y trac preifat; 

 Y gwrych ddim ym mherchnogaeth yr ymgeisydd; 

 Bod tai modern arall gerllaw’r safle; 

 Nid oedd rhesymau cynllunio i wrthod y cais felly ni ellir amddiffyn apêl. 
 
(d)  Mewn ymateb i’r sylwadau uchod, nododd y swyddogion:- 

 Bod gwelededd i un cyfeiriad o’r fynedfa yn is-safonol ond gan fod yr ymgeisydd 
wedi cytuno i dynnu’r gwrych i lawr i uchder o 1 medr o flaen y safle ei fod yn 
dderbyniol; 

 Nid oedd angen ymlediad oherwydd bod lled y lôn yn ddigonol a bod y fynedfa yn un 
preifat gydag adwy digonol; 

 Fe nodir yn y cais beth fyddai uchafswm ac isafswm uchder y tŷ. Cyfeiriwyd at y 
ffaith na fyddai maint dangosol yr eiddo yn llawer gwahanol i'r hyn a ddisgwylir maint 
tŷ fforddiadwy tri llofft deulawr i fod; 

 Bod Rheolaeth Adeiladu fel arfer yn gofyn am fedr bob ochr i ffin y safle ac o edrych 
ar y cynlluniau bod mwy na medr bob ochr; 

 Bod y tir lle bwriedir adeiladu’r tŷ yn dir ychwanegol i’r ardd wrth ymyl y tŷ presennol; 

 Pe caniateir cais cynllunio llawn yn y dyfodol fe osodir amod bod rhaid gostwng 
uchder y gwrych cyn datblygu’r safle. Roedd y mater sifil o ran perchnogaeth yn 
fater i’r ymgeisydd ddatrys. 

 
PENDERFYNWYD caniatáu’r cais. 
 
Amodau: 
1.  Amser cychwyn y datblygiad a chyflwyno materion a gadwyd yn ôl. 
2.  Deunyddiau a gorffeniadau. 
3.  Mynediad a pharcio. 
4.  Tirweddu. 
5.  Dŵr Cymru – dŵr arwyneb.  
6.  Datblygiad yn cydymffurfio gyda chynlluniau a gymeradwywyd. 
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6.  Cais rhif C16/0669/11/LL – 17, Ffordd y Coleg, Bangor 
 
Newid defnydd tŷ 7 llofft i dŷ amlfeddiannaeth 7 llofft. 
 

(a)  Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi bod y safle wedi ei 
leoli o fewn ffin datblygu Dinas Bangor, ac o fewn ardal breswyl a’i nodweddir gan ei ganran 
uchel o lety myfyrwyr. 

 
 Nodwyd ni ystyrir y byddai caniatáu un uned amlfeddiannaeth ychwanegol mewn ardal lle 

mae’r mwyafrif o dai eisoes yn dai amlfeddiannaeth, yn cael effaith niweidiol ychwanegol 
arwyddocaol ar gymeriad cymdeithasol yr ardal leol. 
 
 Roedd y datblygiad yn cydymffurfio gyda’r CDUG am y rhesymau a roddwyd yn yr 
adroddiad. 

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

hwn):-  

 Bod gorddarpariaeth o lety amlfeddiannaeth ar Ffordd y Coleg gyda 90% o’r tai yn 
rhai amlfeddiannaeth; 

 Bod Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, a oedd yn destun archwiliad 
ar hyn o bryd, yn argymell cyfyngu’r nifer o dai amlfeddiannaeth mewn ardal i 25% 
ac fe ddylid cyfyngu’r niferoedd rŵan; 

 Bod problemau parcio yn yr ardal; 

 Y byddai mwy o sŵn a tharfu ar drigolion pe caniateir y cais; 

 Y bwriad yn groes i bolisi CH14 o’r CDUG oherwydd byddai’r datblygiad yn cael 
effaith negyddol ar gymeriad cymdeithasol ac amgylcheddol yr ardal. 

 
(c) Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais. 

 
Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol: 

 

 Er yn cytuno efo sylwadau’r aelod lleol nid oedd rhesymau cynllunio dilys i gefnogi 
gwrthod y cais; 

 Bod Bangor yn troi yn ddinas i fyfyrwyr yn unig gyda thai i bobl leol yn diflannu; 

 Bod nifer y myfyrwyr yn gostwng; 

 A fyddai’n bosib derbyn eglurder o ran yr ystadegau a nodir yn yr adroddiad a’r 
ystadegau a nodwyd gan yr aelod lleol? 

 Pryderu o ran effaith gronnus datblygiadau o’r fath ar yr ardal; 

 Pryd y gellir rhoi ystyriaeth i’r hyn a nodir yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd?  

 Nad oedd yr ardal yn le i deuluoedd. 
 

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

 Bod effaith cronnus ar yr ardal o ran tai amlfeddiannaeth eisoes ac fe ganiateir 
ceisiadau o’r fath yma gan gadw ardaloedd eraill yn breswyl; 

 Bod yr ystadegau yng nghyswllt tai amlfeddiannaeth yn yr adroddiad yn cyfeirio at y 
ward tra bod yr aelod lleol yn darparu ffigyrau o ran y stryd benodol yma; 

 Defnyddir y dystiolaeth a gasglwyd wrth lunio’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd rŵan 
ond oherwydd bod y cynllun ar hyn o bryd yn destun archwiliad ei fod yn gynamserol 
i ystyried y polisïau. Fe ail-asesir y sefyllfa o ran y pwysau y gellir eu rhoi ar y 
polisïau yn dilyn yr archwiliad. 

 
PENDERFYNWYD caniatáu’r cais. 
 
Amodau: 
1.  5 mlynedd 
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2. Yn unol â'r cynlluniau 
 
7. Cais rhif C16/0781/11LL – Cyn Clwb y Rheilffordd (Railway Institute), Euston Road, 

Bangor 
 

Newid amod rhif 2 (yn unol â'r cynlluniau a ganiatawyd) o ganiatâd rhif 
APP/Q6810/A/16/314218 er mwyn diwygio gosodiad mewnol yr ail lawr er mwyn darparu 8 
uned 1 llofft a 2 uned 4 llofft yn lle 8 uned 1 llofft. 
 

(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi mai cais ydoedd i 
ddiwygio amod rhif 2 o ganiatâd blaenorol er mwyn diwygio gosodiad mewnol yr ail lawr er 
mwyn darparu 2 uned ychwanegol o fewn y datblygiad (sef cyfanswm o 29 uned yn lle’r 27 
uned a ganiatawyd yn flaenorol). Nodwyd nad oedd y cynllun yn golygu unrhyw newid i 
edrychiad allanol yr adeilad na gosodiad ffenestri o’r hyn oedd eisoes wedi ei ganiatáu ar 
apêl. 

 
 Nodwyd y caniatawyd y cais blaenorol ar apêl ac roedd yr arolygydd cynllunio o’r farn bod y 

nifer o unedau yn weddol gymedrol ac na fyddai’n or-ddatblygiad o’r safle nac yn debygol o 
arwain at unrhyw niwed sylweddol i fwynderau preswylwyr presennol o ran sŵn neu 
aflonyddwch oherwydd gosodiad a dyluniad yr adeilad, rheolaeth y defnydd a phresenoldeb 
o fusnesau yn yr ardal gyfagos. 

  
 Pwysleisiwyd nad oedd newid wedi bod yn y sefyllfa bolisi ers caniatáu’r cynllun blaenorol 

ac felly bod yr egwyddor yn parhau i fod yn dderbyniol gan fod y defnydd eisoes wedi ei 
ganiatáu ac mae’r bwriad yma yn ddiwygiad bychan i’r caniatâd hwnnw felly ni ellir 
cwestiynu’r angen. 

 
 Nodwyd y dylid rhoi ystyriaeth a phwysau sylweddol i’r arweiniad clir a roddwyd yn y 

penderfyniad apêl diweddar. Roedd y datblygiad yn cydymffurfio gyda’r CDUG ynghyd â 
pholisïau cenedlaethol am y rhesymau a roddwyd yn yr adroddiad. 

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

 Mai newid gosodiad mewnol yn unig oedd dan sylw; 

 Fe newidir y gosodiad gan nad oedd galw am y math o unedau a gynlluniwyd; 

 Y byddai’r bwriad yn darparu unedau hunangynhaliol o safon ar gyfer myfyrwyr; 

 Bod yr arolygydd wedi nodi wrth benderfynu’r apêl “Yn groes i farn y Cyngor, rwy’n 
ystyried bod nifer yr unedau a gynigir yn weddol gymedrol.” 

 
(c) Gwrthwynebwyd y cais gan yr aelod lleol, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), a 

gwnaed y prif bwyntiau canlynol ganddo: 

 Nad oedd yn ymwybodol o’r apêl tan ar ôl y dyfarniad; 

 Ei siomedigaeth y cysidrir caniatáu’r cais gan nad oes gofyn am y math yma o 
ddarpariaeth; 

 Y byddai’r fflatiau yn wag gan fod maint yr ystafelloedd yn mynd rhy fach; 

 Ei fod yn flin bod adeilad hanesyddol wedi ei golli. 
 
(ch)  Mewn ymateb i sylwadau’r aelod lleol, nododd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio:- 

 Ei fod wedi trafod y mater o ran derbyn rhybudd o’r apêl efo’r aelod lleol a’i fod wedi 
dod i’r amlwg bod problemau technegol efo I-Pad yr aelod wedi golygu nad oedd 
wedi derbyn rhybudd; 

 Ei fod yn deall y pryderon a’r siom o golli’r adeilad ond yng ngoleuni’r penderfyniad 
apêl diweddar a gan mai cais am 2 uned ychwanegol yn unig ydyw y byddai’n anodd 
tystiolaethu gwrthodiad. 
 

(d)  Cynigwyd i wrthod y cais oherwydd ei fod yn or-ddatblygiad. Eiliwyd y cynnig. 
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 Nododd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio bod y Pwyllgor wedi gwrthod y cais 

gwreiddiol ar y sail ei fod yn or-ddatblygiad ac os gwrthodir y cais yma ar yr un sail, y 
byddai risg o gostau yn erbyn y Cyngor mewn apêl yn enwedig o ystyried na fyddai newid 
ffisegol i’r adeilad. Nodwyd y byddai disgwyliad i’r cynigydd a’r eilydd gynrychioli’r Cyngor 
mewn apêl. 

 
 Mewn ymateb i sylw gan y cynigydd bod 2 uned ychwanegol yn golygu nad oedd y bwriad 

yr un fath, nododd yr Uwch Gyfreithiwr bod y ffaith nad yw’r bwriad yr un fath ddim yn 
golygu ei fod yn or-ddatblygiad a bod rhaid tystiolaethu bod yr effaith o’r ddwy uned 
ychwanegol yn annerbyniol o safbwynt cynllunio. 

 
 Tynnodd y cynigydd ei gynnig yn ôl. 
 
 Nododd yr eilydd ei ddymuniad i wrthod y cais oherwydd gormodedd o lety myfyrwyr, safle’r 

cais wedi ei leoli mewn ardal breswyl deuluol a phroblemau parcio ar Ffordd Euston. Mewn 
ymateb, nododd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio os gwrthodir y cais am y rhesymau 
yma y byddai apêl yn cael ei golli gyda chostau i’r Cyngor felly ni fyddai ganddo unrhyw 
ddewis ond i gyfeirio’r cais i gyfnod o gnoi cil. 

 
(dd)  Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais. 
 
 Mewn ymateb i sylw gan aelod o ran pendraw i geisiadau llety myfyrwyr, nododd yr Uwch 

Reolwr Gwasanaeth Cynllunio bod rhaid delio efo’r cais gerbron. Ychwanegodd unwaith y 
byddai’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd wedi ei fabwysiadu y byddai’r polisïau yn rhoi mwy 
o fanylder ac o gymorth i’r Pwyllgor wrth ddod i benderfyniad ar geisiadau. 

 
Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol: 

 

 Ei fod yn anodd cael rhesymau i gyfiawnhau gwrthod y cais o ystyried fod y cais 
gwreiddiol wedi derbyn caniatâd ar apêl; 

 Cydymdeimlo a safbwynt yr aelod lleol a bod patrwm yn ymddangos lle bo 
datblygwyr yn derbyn caniatâd am lety myfyrwyr ac yn hytrach na datblygu yn 
gwerthu’r safle am elw; 

 Bod y safle yn bell o’r brifysgol ac mewn ardal deuluol gan osod cynsail; 

 Tristwch o golli adeilad hanesyddol. 
 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais. 
 
 Amodau: 

1.  Amser 
2.  Cydymffurfio gyda’r cynlluniau. 
3.  Cydymffurfio gyda’r amodau ynghlwm i’r caniatâd a rhoddwyd ar apêl APP/Q6810/A/ 

16/314218 (llechi, deunyddiau, Dwr Cymru / materion draenio tir, tirweddu).   
 
8. Cais rhif C16/0848/00/LL – Toiledau Abermaw, Marine Parade, Abermaw 
 

Cais i drosi cyfleusterau cyhoeddus diddefnydd i dŷ annedd, i gynnwys codi uchder y to 
presennol a newidiadau allanol. 
 

(a) Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi bod y safle wedi ei 
leoli yng nghanol tref arfordirol Abermaw a bod Ysgol y Traeth i ddwyrain y safle gyda’r cae 
chwarae ar derfyn cefn a gogleddol safle’r cais. 

 
 Adroddwyd y derbyniwyd nifer o wrthwynebiadau gan y cyhoedd gan gynnwys ystyriaethau 

megis agosatrwydd yr adeilad at gae chwarae’r ysgol, diffyg tir mwynderol o amgylch yr 
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adeilad, yr adeilad yn anaddas i’w drosi a bod safon y dyluniad yn annerbyniol. Roedd 
hefyd gohebiaeth yn croesawu’r datblygiad fel gwelliant i gyflwr blêr presennol y safle.  

 
Pwysleisiwyd mai cais oedd gerbron i drosi adeilad presennol i annedd o fewn ffin datblygu 
canolfan lleol fel y diffiniwyd gan y CDUG. Nodwyd y byddai adfer ac ail ddefnyddio’r 
adeilad yn gyfle i’w dacluso a’i atal rhag dirywio ymhellach a thrwy hynny fe ellir gwarchod a 
gwella ansawdd a chyflwr y safle ac amddiffyn mwynderau gweledol yr ardal yn gyffredinol.    
 
Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd gan yr ymgeisydd yn ymateb i 
wrthwynebiadau gyda nifer o’r sylwadau yn ymwneud â chyfamod cyfreithiol ar yr adeilad 
ond nid oedd y rhain yn ystyriaethau cynllunio materol. 
 
Roedd y datblygiad yn cydymffurfio gyda’r CDUG am y rhesymau a roddwyd yn yr 
adroddiad. 
 

(b)  Cychwynnodd yr aelod lleol (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), annerch y 
Pwyllgor. Cynghorwyd yr aelod lleol gan yr Uwch Gyfreithiwr, y dylai ddatgan buddiant a 
gadael y siambr gan ei fod yn Llywodraethwr Ysgol y Traeth. 

 
 Datganodd yr aelod lleol fuddiant ac fe adawodd y siambr. 
 
(c) Cynigwyd i ohirio’r cais er mwyn galluogi aelod arall i weithredu fel aelod lleol. Eiliwyd y 

cynnig. 
 

PENDERFYNWYD gohirio’r cais. 
 
9. Cais rhif C16/0886/15/LL – Glyn Rhonwy Pumped Storage, Glyn Rhonwy, Llanberis 
 

Cais ar gyfer gosod llinell gyswllt grid 132KV tanddaearol rhwng safle storio pwmp Glyn 
Rhonwy ac Is-orsaf Pentir. 
 

(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi bod yr egwyddor o 
greu adnodd storfa bwmp yng Nglyn Rhonwy eisoes wedi ei dderbyn a’i gymeradwyo gan y 
Cyngor.  

 
 Credir fod yr egwyddor yn dderbyniol a bod yr elfen yma yn gam angenrheidiol i sicrhau 

cyswllt rhwng y safle ble cynhyrchir y trydan a’r safle sydd yn ei ddosbarthu. Nodwyd, er 
gwybodaeth, bod cais yn cael ei ystyried ar hyn o bryd ar gyfer Gorchymyn yn rhoi Caniatâd 
Datblygu i gynllun storfa bwmp 99.9MW yng Nglyn Rhonwy. Eglurwyd bod cais o’r maint 
yma yn cael ei ystyried fel Prosiect Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol ac felly fe wneir 
penderfyniad terfynol gan yr Ysgrifennydd Gwladol. 

 
 Nodwyd yr argymhellir gosod amod ychwanegol i’r hyn a nodir yn yr adroddiad, i gytuno ar 

ddull o groesi’r afon cyn dechrau unrhyw ddatblygiad.  
 

(b) Cefnogwyd y cais gan yr aelod lleol (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn). 
Gofynnodd am eglurhad o ran statws y cais gwreiddiol am storfa bwmp pe byddai’r cais 
sydd yn cael ei ystyried ar hyn o bryd gan yr Ysgrifennydd Gwladol yn cael ei wrthod. Mewn 
ymateb, nododd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu y byddai’r cais gwreiddiol dal yn fyw.  

 
PENDERFYNWYD caniatáu’r cais. 
 
Amodau: 
1.  Amser 
2.  Cydymffurfio gyda chynlluniau 
3.  Angen cyflwyno a chytuno ar gynllun rheoli adeiladu amgylcheddol (construction    
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     environmental management plan) 
4.  Amodau Cyfoeth Naturiol Cymru. 
5.  Nodiadau Priffyrdd 
6.  Nodyn Deddf Wal Rhannol 
7. Cytuno ar ddull o groesi’r afon cyn dechrau unrhyw ddatblygiad 
 

10. Cais rhif C16/0901/16/LL – 19, Llwybrmain, Mynydd Llandygai, Bangor 
 

Codi estyniad unllawr cefn. 
 

(a) Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi oherwydd ei faint 
a’i leoliad ni fyddai estyniad o’r fath hwn angen caniatâd cynllunio fel arfer, fodd bynnag o 
ganlyniad i’w leoliad o fewn Ardal Gadwraeth Mynydd Llandygai bod caniatâd yn 
angenrheidiol ar gyfer newid defnydd to i fetel o lechi naturiol. 

 
 Eglurwyd oherwydd lleoliad yr estyniad, fe fyddai llethr yr estyniad yn wynebu i ffwrdd o 

unrhyw welfannau cyhoeddus ac o’r herwydd ni ystyrir y byddai unrhyw niwed gweledol yn 
digwydd i’r eiddo. Cadarnhawyd nad oedd unrhyw or-edrych o’r safle ac ni fyddai unrhyw 
effaith ar fwynderau cymdogion. 

 
 Tynnwyd sylw y derbyniwyd gohebiaeth gan Gyngor Cymuned Llandygai yn datgan 

cefnogaeth i’r cais. 
 

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 anfodlon na ddefnyddir llechi ar y to o ystyried bod yr eiddo mewn 

ardal cadwraeth a byddai hyn yn gosod cynsail. Holodd aelod os fyddai’n bosib amodi bod 
lliw’r to yn gweddu gyda lliw llechi. Mewn ymateb, nododd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu y 
gellir gosod amod i’r perwyl hwn. 
 
PENDERFYNWYD caniatáu’r cais. 
 
Amodau: 
1.   Amser - 5 mlynedd,  
2.   Deunyddiau’r waliau’n gweddu gyda’r tŷ 
3.   Datblygiad i gydymffurfio gyda’r cynlluniau a gymeradwywyd 
4. Lliw’r to i weddu gyda lliw llechi 

 
 

Dechreuodd y cyfarfod am 1.00pm a daeth i ben am 3.55pm. 
 
 

 
 

                                                              CADEIRYDD 
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ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 
Rhif:    1 
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ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 
Cais Rhif: C16/0310/46/LL 

Dyddiad Cofrestru: 19/04/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Tudweiliog 

Ward: Tudweiliog 

 

Bwriad: ESTYNIAD I SAFLE CARAFANAU TEITHIOL YN CYNNWYS YMESTYN TIR A 

CHYNYDDU NIFER O 8 I 22 UNED DEITHIOL YNGHYD A CHODI BLOC 

CYFLEUSTERAU NEWYDD 

Lleoliad: PENCLAWDD, LLANGWNNADL, PWLLHELI, LL538NW 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  GWRTHOD 

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Gohiriwyd y cais ym Mhwyllgor Cynllunio 13 Mehefin 2016 er mwyn asesu cynnal 

ymweliad safle.  Cafodd yr ymweliad safle ei gynnal ar y 26 Medi 2016.   Cais yw 

hwn ar gyfer ymgymryd â gwelliannau i safle carafanau teithiol presennol ynghyd ac 

ymestyn y safle i’r caeau tua’r gorllewin a’r gogledd orllewin o’r safle presennol. 

Mae’r gwelliannau yn cynnwys: 

 

 Cynyddu nifer o unedau teithiol o 8 i 22 

 Ail leoli man chwarae a chreu man chwarae newydd 

 Dymchwel bloc toiledau presennol a chodi adeilad newydd i gynnwys 

toiledau a chawodydd 

 Creu ardal gwastraff / ailgylchu a sychu  

 Gwaith tirlunio. 

 

1.2 Ers i’r cais gael ei ohirio mae trafodaethau wedi cael eu cynnal o safbwynt ceisio 

mynediad neillog ar gyfer y safle carafanau.  Fel rhan o’r trafodaethau yma cafwyd 

cyfarfod safle gyda’r ymgeisydd, yr Aelod Lleol a’r Uned Trafnidiaeth.  Datganwyd 

bwriad gan yr ymgeisydd i ddefnyddio mynedfa Tai Cryddion, yr eiddo tua’r gogledd 

o’r safle, ar gyfer cael mynediad i’r safle.  Mae’n debygol y gellir cael mynedfa addas 

o safbwynt diogelwch ffyrdd o’r man yma ond roedd y bwriad yn golygu fod y 

carafanau yn mynd oddi amgylch eiddo Tai Cryddion ac roedd pryder am faterion 

mwynderau a iechyd a diogelwch yn sgil hynny.  Hefyd nid yw’r tir a’r fynedfa yma 

ym mherchnogaeth yr ymgeisydd.  Fodd bynnag nid oes cynlluniau diwygiedig wedi 

eu derbyn ar gyfer y bwriad ac mae’r cais felly yn ei ffurf bresennol yn parhau fel ag 

yr oedd pan gafodd y cais ei ohirio ym Mhwyllgor 13 Mehefin 2016. 

 

1.3 Lleolir y safle yng nghefn gwlad ac o fewn Ardal Gwarchod y Dirwedd a’r Tirwedd o 

Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol.  Saif y safle y tu ôl i eiddo Penclawdd a Sŵn y 

Wylan sydd wedi eu lleoli ger ffordd sirol dosbarth 2 y B4417 rhwng Tudweiliog a 

Penygroeslon.  Ceir mynedfa i’r safle gan drac cerbydol sengl. 

 

1.4 Cyflwynwyd Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol a Datganiad Dyluniad a Mynediad 

fel rhan o’r cais. 

 

1.5 Cyflwynir y cais i’r Pwyllgor gan ei fod yn ymwneud â datblygiad o 5 carafán neu 

fwy.  
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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: 

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 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 os byddant yn achosi niwed arwyddocaol i’w cymeriad, eu 

hedrychiad neu eu 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 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 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 
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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 D20 SAFLEOEDD CARAFANAU TEITHIOL, GWERSYLLA AC 

UNEDAU TEITHIOL ESTYNIADAU, LLEINIAU YCHWANEGOL, ADLEOLI A 

CHYFNEWID Caniatáu cynigion i gynyddu nifer y lleiniau, estyniadau i safleoedd, 

neu adleoli lleiniau neu gyfnewid llecynnau os yw’r cynnig yn ffurfio rhan o gynllun 

i sicrhau  gwelliannau amgylcheddol a gweledol, a meini prawf eraill sy’n ymwneud 

ag effaith y datblygiad ar yr ardal leol. 

 

Canllaw Cynllunio Atodol, Cyngor Gwynedd: Llety Gwyliau (Gorffennaf 2011) 

 

Canllaw Cynllunio Atodol, Cyngor Gwynedd: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 

(Tachwedd 2009) 

 

Mae Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, sydd wrthi’n cael ei baratoi, 

yn destun Archwiliad Cyhoeddus ar hyn o bryd. Nid yw’n ystyriaeth cynllunio 

perthnasol ar hyn o bryd ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 

 

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 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C12/0438/46/LL – Creu safle carafanau teithiol – 8 carafán – Caniatáu 5 Gorffennaf 

2012. 

 

Roedd amod 6 o’r caniatâd cynllunio yma yn gofyn fod y gwelliannau i’r fynedfa 

gerbydol yn cael eu cwblhau yn unol gyda’r cynllun a gyflwynwyd ar y cais o fewn 

mis o ddyddiad y caniatâd cynllunio yma. Roedd amod 9 o’r caniatâd hefyd yn gofyn 

fod cydymffurfiaeth hefo’r holl amodau mewn perthynas gyda’r fynedfa i’r ffordd 

sirol yn digwydd cyn bod y defnydd yn cychwyn.   Yn ystod ymdrin gyda’r cais 

deallwyd fod perchennog y tir ble bwriadwyd gwneud y gwelliannau i’r fynedfa yn 

fodlon i’r ymgeisydd wneud y gwelliannau hynny.  Fodd bynnag, yn dilyn 

rhyddhau’r caniatâd daeth i’r amlwg nad oedd y tirfeddiannwr cyfagos yn fodlon 

rhoddi caniatâd i’r ymgeisydd wneud y gwelliannau i’r fynedfa.  Dechreuwyd 

cymryd camau gorfodaeth gan gynnwys cyflwyno Rhybudd Torri Amod.  Fodd 

bynnag, yn dilyn trafod ymhellach gyda’r Uned Drafnidiaeth, a gytunodd y gellir 

derbyn y fynedfa fel ag yr oedd ar gyfer yr 8 garafán, penderfynwyd nad oedd yr 

achos yn teilyngu mynd ag ef ymhellach ar y pryd.  Wrth ymchwilio i’r materion yn 

ymwneud gyda’r fynedfa bu i’r Uned Gorfodaeth gadarnhau fod y gwaith o 

adeiladu’r clawdd a thirlunio oedd hefyd yn gysylltiedig gyda’r cais wedi cael ei 

gwblhau.   

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Cefnogi ar y sail fod y bloc cyfleusterau wedi cael ei godi 

cyn i’r carafanau fynd ar y tir. 

 

Uned Drafnidiaeth: Argymhellaf wrthod.  Mae’r cais yn gynnydd sylweddol yn y 
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 niferoedd a thybir y byddai treblu’r niferoedd o ymwelwyr i’r 

safle heb welliannau i’r fynedfa yn cael effaith andwyol ar y 

rhwydwaith ffyrdd lleol.  Yn ogystal credaf nad yw’n bosibl 

darparu mynedfa o’r maint a ddisgwylir ar gyfer datblygiad 

o’r math yma gan fod yr ymgeisydd wedi methu darparu 

mynedfa safonol ar gyfer y datblygiad gwreiddiol o ganlynid 

i ddiffyg perchnogaeth tir i’w ddarparu.  

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd:   

 

Heb eu derbyn. 

Cyfoeth Naturiol Cymru:   Cyflwyno sylwadau o ran beth fyddai’r gofynion i’r 

ymgeisydd o safbwynt y tanc septig pe bai’r cais yn cael ei 

ganiatáu. 

 

Dwr Cymru:    Heb eu derbyn. 

 

Swyddog Carafanau: 

 

Mae amodau trwydded sydd yn berthnasol i’r datblygiad hwn 

yn ymwneud gyda lled rhwng unedau ar gyfer gofynion tân, 

Iechyd a Diogelwch ac Iechyd Cyhoeddus, nifer o 

gyfleusterau a gwaredu gwastraff carthion ayyb.  Rhaid i’r 

datblygiad gydymffurfio gyda gofynion y Deddfau ar 

Safonau Model a nodir fel a ganlyn:- 

 Deddf Safleoedd Carafanau a Rheoli Datblygu 1960. 

 Safonau Model 1983. 

 Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle ayyb 1974. 

Mae yn ofynnol i’r ymgeisydd gysylltu i drafod gwneud cais 

am drwydded safle. 

 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ger mynedfa’r safle a gwybyddwyd 

trigolion cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben a 

derbyniwyd gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 Croes i Bolisi D19 CDUG. 

 Gwaith yn gysylltiedig gyda'r caniatâd blaenorol fel 

clawdd a mynedfa heb eu cwblhau. 

 Mynedfa beryglus. 

 Effaith ar fwynderau gweledol. 

 Effaith ar breifatrwydd a mwynderau trigolion 

cyfagos. 

 Pryderu sut bydd carthffosiaeth yn cael ei waredu. 

 

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio 

dilys oedd yn cynnwys: 

 

 Materion yn ymwneud gyda dwyn, difrod a 

fandaliaeth.  
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5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

 Egwyddor y datblygiad a mwynderau gweledol 

5.1 Mae polisi D20 o GDUG yn caniatáu cynigion i gynyddu nifer y lleiniau ar safleoedd 

carafanau teithiol presennol fel estyniad, cyhyd a bod y cynnig yn ffurfio rhan o 

gynllun a fydd yn arwain at welliannau amgylcheddol a gweledol o ran lleoliad, 

gosodiad, dyluniad a gwedd y safle a’i le yn y dirwedd o’i amgylch. Yn ogystal, mae 

gofyn na fydd y datblygiad arfaethedig tu hwnt i allu rhesymol y cyffiniau i gynnwys 

datblygiad o’r fath, wrth ystyried unrhyw effaith gronnol safleoedd carafanau teithiol 

presennol. 

 

5.2 Mae’r bwriad gerbron ar gyfer ymestyn maint y safle carafanau teithiol presennol 

ynghyd ac ychwanegu 14 uned deithiol i’r safle.  Ymysg y gwelliannau a gynigir mae 

bwriad i godi adeilad cyfleusterau newydd, gwaith tirlunio ac ail leoli a gwella’r 

cyfleusterau llecyn chwarae.   

 

5.3 Byddai cynnydd o 14 uned yn gynnydd sylweddol i’r nifer.  Fodd bynnag, ni ystyrir 

fod y safle’n amlwg nac ymwthiol yn y dirwedd gan fod y caeau wedi eu 

hamgylchynu a gwrychoedd a choed ar y ffiniau sy’n sgrinio a chuddio’r safle o olwg 

y brif ffordd sirol B4417.  Yn ogystal mae’r safle yn guddiedig tu ôl i eiddo 

Penclawdd a Swn y Wylan.  Mae’r cae i’r dwyrain o’r safle presennol ble y bwriedir 

ymestyn y safle iddo ar rediad sydd yn mynd ag ef yn is na’r safle presennol a ble ceir 

gwrychoedd ar ei ffiniau.  Mae’r cae tua’r gogledd ddwyrain o’r safle presennol a 

fyddai’n ffurfio rhan o’r safle estynedig wedi ei amgylchynu yn helaeth gyda choed a 

gwrychoedd.  Er y gall y safle neu rannau o’r safle fod yn weladwy o ardaloedd uwch 

ymhellach i ffwrdd ni ystyrir y byddai’r bwriad o ymestyn y safle o ran ei 

arwynebedd a’i niferoedd yn debygol o greu nodwedd ymwthiol nac amlwg yn y 

dirwedd sydd o fewn dynodiad Ardal Gwarchod y Dirwedd.  Bwriedir hefyd 

atgyfnerthu’r tirlunio presennol ar ffiniau’r safle a fyddai o gymorth o safbwynt 

cymhathu’r safle i’r dirwedd.  Mae cryfhau’r tirlunio presennol i’w werthfawrogi ac 

ystyrir y byddai hynny yn unol gyda Pholisi B27 CDUG.   

 

5.4 Fel rhan o’r gwelliannau gofynnir am ddymchwel y bloc toiledau symudol presennol 

a chodi bloc newydd mwy yn yr un lleoliad.  Byddai’r bloc toiledau / cawod newydd 

yn un to fflat a gyda’r waliau allanol yn cael eu gorffen gyda rendr.  O ran ei leoliad, 

dyluniad a maint ystyrir fod y bloc cyfleusterau arfaethedig yn rhesymol, a bod y 

lleoliad hefyd yn dderbyniol.  Byddai modd gosod amod i gytuno lliw'r rendr a 

fwriedir ar gyfer y waliau allanol.  Hefyd fel rhan o’r gwelliannau bwriedir ail leoli’r 

lle chwarae presennol ac ychwanegu offer ychwanegol at yr hun fydd yn cael ei 

gynnig.  Byddai hyn yn ychwanegu at ac yn gwella’r cyfleusterau a gwasanaethau i’r 

ymwelwyr.  Mae’r safle presennol yn gweithredu rhwng 1 Mawrth a 31 Hydref mewn 

unrhyw flwyddyn a byddai’r un cyfnod yn berthnasol i’r unedau newydd. 

 

5.5 O asesu’r bwriad yn erbyn gofynion polisi D20, credir bod yr estyniad a’r lleiniau 

ychwanegol o ran eu lleoliad, gosodiad, dyluniad a gwedd yn debygol o integreiddio 

a chymhathu i’r safle a’i dirwedd. Nid yw’r safle’n amlwg nac yn ymwthiol yn y 

tirlun a ni ystyrir y byddai ardrawiad niweidiol o ran mwynderau gweledol y 

cyffiniau nac ar yr Ardal Gwarchod y Dirwedd. Byddai’r tirlunio a newidiadau 

arfaethedig yn welliannau amgylcheddol fyddai’n gwella gwedd a chyfleusterau’r 

safle yn ei gyfanrwydd.  Ystyrir hefyd fod hwn yn safle sydd yn agos a chyfleus o ran 

mynediad i’r rhwydwaith ffyrdd gan ei fod wedi ei leoli oddi ar y B4417.  Er yn agos 

i’r rhwydwaith ffyrdd mae materion yn ymwneud gyda’r fynedfa yn creu anawsterau 

o ran cael mynedfa addas i’r B4417 a thrafodir hyn ymhellach yn rhan materion 

trafnidiaeth a mynediad o’r adroddiad.  Nid oes safle teithiol arall agos yn yr un cyd-
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destun gweledol a’r safle hwn felly nid oes pryder am effaith gronnol yn yr achos 

yma.  Ystyrir felly fod estyniad i’r safle, cynnydd mewn niferoedd, y tirlunio a’r 

cyfleusterau newydd arfaethedig yn cydymffurfio a gofynion polisïau B10, B22, B25, 

B27 a D20 CDUG. 

 

5.6 Lleolir y safle o fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llyn ac Enlli.  

Mae Polisi B12 yn datgan y rhoddir ystyriaeth i’r wybodaeth am y tirweddau 

hanesyddol pan asesir effaith cynigion sydd ar y fath raddfa ac mor fawr fel y byddent 

yn cael effaith fwy nag effaith leol arnynt.  O ran ei leoliad a’i faint ystyrir mai yn 

lleol y byddai effaith y bwriad ac na fyddai’n cael effaith ehangach ar y dirwedd 

hanesyddol.  Felly, ni ystyrir fod y bwriad yn groes i Bolisi B12 CDUG. 

 

 Materion trafnidiaeth a mynediad 

5.7 Ceir mynedfa i’r safle oddi ar ffordd sirol dosbarth 2 y B4417.  Mae’r Uned 

Drafnidiaeth yn argymell gwrthod y cais gan ddatgan fod y bwriad yn gynnydd 

sylweddol yn y niferoedd a thybir y byddai treblu’r niferoedd o ymwelwyr i’r safle 

heb welliannau i’r fynedfa yn cael effaith andwyol ar y rhwydwaith ffyrdd lleol.  

Mae’r sylwadau hefyd yn datgan na ystyrir ei bod hi’n bosibl darparu mynedfa o’r 

maint a ddisgwylir ar gyfer datblygiad o’r math yma gan fod yr ymgeisydd wedi 

methu darparu mynedfa safonol ar gyfer y datblygiad gwreiddiol o ganlynid i ddiffyg 

perchnogaeth tir i’w ddarparu.  

 

5.8 Pan gafodd cais C12/0438/46/LL ei ganiatáu roedd y cynlluniau yn dangos bwriad i 

wneud gwelliannau i’r fynedfa yn cynnwys bod cornel o’r clawdd i gyfeiriad 

Tudweiliog yn cael ei ddymchwel, siapio a’r tyfiant ar y terfyn yn cael ei glirio er 

darparu lleiniau gwelededd digonol i’r cyfeiriad hynny.  Roedd hyn yn sgil y ffaith 

nad oedd y fynedfa na’r lleiniau gwelededd yn ddigonol i gwrdd â gofynion safonau 

priffyrdd.  Er bod y fynedfa ym mherchnogaeth yr ymgeisydd nid oedd y tir naill ochr 

i’r fynedfa yn ei berchnogaeth er wrth ymdrin gyda’r cais C12/0438/46/LL y cafwyd 

ar ddeall fod y perchennog tir cyffiniol yn fodlon i’r ymgeisydd wneud y gwelliannau 

i’r fynedfa.  Rhoddwyd amodau ar y caniatâd cynllunio C12/0438/46/LL fod angen 

i’r gwelliannau i’r fynedfa gael eu cwblhau o fewn mis o ddyddiad y caniatâd a hefyd 

fod angen cydymffurfio gyda’r holl amodau mewn perthynas gyda’r fynedfa i’r 

ffordd sirol cyn cychwyn y defnydd a ganiateir.  Daeth yn amlwg yn dilyn rhyddhau’r 

caniatâd ac yn sgil ymchwiliadau gan yr Uned Gorfodaeth nad oedd yn bosibl 

cwblhau’r gwelliannau i’r fynedfa gan nad oedd y tirfeddiannwr y tir naill ochr i’r 

fynedfa yn fodlon rhoddi caniatâd i’r ymgeisydd wneud y gwaith ar y tir tu allan i’w 

berchnogaeth.  Penderfynodd yr Uned Gorfodaeth mewn ymgynghoriaeth gyda’r 

Uned Trafnidiaeth y byddai’n bosibl derbyn y fynedfa fel ag yr oedd ar gyfer y lefel o 

ddefnydd a fyddai’n gysylltiedig gyda safle carafanau teithiol o 8 mewn nifer.  

Penderfynwyd ar y pryd felly nad oedd yr achos yn teilyngu gweithrediad pellach. 

 

5.9 Mae’r cais presennol yn golygu cynyddu’r nifer o garafanau teithiol ar y safle o 8 i 22 

ac mae hyn fwy na heb yn treblu’r niferoedd ar y safle.  Byddai hyn yn gynnydd 

sylweddol yn y defnydd o’r fynedfa.  Mae’r sefyllfa yn gysylltiedig gyda’r fynedfa yn 

gymharol i’r hyn yr oedd pan gyflwynwyd y cais blaenorol yn 2012 gyda’r 

ymgeisydd yn berchen ar y fynedfa ond fod y tir naill ochr a’r llall i’r fynedfa y tu 

allan i’w reolaeth.  Fel y gwelir mae’r Uned Drafnidiaeth yn gwrthwynebu’r cais gan 

ddatgan y byddai treblu’r niferoedd o ymwelwyr i’r safle heb welliannau i’r fynedfa 

yn cael effaith andwyol ar y rhwydwaith ffyrdd lleol.  Mae’r tir y naill ochr ar llall i’r 

fynedfa y tu allan i reolaeth yr ymgeisydd ac felly ni ystyrir y byddai’n rhesymol 

rhoddi amodau i wneud gwelliannau i’r fynedfa.  Hefyd mae’n amlwg o’r caniatâd 

blaenorol nad yw’r tirfeddiannwr y tir cyfagos yn fodlon rhoddi hawl i’r ymgeisydd 

wneud y gwelliannau i’r fynedfa.  Er bod yr Uned Gorfodaeth wedi penderfynu 
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peidio â mynd â'r materion yn ymwneud gyda’r fynedfa ymhellach yn gysylltiedig 

gyda chais C12/0438/46/LL nid yw hynny yn golygu fod lle nawr i waethygu’r 

sefyllfa o ran diogelwch ffyrdd trwy ganiatáu i nifer sylweddol yn fwy o garafanau 

teithiol ddefnyddio’r fynedfa is-safonol.  Ni ystyrir felly fod yn bosibl creu mynedfa 

gerbydol ddigonol na diogel ar gyfer gwasanaethu’r bwriad a bod y bwriad felly yn 

groes i Bolisi CH33 CDUG. 

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 
5.10 Mae nifer o dai annedd i’w cael yng nghyffiniau’r safle.  Wrth baratoi’r adroddiad 

roedd un llythyr gwrthwynebiad wedi dod i law yn ymwneud gyda’r datblygiad a 

hynny gan eiddo Pen y Bryn sydd yn union gyferbyn a’r cae carafanau ar draws 

dyffryn bychan.  Ymhlith y materion gafodd eu lleisio ganddynt mae materion yn 

ymwneud gyda cholli preifatrwydd a mwynderau.  Tra’n cydnabod mai o eiddo Pen y 

Bryn mae’r safle’n fwyaf amlwg a gweladwy, oherwydd natur y llethr yn eu 

hwynebu, rhaid nodi y byddai’r safle carafanau yn dilyn ei ymestyn o leiaf 120 medr 

o eiddo’r gwrthwynebydd a hynny ar draws y dyffryn.  O ystyried y pellter rhwng y 

ddau safle ac o gofio bod mesurau tirlunio yn bwriadu cael eu gweithredu i 

atgyfnerthu’r tyfiant presennol anodd byddai rhoddi pwysau sylweddol ar y ddadl o 

golli mwynderau.  Ystyrir felly y byddai yn anodd cyfiawnhau gwrthod y cais ar 

ddadleuon colli preifatrwydd gan fod pellter mwy na rhesymol rhwng y ddau safle.   

 

5.11 Ni ystyrir ychwaith y byddai’r bwriad yn or-ddatblygiad o’r safle.  Ni ystyrir 

ychwaith y byddai’r datblygiad yn ychwanegu at draffig a’r sŵn sy’n gysylltiedig 

gyda thraffig mewn modd sy’n achosi niwed arwyddocaol i amwynderau lleol.  Wedi 

pwyso a mesur y dadleuon am fwynderau ni ystyrir fod modd dadlau achos niwed 

sylweddol i fwynderau lleol, sŵn nac effaith niwsans fyddai’n ddigonol i gyfiawnhau 

ei wrthod  ar y seiliau yma.  Ni ystyrir felly y byddai’r bwriad yn achosi niwed 

arwyddocaol i fwynderau’r gymdogaeth leol a'i fod yn dderbyniol o safbwynt Polisi 

B23 CDUG.   

 

Materion Ieithyddol 

5.12 Mae Polisi A2 CDUG yn nodi y dylid gwrthod cynigion a fyddai, oherwydd eu maint, 

eu graddfa neu eu lleoliad yn achosi niwed arwyddocaol i gydlyniad cymdeithasol, 

ieithyddol neu ddiwylliannol cymunedau. Gan fod y bwriad yn ymwneud gyda 

datblygiad twristiaeth a fydd yn creu deg neu fwy o unedau gwyliau mae gofyn fod 

Datganiad Ieithyddol a Chymunedol yn cael ei baratoi er cydymffurfio gyda gofynion 

Canllaw Cynllunio Atodol: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg. Derbyniwyd Datganiad 

Ieithyddol a Chymunedol fel rhan o’r cais ac ymgynghorwyd gyda’r Uned Polisi ar y 

Cyd. Nid oedd ymateb yr Uned Polisi ar y Cyd i’r Datganiad Ieithyddol a 

Chymunedol i law pan yn paratoi’r adroddiad.  Disgwylir eu hymateb cyn dyddiad y 

Pwyllgor fel y gellir adrodd y casgliadau fel sylwadau hwyr. Pe byddai’r ymateb gan 

yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd yn gadarnhaol ystyrir y byddai’r bwriad yn unol 

gyda gofynion Polisi A2 CDUG.   

 

6. Casgliadau: 

6.1 Er bod rhai agweddau o’r bwriad yn dderbyniol fel ffordd i uwchraddio’r safle, nid 

yw’r Cyngor yn fodlon fod y bwriad yn ei gyfanrwydd,  yn arbennig y cynnydd 

sylweddol o fynedfa is-safonol yn dderbyniol.  Gan nad yw’r tir naill ochr i’r fynedfa 

ym mherchnogaeth yr ymgeisydd nid yw’n bosibl rhoddi amodau i wneud 

gwelliannau i’r fynedfa hynny a gwelir o hanes y safle mae methiant fu ymgais o’r 

fath ar y cais blaenorol C12/0438/46/LL.  Ystyrir felly nad oes dewis ond argymell 

gwrthod y cais ar sail diogelwch ffyrdd yn sgil y defnydd cynyddol o fynedfa is-

safonol a ble nad oes modd ei wneud yn ddigonol i gwrdd â gofynion priffyrdd a 

pholisi CH33 o GDUG. 
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7. Argymhelliad: 

 

7.1 Gwrthod:  

 

Byddai’r datblygiad arfaethedig yn creu cynnydd sylweddol mewn trafnidiaeth 

fyddai’n defnyddio mynedfa is-safonol er niwed sylweddol i ddiogelwch ffyrdd.  

Mae'r bwriad felly yn groes i bolisi CH33 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 

(2009). 
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Rhif:    2 
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Cais Rhif: C16/0410/33/LL 

Dyddiad Cofrestru: 19/04/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Buan 

Ward: Efailnewydd/Buan 

 

Bwriad: ADEILADU SIED I STORIO DEUNYDDIAU A PHEIRIANNAU MEWN CYSYLLTIAD Â 

BUSNES ADEILADU 

Lleoliad: TIR GLANRHYD, MYNYDD NEFYN, PWLLHELI, GWYNEDD, LL536TL 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATÁU 

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Gohiriwyd y cais ym Mhwyllgor Cynllunio 4 Gorffennaf 2016 er mwyn rhoddi cyfle 

i’r ymgeisydd geisio rheoleiddio defnydd y sied a’r iard bresennol, sy’n cael eu 

defnyddio ar gyfer defnydd busnes adeiladydd yn hytrach nac i ddefnydd 

amaethyddol fel y’i caniatawyd yn wreiddiol. Ers y Pwyllgor cyflwynwyd cais 

Tystysgrif Defnydd Cyfreithlon C16/0863/33/TC a thystiolaeth i ddatgan bod y 

defnydd fel sied/gweithdy ac iard adeiladydd wedi digwydd ers dros ddeng mlynedd. 

Mae’r cais wedi derbyn caniatâd ac felly mae’r defnydd o’r sied ac iard bresennol 

wedi eu rheoleiddio’n ffurfiol. Gellir felly bwrw ymlaen i benderfynu’r cais gerbron. 

 

1.2 Mae’r bwriad gerbron yn ymwneud a chodi sied newydd ar dir yn Glanrhyd, Mynydd 

Nefyn i storio deunyddiau a pheiriannau mewn cysylltiad â busnes adeiladu’r 

ymgeisydd. Byddai’r sied yn mesur 18.3m o hyd, 12.3m o led ac 6.8m o uchder 

gydag arwynebedd llawr o 225m² a byddai wedi ei lleoli yng  nghefn  iard bresennol 

gyfochrog ag eiddo Glanrhyd. Byddai’r sied wedi ei gorffen gyda tho bocs proffil 

gwyrdd tywyll a muriau byrddau coed. Byddai’r sied arfaethedig wedi ei lleoli 

ymhellach yn ôl i gefn yr iard ac yn weladwy o’r ffordd sirol, rhwng y sied bresennol 

a chytiau cwrtil yr eiddo. 

 

1.3 Mae’r eiddo wedi ei leoli ym Mynydd Nefyn, yng nghefn gwlad ac o fewn dynodiad 

Ardal Gwarchod y Tirlun a gerllaw Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. Fe 

wasanaethir yr eiddo gan ffordd sirol ddi-ddosbarth. 

 

1.4 Cyflwynir y cais i’r Pwyllgor ar gais yr Aelod Lleol.  

 

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. 
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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 B8 ARDALOEDD O HARDDWCH NATURIOL EITHRIADOL (AHNE)  

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

Naturiol Eithriadol drwy sicrhau bod cynigion yn cydymffurfio â chyfres o feini 

prawf sy’n anelu i warchod nodweddion cydnabyddedig y safle yn unol â gofynion 

statudol Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 

 

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 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 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 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 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 D8 EHANGU MENTRAU PRESENNOL Caniatau cynigion i 

ehangu/ymestyn/dwysau mentrau diwydiannol a busnesau presennol neu fentrau 

eraill os gellir cydymffurfio gyda meini prawf penodol yn ymwneud gydag 

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

cyfagos a’i berthynas a’r gwaith presennol. 

 

Mae Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, sydd wrthi’n cael ei baratoi, 

yn destun Archwiliad Cyhoeddus ar hyn o bryd. Nid yw’n ystyriaeth cynllunio 

perthnasol ar hyn o bryd ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio.  
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2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 8 (2016) 

Nodyn Cyngor Technegol 6 : Cynllunio ar gyfer cymunedau gwledig cynaliadwy 

Nodyn Cyngor Technegol 12 : Dyluniad 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C16/0863/33/TC Cais tystysgrif defnydd cyfreithlon i gadw adeilad presennol ac iard 

gysylltiedig ar gyfer defnydd gweithdy / iard adeiladydd a defnydd amaethyddol: 

Caniatáu 20 Medi 2016 

 

3.2 C15/1046/33/LL Adeiladu sied amaethyddol ffrâm ddur: Gwrthod 26 Tachwedd 2015 

 

3.3 C13/0636/42/LL Estyniad llawr cyntaf i’r tŷ a newid to fflat presennol am do brig: 

Caniatáu 31 Gorffennaf 2013 

 

3.4 C12/0082/42/TC Tystysgrif cyfreithloni defnydd er mwyn sefydlu defnydd fel uned 

breswyl hunan- gynhaliol: Caniatáu 21 Chwefror 2013 

 

3.5 C09D/0052/42/LL Estyniad unllawr a deulawr i fflat nain bresennol: Gwrthod 27 Mai 

2009 

 

3.6 C03D/0349/42/LL Cais i adeiladu sied a modurdy: Caniatáu 26 Medi 2003 (amod 

amaethyddol yn unig ar y sied) 

 

3.7 Y16/000268: Yn dilyn gwrthod cais C15/1046/33/LL am sied amaethyddol 

ysgrifennodd yr ymgeisydd i’r Uned Cynllunio yn egluro ei resymau dros angen am 

sied newydd ar y safle. Ymatebwyd i’r llythyr trwy egluro fod y cais wedi ei wrthod 

ar sail y wybodaeth a ddaeth i law yn y cais ac yn sgil y dystiolaeth defnydd a 

ddarganfuwyd ar y safle. Nid oedd Swyddogion Cynllunio 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 a’r iard bresennol. 

 

3.8 Eglurwyd os oes bwriad i ail gyflwyno cais yna byddai angen i’r ymgeisydd 

gyflwyno tystiolaeth i argyhoeddi’r Cyngor angen gwirioneddol am sied 

amaethyddol.  Awgrymwyd y dylai’r lleoliad y sied fod yn agos i’r adeilad presennol 

a’r dyluniad fod yn addas fel sied amaethyddol. Pwysleisiwyd nad yw’r defnydd 

anawdurdodedig y sied ‘amaethyddol’ bresennol yn helpu eu sefyllfa i gyfiawnhau 

sied newydd. Awgrymwyd cyn ail gyflwyno y dylai’r ymgeisydd ystyried rheoleiddio 

defnydd y sied bresennol yn gyntaf trwy gais tystysgrif defnydd cyfreithlon, os 

gallent brofi bod y sied wedi ei defnyddio fel gweithdy adeiladydd ers 10 mlynedd 

neu fwy.  

  

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Dim gwrthwynebiad.  

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad, ni fuasai’r datblygiad yn cael effaith 

andwyol ar unrhyw ffordd neu ffordd arfaethedig. 

 

Uned Bioamrywiaeth: 

 

 

 

Does dim pryderon Bioamrywiaeth a dim sylwadau i’w 

gwneud. 

 

 

Tud. 38



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 17/10/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 
Cyfoeth Naturiol Cymru: Dim gwrthwynebiad. Safle o fewn Thirlun Hanesyddol 

Cofrestredig Llyn a dylid ei ystyried wrth benderfynu’r cais. 

Mae’r safle o fewn 70m i ffin Ardal o Harddwch Naturiol 

Eithriadol Llyn, ac atgoffir bod dyletswydd i’w warchod. 

Mae golygfeydd o lwybrau cyhoeddus o’r AHNE fwy na 

300m o’r safle ac o fannau isel yn y tirlun, sy’n cyfyngu’r 

potensial o olygfeydd o’r safle a’r datblygiad arfaethedig. 

Ystyrir felly fod y datblygiad yn annhebygol o arwain at 

niwed gweledol arwyddocaol ar gymeriad yr AHNE. 

Awgrymir, fodd bynnag eich bod yn argymell bod gwrych 

cynhenid yn cael ei blannu ar hyd blaen y safle sy’n ffinio’r 

ffordd i ail sefydlu’r ffin draddodiadol. Byddai hyn yn helpu 

i wella perthynas y safle yng nghefn gwlad fel y profir o’r 

ffordd gyfagos er lleihau effaith y defnydd tir ar y tirlun. 

  

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle. Daeth y cyfnod hysbysebu i 

ben ar y 18 Mai 2016, ni dderbyniwyd unrhyw ohebiaeth ar y 

cais.  

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Cefndir y safle 

 

5.1 Ceir un sied bresennol ger mynedfa’r safle a ganiatawyd yn 2003 ar gyfer defnydd 

amaethyddol yn unig. Tra’n cynnal archwiliad safle yn ystod y cais blaenorol 

C15/1046/33/LL am ‘godi sied amaethyddol newydd’, ymddengys nad oedd y sied 

bresennol na’r iard gyfochrog yn cael ei defnyddio i ddiben amaethyddol ond yn cael 

ei defnyddio i ddefnydd busnes adeiladydd. Gwrthodwyd y cais gan nad oedd angen 

amaethyddol wedi ei brofi am y sied. Ail gyflwynwyd cais, sef y cais gerbron, ond 

gofynnir bellach am sied mewn cysylltiad â’r busnes adeiladydd. Cyflwynwyd y cais 

i bwyllgor Cynllunio 4 Gorffennaf 2016, pryd penderfynodd y pwyllgor i ohirio’r cais 

i roddi amser i’r ymgeisydd i geisio rheoleiddio’r defnydd fel iard adeiladydd gan ei 

bod yn ymddangos bod y defnydd wedi cymryd lle ers nifer o flynyddoedd. Yn dilyn 

y Pwyllgor cyflwynwyd cais tystysgrif defnydd cyfreithlon rhif C16/0863/33/TC i 

gadw adeilad presennol ac iard gysylltiedig ar gyfer defnydd gweithdy / iard 

adeiladydd a defnydd amaethyddol ac fe’i caniatawyd ar yr 20ed Medi 2016. Gan bod 

y defnydd bellach wedi ei reoleiddio, gellir ystyried y cais dan bolisïau gwahanol, sef 

i ehangu menter bresennol yn hytrach na chais i adeiladu adeilad ar gyfer busnes 

newydd yng nghefn gwlad. 

   

Egwyddor y datblygiad 

 

5.2 Mae Polisi C1 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd  yn ceisio sicrhau bod datblygiad 

newydd yn cael ei leoli mewn mannau  cynaliadwy mewn trefi a phentrefi ac ar dir o 

fewn ffiniau datblygu. Gwrthodir adeiladau, adeiladwaith a chyfleusterau atodol 

newydd yng nghefn gwlad ar wahân i ddatblygiadau a gaiff ei ganiatáu dan bolisi 

arall.   

 

5.3 Datgan polisi D8 CDUG y cymeradwyir cynigion yn ymwneud ag 

ehangu/ymestyn/dwysau mentrau diwydiannol a busnesau presennol neu fentrau 

eraill os gellir cydymffurfio a’r meini prawf isod:  
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1. nad yw’r cynnig yn ymwneud â defnydd presennol sydd eisoes yn achosi 

difrod arwyddocaol i’r ardal o’i amgylch a/neu ar ddefnyddiau presennol 

cyfagos 

2. bod y cynnig wedi ei leoli o fewn y datblygiad presennol neu’n ffinio ag ef; 

 

3. bod y cynnig yn ategol i’r gwaith sydd yno ar y pryd; 

 

4. na fydd graddfa'r datblygiad presennol ynghyd â’r cynnig yn achosi difrod 

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

 

5. er mwyn lleihau effaith weledol ar yr ardal o amgylch, bod y cynnig yn 

cynnwys mesurau tirlunio sensitif a mesurau addas i ymdrin â therfynau 

newydd y datblygiad.    

 

5.4 Er nad yw defnydd iard adeiladydd yn ddelfrydol yng nghefn gwlad, nid yw’n 

ymddangos bod y defnydd presennol, yn yr achos yma’n, achosi difrod arwyddocaol 

i’r ardal o’i amgylch gan fod golygfeydd o’r safle yn gyfyngedig i leoliadau agos yn 

unig ac mae’r eiddo gryn bellter o gymdogion hefyd. Byddai’r sied wedi ei lleoli yng 

nghefn yr iard bresennol yn agos i dŷ annedd yr ymgeisydd a thu ôl i’r sied bresennol. 

Gan fod sied bresennol a’r iard gysylltiedig bellach wedi eu hawdurdodi i ddefnydd 

adeiladydd trwy dystysgrif defnydd cyfreithlon, byddai’r sied adeiladydd arfaethedig 

bellach yn cael ei ystyried yn ategol i’r gwaith sydd ar y safle ar hyn o bryd. Gan fod 

y safle yn sefyll yn unig, dros 225m o bellter o’r cymydog agosaf, ni chredir y byddai 

ychwanegu un sied arall yn achosi difrod arwyddocaol i fwynderau nac yn or-

ddatblygiad o’r safle. Cyn belled â’r lefelau trafnidiaeth, ni fydd codi sied newydd i 

storio offer adeiladu yn debygol o gynyddu lefelau trafnidiaeth i’r hyn a phrofi’r yn 

bresennol, gan fod yr ymgeisydd eisoes yn byw cyfochrog a’r safle ac nid yw natur y 

defnydd yn denu cwsmeriaid. Mae pryderon wedi eu codi gan Cyfoeth Naturiol 

Cymru a ninnau ynglŷn ag effaith weledol y bwriad ar y tirlun, a chredir y byddai sied 

newydd yn ddelfrydol yn well yn agosach at y presennol. Fodd bynnag, gan fod 

golygfeydd yn gyfyngedig i leoliadau agos yn unig, credir y byddai ffordd i leihau 

effaith weledol y defnydd tir ar y tirlun trwy fesurau tirlunio. Byddai tirlunio meddal 

a sensitif ar y terfyn blaen yn welliant gweledol ac yn helpu i sgrinio’r defnydd o’r 

ffordd gyfochrog. Gydag amod tirlunio o’r fath credir bod y bwriad o godi sied 

newydd ar safle menter bresennol yn cydymffurfio a gofynion y meini prawf a nodir 

uchod, felly’n unol a pholisi D8 CDUG. 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.5 Saif yr eiddo yng nghefn gwlad o fewn dynodiad Ardal Gwarchod y Tirlun ac o fewn 

70m i ddynodiad Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. Byddai’r sied sy’n 

ymdebygu sied amaethyddol wedi ei gosod yng nghefn y llain, a byddai’n weladwy 

o’r fynedfa, rhwng y sied bresennol a chytiau a chynhwysyddion o fewn cwrtil eiddo 

Glanrhyd. Yn ddelfrydol, credir o ran mwynderau gweledol y byddai’r sied newydd 

arfaethedig yn well wedi ei lleoli yn agosach at y sied bresennol gan fod pryder am 

greu ardal adeiledig iawn yng nghefn gwlad. Fodd bynnag, gyda’r amodau tirlunio a 

drafodwyd eisoes credir fod modd lleddfu ein pryderon ynglŷn â’r effaith weledol. 

Credir hefyd fod y defnydd o furiau byrddau pren a tho lliw gwyrdd yn orffeniad 

addas i’w leoliad gwledig , ac yn debyg i ddeunyddiau’r sied bresennol. Yn 

ddarostyngedig i amodau gorffeniad a thirlunio credir fod y bwriad bellach yn gallu 

bod yn dderbyniol o agwedd polisïau B8, B10, B22, B25 a B27 sy’n ymwneud a 

dyluniad, tirlun a mwynderau gweledol yr ardal. 

 

Tud. 40



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 17/10/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 
5.6 Lleolir y safle o fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llyn ac 

Enlli. Mae Polisi B12 yn datgan y rhoddir ystyriaeth i’r wybodaeth am y tirweddau 

hanesyddol pan asesir effaith cynigion sydd ar y fath raddfa ac mor fawr fel y 

byddent yn cael effaith fwy nag effaith leol arnynt.  O ran ei leoliad a’i faint ystyrir 

mai yn lleol y byddai effaith y bwriad ac na fyddai’n cael effaith ehangach ar y 

dirwedd hanesyddol.  Felly, ni ystyrir fod y bwriad yn groes i Bolisi B12 CDUG. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.7 Ffordd ddi-ddosbarth wledig sy’n gwasanaethu’r safle a cheir mynedfa lydan 

bresennol i mewn i’r iard dan sylw. O ystyried mai busnes teuluol yw hwn gyda’r 

ymgeisydd a’i fab yn byw cyfochrog a safle’r cais, ni ragwelir y byddai’r datblygiad 

yn achosi cynnydd sylweddol i drafnidiaeth i’r hyn a brofir yn bresennol ar y safle. 

Mae natur gweithgarwch adeiladydd yn golygu eu bod yn gweithio i ffwrdd o’r safle 

felly ni fydd cwsmeriaid yn ymweld â’r safle. Nid oes gan yr Uned Drafnidiaeth 

unrhyw wrthwynebiad i’r bwriad. Ystyrir felly fod y bwriad yn dderbyniol yn 

nhermau polisi diogelwch ffyrdd CH33 CDUG.   

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Mae’r ystyriaethau polisi wedi newid ers cyflwyno’r cais gwreiddiol i’r pwyllgor 

oherwydd bod  defnydd y sied bresennol a’r iard gysylltiedig wedi eu hawdurdodi ar 

gyfer y defnydd adeiladydd trwy gais tystysgrif defnydd cyfreithlon. Wedi asesu’r 

bwriad o dan egwyddor polisi ehangu menter bresennol, ystyrir fod y bwriad bellach 

yn cydymffurfio a gofynion y polisi ac yn dderbyniol i’w ganiatáu. Credir bod 

amodau gorffeniad a thirlunio yn ddigonol i leddfu ein pryderon parthed effaith ar 

fwynderau gweledol a thirlun ac nid oes pryderon trafnidiaeth. Mae’r bwriad felly yn 

dderbyniol i’w ganiatáu erbyn hyn gyda’r amodau a nodir isod.  

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu  

 

1. 5 mlynedd 

2.   Unol â’r cynlluniau 

3.   Sied i’w defnyddio mewn cysylltiad â’r busnes presennol yn unig 

4.   Gorffeniad 

5.   Tirlunio ger y fynedfa yn y tymor plannu nesaf.  
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Rhif:    3 
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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 

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

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

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

 
Crynodeb o’r Argymhelliad:  GWRTHOD 

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Gohiriwyd y cais yma yn y Pwyllgor Cynllunio ar 25.07.2016 yn dilyn derbyn 

sylwadau hwyr ar y cais adeilad rhestredig sydd ynghlwm i’r cais gerbron. 

 

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

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

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

ynglŷn â’r angen i gyflwyno adroddiad ystlumod ai peidio. Cynhaliwyd yr ymweliad 

safle ar y 13.06.2016. 

 

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

ynghyd a chais  adeilad rhestredig wedi ei gyflwyno o dan gyfeirnod 

C16/0440/11/CR. 

 

1.4 Mae’r eiddo yn dy tri llawr, y tŷ pen o fewn rhesdai o saith. Mae rhan deulawr ar gefn 

yr eiddo ynghyd ag adeilad allanol unllawr sydd ynghlwm i’r rhan deulawr yma. 

 

1.5 Bwriedir dymchwel rhan o’r rhan cefn deulawr presennol ac ail-godi rhannau newydd 

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

rhan deulawr presennol yn llyfn gyda llinell adeiladu’r prif eiddo ac yn mesur 3.3m o 

led. Bydd yr estyniad newydd yn lletach o 1.7m a byddai felly yn ymestyn allan 

heibio ochr yr eiddo.  Byddai’r estyniad deulawr newydd yn cynnwys cegin ar y llawr 

daear ac ystafell wely ar y llawr cyntaf. Bwriedir gosod  drysau llithro pren caled ar 

ochr dwyreiniol llawr daear sydd yn wynebu’r môr a fyddai’n arwain o’r gegin, gyda 

dwy ffenestr sash upvc ar y llawr cyntaf sydd i’w ail-defnyddio ar ôl eu ail-leoli o 

ochr y tŷ presennol. 

 

1.6 Ar yr ochr gorllewinol yr estyniad deulawr newydd, bydd y ffenestr ar y  llawr daear 

yn aros fel y mae, a’r unig addasiad bydd gosod ffenestr to ar do’r estyniad a fydd o 

fath cadwraethol. 

 

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

newydd unllawr a fydd yn ffurfio rhan o le byw y tŷ a fydd yn mesur oddeutu 0.6m 

yn lletach ac 0.2m yn uwch na’r presennol. Mae’r adeilad allanol presennol yma gyda 

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

bwriedir cadw’r elfen hyn yn yr estyniad newydd.  Mae toiled, a  dwy ystafell yn 

ffurfio’r adeilad allanol presennol ac sydd heb eu cysylltu yn fewnol gyda’r prif dy. 

Mae dau ddrws a ffenestr bren yn bodoli ar yr edrychiad  dwyreiniol, ac  un drws 

pren a mynediad ar wahân ar yr ochr gorllewinol, gyda dwy ffenestr to bychan a tho 

llechi. 
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1.8 Bwriedir ail-godi’r adeilad allanol unllawr yn gyfan gwbl ac bydd yn ffurfio rhan 

mewnol o’r tŷ  drwy greu cegin ac ystafell fwyta gyda iwtiliti a baddon. Bydd rhan 

pen o’r estyniad yn cael eu defnyddio ar gyfer dibenion ystorfa. Bwriedir cadw un 

drws pren gwreiddiol ar yr ochr  gorllewinol ynghyd a chau’r mynediad presennol i’r 

toiled er creu drws newydd, gyda ffenestr to o fath cadwraethol ar y pen. Ar yr ochr 

dwyreiniol bwriedir cadw un lleoliad drws pren gwreiddiol sydd ar y pen i’r ystorfa, a 

gosod un drws wydr a ffenestr fach  ar weddill yr estyniad a fydd yn edrych allan i’r 

môr.  Fel y nodi’r uchod, to “lean to” sydd yn bresennol ar yr adeilad allanol, a 

bwriedir newid hyn gyda tho brig llechi. 

 

1.9 Byddai gorffeniad allanol yr estyniadau 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. 

 

1.10 Mae gardd wedi ei lleoli ar ochr yr eiddo (yn ogystal a gardd i flaen y ty) ac ar y rhan 

yma gwelir sied bresennol, grisiau hanesyddol yn arwain i lawr  at y môr a hefyd 

hawl tramwy preifat sydd yn rhedeg drwy’r ardd. Bwriedir gosod ffens bren 1.8m o 

uchder ar hyd ochr yr eiddo a fydd yn gwahanu’r ardd gyda’r hawl dramwy breifat. 

Byddai’r ffens yn cael eu cysylltu ag ochr yr eiddo wrth y blaen ac yn ymestyn ar hyd 

yr ochr i’r cefn. Byddai ffens 1.2m o uchder hefyd yn cael eu gosod yr ochr arall i’r 

ffens 1.8m a fydd mewn ffordd yn torri’r ardd  yn ei hanner gan greu ffin bob ochr 

i’r hawl tramwy preifat. Bydd y ffens 1.2m wedi codi ar ochr y môr o’r ardd, ynghyd 

a wal 1.8m o uchder ger y sied bresennol gyda drws fel mynediad. Byddai’r ffens yn 

golygu bydd llwybr yn arwain trwy’r ardd i gadw’r hawl tramwy yn agored ond bydd 

hefyd yn sicrhau gardd breifat i’r eiddo. 

 

1.11 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 a heibio cefn 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. 

 

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. 
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 2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

Mae Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, sydd wrthi’n cael ei baratoi, yn 

destun Archwiliad Cyhoeddus ar hyn o bryd. Nid yw’n ystyriaeth cynllunio perthnasol ar hyn 

o bryd ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 

 

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 

perchnogaeth yr adeilad. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Mae Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, sydd wrthi’n cael ei baratoi, yn 

destun Archwiliad Cyhoeddus ar hyn o bryd. Nid yw’n ystyriaeth cynllunio berthnasol ar hyn 

o bryd ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

TAN 12 Dylunio 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 8) Ionawr 2016 

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

Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth” 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

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

rhannol ddeulawr a rhannol unllawr ar gefn yr eiddo  - Cais hefyd gerbron y 

Pwyllgor 

 

3.2 APP/Q6810/E/16/3157595 - Apêl ddiffyg penderfyniad wedi ei chyflwyno a’i 

chofrestru 19 Medi 2016 ar y cais adeilad rhestredig 
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4.          Ymgynghoriadau: (Sylwadau sydd wedi eu derbyn ar y cynllun 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 

 

Dŵr Cymru: Heb ymateb 

 

Bioamrywiaeth: Dim pryderon Bioamrywiaeth a dim sylwadau i’w gwneud 

 

Uned Llwybrau:  Mae’r adran Cefn Gwlad a Mynediad yn bryderus I sicrhau 

bydd Cilffordd rhif 29 Bangor yn cael ei warchod yn ystod a 

hefyd ar ddiwedd y datblygiad yma 

 

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

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

‘byway’ 29 yn hytrach na phriffordd 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd 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 o 

gwmpas 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 awyrgylch agored y rhan yma o’r teras 

 Ffens yn effeithio ar hawl mynediad. 

 Effaith ar gymeriad yr adeilad rhestredig a’r teras fel 

grŵp. 

 Cyflwynwyd cynlluniau 3d yn dangos y bwriad a’r 

rhannau i’w dymchwel mewn cymhariaeth a’r 

estyniad newydd 

 Drysau gwydr ochr yn anghydweddol o fewn adeilad 

hanesyddol 

 Dyluniad yr estyniad unllawr yn ansensitif i’r adeilad 

gwreiddiol 

 

 

Derbyniwyd hefyd wrthwynebiadau nad oeddent yn faterion 

Cynllunio perthnasol: 

 Diffyg mynediad I’r hawl tramwy preifat / grisiau at 

y mor  

 Byddai’n hawdd rhannu’r estyniad i uned breswyl ar 

wahân yn y dyfodol 

 

 

 

 

Tud. 50



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 17/10/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 

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 rhan o estyniad deulawr cefn 

presennol ynghyd a’r adeilad allanol unllawr cefn, ac ymestyn y rhan deulawr 

presennol ac adeiladu estyniad unllawr newydd ar yr un safle. 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 0.1m 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 cyffredinol  a phreswyl 

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

ystyriaeth briodol i Bolisïau B1, B2 a B3 o CDUG a Chylchlythyr y Swyddfa 

Gymreig 61/96 “Cynllunio a’r Amgylchedd Hanesyddol: Adeiladau Hanesyddol ac 

Ardaloedd Cadwraeth” sy’n berthnasol i waith dymchwel ac unrhyw effaith all y 

bwriad gael ar gymeriad yr adeilad rhestredig. 

 

5.4 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. 

 

5.5 Mae’r bwriad yn cynnwys dymchwel rhan o estyniad deulawr cefn presennol ynghyd 

â’r adeilad allanol unllawr cefn, ac ymestyn y rhan deulawr presennol ac 

adeiladu estyniad unllawr newydd ar yr un safle. Bwriedir dymchwel rhan o’r 

estyniad 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. Mae’r estyniad deulawr 

presennol yn llyfn gyda llinell adeiladu’r prif eiddo ac yn mesur 3.3m o led. Bydd yr 

estyniad newydd yn lletach o 1.7m a byddai felly yn ymestyn allan heibio ochr yr 

eiddo. Byddai’r estyniad deulawr newydd yn cynnwys cegin ar y llawr daear ac 

ystafell wely ar y llawr cyntaf. Bwriedir gosod drysau llithro pren caled ar ochr 

dwyreiniol llawr daear sydd yn wynebu’r môr a fyddai’n arwain o’r gegin, gyda dwy 

ffenestr upvc ar y llawr cyntaf sydd i’w ail-leoli  a’i ail-ddefnyddio o ran arall y tŷ. 

 

5.6 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. Mae’r adeilad allanol presennol 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. Mae toiled, a dwy ystafell yn ffurfio’r adeilad allanol 

presennol sydd heb eu cysylltu yn fewnol gyda’r prif dy. Mae dau ddrws a ffenestr 

bren yn bodoli ar yr edrychiad dwyreiniol, ac un drws pren a mynediad ar wahân ar yr 

ochr gorllewinol, gyda dwy ffenestr to bychan a tho llechi. 

 

5.7 Bwriedir ail-godi’r adeilad allanol yn gyfan gwbl a’i gynnwys fel rhan o ystafelloedd 

byw y tŷ drwy greu cegin ac ystafell bwyta gyda iwtiliti a baddon. Bydd rhan pen o’r 

estyniad yn cael ei ddefnyddio ar gyfer dibenion ystorfa. Bwriedir cadw un drws pren 

gwreiddiol ar yr ochr gorllewinol ynghyd a chau’r mynediad presennol i’r toiled er 
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creu drws newydd, gyda ffenestr to o fath cadwraethol ar y pen. Ar yr ochr 

dwyreiniol bwriedir cadw un lleoliad drws pren gwreiddiol sydd ar y pen i’r ystorfa, a 

gosod un drws wydr a ffenestr fach  ar weddill yr estyniad a fydd yn edrych allan i’r 

môr. Fel y nodi’r uchod, to “lean to” sydd yn bresennol ar yr adeilad allanol, a 

bwriedir newid hyn gyda tho brig llechi. 

 

5.8 Ni ystyrir fod yr estyniad yn ormodol o ran maint, nac ei fod yn cael effaith ormesol 

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

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

0.1m yn uwch o ran uchder; ni ystyrir fod hyn yn ormodol nac yn annerbyniol yn 

nhermau'r polisïau a nodir uchod. 

 

5.9 Mae bwriad o osod ffenestri llawr cyntaf yn yr estyniad yn wynebu tua chyfeiriad 

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

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

achosi unrhyw or-edrych i 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. 

 

5.10 Mae bwriad o osod llechi ar do’r estyniad, a gorchuddio waliau’r estyniad gyda rendr 

i gydweddu â’r eiddo presennol.  

 

5.11 O ganlyniad i’r uchod, ystyrir fod y bwriad i ymestyn yr adeilad presennol 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. 

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

5.12 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 awyrgylch agored 

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

ar gymeriad yr adeilad rhestredig a’r teras fel grŵp. 

 

5.13 Ystyrir fod cynnwys yr adroddiad uchod yn delio gyda’r gwrthwynebiadau uchod. 

 

5.14 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 llwybr 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 1.8 a 1.2m o uchder ar hyd yr eiddo a 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. Gan fod o ffens o fewn cwrtil eiddo rhestredig, nid oes unrhyw 

ddatblygiad caniataol yn bodoli ac felly mae angen caniatâd cynllunio.  Byddai codi y 

ddau ffens yn rhywbeth eithaf dros dro a all ei newid yn ôl yn y dyfodol heb amharu 

ar yr adeilad rhestredig. Mae’r safle  hyn hefyd yn eithaf guddiedig gyda llawer o 

goed ar y safle, ac ni ystyrir y byddai’n achosi niwed arwyddocaol i gymeriad 

pensaernïol neu hanesyddol arbennig yr adeilad rhestredig nac ychwaith fwynderau 

trigolion cyfagos.   Mae hawl tramwy cyhoeddus yn rhedeg heibio cefn teras Glandŵr 

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

bwriad yn amharu arno.  
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Effaith y bwriad ar yr adeilad(au) rhestredig  

 

5.15 Mae polisi B3 yn datgan na chaniateir cynigion ar safle sy’n effeithio ar osodiad 

adeilad  rhestredig oni bai y gellir cydymffurfio a’r holl feini prawf sydd wedyn yn 

nodi 3 maen prawf er mwyn asesu’r cais. Yn gysylltiedig â’r polisi yma mae’r cyngor 

a geir yn y Cylchlythyr hefyd yn berthnasol. Yn ogystal mae polisi B1 yn ymwneud 

gyda dymchwel adeiladau rhestredig ac i wrthod cynigion i ddymchwel adeiladau 

rhestredig yn gyfan gwbl neu’n arwyddocaol oni bai bod cyfiawnhad arbennig dros 

ben i wneud hyn. 

 

5.16 Yn unol â gofynion Polisi B3 rhaid ystyried gweddill y rhesdai wrth asesu’r cais hwn, 

gan fod y rhesdai wedi eu rhestru fel grŵp rhestredig. Er y bydd yr adeilad yn cael ei 

ymestyn, ystyrir y byddai’r estyniad yn parhau fel elfen israddol yng nghyd destun 

safle 7 Glandwr a’r teras yn ei gyfanrwydd. Ni fydd y maint na’r dyluniad yn 

annhebyg i’r hyn sydd eisoes yn bodoli ar y safle, ac wrth edrych ar gyd destun y 

rhesdai o’r cefn gwelir fod rhediad tir ar hyd cefn y teras yn mynd am i lawr h.y. yn 

disgyn o 1 Glandwr i lawr hyd at 7 Glandwr. Ni ystyrir y byddai  estyniad sy’n destun 

y bwriad allan o le nag allan o gymeriad gyda gweddill y teras a hynny oherwydd y 

rhediad tir a bod hyd gwrtil bob tŷ yn y teras yn cynyddu mewn hyd o rif un tuag rhif 

7. Ystyrir hefyd na fyddai’r bwriad yn debygol o amharu ar osodiad gweddill y 

rhesdai  o gofio bod y cefn i gyd gyda waliau ffin eithaf  uchel ac yn cuddio pob 

cwrtil o’r ffordd fynediad gyhoeddus tu cefn, ac felly mae llawer o’r edrychiadau cefn 

yn eithaf cuddiedig. Tra derbynnir fod edrychiad cefn y rhesdai yn ei gyfanrwydd yn 

weddol unffurf rhaid nodi fod  amrywiaeth eisoes yn bodoli ac na ystyrir y byddai’r 

bwriad hwn yn creu nodwedd anghydnaws nac estron o’i ystyried yng nghyd destun y 

teras i gyd. Ni ystyrir felly fod y bwriad yn groes i Bolisi B3. 

 

5.17 Mae gofyn asesu'r egwyddor o ddymchwel adeiladau rhestredig yn gyfan gwbl neu yn 

arwyddocaol/sylweddol yng nghyd destun gofynion polisi B1 o’r CDUG sy’n 

ymwneud a dymchwel adeiladau rhestredig. Mae’r polisi yn datgan: “gwrthodir 

cynigion i ddymchwel adeiladau rhestredig yn gyfan gwbl neu’n arwyddocaol, oni bai 

bod cyfiawnhad dros ben i wneud hynny”. Mae hefyd yn datgan “yr hyn a olygir wrth 

“ddymchwel yn arwyddocaol” yw newidiadau sy’n cynnwys colli tystiolaeth 

arwyddocaol o hanes strwythur yr adeilad neu sy’n effeithio’n faterol ar ddiddordeb 

pensaernïol neu hanesyddol arbennig”. 

 

 O asesu’r cais  uchod nid yw swyddogion yn ystyried fod y gwaith dymchwel i’r 

cefn yn  ddymchwel cyfan gwbl nac yn sylweddol fodd bynnag mae nifer o 

wrthwynebiadau wedi eu derbyn i’r agwedd yma o’r cais gan ymgynghorwyr statudol 

a gan y cyhoedd. Oherwydd anghytundeb barn rhwng yr ymgynghorwyr statudol a 

swyddogion am ran sylfaenol o’r bwriad ystyrir y byddai’n ddefnyddiol derbyn 

cadarnhad o resymau clir dros ddymchwel rhannau o’r adeilad ar y raddfa a ddangosir 

yn y cais neu fod yr asiant wedi ymateb i ofynion polisi B1 yn Datganiad Dylunio a 

Mynediad. I’r perwyl hyn gofynnwyd i’r asiant gyflwyno gwybodaeth / tystiolaeth i 

gyfiawnhau’r gwaith dymchwel yn hytrach nag addasu ac ymestyn yr adeilad. 

Derbyniwyd y wybodaeth yma  ar y 23 Fedi 2016 yn datgan y canlynol: 

 

1) Nid yw’r cynlluniau arfaethedig yn dangos bwriad i ddymchwel yn gyfan gwbl nac 

yn arwyddocaol. 

2) Rhan o’r estyniad i cefn y ty a’r adeilad un llawr allanol sydd wedi ei nodi i’w 

dymchwel yn unig, nid oes bwriad gwneud dim i’r blaen. 

3) Yn ôl y Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru nid oes ganddynt wrthwynebiad i 

ddymchwel yr adeiladau allanol 
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4) Nid oes nodweddion pensaernïol arbennig gyda’r adeiladau allanol, nid yw cyflwr y 

waliau presennol yn wych gyda chraciau sy’n awgrymu nad yw’r sylfeini mod cadarn 

a hynny a rhan o’r wal yn bolio. O edrych ar goed y to maent i’w gweld yn gyfoes a’r 

tŷ ei hun. 

5) Mae’r estyniad yma yn debyg fe dybiaf i lawer o’r adeiladau allanol tai yn yr ardal 

yma sydd heb eu cofrestru. 

6) Gweler llun y wal talcen bwriedir ei dymchwel gyda chyflwr gwael y gwaith cerrig 

cymharol fach, ac felly gyda mwy o fortar calch rhyngddynt, a'r gwaith bric. 

7) I gadw'r waliau a’u dod i fyny at safon Rheolaeth Adeiladu byddai’n rhaid ail godi 

darnau o’r waliau, cloddio ac atgyfnerthu sylfeini, a gosod rendr a’r ynysu i du allan 

i’r waliau. 

 

Mae’r sylwadau sydd wedi eu derbyn gan yr asiant yn bennaf yn nodi cyflwr gwael y 

waliau presennol, a’r angen i wella perfformiad thermal y waliau er mwyn arbed ynni 

ac yn ogystal i atal tamprwydd. Ystyrir fod modd gwella perfformiad thermal y 

waliau mewn ffurf eraill heb orfod eu ddymchwel yn ogystal ag atal tamprwydd. 

Nodi’r y pwyntiau mae’r asiant wedi eu gwneud am gyflwr y waliau, ond ni 

chyflwynwyd unrhyw dystiolaeth cadarn o gyflwr strwythurol y waliau (megis 

adroddiad strwythurol neu debyg) ac os oes  modd eu cynnal fel y mae yn hytrach 

na’u dymchwel.  Mae’r grwpiau amwynder ar y cais adeilad rhestredig hefyd wedi 

cwestiynu pam fod rhaid dymchwel yr adeiladau cefn a pam na ellir eu haddasu. Ni 

ystyrir fod ymateb yr asiant wedi lleddfu’r pryderon hyn yn llawn. 

 

5.18 Ystyrir y gall yr egwyddor o ddymchwel ar y graddfa sy’n cael ei ddangos fel rhan 

o’r cais ac wedyn ymestyn/ail-godi’r estyniad cefn fod yn dderbyniol o safbwynt 

polisïau lleol a  chenedlaethol a hynny er gwaethaf yr ymateb sydd wedi ei dderbyn 

gan rai o’r grwpiau statudol ac fel ymateb i’r cyfnod ymgynghori cyhoeddus. 

Oherwydd anghytundeb barn rhwng yr ymgynghorwyr statudol a swyddogion ystyrir 

y byddai’n ddefnyddiol derbyn cyfiawnhad am y gwaith a chadarnhad o resymau clir 

dros ddymchwel rhannau o’r adeilad ar y graddfa a ddangosir yn y cais neu fod yr 

asiant wedi ymateb i ofynion polisi B1 yn Datganiad Dylunio a Mynediad. Er i 

swyddogion ofyn am y cyfiawnhad pellach yma ac fod gwybodaeth bellach wedi ei 

dderbyn gan yr asiant ni ystyrir fod y dystiolaeth yma yn rhoi eglurhad/cyfiawnhad 

digonol am gyflwr strwythurol y waliau (e.e. ar ffurf adroddiad strwythurol neu 

debyg) ac os oes modd eu cynnal fel y mae yn hytrach na’u dymchwel.  Mae eglurhad 

polisi B1 yn datgan “yn unol a’r rheoliadau cenedlaethol dim ond pan nad oes 

opsiwn ymarferol arall ar gael i gadw’r adeilad neu strwythur a bod y safle’n mynd i 

gael ei ailddatblygu y rhoddir caniatâd i ddymchwel adeiladau rhestredig yn gyfan 

gwbl neu’n arwyddocaol.” 

 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Pe bai’r cyfiawnhad uchod dros y gwaith dymchwel yn dderbyniol ystyrir fod maint, 

dyluniad a deunyddiau’r estyniad newydd, gan gynnwys y ffens newydd yn 

dderbyniol ac yn cwrdd â gofynion polisïau B3, B22, B23, B24 a B25 CDUG. 

 

6.2 Fodd bynnag, ni ystyrir bod y bwriad yn dderbyniol yn ei ffurf bresennol  gan nad oes 

unrhyw wybodaeth gadarn wedi ei gyflwyno i gyfiawnhau y gwaith dymchwel o’r 

rhannau perthnasol o’r adeilad a pham na all yr adeilad rhestredig presennol gael ei 

addasu ac ystyrir nad  oes modd cymeradwyo’r cais heb y wybodaeth hyn. 
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7. Argymhelliad: 

 

7.1 Gwrthod – rhesymau  

 

1. Ni chyflwynwyd gwybodaeth gadarn i gyfiawnhau’r gwaith  a pham na all yr adeilad 

rhestredig presennol gael ei addasu yn ei ffurf bresennol yn unol â’r cyngor a geir yng 

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

Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth a Pennod 6 a Bolisi Cynllunio 

Cymru. 
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Rhif:    4 
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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:  GWRTHOD  

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Gohiriwyd y cais yma yn y Pwyllgor Cynllunio ar y 25.07.2016 yn dilyn derbyn 

sylwadau hwyr a’r angen i’w asesu yn llawn. 

 

1.2 Mae’r cais hwn yn gais adeilad rhestredig i ddymchwel rhan o estyniad deulawr cefn 

presennol ynghyd a’r adeilad allanol unllawr cefn, ac ymestyn y rhan deulawr 

presennol ac adeiladu estyniad unllawr newydd ar yr un safle , ynghyd a chodi ffens 

1.8m o uchder ar hyd ochr y tŷ. 

 

1.3 Mae’r eiddo yn dy tri llawr, y tŷ pen o fewn rhesdai o saith. Mae rhan ddeulawr ar 

gefn yr eiddo ynghyd ag adeilad allanol unllawr sydd ynghlwm i’r rhan ddeulawr 

yma. 

 

1.4 Bwriedir dymchwel rhan o’r rhan cefn deulawr presennol ac ail-godi rhannau newydd 

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

rhan ddeulawr  bresennol yn llyfn gyda llinell adeiladu’r prif eiddo ac yn mesur 3.3m 

o led. Bydd yr estyniad  newydd yn lletach o 1.7m a byddai felly yn ymestyn allan 

heibio ochr yr eiddo.  Byddai’r  estyniad deulawr newydd yn cynnwys cegin ar y 

llawr daear ac ystafell wely ar y llawr cyntaf.  Bwriedir gosod  drysau llithro pren 

caled ar ochr dwyreiniol llawr daear sydd yn wynebu’r môr a  fyddai’n arwain o’r 

gegin, gyda dwy ffenestr sash upvc ar y llawr cyntaf sydd i’w ail- defnyddio 

ar ôl eu hail-leoli o ochr y tŷ presennol. 

 

1.5 Ar yr ochr gorllewinol yr estyniad deulawr newydd, bydd y ffenestr ar y  llawr daear 

yn aros fel y mae, a’r unig addasiad bydd gosod ffenestr to ar do’r estyniad a fydd o 

fath cadwraethol. 

 

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

newydd unllawr a fydd yn ffurfio rhan o le byw'r tŷ a fydd yn mesur oddeutu 0.6m yn 

lletach ac 0.2m yn  uwch na’r presennol. Mae’r adeilad allanol presennol yma 

gyda tho “lean to” ac eisoes yn  ymestyn allan o linell  adeiladu’r tŷ o oddeutu 

1.3m, a bwriedir cadw’r elfen hyn yn yr estyniad newydd.  Mae toiled, a  dwy ystafell 

yn ffurfio’r adeilad allanol presennol ac sydd heb eu  cysylltu yn fewnol gyda’r 

prif dy. Mae dau ddrws a ffenestr bren yn bodoli ar yr edrychiad  dwyreiniol, ac  un 

drws pren a mynediad ar wahân ar yr ochr gorllewinol, gyda dwy ffenestr to bychan a 

tho llechi. 

 

1.7 Bwriedir ail-godi’r adeilad allanol unllawr yn gyfan gwbl a bydd yn ffurfio rhan 

fewnol o’r tŷ  drwy greu cegin ac ystafell fwyta gyda iwtiliti a baddon. Bydd rhan 

pen o’r estyniad yn cael  eu defnyddio ar  gyfer dibenion ystorfa. Bwriedir cadw un 

drws pren gwreiddiol ar yr ochr  gorllewinol ynghyd a chau’r mynediad presennol i’r 
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toiled er creu drws newydd, gyda ffenestr to o fath cadwraethol ar y pen.  Ar yr ochr 

dwyreiniol bwriedir cadw un lleoliad drws pren  gwreiddiol sydd ar y pen i’r ystorfa, 

a gosod un drws wydr a ffenestr fach  ar weddill yr estyniad a fydd yn edrych allan i’r 

môr. Fel y nodi’r uchod, to “lean to” sydd yn bresennol ar yr  adeilad allanol, a 

bwriedir newid hyn gyda tho brig llechi. 

 

1.8 Byddai gorffeniad allanol yr estyniadau 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. 

 

1.9 Mae gardd wedi ei lleoli ar ochr yr eiddo (yn ogystal â gardd i flaen y ty) ac ar y rhan 

yma gwelir sied bresennol, grisiau hanesyddol yn arwain i lawr at y môr a hefyd hawl 

tramwy preifat sydd yn rhedeg drwy’r ardd. Bwriedir gosod ffens bren 1.8m o uchder 

ar hyd ochr yr eiddo a fydd yn gwahanu’r ardd gyda’r hawl dramwy breifat. Byddai’r 

ffens yn cael eu cysylltu ag ochr yr eiddo wrth y blaen ac yn ymestyn ar hyd yr ochr 

i’r cefn. Byddai ffens 1.2m o uchder hefyd yn cael eu gosod yr ochr arall i’r ffens 

1.8m a fydd mewn ffordd yn torri’r ardd yn ei hanner gan greu ffin bob ochr i’r hawl 

tramwy preifat. Bydd y ffens 1.2m wedi codi ar ochr y môr o’r ardd, ynghyd a wal 

1.8m o uchder ger y sied bresennol gyda drws fel mynediad. Byddai’r ffens yn 

golygu bydd llwybr yn arwain trwy’r ardd i gadw’r hawl tramwy yn agored ond bydd 

hefyd yn sicrhau gardd breifat i’r eiddo. 

 

1.10 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 saith 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 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 

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: 

 

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. 

Tud. 65



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 17/10/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 
 

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. 

 

Mae Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, sydd wrthi’n cael ei baratoi, yn 

destun Archwiliad Cyhoeddus ar hyn o bryd. Nid yw’n ystyriaeth cynllunio perthnasol ar hyn 

o bryd ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio.  

 

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 

 

3.2 APP/Q6810/E/16/3157595 - Apêl ddiffyg penderfyniad wedi ei chyflwyno a’i 

chofrestru 19 Medi 2016 

 

 

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: 

Mae 7 Glandwr yn rhan o deras o saith o dai sy'n ddeniadol 

ac heb eu difetha.  Yn ôl y sôn, adeiladwyd y tai hyn, sy'n 

dyddio'n ôl i'r 1860au cynnar, ar gyfer capteiniaid môr oedd 

yn gweithio o Borth Penrhyn.  Cafodd y rhesdai ei restru ym 

mis Mai 2013, a chroesawodd eich awdurdod y penderfyniad 

hwn ar y pryd.   

Mae’r cais yn gofyn am ddymchwel adeilad allanol yng 

nghefn 7 Glandwr ac am ganiatâd i godi estyniad newydd, 

ynghyd ag addasu'r ffenestri presennol.  

Rydym wedi gweld sylwadau'r Gymdeithas Fictorianaidd, 

dyddiedig 15 Gorffennaf.  Rydym yn ategu'r sylwadau hyn ac 

yn gwrthwynebu'r cais.  Fel mae'r Comisiwn Brenhinol ar 
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Henebion Hynafol a Hanesyddol Cymru wedi cadarnhau, 

mae'r adeilad allanol presennol yn cyd-fynd â'r prif annedd.  

Byddai ei golli yn effeithio ar gymeriad yr annedd rhestredig 

Gradd II, ac ar y rhesdai y mae'n gysylltiedig ag ef.  Yn 

ogystal â hyn, mae'r estyniad newydd arfaethedig yn fwy na'r 

un presennol ac felly byddai ymddangosiad unffurf y rhesdai 

yn cael ei effeithio'n andwyol, yn yr un modd â golygfeydd 

tuag at yr adeilad.   

Yn ogystal, byddai'r addasiadau arfaethedig i'r ffenestri yn 

niweidiol i ddiddordeb arbennig y rhesdai.  Nid yw PVCu yn 

ddeunydd priodol ac nid oes cyfiawnhad wedi'i roi am golli 

ffenestri hanesyddol y tŷ.  

O ganlyniad, erfyniwn arnoch i wrthod y cais hwn a gweithio 

gyda'r ymgeisydd i ddarganfod datrysiad llai niweidiol. 

 

Y Grŵp Sioraidd: Heb eu derbyn 

 

Cymdeithas Diogelu 

Adeiladau Hynafol: 

Heb eu derbyn 

 

Cymdeithas Fictorianaidd: Rydym yn gwrthwynebu'r cais, a allai fod yn niweidiol i 

gymeriad ac ymddangosiad yr adeilad hwn sydd o bwys 

cenedlaethol a'r rhesdai y mae'n rhan ohono.   

Rhestrwyd Glandwr yn 2013 am ei ddiddordeb hanesyddol 

ac fel rhesdai dosbarth canol o ganol y 19eg ganrif sydd 

wedi'i gadw'n dda, ac yn sgil ei rinweddau esthetig a'i 

ddiddordeb pensaernïol arbennig penodol (adroddiad 

CADW, 2013).  Mae aml-liwiogrwydd y gwaith brics yn 

anarferol ac yn ddeniadol tu hwnt.  Mae arwyddocâd i'r 

adeilad hefyd gan ei fod yn un hynod nodedig - fel nifer o 

resdai - am ei gysondeb a'i gymeriad cydnaws.  Yn sgil ei 

leoliad ar ben y rhesdai, mae rhif saith yn benodol amlwg.  

Mae’r cais yn gofyn am ddymchwel adeilad allanol ac am 

ganiatâd i godi estyniad llawer mwy swmpus yn ei le.  Yn 

wir, byddai prif ran yr estyniad newydd yn ymestyn allan 

ymhell y tu hwnt i'r wal ar ben y rhesdai, gan aflunio pen 

dwyreiniol y rhesdai a chael effaith fawr ar y golygfeydd o'r 

adeilad a'i berthynas ffisegol a gweledol â'r traeth a'r môr - 

nododd CADW yn ei adroddiad yn 2013 bod rhain yn 

hanfodol i'w ddyluniad a'i ffurfwedd.  Byddai hefyd yn 

tanseilio cydbwysedd y rhesdai fel grŵp, gan erydu ei 

rinweddau arbennig.  Felly, rydym yn mynegi ein 

gwrthwynebiad cryf i'r elfen hon o'r cynigion.   

Yn ogystal, rydym yn gwrthwynebu'r cynnig i adnewyddu'r 

ffenestri hanesyddol a gosod unedau gwydr-dwbl yn eu lle.  

Gwydr dwbl - p'un a ydynt yn denau ai peidio - nid oes ei 

angen ac nid yw'n briodol mewn adeiladau hanesyddol, yn 

enwedig rhai megis Glandwr, sydd wedi'u rhestru am eu 

arwyddocâd Cenedlaethol. Yn ogystal â manylion ynghylch 

oedran, arddull ac adeiladwaith sy'n rhinweddau pwysig i'r 

ffenestri hanesyddol, mae ymddangosiad penodol a 

nodweddion esthetig ffenestri gwydr sengl yn hanfodol i'w 

diddordeb.  Ni all gwydr dwbl, o unrhyw fath, ail-greu'r 

rhinweddau arbennig hyn yn gywir. Yn yr un modd, rydym 

Tud. 67



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 17/10/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 
yn gwrthwynebu'n gryf i ffenestri uPVC, ac erbyn hyn 

cydnabyddir ei bod yn gwbl anaddas i'w defnyddio mewn 

strwythurau hanesyddol.   

Byddai gweithredu'r cynnig yn arwain at lefel uchel o niwed 

na ellir ei gyfiawnhau i arwyddocâd yr adeilad rhestredig, ei 

grŵp ehangach a'i osodiad.  Yng ngoleuni hyn, rydym yn 

gwrthwynebu'r cais ac yn erfyn arnoch i'w wrthod.  

 

Comisiwn Brenhinol 

Henebion Cymru: 

Ymateb dyddiedig 26 Mai 2016 

 

Mae cylch gorchwyl y Comisiwn Brenhinol yn caniatáu i ni 

roi sylwadau ar arwyddocâd hanesyddol a chyd-destun yr 

heneb neu'r strwythur ac ar ddigonolrwydd y cofnod neu fel 

arall, yn unig.  Cafodd 7 Glandwr ei restru am ei ddiddordeb 

arbennig fel rhan o resdai dosbarth canol o ganol Oes 

Fictoria.   Mae'r estyniad y bwriedir ei ddymchwel yn weddol 

hwyr ac nid oes llawer o ddiddordeb pensaernïol iddo.   Os 

cymeradwyir y cais, ni fydd angen i ni wneud cofnod 

arbennig o'r estyniad cyn dymchwel.    

 

Ymateb dyddiedig 20 Gorffennaf 2016 

 

Yn ddiweddar, derbyniais gopi o ymateb y Gymdeithas 

Fictorianaidd i'r cais hwn, ynghyd â sylwadau gan 

archeolegwyr, ac mae hyn wedi arwain at newid i'm 

sylwadau gwreiddiol, yn arbennig mewn perthynas â'r gegin 

yn yr adeilad allanol.  Bellach, mae'r dystiolaeth yn awgrymu 

bod yr adeilad allanol yn gydnaws â phrif ran y tŷ.  Dymunaf 

gyflwyno'r sylwadau diwygiedig a ganlyn:   

 

Mae cylch gorchwyl y Comisiwn Brenhinol yn caniatáu i ni 

roi sylwadau ar arwyddocâd hanesyddol a chyd-destun yr 

heneb neu'r strwythur ac ar ddigonolrwydd y cofnod neu fel 

arall, yn unig.  Cafodd 7 Glandwr ei restru am ei ddiddordeb 

arbennig fel rhan o resdai dosbarth canol o ganol Oes 

Fictoria.  Bydd angen rhoi ystyriaeth ofalus i'r adeilad allanol 

y bwriedir ei ddymchwel, ac sy'n rhan allweddol o'r adeilad 

rhestredig hwn.  Yn ogystal, bydd angen rhoi ystyriaeth 

ofalus i effaith yr estyniad mwy a newydd ar y rhesdai 

rhestredig.   

 

Os cymeradwyir y cais, ni fydd modd i ni wneud cofnod 

arbennig o'r estyniad cyn dymchwel.  Fodd bynnag, byddai'n 

briodol gofyn am amod cynllunio pe cymeradwyir y cais yn 

nodi y dylid gwneud cofnod o ansawdd uchel o'r adeilad cyn 

ei addasu er mwyn ei nodi yng Nghofnod Cenedlaethol 

Henebion Cymru (cofnod cyhoeddus y Comisiwn Brenhinol) 

 

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 materion 

cynllunio perthnasol: 

 

 Effaith y bwriad ar werth grŵp y rhesdai fel 
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adeiladau rhestredig 

 Gor-ddatblygiad o ran 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  

 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 

 Nodi’r 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 

 Effaith dymchwel yr adeiladau allanol a’r ffurf 

annerbyniol o godi’r estyniad newydd 

 Cyflwynwyd cynlluniau 3d yn dangos y bwriad a’r 

rhannau i’w dymchwel mewn cymhariaeth a’r 

estyniad newydd 

 Posibilrwydd o ystlumod o fewn yr adeilad 

 

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 ar 

wahân yn y dyfodol 

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

tir hwy 

 

Derbyniwyd sylwadau ychwanegol gan yr Asiant mewn 

ymateb i’r pryderon uchod: 

 Mae’r teras tybiwn wedi rhestru yn bennaf o ansawdd 

y blaen, ac ni ddylid y bwriad amharu cymeriad y 

cefn 

 Ni fydd yr estyniad cefn yn cael effaith gweledol ar y 

blaen 

 Nid yw Cadw wedi disgrifio estyniadau cefn fel 
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rheswm dros eu rhestru 

 Mae’r Comisiwn Brenhinol wedi datgan fod yr 

estyniadau cefn yn ychwanegiad hwyr heb lawer o 

ddiddordeb pensaernïol ac ni fydd angen cofnod cyn 

eu dymchwel 

 Nodi’r fy mod yn meddwl bod toeau’r “canted oriel 

windows” yn slabiau lechi ac nid plwm fel yn 

ddisgrifiad Cadw  

 Mae’r estyniadau cefn heb law am rifau 1 a 6 wedi 

dymchwel y simdde ar yr “off shoots” deulawr, mae 

rhifau 2 a 6 efo ffenestri upvc i’r cefn ac mae rhif 3 

efo ffenestr to modern. Mae’r waliau i gyd wedi 

rendro a phaentio 

 Bwriedir ail-ddefnyddio’r ffenestri sash upvc sydd yn 

bresennol o fewn yr adeilad, ond byddai’r ffenestri a 

drysau eraill o bren caled wedi paentio gyda’r 

manylion i’w gytuno gyda’r Swyddog Cadwraeth 

 Byddai gorffeniad allanol yr estyniad yn render (fel y 

gorffeniad presennol) ac nid yw’r adeiladwaith oddi 

tan yn berthnasol i’w edrychiad 

 Gan fod yr eiddo ar ochr y môr mae’n agored i 

dywydd garw, ac felly byddai waliau cafiti yn atal 

tamprwydd, ac yn galluogi gwelliannau thermol dros 

y waliau presennol 

 Nid yw’r materion tramwy yn fater cynllunio 

 

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 Rhestrwyd yr adeilad yma yn 2013 gan Cadw, ar ôl i’r perchennog presennol brynu’r 

eiddo a dechrau gwaith adfer. Y prif newid sydd wedi cymryd lle ar yr eiddo yw’r 

ffenestri, sef tynnwyd y ffenestri sash pren traddodiadol presennol o’r blaen, ochr a 

chefn yr eiddo a’u hamnewid gyda rhai sash o ddeunydd plastig, ac fe wnaethpwyd 

hyn cyn i’r adeilad gael ei restru ar 23 Fai 2013. Mae disgrifiad Cadw yn nodi’r 

rheswm dros restru’r teras yn ei gyfanrwydd fel a ganlyn:   

 

“listed  notwithstanding minor  later alterations for its special architectural interest 

as a well-preserved example of middle class housing of the mid-late C19. The terrace 

displays definite quality  and character in its overall architectural composition, use of 

materials and refinement of  detailing which all reflect the growing wealth and 

importance of Bangor as a trading centre in this period. The terrace is also of special 

historic interest for its connections with the maritime and industrial history of Wales: 

the various trade, professional and commercial interest of the C19 residents of the 

terrace reflect those connections. During the later C19 the slate industry of north-

west Wales was the leading world wide producer of slate and a dominant economic 

power in Wales. The nearby Porth Penrhyn was the course of export for slate from 

the Penrhyn Quarry, at the time one of the largest slate quarries in the world”. 

 

5.3 Mae’r disgrifiad yn nodi’r cefn fel y canlynol: 
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“rear elevation with 2 storey single width extensions and small pane sash windows, 

some original. The terrace (including rear outbuildings) is enclosed by a rubble wall 

to the rear, another rubble wall with access gate and steps divides the terrace (and 

the long front garden plots) from Garth Road and there is a sea wall to the east. 

There is a shared path to the front of the terrace, with low walled gardens 

immediately in front of each house and the long garden plots beyond”.  

 

5.4 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. Hefyd yn berthnasol i’r cais hwn 

mae polisi B1 o’r CDUG yn datgan  y gwrthodir cynigion i ddymchwel Adeiladau 

Rhestredig yn gyfan gwbl neu’n arwyddocaol, oni bai fod cyfiawnhad arbennig dros 

ben i wneud hynny. Mae polisi B1 wedyn yn nodi 5 maen prawf er mwyn asesu 

ceisiadau o’r fath. 

 

5.5 Fel y nodir uchod, mae cefndir y safle yn nodi fod gwaith wedi cymryd lle ar yr eiddo 

cyn i’w rhestru yn statudol mis mai 2013, fel amnewid y ffenestri pren sash am rhai 

sash plastig. Ni fwriedir unrhyw newidiadau allanol i flaen yr adeilad, nag ychwaith 

unrhyw addasiadau mewnol. 

 

5.6 Mae’r cais hwn yn gais adeilad rhestredig i ddymchwel rhan o estyniad deulawr cefn 

presennol ynghyd a’r adeilad allanol unllawr cefn, ac ymestyn y rhan deulawr 

presennol ac adeiladu estyniad unllawr newydd ar yr un safle. Bwriedir dymchwel 

rhan o’r estyniad 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. Mae’r estyniad 

deulawr presennol yn llyfn gyda llinell adeiladu’r prif eiddo ac yn mesur 3.3m o led. 

Bydd yr estyniad newydd yn lletach o 1.7m a byddai felly yn ymestyn allan heibio 

ochr yr eiddo. Byddai’r estyniad deulawr newydd yn cynnwys cegin ar y llawr daear 

ac ystafell wely ar y llawr cyntaf. Bwriedir gosod drysau llithro pren caled ar ochr 

dwyreiniol llawr daear sydd yn wynebu’r môr a fyddai’n arwain o’r gegin, gyda dwy 

ffenestr upvc ar y llawr cyntaf sydd i’w ail-leoli a’i ail-ddefnyddio o ran arall y tŷ. 

 

5.7 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. Mae’r adeilad allanol presennol 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. Mae toiled, a dwy ystafell yn ffurfio’r adeilad allanol 

presennol sydd heb eu  cysylltu yn fewnol gyda’r prif dy. Mae dau ddrws a ffenestr 

bren yn bodoli ar yr edrychiad dwyreiniol, ac un drws pren a mynediad ar wahân ar yr 

ochr gorllewinol, gyda dwy ffenestr to bychan a tho llechi. 

 

5.8 Bwriedir ail-godi’r adeilad allanol yn gyfan gwbl a’i gynnwys fel rhan o ystafelloedd 

byw'r tŷ drwy greu cegin ac ystafell bwyta gyda iwtiliti a baddon. Bydd rhan pen o’r 

estyniad yn cael ei ddefnyddio ar gyfer dibenion ystorfa. Bwriedir cadw un drws pren 

gwreiddiol ar yr ochr gorllewinol ynghyd a chau’r mynediad presennol i’r toiled er 

creu drws newydd, gyda ffenestr to o fath cadwraethol ar y pen. Ar yr ochr 

dwyreiniol bwriedir cadw un lleoliad drws pren gwreiddiol sydd ar y pen i’r ystorfa, a 

gosod un drws wydr a ffenestr fach  ar weddill yr estyniad a fydd yn edrych allan i’r 
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môr. Fel y nodi’r uchod, to “lean to” sydd yn bresennol ar yr adeilad allanol, a 

bwriedir newid hyn gyda tho brig llechi. 

 

5.9 Mae gofyn asesu'r egwyddor o ddymchwel adeiladau rhestredig yn gyfan gwbl neu 

yn arwyddocaol/sylweddol yng nghyd destun gofynion paragraff 91 o Gylchlythyr y 

Swyddfa Gymreig 61/96 a pholisi B1 o’r CDU sy’n ymwneud a dymchwel adeiladau 

rhestredig. Mae’r Cylchlythyr yn datgan: “Ni fyddai’r Ysgrifennydd Gwladol yn 

disgwyl i ganiatâd gael ei roi i ddymchwel unrhyw adeilad rhestredig yn gyfan gwbl 

neu’n sylweddol heb dystiolaeth glir ac argyhoeddiadol fod pob ymdrech wedi’i 

gwneud i gynnal y dibenion presennol”. 

 

 O asesu’r cais  uchod nid yw swyddogion yn ystyried fod y gwaith dymchwel i’r 

cefn yn dymchwel cyfan gwbl nac yn sylweddol fodd bynnag mae nifer o 

wrthwynebiadau wedi eu derbyn i’r agwedd yma o’r cais gan ymgynghorwyr statudol 

a gan y cyhoedd. Oherwydd anghytundeb barn rhwng yr ymgynghorwyr statudol a 

swyddogion am ran sylfaenol o’r bwriad ystyrir y byddai’n ddefnyddiol derbyn 

cadarnhad o resymau clir dros ddymchwel rhannau o’r adeilad ar y raddfa a ddangosir 

yn y cais neu fod yr asiant wedi ymateb i ofynion polisi B1 yn Datganiad Dylunio a 

Mynediad. I’r perwyl hyn gofynnwyd i’r asiant gyflwyno gwybodaeth / tystiolaeth i 

gyfiawnhau’r gwaith dymchwel yn hytrach nag addasu ac ymestyn yr adeilad. 

Derbyniwyd y wybodaeth yma  ar y 23 Fedi 2016 yn datgan y canlynol: 

 

1)  Nid yw’r cynlluniau arfaethedig yn dangos bwriad i ddymchwel yn gyfan gwbl 

nac yn arwyddocaol. 

2) Rhan o’r estyniad i gefn y ty a’r adeilad un llawr allanol sydd wedi ei nodi i’w 

dymchwel yn unig, nid oes bwriad gwneud dim i’r blaen. 

3) Yn ôl y Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru nid oes ganddynt wrthwynebiad i 

ddymchwel yr adeiladau allanol 

4) Nid oes nodweddion pensaernïol arbennig gyda’r adeiladau allanol, nid yw 

cyflwr y waliau presennol yn wych gyda chraciau sy’n awgrymu nad yw’r 

sylfeini mod cadarn a hynny a rhan o’r wal yn bolio. O edrych ar goed y to maent 

i’w gweld yn gyfoes a’r ty ei hun. 

5) Mae’r estyniad yma yn debyg fe dybiaf i lawer o’r adeiladau allanol tai yn yr 

ardal yma sydd heb eu cofrestru. 

6) Gweler llun y wal talcen bwriedir ei dymchwel gyda chyflwr gwael y gwaith 

cerrig cymharol fach, ac felly gyda mwy o fortar calch rhyngddynt, a'r gwaith 

bric. 

7) I gadw'r waliau a’u dod i fynnu at safon Rheolaeth Adeiladu byddai’n rhaid ail 

godi darnau o’r waliau, cloddio ac atgyfnerthu sylfeini, a gosod rendr a’r ynysu i 

du allan i’r waliau. 

 

Mae’r sylwadau sydd wedi eu derbyn gan yr asiant yn bennaf yn nodi cyflwr gwael y 

waliau presennol, a’r angen i wella perfformiad thermal y waliau er mwyn arbed ynni 

ac yn ogystal i atal tamprwydd. Ystyrir fod modd gwella perfformiad thermal y 

waliau mewn ffurf eraill heb orfod eu dymchwel yn ogystal ag atal tamprwydd. 

Nodi’r y pwyntiau mae’r asiant wedi eu gwneud am gyflwr y waliau, ond ni 

chyflwynwyd unrhyw dystiolaeth gadarn o gyflwr strwythurol y waliau (megis 

adroddiad strwythurol neu debyg) ac os oes  modd eu cynnal fel y mae yn hytrach 

na’u dymchwel. Mae’r grwpiau amwynder hefyd wedi cwestiynu pam fod rhaid 

dymchwel yr adeiladau cefn a pam na ellir eu haddasu. Ni ystyrir fod ymateb yr 

asiant wedi lleddfu’r pryderon hyn yn llawn. 

 

5.10 Pe bai bodlonrwydd fod cyfiawnhad derbyniol a chadarn wedi ei gyflwyno dros y 

gwaith dymchwel i’r cefn, bydd rhaid wedyn asesu’r estyniadau newydd o ran eu 
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maint a’u dyluniad o agwedd unrhyw effaith ar edrychiad a chymeriad yr adeilad 

rhestredig. Dywed paragraff 9, atodiad D o’r Cylchlythyr 61/96 “ni ddylai estyniadau 

modern ddominyddu’r adeilad sy’n bodoli o ran graddfa, deunydd na lleoliad”. 

Rhaid cofio fod yr adeilad allanol presennol yn ymestyn allan heibio llinell adeiladu’r 

prif eiddo, a pe caniateir y cais, y byddai’r estyniad newydd yn ymestyn allan 1.7m 

heibio’r llinell adeiladu, sef 0.4m yn fwy na’r presennol. O ystyried lleoliad yr 

adeilad fel tŷ pen, ni ystyrir y byddai’r cynnydd mewn lled heibio’r llinell adeiladu 

bresennol yn cael effaith arwyddocaol ar edrychiad na chymeriad yr adeilad 

rhestredig gan fod y maint yn eithaf bychan, ond hefyd ni ystyrir y byddai’n cyflwyno 

nodwedd newydd nac estron i’r safle. 

 

5.11 Mae sylwadau’r Grŵp Fictorianaidd yn datgan pryder dros ddymchwel yr adeilad 

allanol presennol a chodi estyniad newydd o “swmp arwyddocaol fwy”, ble bydd yr 

estyniad newydd hefyd yn “protrude well beyond the present end wall of the terrace”. 

Fel y nodir uchod, byddai’r estyniad cefn newydd yn ymestyn allan 0.4m yn fwy na’r 

maint presennol, ac ni ystyrir fod hyn yn faint sylweddol a fydd yn debygol o gael 

niwed arwyddocaol ar gymeriad pensaernïol neu hanesyddol arbennig yr adeilad 

rhestredig. Maent hefyd yn datgan y byddai’r estyniad newydd yn cael “major impact 

on views of the building and its physical and visual relationship with the beach and 

sea”. Fel y nodi’r uchod, ni ystyrir y byddai’r cynnydd diymhongar hyn yn weladwy 

iawn o bell, yn enwedig gan eu bod ond yn uwch o 0.1m yn unig. 

 

5.12 Mae pryderon hefyd wedi eu datgan am ddyluniad yr estyniad newydd, yn benodol y 

drysau llithro newydd a defnydd plastig mewn adeilad rhestredig. Fel y nodi’r uchod 

gyda chefndir y safle hwn, roedd ffenestri’r eiddo wedi eu hamnewid cyn i’r adeilad 

gael ei restru yn statudol. Felly nid yw’r materion o’r ffenestri plastig ar yr eiddo 

presennol yn ffurfio rhan o’r cais hwn. Fodd bynnag, mae’r ffenestri a drysau newydd 

a fwriedir eu gosod o fewn yr estyniadau newydd o ddeunydd pren caled, nid plastig 

fel y soniwyd yn rhai o’r  gwrthwynebiadau. Bwriedir ail-ddefnyddio dwy ffenestr 

bresennol ar ochr yr eiddo sydd o ddeunydd plastig, ond gan fod y rhain wedi eu 

gosod cyn i’r eiddo eu rhestru, nid oes unrhyw reolaeth dros yr hyn a welir ar y safle 

yn barod. Byddai’r ffenestri hyn yn cael eu gosod ar yr un edrychiad a’i gwelir yn 

bresennol ond ar wal yr estyniad yn hytrach na’r wal wreiddiol. Bwriedir gosod 

drysau llithro ar ochr yr estyniad newydd, a fydd o ddeunydd pren caled. Nid oes 

gwrthwynebiad i’r hyn mewn egwyddor gan eu bod yn ychwanegiad mewn estyniad 

newydd, heb drio copïo’r adeilad gwreiddiol. Byddai’r drysau newydd fodd bynnag 

o’r un maint a’r drysau presennol o fewn yr adeilad allanol a fydd yn benthyg 

nodweddion o’r adeilad presennol, heb fod yn rhy gyferbyniol. 

 

5.13 Yn olaf, derbyniwyd sawl gwrthwynebiad i’r ffens oherwydd y byddai’n rhannu’r 

ardd mewn dau, ynghyd  ag effaith y ffens ar y grisiau hanesyddol ger y môr. Mae’r 

ardd bresennol yma wedi ei lleoli ar ochr yr eiddo, gyda sied bresennol a grisiau 

hanesyddol yn arwain i lawr at y môr a hefyd hawl tramwy preifat sydd yn rhedeg 

drwy’r ardd. Rhaid cofio hefyd bod gardd arall yn bodoli ar y safle, sef o flaen y 

rhesdai. Bwriedir gosod ffens bren 1.8m o uchder ar hyd ochr yr eiddo a fydd yn 

gwahanu’r ardd a’r hawl tramwy breifat. Byddai’r ffens  yn cael ei chysylltu ag ochr 

yr eiddo wrth y blaen ac yn ymestyn ar hyd yr ochr i’r cefn. Byddai ffens 1.2m o 

uchder hefyd yn cael ei gosod yr ochr arall i’r ffens 1.8m a fydd mewn ffordd yn creu 

ffin bob ochr i’r hawl tramwy preifat. Bydd y ffens 1.2m wedi ei chodi ar ochr y môr 

o’r ardd, ynghyd a wal 1.8m o uchder ger y sied bresennol gyda drws fel mynediad. 

Byddai’r ffens yn golygu y bydd llwybr yn arwain drwy’r ardd i gadw’r hawl tramwy 

ond bydd hefyd yn sicrhau gardd breifat i’r eiddo. 
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5.14 Mae’r materion hawl tramwy yn fater preifat ac nid yn fater cynllunio, fodd bynnag 

mae’r mater o godi’r ffens yn fater i’w ystyried gyda’r cais yma. Byddai codi ffens 

1.8m o uchder a fydd yn cyffwrdd yr adeilad yn rhywbeth eithaf dros dro a all ei 

newid yn ôl yn y dyfodol heb amharu ar yr adeilad rhestredig. Bydd gosod y ffens yn 

golygu y bydd rhan o’r  llawr daear yr eiddo yn guddiedig o’r môr, ond mae llawer o 

goed eisoes yn bodoli ar y safle sydd yn golygu fod y rhan yma o’r eiddo yn 

guddiedig ac ni ystyrir y byddai’n  achosi niwed arwyddocaol i gymeriad pensaernïol 

nau hanesyddol arbennig yr adeilad rhestredig. 

 

5.15 Mae sylw hefyd wedi ei wneud ynglŷn â’r grisiau carreg sydd yn arwain o’r ardd i 

lawr at y môr. Mae’r gwrthwynebwyr yn datgan fod y rhain yn rhan o’r hawl tramwy 

preifat, ond mae’r asiant yn gwrth-ddweud hyn. Mater sifil fyddai hyn ac nid mater 

i’r cais hwn. Er hyn rhaid ystyried os byddai ffens 1.2m ar ben y grisiau yn cael 

effaith ar yr adeilad rhestredig/ei osodiad. Ni ystyrier fod y ffens yn annerbyniol o’r 

agwedd yma ac y gellir tynnu’r ffens ar unrhyw amser. Nid yw effaith y ffens ar 

fynediad preifat yn fater cynllunio ond yn fater sifil. 

 

5.16 Yn unol â gofynion Polisi B3 rhaid ystyried hefyd gweddill y rhesdai wrth asesu’r 

cais hwn, gan fod y rhesdai wedi eu rhestru fel grŵp rhestredig.. Er y bydd yr adeilad 

yn cael ei ymestyn, ystyrir y byddai’r estyniad yn parhau fel elfen israddol yng nghyd 

destun safle 7 Glandwr a’r teras yn ei gyfanrwydd. Ni fydd y maint na’r dyluniad yn 

annhebyg i’r hyn sydd eisoes yn bodoli ar y safle, ac wrth edrych ar gyd-destun y 

rhesdai o’r cefn gwelir fod rhediad tir ar hyd cen y teras yn mynd am i lawr h.y. yn 

disgyn o 1Glandwr i lawr hyd at 7 Glandwr. Ni ystyrir y byddai estyniad sy’n destun 

y bwriad allan o le nag allan o gymeriad gyda gweddill y teras a hynny oherwydd y 

rhediad tir a bod hyd gwrtil bob tŷ yn y teras yn cynyddu mewn hyd o rif un tuag rhif 

7. Ystyrir hefyd na fyddai’r bwriad yn debygol o amharu ar osodiad gweddill y 

rhesdai o gofio bod y cefn i gyd gyda waliau ffin eithaf uchel ac yn cuddio pob cwrtil 

o’r ffordd fynediad cyhoeddus tu cefn, ac felly mae llawer o'r edrychiadau cefn yn 

eithaf cuddiedig. Tra derbynnir fod edrychiad cefn y rhesdai yn ei gyfanrwydd yn 

weddol unffurf rhaid nodi fod amrywiaeth eisoes yn bodoli ac na ystyrir y byddai’r 

bwriad hwn yn creu nodwedd anghydnaws nac estron o’i ystyried yng nghyd destun y 

teras i gyd. Ni ystyrir felly fod y bwriad yn groes i Bolisi B3. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1  Fel crynodeb o’r asesiad uchod, ystyrir y gall yr egwyddor o ddymchwel ar y graddfa 

sy’n cael ei ddangos fel rhan o’r cais ac wedyn ymestyn/ail-godi’r estyniad cefn fod 

yn dderbyniol o safbwynt polisïau lleol a chenedlaethol a hynny er gwaethaf yr 

ymateb sydd wedi ei dderbyn gan rai o’r grwpiau statudol ac fel ymateb i’r cyfnod 

ymgynghori cyhoeddus. Oherwydd anghytundeb barn rhwng yr ymgynghorwyr 

statudol a swyddogion ystyrir y byddai’n ddefnyddiol derbyn cadarnhad o resymau 

clir dros ddymchwel rhannau o’r adeilad ar y raddfa a ddangosir yn y cais neu fod yr 

asiant wedi ymateb i ofynion polisi B1 yn Datganiad Dylunio a Mynediad. Er i 

swyddogion ofyn am y cyfiawnhad pellach yma a bod gwybodaeth bellach wedi ei 

dderbyn gan yr asiant ni ystyrir fod y dystiolaeth yma yn rhoi eglurhad/cyfiawnhad 

digonol am gyflwr strwythurol y waliau (e.e. ar ffurf adroddiad strwythurol neu 

debyg) ac os oes modd eu cynnal fel y mae yn hytrach na’u dymchwel.  Er Mae’r 

grwpiau amwynder hefyd wedi cwestiynu pam fod rhaid dymchwel yr adeiladau cefn 

a pam na ellir eu haddasu. 

 

 Ar y sail yma ystyrir felly y gall y bwriad gwrdd â gofynion Polisi B1 o’r CDUG a 

gofynion paragraff 91 o’r Cylchlythyr 61/96 sy’n ymwneud a thystiolaeth glir i 
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gyfiawnhau unrhyw waith dymchwel pe bai'r wybodaeth yma yn cael ei dderbyn ac 

yn dderbyniol i’r ACLL 

 

6.2 Pe bai’r cyfiawnhad uchod yn dderbyniol ystyrir fod maint a dyluniad yr estyniad 

newydd  hefyd yn dderbyniol ac yn cwrdd â gofynion polisïau B2 a B3 CDUG heb 

achosi niwed arwyddocaol i  edrychiad, cymeriad na gosodiad yr eiddo na’r 

rhesdai rhestredig cysylltiedig. Ystyrir hefyd ei fod yn cwrdd â  gofynion y 

Cylchlythyr 61/96. 

 

6.3 Y mater olaf i’w ystyried yw’r ffens o fewn yr ardd bresennol. Yn unol â’r asesiad 

uchod, ni ystyrir y bydd y ffens yn amharu’n sylweddol ar gymeriad na gosodiad yr 

adeilad rhestredig gan y bydd o fath strwythur yn gallu cael ei dynnu heb adael difrod 

i’r eiddo, nag ychwaith unrhyw effaith i’r grisiau cerrig presennol. Ystyrir felly ei fod 

yn cwrdd â gofynion polisïau B2, B3 o’r CDUG a’r Cylchlythyr 61/96. 

 

6.4 Wedi asesu’r uchod yn ei gyfanrwydd, ni ystyrir bod y bwriad yn dderbyniol yn ei 

ffurf bresennol gan nad oes unrhyw wybodaeth gadarn wedi ei gyflwyno i 

gyfiawnhau'r gwaith dymchwel o’r rhannau perthnasol o’r adeilad rhestredig a pham 

na all yr adeilad rhestredig presennol  gael ei addasu  ac ystyrir nad oes modd 

cymeradwyo’r cais heb y wybodaeth hon. 

 

6.5 Fel yr amlygwyd yn yr adroddiad hwn mae’r cais yma bellach yn destun apêl am 

ddiffyg penderfyniad ac er mwyn galluogi swyddogion i ymdrin â’r apêl honno mae 

gofyn i’r Pwyllgor gadarnhau ei safiad ynglŷn â’r cais (nad yw yn benderfyniad 

ffurfiol) ac awdurdodi swyddogion i gyflwyno achos yr apêl ar ran y Cyngor. 

Argymhellir felly fod y Pwyllgor yn dirprwyo’r hawl i swyddogion  i ymdrin â’r apêl 

am ddiffyg penderfyniad ac i gadarnhau mai barn y Cyngor fyddai i argymell 

gwrthod y cais oherwydd: 

 

 Ni chyflwynwyd gwybodaeth gadarn i gyfiawnhau’r gwaith dymchwel a pham na all 

yr adeilad rhestredig presennol gael ei addasu yn ei ffurf bresennol yn unol â’r cyngor 

a geir yng Nghylchlythyr y Swyddfa Gymreig 61/96 Cynllunio a’r Amgylchedd 

Hanesyddol: Adeiladau Hanesyddol ac  Ardaloedd Cadwraeth. 
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Cais Rhif: C15/0808/20/LL 

Dyddiad Cofrestru: 29/07/2015 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Y Felinheli 

Ward: Y Felinheli 

 

Bwriad: CAIS OL-WETHREDOL I GADW PONTŴN O FEWN Y CEI 

Lleoliad: MENAI MARINA, HEN GEI LLECHI, Y FELINHELI, GWYNEDD, LL56 4JN 

 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATAU GYDAG AMODAU   

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Gohiriwyd y cais ym Mhwyllgor 19 Hydref 2015 oherwydd gweithrediad y drefn 

siarad. Gohiriwyd y cais ym Mhwyllgor 9 Tachwedd 2015 oherwydd penderfyniad y 

Pwyllgor i ofyn am ddiweddariad i’r asesiad strwythurol. Derbyniwyd yr asesiad hwn 

ar 15 Ebrill 2016 ac ail-ymgynghorwyd. Gohiriwyd y cais ym Mhwyllgor 13 Mehefin 

2016 er mwyn cael barn peiriannydd strwythurol ar yr adroddiad peirianyddol a’r 

diweddariad a dderbyniwyd. Derbyniwyd y farn hon ar 24 Mehefin 2016 gan Reolwr 

Uned Dechnegol, Ymgynghoriaeth Gwynedd. Gohiriwyd y cais ym Mhwyllgor 5 

Medi 2016 er mwyn rhoi cyfle o 3 wythnos i’r gwrthwynebwyr gael amser i ddarparu 

a chyflwyno adroddiad peirianyddol eu hunain. Derbyniwyd yr adroddiad hwn ar 26 

Medi 2016 ac anfonwyd at Reolwr Uned Dechnegol, Ymgynghoriaeth Gwynedd am 

eu sylwadau.    

 

1.2 Mae’r cais hwn yn gais llawn ôl-weithredol i gadw pontŵn o fewn y cei. Mae’r 

pontŵn wedi lleoli ar y wal ogleddol ac yn mesur 30m o hyd a 2m o led. Mae wedi 

cysylltu â wal yr harbwr mewn 3 lleoliad gyda braced haearn a fydd yn gadael i’r 

pontŵn godi gyda’r llanw. Mae ysgol yn mynd i lawr y wal i ganol y pontŵn. Mae’r 

pontŵn wedi’i adeiladau allan o haearn a phren.    

 

1.3 Mae’r safle yn rhan o’r marina presennol sydd wedi ei leoli yn y Felinheli. Mae wal 

yr harbwr wedi ei restru fel adeilad rhestredig gradd II. Mae’r safle o fewn parth C2 

ardal llifogydd.  

 

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. 
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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. 

 

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 mwynderau’r ardal leol. 

 

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. 

 

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. 

 

Mae Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, sydd wrthi’n cael ei baratoi, yn 

destun Archwiliad Cyhoeddus ar hyn o bryd. Nid yw’n ystyriaeth cynllunio berthnasol ar hyn 

o bryd ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 

 

2.3 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 8, Ionawr 2016) 

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio 2016 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C01A/0292/20/LL Darparu pontynau a maes parcio i geir (cais adolygol) - Caniatáu 

4-1-2002 

 

3.2 C15/0603/20/CR Cais ôl-weithredol i gadw 3 giât gaeedig diogelwch - Caniatawyd 

gan Bwyllgor 7/9/15 ac anfonwyd at Cadw 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Heb eu derbyn 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Dim gwrthwynebiad mewn egwyddor, ond y sylwadau 

canlynol: 

 

 Dylai’r datblygiad hwn fod wedi cael trwydded 

forwrol gan CNC cyn ei osod, nid yw’r ddeddfwriaeth 

yn caniatáu ceisiadau ôl-weithredol. 
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 Ni chredir y byddai’r datblygiad yn cael effaith 

andwyol ar yr ardal o Gadwraeth Arbennig. 

 Awgrymir y byddai’r ymgeisydd yn paratoi cynllun 

paratoi gweithrediad llifogydd 

 

(Sylwadau gwreiddiol dal yn ddilys wedi derbyn yr ail-

ymgynghoriad) 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

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

derbyniwyd nifer uchel o wrthwynebiadau ar sail materion 

cynllunio perthnasol yn ymwneud gyda: 

 

 Effaith y pontŵn ar sefydlogrwydd y wal  

 Cyflwr y wal sydd yn eithaf bregus 

 Effaith o osod y pontŵn ar y wal a’r posibilrwydd o’r 

wal yn disgyn i’r môr gyda gerddi cefn y tai cyfagos 

 Y pwysigrwydd o gael adroddiad strwythurol 

annibynnol 

 

Yn ogystal, derbyniwyd sylwadau nad oeddent yn faterion 

cynllunio perthnasol: 

 

 Wedi codi heb ganiatâd 

 Materion Yswiriant 

 

Yn dilyn derbyn diweddariad i’r asesiad strwythurol ac ail-

ymgynghori derbyniwyd nifer o wrthwynebiadau ar yr 

asesiad yn cynnwys: 

 

 Yr asesiad yn hollol annigonol 

 Nid yw’r asesiad yn cyfeirio at y crac ar dop y wal 

 Nid yw’r asesiad yn cyfeirio at y cwympiad blaenorol 

 Nid yw’r asesiad yn cyfeirio at y materion llanw a’r 

effaith ar y pontŵn mewn lleoliad bregus 

 

Nid yw’r asesiad yn cyfeirio at y ffaith fod y pontŵn wedi ei 

chodi o’i safle yn y Gaeaf 

 

Yn dilyn derbyn y farn peiriannydd strwythurol ar yr 

adroddiad, derbyniwyd gwrthwynebiad yn nodi: 

 

 Gohiriwyd y cais er derbyn adroddiad manwl, 

ffeithiol a chynhwysfawr ar strwythur a chyflwr wal 

y marina 

 Nid yw’r farn ddiweddaraf yn cwrdd â’r gofynion 

hwn, ond yn adolygu ac ail-adrodd yr adroddiad. Nid 

oes cyfrifiadau manwl / gwybodaeth ar effaith y 

tonnau a’r tynnu ar y pontŵn cysylltiedig â’r wal 

 Ddim yn erbyn y pontŵn, ond awgrymir fod ffurf 

arall o’i osod, er mwyn bod yn dderbyniol i bawb 
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5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

5.1 Mae’r bwriad yn golygu cadw pontŵn sydd wedi lleoli ar y wal ogleddol wal yr 

harbwr ac yn mesur 30m o hyd a 2m o led ac wedi ei adeiladau allan o haearn a 

phren. Mae wedi cysylltu â wal yr harbwr mewn 3 lleoliad gyda braced haearn a 

fydd yn caniatáu i’r pontŵn godi a gostwng gyda’r llanw. Mae pontŵn mawr eisoes 

wedi cael caniatâd a’i osod o fewn yr harbwr, felly ni fydd y bwriad yn gosod 

unrhyw nodwedd newydd ar y safle. 

 

5.2 Nid oes unrhyw bryder o ran edrychiad na dyluniad y pontŵn gan ei fod yn debyg 

i’r pontŵn presennol sydd eisoes o fewn y safle, rhaid hefyd cofio mai defnydd 

marina sydd yn parhau ar y safle.  Ni ystyrir y bydd yn edrych yn estron o fewn yr 

harbwr nac ychwaith yn cael unrhyw effaith andwyol ar edrychiad na chymeriad y 

wal restredig. Ni ystyrir y byddai’r pontŵn yn cael unrhyw effaith andwyol ar 

fwynderau’r ardal nac ychwaith y trigolion cyfagos ac ystyrir ei fod yn 

cydymffurfio a gofynion polisi B2, B3, B22, B23, B24 a B25 o’r CDUG. 

 

5.3 Mae’r gwrthwynebiadau sydd wedi’u derbyn yn tynnu sylw at gyflwr wal yr harbwr 

a pha mor briodol yw gosod pontŵn ar wal ble mae rhannau ohoni wedi disgyn yn y 

gorffennol. Mae hyn yn codi’r pryder a yw’r wal yn strwythurol gadarn i allu cynnal 

pontŵn a’r llanw. Mae adroddiad peirianyddol  wedi ei gyflwyno gyda’r cais ac 

mae’n datgan nad yw gosod y pontŵn yn debygol o gael unrhyw effaith andwyol o 

safbwynt strwythur peirianyddol. 

 

5.4 Yn dilyn penderfyniad y Pwyllgor i ofyn am fwy o wybodaeth ac yn sgil hynny ein 

bod wedi derbyn diweddariad i’r asesiad strwythurol, ymgynghorwyd gyda Syrfëwr 

o fewn y Cyngor er mwyn derbyn cadarnhad fod yr adroddiad a dderbyniwyd yn 

addas ar gyfer ei bwrpas. Derbyniwyd ymateb gan Syrfewr o’r Cyngor oedd yn 

datgan: “Mae asesu cyflwr a chryfder strwythurwaith unigryw fel y wal hon yn faes 

arbenigol. Mae cwmni Richard Broun Associates yn arbenigwyr yn y maes - maent 

yn darparu arweiniad i ni fel Cyngor ar sefyllfaoedd tebyg ac rydym yn eu 

cydnabod fel Ymgynghorwyr cymwys,  dibynadwy a rhesymol eu barn. Ni allaf 

anghytuno gyda’u casgliadau yn yr achos yma. Yn ôl eu hadroddiad maent wedi 

archwilio’r wal ar ddau achlysur gwahanol gyda chyfnod o flwyddyn rhwng y ddau 

ymweliad. Mae eu casgliadau i weld yn hyderus ac nid ydynt yn annelwig nac yn 

codi unrhyw bryderon o sylwedd. Yn absenoldeb tystiolaeth arbenigol i’r 

gwrthwyneb, ni welaf unrhyw reswm i beidio â derbyn eu casgliadau a’u cyngor.” 

 

5.5 Gwelir o’r ymateb i’r cyfnod ymgynghori fod pryderon yn parhau am sefyllfa a 

chynnwys yr adroddiad diweddaraf sydd wedi ei dderbyn (cyfeirir at y sylwadau a 

dderbyniwyd yn Rhan 4 uchod). Fodd bynnag, nid oes tystiolaeth arbenigol wedi ei 

dderbyn sy’n datgan i’r gwrthwyneb ac felly nid oes rheswm i beidio derbyn y 

casgliadau a’r cyngor sydd wedi ei nodi yn adroddiad mwyaf diweddar Richard 

Broun Associates. Rhaid hefyd nodi fod y materion sy’n cael eu codi gan y rhai sy’n 

gwrthwynebu yn faterion tu hwnt i faterion cynllunio ac sydd o bosib yn faterion 

sifil. 

 

5.6 Yn dilyn gohiriad y Pwyllgor mis Mehefin er mwyn cael barn peiriannydd 

strwythurol ar yr adroddiad peirianyddol a’r diweddariad, derbyniwyd hwn gan 

arbenigwr o fewn adran Ymgynghoriaeth Gwynedd yn datgan fod casgliadau’r 

adroddiad peirianyddol yn rhesymol. Mae’n annog y bydd arolygiad cyson o’r 

strwythur yn fanteisiol er monitro’r cyflwr ac unrhyw ddirywiad yn y wal, os bydd 

dirywiad o gwbl, i’w gynnal gan y perchennog. 
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5.7 Yn dilyn gohiriad y Pwyllgor mis Medi 2016 er mwyn rhoi cyfle i’r gwrthwynebwyr 

gael amser i ddarparu a chyflwyno adroddiad peirianyddol eu hunain, derbyniwyd yr 

adroddiad hwn ar 26 Medi 2016. Arolwg gweledol yw’r hyn sydd wedi ei wneud, ac 

o fewn casgliad yr adroddiad hwn mae ARUP yn datgan“we would conclude that the 

wall with the attached pontoon, visually appears to be adequate”. O’r adroddiad 

newydd a gomisiynwyd gan y gwrthwynebwyr nid yw’n ymddangos fod cyflwr y wal 

mewn cyflwr drwg nag ychwaith o dan unrhyw fygythiad gan y pontŵn. Awgryma 

cwmni ARUP ddarparu modd o fonitro’r wal yn rheolaidd, fel mesuriadau lliniaru 

teg. Disgwylir sylwadau Ymgynghoriaeth Gwynedd cyn dyddiad y Pwyllgor ble 

adroddir y sylwadau ar lafar. Ni ystyrir fod cynnwys yr  adroddiad newydd wedi 

cyflwyno unrhyw dystiolaeth newydd ac felly nid yw’r argymhelliad wedi newid o’r 

ceisiadau blaenorol. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Mae’r pontŵn newydd yn gweddu i’r ardal o agwedd dyluniad ac edrychiad ac o’r 

safbwynt ei fod o fewn marina gweithredol. Nid oes oblygiadau ar edrychiad na 

chymeriad y strwythur rhestredig na mwynderau’r ardal na thrigolion cyfagos, ac 

mae’r adroddiad peirianyddol,  sydd wedi ei gyflwyno, gan gynnwys y diweddariad 

yn datgan cryfder y wal i allu cynnal y pontŵn hwn. Nid yw’r adroddiad gan gwmni 

ARUP a gomisiynwyd gan y gwrthwynebwyr yn cyflwyno unrhyw dystiolaeth i’r 

gwrthwyneb. Ystyrir  felly bod y bwriad yn  dderbyniol ac yn unol â pholisïau 

B2, B3, B22, B23, B24 a B25 CDUG. 

 

7. Argymhelliad:    Caniatáu gydag amod - 

 

1. Unol â’r cynlluniau 

 

Nodyn – Awgrymu fod perchennog y pontŵn yn monitro’r wal yn rheolaidd 
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Cais Rhif: C15/0807/20/CR 

Dyddiad Cofrestru: 29/07/2015 

Math y Cais: Caniatad Adeilad Rhestredig 

Cymuned: Y Felinheli 

Ward: Y Felinheli 

 

Bwriad: CAIS OL-WEITHREDOL I GADW PONTŴN O FEWN Y CEI 

Lleoliad: MENAI MARINA, HEN GEI LLECHI, Y FELINHELI, GWYNEDD, LL56 4JN 

 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATAU YN DDIAMODOL   

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Gohiriwyd y cais ym Mhwyllgor 19 Hydref 2015 oherwydd gweithrediad y drefn 

siarad. Gohiriwyd y cais ym Mhwyllgor 9 Tachwedd 2015 oherwydd sylwadau’r 

Pwyllgor yn gofyn am ddiweddariad i’r asesiad strwythurol. Derbyniwyd yr asesiad 

hwn ar 15 Ebrill 2016 ac ail-ymgynghorwyd a phawb. Gohiriwyd y cais ym 

Mhwyllgor 13 Mehefin 2016 er mwyn cael barn peiriannydd strwythurol ar yr 

adroddiad peirianyddol a’r diweddariad a dderbyniwyd. Derbyniwyd y farn hon ar 24 

Mehefin 2016 gan Reolwr Uned Dechnegol, Ymgynghoriaeth Gwynedd. Gohiriwyd 

y cais ym Mhwyllgor 5 Medi 2016 er mwyn rhoi cyfle o 3 wythnos i’r 

gwrthwynebwyr gael amser i ddarparu a chyflwyno adroddiad peirianyddol eu 

hunain. Derbyniwyd yr adroddiad hwn ar 26 Medi 2016 ac anfonwyd at Reolwr Uned 

Dechnegol, Ymgynghoriaeth Gwynedd am eu sylwadau.    

 

1.2 Mae’r cais hwn yn gais rhestredig ôl-weithredol i gadw pontŵn o fewn y cei. Mae’r 

pontŵn wedi ei leoli ar y wal ogleddol ac yn mesur 30m o hyd a 2m o led. Mae wedi 

cysylltu â wal yr harbwr mewn 3 lleoliad gyda braced haearn a fydd yn gadael i’r 

pontŵn godi gyda’r llanw. Mae ysgol yn mynd i lawr y wal at ganol y pontŵn. Mae’r 

pontŵn wedi’i adeiladau allan o haearn a phren.    

 

1.3 Mae’r safle yn rhan o’r marina presennol sydd wedi ei leoli yn y Felinheli. Mae wal 

yr harbwr wedi ei restru fel adeilad rhestredig gradd II. Mae’r safle o fewn parth C2 

ardal llifogydd.  

 

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. 
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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. 

 

Mae Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, sydd wrthi’n cael ei baratoi, 

yn destun Archwiliad Cyhoeddus ar hyn o bryd. Nid yw’n ystyriaeth cynllunio 

perthnasol ar hyn o bryd ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

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

Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C01A/0291/20/CR Darparu pontynau a maes parcio i geir (cais adolygol) - Caniatáu 

4-1-2002 

 

3.2 C15/0603/20/CR Cais ôl-weithredol i gadw 3 giât gaeedig diogelwch - Caniatawyd 

gan Bwyllgor 7/9/15 ac anfonwyd at Cadw 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Heb eu derbyn 

 

Cymdeithas Fictorianaidd Heb eu derbyn 

 

Comisiwn Brenhinol 

Henebion  Cymru 

Heb eu derbyn 

 

Cymdeithas Henebion 

Hynafol 

Heb eu derbyn 

 

Y Grŵp Sioraidd Heb eu derbyn 

 

Cyngor Archeolegol 

Prydeinig: 

Heb eu derbyn 

 

Cymdeithas Diogelu 

Adeiladau Hynafol:  

Heb eu derbyn 
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Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

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

derbyniwyd nifer uchel o wrthwynebiadau ar sail materion 

cynllunio perthnasol yn ymwneud gyda: 

 

 Effaith y pontŵn ar sefydlogrwydd y wal 

 Cyflwr y wal sydd yn eithaf bregus 

 Effaith o osod y pontŵn ar y wal a’r posibilrwydd o’r 

wal yn disgyn i’r môr gyda gerddi cefn y tai cyfagos 

 Y pwysigrwydd o gael adroddiad strwythurol 

annibynnol 

 

Yn ogystal, derbyniwyd sylwadau nad oeddent yn faterion 

cynllunio perthnasol: 

 Wedi codi heb ganiatâd 

 

Yn dilyn derbyn diweddariad i’r asesiad strwythurol ac ail-

ymgynghori derbyniwyd nifer o wrthwynebiadau ar yr 

asesiad yn cynnwys: 

 Yr asesiad yn hollol annigonol ac yn ddiffygiol mewn 

manylder 

 Nid yw’r asesiad yn cyfeirio at y crac ar dop y wal 

 Nid yw’r asesiad yn cyfeirio at y cwympiad blaenorol 

 Nid yw’r asesiad yn cyfeirio at y materion llanw a’r 

effaith ar y pontŵn mewn lleoliad bregus 

 Nid yw’r asesiad yn cyfeirio at y ffaith fod y pontŵn 

wedi ei chodi o’i safle yn y Gaeaf 

 

Yn dilyn derbyn y farn peiriannydd strwythurol ar yr 

adroddiad, derbyniwyd gwrthwynebiad yn nodi: 

 

 Gohiriwyd y cais er derbyn adroddiad manwl, 

ffeithiol a chynhwysfawr ar strwythur a chyflwr wal 

y marina 

 Nid yw’r farn ddiweddaraf yn cwrdd â’r gofynion 

hwn, ond yn adolygu ac ail-adrodd yr adroddiad. Nid 

oes cyfrifiadau manwl / gwybodaeth ar effaith y 

tonnau a’r tynnu ar y pontŵn cysylltiedig â’r wal 

 Ddim yn erbyn y pontŵn, ond awgrymir fod ffurf 

arall o’i osod, er mwyn bod yn dderbyniol i bawb 

 

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 
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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’r bwriad yn golygu cadw pontŵn sydd wedi ei leoli ar wal ogleddol wal yr 

harbwr ac yn mesur 30m o hyd a 2m o led ac wedi ei adeiladau allan o haearn a 

phren. Mae wedi cysylltu â wal yr harbwr mewn 3 lleoliad gyda braced haearn a fydd 

yn caniatáu i’r pontŵn godi a gostwng gyda’r llanw. Mae pontŵn mawr arall eisoes 

wedi cael caniatâd ac wedi cael ei osod o fewn yr harbwr, felly ni fydd y bwriad yn 

gosod unrhyw nodwedd newydd ar y safle. 

 

5.4 Nid oes unrhyw bryder parthed effaith y pontŵn ar edrychiad na chymeriad y 

strwythur rhestredig oherwydd ei fod yn gysylltiedig gyda defnydd hanesyddol y 

safle fel marina sydd eisoes yn parhau ar y safle.  Mae’n cydweddu a’r pontŵn 

presennol o fewn y safle ac ni fydd yn edrych yn estron o fewn yr harbwr ac 

oherwydd hyn ystyrir ei fod yn cydymffurfio a gofynion polisi B2 a B3 o’r CDUG. 

 

5.5 Mae’r gwrthwynebiadau wedi tynnu sylw at gyflwr wal yr harbwr a’r priodoldeb o 

osod pontŵn ar wal sydd gyda rhannau ohoni wedi disgyn yn y gorffennol. Mae hyn 

yn codi’r pryder a yw’r wal yn strwythurol gadarn i allu gwrthsefyll pontŵn a llanw. 

Mae adroddiad peirianyddol  wedi ei gyflwyno gyda’r cais ac mae’n datgan nad yw 

gosod y pontŵn wedi cael unrhyw effaith andwyol o agwedd strwythur peirianyddol. 

 

5.6 Yn dilyn penderfyniad y Pwyllgor i ofyn am fwy o wybodaeth ac yn sgil hynny ein 

bod wedi derbyn diweddariad i’r asesiad strwythurol, ymgynghorwyd gyda Syrfëwr o 

fewn y Cyngor er mwyn derbyn cadarnhad fod yr adroddiad a dderbyniwyd yn addas 

ar gyfer ei bwrpas. Derbyniwyd ymateb gan Syrfewr o’r Cyngor oedd yn datgan: 

“Mae asesu cyflwr a chryfder strwythurwaith unigryw fel y wal hon yn faes 

arbenigol. Mae cwmni Richard Broun Associates yn arbenigwyr yn y maes - maent 

yn darparu arweiniad i ni fel Cyngor ar sefyllfaoedd tebyg ac rydym yn eu cydnabod 

fel Ymgynghorwyr cymwys,  dibynadwy a rhesymol eu barn. Ni allaf anghytuno 

gyda’u casgliadau yn yr achos yma. Yn ôl eu hadroddiad maent wedi archwilio’r wal 

ar ddau achlysur gwahanol gyda chyfnod o flwyddyn rhwng y ddau ymweliad. Mae 

eu casgliadau i weld yn hyderus ac nid ydynt yn annelwig nac yn codi unrhyw 

bryderon o sylwedd. Yn absenoldeb tystiolaeth arbenigol i’r gwrthwyneb, ni welaf 

unrhyw reswm i beidio â derbyn eu casgliadau a’u cyngor.” 

 

5.7 Gwelir o’r ymateb i’r cyfnod ymgynghori fod pryderon yn parhau am sefyllfa a 

chynnwys yr adroddiad diweddaraf sydd wedi ei dderbyn (cyfeirir at y sylwadau a 

dderbyniwyd yn Rhan 4 uchod). Fodd bynnag, nid oes tystiolaeth arbenigol wedi ei 

dderbyn sy’n datgan i’r gwrthwyneb  ac felly nid oes rheswm i beidio derbyn y 

casgliadau a’r cyngor sydd wedi ei nodi yn adroddiad  mwyaf diweddar Richard 

Broun Associates. Rhaid hefyd nodi fod y materion sy’n cael eu codi  gan y rhai 

sy’n gwrthwynebu yn faterion tu hwnt i faterion cynllunio a chadwraethol ac sydd o 

bosib yn faterion sifil. 

 

5.8 Yn dilyn gohiriad y Pwyllgor mis Mehefin er mwyn cael barn peiriannydd 

strwythurol ar yr adroddiad peirianyddol a’r diweddariad, derbyniwyd hwn gan 

arbenigwr o fewn adran Ymgynghoriaeth Gwynedd yn datgan fod casgliadau’r 

adroddiad peirianyddol yn rhesymol. Mae’n annog y bydd arolygiad cyson o’r 

strwythur yn fanteisiol er monitro’r cyflwr ac unrhyw ddirywiad yn y wal, os bydd 

dirywiad o gwbl, i’w gynnal gan y perchennog. 
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5.9 Yn dilyn gohiriad y Pwyllgor mis Medi 2016 er mwyn rhoi cyfle i’r gwrthwynebwyr 

gael amser i ddarparu a chyflwyno adroddiad peirianyddol eu hunain, derbyniwyd yr 

adroddiad hwn ar 26 Medi 2016. Arolwg gweledol yw’r hyn sydd wedi ei wneud, ac 

o fewn casgliad yr adroddiad hwn mae ARUP yn datgan“we would conclude that the 

wall with the attached pontoon , visually appears to be adequate”.  O’r adroddiad 

newydd a gomisiynwyd gan y gwrthwynebwyr nid yw’n ymddangos fod cyflwr y wal 

mewn cyflwr drwg nag ychwaith o dan unrhyw fygythiad gan y pontŵn. Awgryma 

cwmni ARUP ddarparu modd o fonitro’r wal yn rheolaidd, fel mesuriadau  lliniaru 

teg. Disgwylir sylwadau Ymgynghoriaeth Gwynedd cyn dyddiad y Pwyllgor ble 

adroddir y sylwadau ar lafar. Ni ystyrir fod cynnwys yr adroddiad newydd wedi 

cyflwyno unrhyw dystiolaeth newydd ac felly nid yw’r argymhelliad wedi newid o’r 

ceisiadau blaenorol. 

 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Ni  ystyrir fod y pontŵn newydd yn rhy fawr nac allan o gymeriad o ystyried y safle 

yn ei gyfanrwydd. Nid oes oblygiadau ar edrychiad na chymeriad y strwythur 

rhestredig, ac mae’r adroddiad peirianyddol, gan gynnwys y diweddariad sydd wedi 

ei gyflwyno yn datgan cryfder y wal i allu cynnal y pontŵn hwn.  Nid yw’r adroddiad 

gan gwmni ARUP a gomisiynwyd gan y gwrthwynebwyr yn cyflwyno unrhyw 

dystiolaeth i’r gwrthwyneb. Ni ystyrir felly y byddai caniatáu’r cais yn cael effaith 

andwyol a’r edrychiad na chymeriad hanesyddol yr adeilad rhestredig na 

mwynderau’r ardal yn ehangach ac felly ystyrir fod y bwriad yn unol â pholisïau B2 a 

B3 CDUG. 

 

7. Argymhelliad:    Caniatáu yn ddarostyngedig i dderbyn cadarnhad Cadw. 

 

1. Unol â chynlluniau 

 Nodyn - Awgrymu fod perchennog y pontŵn yn monitro’r wal yn rheolaidd 
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Rhif:    7 
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Cais Rhif: C16/0329/18/LL 

Dyddiad Cofrestru: 31/03/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanddeiniolen 

Ward: Deiniolen 

 

Bwriad: CODI TRI TŶ ANNEDD DEULAWR AR WAHÂN A DATBLYGIADAU CYSYLLTIEDIG 

Lleoliad: TIR GYFERBYN POST OFFICE, CLWT Y BONT, CAERNARFON, GWYNEDD, LL55 

3DH 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATÁU GYDAG AMODAU   

 

1.  Disgrifiad: 
 

1.1  Gohiriwyd y cais yn y Pwyllgor Cynllunio dyddiedig 4 Gorffennaf, 2016, er mwyn 

cynnal ymweliad safle a gwirio rhai o’r ffigurau a gyflwynwyd i’r Pwyllgor. Fe’i 

gohiriwyd eto ym Mhwyllgor 5 Medi, 2016 er mwyn derbyn cyfiawnhad pellach pam 

nad oes elfen o dai fforddiadwy yn rhan o’r cynnig. 

 

1.2 Mae hwn yn gais i godi tri thŷ deulawr ar wahân ar safle tir llwyd ar gyrion Clwt y 

Bont sy’n rhan o bentref ddiffiniedig dan Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd. 

 

1.3 Mae safle’r cais ar dir garw, a’i defnyddiwyd yn y gorffennol fel safle parcio yn 

bennaf ar gyfer defnyddwyr y Swyddfa Bost (sydd yn awr ar gau), sydd wedi’i leoli 

yn union gyferbyn. Mae peth parcio preifat yn parhau i ddigwydd yno er i’r rhan 

fwyaf o’r safle fod yn wag gyda thyfiant garw yn dechrau ei orchuddio. Ymddengys 

i’r safle fod wedi ei greu trwy fewnlenwi deunydd yn y gorffennol i greu platfform 

gwastad oddeutu 60m x 30m gyda llethrau serth yn disgyn o’r tir ar dair ochr. 

 

1.4 Mae’n fwriad codi tri thŷ deulawr gyda phedair llofft ar y safle ar gyfer y farchnad 

agored. Fe fyddai’r tai yn 7.1m o uchder gyda thoeau brig, fodd bynnag nid yw’r cais 

yn cynnwys manylion y deunyddiau allanol a fwriedir eu defnyddio. Fe fyddai 

mynedfa ar wahân i’r tri eiddo ac fe fyddai pob un yn arwain at ffordd ddi-ddosbarth 

sy’n gwasanaethu nifer o anheddau. Fe fydd llwybr droed newydd yn cael ei greu ar 

hyd blaen y safle. 

 

1.5 Mae’r safle o fewn ffin ddatblygu pentref Clwt y Bont fel y’i diffinnir gan Gynllun 

Datblygu Unedol Gwynedd a saif hefyd o fewn Tirlun o Ddiddordeb Hanesyddol 

Eithriadol Dinorwig.  

 

1.6 Yn ogystal â’r ffurflen gais a chynlluniau arferol fe gyflwynwyd yr wybodaeth isod 

gyda’r cais : 

 Datganiad Dyluniad a Mynediad 

 Datganiad Cynllunio Cefnogol 

 Cyfrifiadau Hyfywdra 

 

 

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 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 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 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 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 B28 - TIR ANSEFYDLOG 

Gwrthod cynigion ar dir ansefydlog neu ar dir cyfagos oni bai y gellir bodloni cyfres o feini 

prawf sy’n anelu i osgoi niwed i’r datblygiad a sefydlogrwydd tir cyfagos. 

 

POLISI B30 - TIROEDD NEU ADEILADAU SYDD WEDI EU LLYGRU 

Sicrhau fod cynigion i ddatblygu tir neu adeilad wedi ei lygru yn cael eu gwrthod oni bai 

gellir cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu i reoli’r llygredd neu gyfyngu arno. 

 

POLISI B35 - OSGOI RHYWOGAETHAU YMWTHIOL RHAG LLEDAENU 

Sicrhau bod mesurau i drin â rhywogaeth ymwthiol yn cael eu gweithredu, lle mae datblygiad 

yn golygu aflonyddu ar bridd wedi ei halogi ganddo.  

 

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 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 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.  

 

Mae Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, sydd wrthi’n cael ei baratoi, yn 

destun Archwiliad Cyhoeddus ar hyn o bryd. Nid yw’n ystyriaeth cynllunio perthnasol ar hyn 

o bryd ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 

 

2.3 Polisïau Cenedlaethol: 

 TAN 12 Dylunio 

 Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 8) Ionawr, 2016 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

3.1 C04A/0128/18/AM - CAIS AMLINELLOL I ADEILADU 4 TŶ : Gwrthodwyd 

07/04/04 – Rhesymau gwrthod ar y sail nad oedd y safle wedi ei gynnwys o fewn ffin 

ddatblygu yng Nghynllun Datblygu Arfon Wledig 

 

3.2 3/18/145 - CAIS AMLINELLOL AM DDATBLYGIAD ANHEDDOL : Caniatawyd 

28/04/76 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Dim gwrthwynebiad 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad – Awgrymu amodau safonol 

 

Dŵr Cymru: Sylwadau - cynnig amod a chyngor safonol 

 

Uned Bioamrywiaeth: Sylwadau – angen amodau ynghylch trin llysiau’r dial, 

amddiffyn adar sy’n nythu ac i ail-blannu unrhyw goed a’u 

collir. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Dim gwrthwynebiad - cynnig cyngor safonol 

 

Uned Strategol Tai : Sylwadau – Fe fyddai’r cynnig yn cyfarch anghenion lleol. 

Gofynnir i 1 allan o’r 3 eiddo fod yn uned fforddiadwy. 
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Byddai angen ystyried rhoi disgownt o 25% ar bris y 

farchnad. 

 

Gwasanaeth Gwarchod y 

Cyhoedd : 

 

Sylwadau - Mae cofnodion am sbwriel yn cael ei ddympio yn 

achlysurol, ceir wedi’u gadael yn anghyfreithlon (abandoned 

vehicles) a llosgi gwastraff ar y safle. Nid oes unrhyw gofnod 

fod hen domen gwastraff ar y safle ac nid oes unrhyw ran o’r 

safle ar y gofrestr tir llygredig. Nid yw’r safle yma ar y rhestr 

ymchwil asesu risg Tir Llygredig . 

Cyfrifoldeb y datblygwr yw sicrhau bod y tir yn addas ar 

gyfer y datblygiad arfaethedig - argymhellir eu bod yn 

ymgymryd ag archwiliad desg i asesu’r risg o lygredd ar y 

safle ar gyfer y datblygiad arfaethedig. Pe byddai’r archwiliad 

desg yn dangos fod angen gweithrediad pellach, bydd angen 

cytuno unrhyw fesurau rhagofalus ac/neu adferol cyn 

dechrau’r datblygiad.   

 

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

Mae’r cyfnod hysbysebu wedi dod i ben a derbyniwyd 

gohebiaeth yn cynnwys y sylwadau isod yn codi 

gwrthwynebiadau ar sail materion cynllunio dilys: 

 Cysgodi eiddo preswyl eraill. 

 Effaith ar breifatrwydd yr eiddo sydd gyferbyn. 

 Pryderon ynghylch diogelwch ar y briffordd gul sy’n 

mynd heibio. 

 Pryderon ynghylch sefydlogrwydd y tir. 

 Bod llysiau’r dial yn tyfu ar y safle. 

 Bod posibilrwydd o lygru’r afon gyfagos wrth 

ymgymryd â gwaith ar y safle. 

 Byddai’r cynllun yn or-ddatblygiad o’r safle. 

 Mae perygl bydd niwed i ardd cymdogion petai tyllu’n 

digwydd ar y safle. 

 Nid yw dyluniadau’r tai arfaethedig yn gweddu gyda 

chymeriad tai traddodiadol y pentref. 

 Fe fyddai’r datblygiad yn niweidiol i fwynhad 

trigolion presennol o’r Dirwedd Hanesyddol. 

Yn ogystal derbyniwyd y sylwadau isod nad ydynt yn 

ystyriaethau cynllunio dilys : 

 Nid ydyw’r safle’n cael ei ddefnyddio ar gyfer parcio 

fel yr honnir yn y cais. 

 Nid yw’r cynlluniau a gyflwynwyd yn rhoi gwir 

argraff o’r datblygiad. 

 Nid oes unrhyw broblemau troseddu presennol yn 

deillio o’r safle ac felly ni ellid honni y byddai’r 

datblygiad yn fuddiol o safbwynt atal troseddu. 

 Nid yw’r cynlluniau a gyflwynwyd yn gywir o 

safbwynt eu graddfa. 

 Fe ddylid defnyddio’r safle i leddfu ar broblemau 

parcio’r pentref. 

 Mae safleoedd eraill o fewn y gymuned a fyddai’n fwy 

buddiol o safbwynt darparu tai (gan gynnwys tai 

fforddiadwy) 

  Bydd prisiau’r tai allan o gyrraedd trigolion lleol. 
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5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Tai fforddiadwy 

 

5.1 Mae Polisi CH4 y Cynllun Datblygu Unedol yn datgan mewn egwyddor y caniateir 

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

ffiniau datblygu pentrefi os gellir cydymffurfio â holl bolisïau perthnasol y Cynllun 

a’r 3 maen prawf sy’n ffurfio rhan o’r Polisi. Mae 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 penodol hwn. 

 

5.2 Credir mai’r ddau brif ystyriaeth o ran hyfywdra’r cynllun, yn enwedig o ran ystyried 

darpariaeth tai fforddiadwy posibl, yw'r gost adeiladu a'r gwerthoedd marchnad 

debygol ar gyfer yr unedau arfaethedig. Mae'r ymgeiswyr yn dangos gwerth y 

farchnad o hyd at £200,000 am bob annedd. Nodir bod diweddariad i “Astudiaeth 

Hyfywdra Tai Fforddiadwy Cynghorau Sir Gwynedd ac Ynys Môn' (Ebrill 2016) yn 

datgan bod cost nodweddiadol tŷ ar wahân gyda thair ystafell wely yn  'Ardal 

Arfordir Gorllewinol ac Arfon Wledig  (h.y. yr ardal lle y lleolir Clwt-y-Bont) yn 

£204,000. Fe dderbynnir felly fod y ffigwr o £ 200,000 a roddwyd ar gyfer pob uned 

yn ffigwr rhesymol a phriodol. 

 

5.3 Yn ail, mae’r gost adeiladu yn ystyriaeth hanfodol bwysig ynghylch hyfywdra 

unrhyw gynllun a'i botensial ar gyfer darparu tai fforddiadwy. Dengys ymgynghoriad 

gydag Uned Eiddo Cyngor Gwynedd bod y gost adeiladu a ddangoswyd gan yr 

ymgeisydd yn briodol yn yr achos hwn ac yn gyson â datblygiadau eraill yn lleol. 

Mae’n bwysig hefyd cofio, oherwydd cyfyngiadau’r safle o safbwynt mynediad 

priffyrdd, nad ydyw’n bosibl datblygu’r safle i’w lawn botensial gyda dwysedd y 

datblygiad a gynhigir yn 18 tŷ yr hectar yn hytrach na’r 30 tŷ yr hectar a’i 

hargymhellir gan y CDU. Oni bai am y cyfyngiad hwnnw fe fyddai wedi bod yn 

bosibl ceisio adeiladu rhagor o unedau ar y safle a fyddai wedyn yn rhoi rhagor o 

gyfle er sicrhau unedau fforddiadwy. 

 

5.4 Fe fu’r ffigurau a ddarparwyd gan yr ymgeisydd yn destun dadansoddiad gan yr Uned 

Polisi Cynllunio ar y Cyd yn defnyddio methodoleg safonol ar gyfer asesu hyfywdra 

datblygiadau tai arfaethedig a daeth hwn i’r casgliad na fyddai'r datblygiad hwn yn 

hyfyw yn economaidd pe bai'n cynnwys elfen o dai fforddiadwy.  

 

5.5 Yn sgil y drafodaeth ym Mhwyllgor Cynllunio mis Gorffennaf fe geisiwyd cadarnhad 

bellach ynghylch dilysrwydd y ffigwr o £205,000 a roddwyd ar gyfer tŷ o’r fath hwn 

yn ardal Clwt y Bont. Mae’r ffigwr hwn  yn deillio o Astudiaeth Hyfywedd Tai 

Fforddiadwy Cynghorau Sir Gwynedd ac Ynys Môn (mewn perthynas â’r gwaith o 

baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd). Cafodd yr Astudiaeth wreiddiol ei 

gyhoeddi yn 2013 gyda diweddariad yn 2014 a 2016. Mae’r Astudiaeth hon yn 

ystyried gwybodaeth gan y Gofrestrfa Dir dros gyfnod o 3 mlynedd (yn seiliedig ar 

sectorau cod post) er mwyn sefydlu is-farchnadoedd prisiau tai gyda nodweddion 

tebyg. Cadarnhawyd yr is-farchnadoedd hyn drwy drafodaeth gyda’r Uned Bolisi 

Cynllunio ar y Cyd ac mewn gweithdy a gynhaliwyd gyda rhanddeiliaid. Cafodd yr 

astudiaeth hon ei gyhoeddi yn wreiddiol yn 2013, ble nodwyd y ffigwr o £205,000 fel 

pris tŷ ar wahân o’r newydd gyda 3 ystafell wely yn is-farchnad ‘Arfordir 

Gorllewinol ac Arfon Wledig’ (ble lleolir y safle hwn). Mae’r diweddariad 2016 wedi 

nodi ffigwr o £204,000.  
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5.6 Ni chredir ei fod yn bosib cael gwybodaeth hynod benodol ar gyfer pris y math 

arbennig hwn o eiddo yn Neiniolen neu Glwt y Bont. Mae hyn ar sail y ffaith bod yr 

ardal yn un sydd mor benodol ac felly byddai maint y sampl h.y. pob eiddo newydd 

ar wahân gyda 3 ystafell wely, yn rhy fychan (yn enwedig felly dros gyfnod amser 

derbyniol). Ni ellir dod i gasgliad cadarn wrth ystyried sampl mor fychan. 

 

5.7 Er gwaetha’r uchod, mae cwestiwn yn parhau o ran pa mor hyfyw fyddai darparu 

uned fforddiadwy ar y safle hwn oherwydd dengys methodoleg safonol y Cyngor y 

byddai’r gwerth gweddilliol yn isel hyd yn oed gyda’r pris uchaf a nodir uchod (h.y. 

£205,000). 

 

5.8 Ar sail yr uchod fe ystyrir fod y cais yn unol ag egwyddorion  polisi CH4 CDUG a 

bod rheswm teilwng i beidio â darparu tŷ fforddiadwy yn yr achos penodol hwn. 

 

Egwyddor gyffredinol y datblygiad  

 

5.9 Mae polisi C1 o Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn hyrwyddo lleoli 

datblygiadau newydd ar dir o fewn ffiniau datblygu trefi a phentrefi neu o fewn ffurf 

ddatblygedig pentrefi gwledig gan ddatgan mai dyma fydd y prif ffocws ar gyfer 

datblygiadau newydd. Yn yr achos yma mae’r safle wedi ei leoli o fewn ffin 

ddatblygu diffiniedig pentref Deiniolen a Chlwt y Bont ac felly mae’r bwriad yn 

cydymffurfio a gofynion y polisi yma. 

 

5.10 Mae polisi C3 yn annog ailddefnyddio safleoedd a ddefnyddiwyd o’r blaen gan roi 

blaenoriaeth i ail-ddefnyddio tir a ddefnyddiwyd o’r blaen o fewn neu o gwmpas 

ffiniau datblygu. Yn yr achos hwn, mae’r safle yn dir llwyd sydd wedi ei leoli o fewn 

ffin ddatblygu ac felly mae’n cwrdd ag egwyddor gyffredinol y polisi hwn. Wedi 

dweud hynny mae’r polisi yn mynd yn ei flaen i amlygu y dylai unrhyw safle o’r fath 

fod yn addas i’w ddatblygu ac yn cyd-fynd ag amcanion a strategaeth ddatblygu’r sir. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.11 Mae’r bwriad yn cynnwys codi tri thŷ annedd deulawr gydag uchder o 7.1m ar ddarn 

o dir llwyd sydd wedi ei leoli o fewn ffin ddiffiniedig “pentref” Deiniolen a Chlwt y 

Bont.  Mae’r safle ar draws y ffordd i sawl tŷ gan gynnwys rhes o dai deulawr sy’n 

cynnwys eiddo’r ymgeisydd. Mae’r tri ochr i’r safle nad ydynt yn wynebu’r ffordd 

wedi eu ffinio gan lethrau serth y tir sydd wedi ei fewnlenwi ac felly saif y safle yn 

sylweddol uwch na’r tir o’i amgylch sy’n cynnwys gardd tŷ Porth Noddfa, i’r de-

ddwyrain a’r maes chwarae cyhoeddus sydd i’r de. 

 

5.12 Fe fyddai datblygu tai ar y safle hwn yn anorfod yn cael effaith weledol ar y 

golygfeydd o’r tai sydd ar yr ochr arall i’r ffordd, sydd ar hyn o bryd yn mwynhau 

golygfeydd di-dor o gefn gwlad. Wedi dweud hynny nid yw’r golled o olygfa breifat 

ynddo’i hun yn rheswm gwrthod cais cynllunio ac o ystyried dwysedd eithaf isel y 

datblygiad, gyda thri thŷ unigol oddeutu 8m ar wahân, fe fydd rhai golygfeydd agored 

yn parhau ar draws y safle ac, o ystyried y byddai o leiaf 15m rhwng y tai a fyddai 

gyferbyn a’i gilydd,  ni ystyrir y byddai’r datblygiad newydd yn ormesol i’r trigolion 

presennol. Yn ogystal, o ystyried natur drefol y safle a'r pellter sydd rhwng yr 

adeiladau, ni ystyrir bydd gor-edrych annerbyniol rhwng yr eiddo hwn yn deillio o'r 

datblygiad. 

 

5.13 O safbwynt yr effaith ar eiddo Porth Noddfa, fe fyddai’r tŷ newydd agosaf 8m o ffin 

cwrtil yr eiddo hwnnw ond ar lefel sylweddol uwch na chwrtil yr eiddo. Wrth 

dderbyn na fyddai ffenestri ochr yn goredrych cwrtil Porth Noddfa, fe ystyrir y buasai 
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perygl goredrych o ardd gefn y tŷ newydd. Fe ddengys y cynlluniau fod bwriad 

plannu gwrych eithaf sylweddol rhwng y ddau eiddo ac fe ystyrir y dylai unrhyw 

ganiatâd cynllunio gynnwys amod priodol er sicrhau hyn. Yn ogystal, er diogelu 

preifatrwydd Porth Noddfa, fe ystyrir y byddai’n briodol gosod amod i godi ffens 2m 

o uchder na ellid gweld trwyddo o amgylch ffiniau de gorllewinol a de ddwyreiniol y 

tŷ a fyddai ym mhen de dwyreiniol y safle (ar ben y llethr).  Gan y byddai’r rhan 

fwyaf o gwrtil Porth Noddfa i’r de o’r tŷ newydd, ni ystyrir y buasai effeithiau 

cysgodi neu golled goleuni annerbyniol ar yr eiddo. 

 

5.14 O ystyried yr uchod fe gredir na fyddai’r datblygiad yn cael effeithiau niweidiol 

annerbyniol ar fwynderau cymdogion na’r gymuned yn gyffredinol ac felly bod y 

datblygiad yn dderbyniol dan bolisi B23 y CDU. 

 

Sefydlogrwydd y tir a Llygredd 

 

5.15 Mae polisi B28 y CDU yn annog gwrthod cynigion ar dir ansefydlog ac mae sawl 

gwrthwynebydd yn honni bod y safle hwn yn lleoliad o’r fath. Yn ogystal mae 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 oes unrhyw dystiolaeth gadarn 

wedi ei chyflwyno i gefnogi'r honiadau o ansefydlogrwydd y tir nac o unrhyw 

beryglon llygredd ac nid oes unrhyw un o'r asiantaethau swyddogol a ymgynghorwyd 

a hwy wedi codi'r materion hyn. Fe fyddai'n rhaid i unrhyw ddatblygiad fynd drwy'r 

broses Rheolaeth Adeiladu er sicrhau ei ddiogelwch ac yn y pendraw, mater i'r 

datblygwr ydyw sicrhau bod gwaith adeiladu'n cael ei gwblhau mewn modd diogel ac 

nad oes niwed i eiddo cymdogion yn deillio o’r datblygiad. Mae hefyd system 

reolaethol ar wahân ar gyfer rheolaeth llygredd a bydd yn ofynnol i’r datblygwyr 

weithredu’n gyson a’r rheoliadau hynny. 

 

5.16 Er galluogi asesiad o unrhyw gynlluniau manwl ar gyfer yr ymdriniaeth o ymylon y 

safle fe gredir y byddai’n rhesymol gosod amod yn gofyn cytuno manylion unrhyw 

waith peirianyddol sy’n ymwneud a newid lefelau unrhyw ran o’r safle yn enwedig yr 

ymdriniaeth o’r ffiniau. 

 

Dyluniad a deunyddiau 

 

5.17 Mae amrywiaeth o ddyluniadau tai yn y cyffiniau, tai par a thai mewn terasau bychain 

yn bennaf, gyda’r rhan fwyaf o adeiladau’r cyffiniau yn rhai deulawr. Ystyrir fod 

maint y tai a gynhigir yn gyson gyda graddfa datblygiadau eraill yn lleol. O safbwynt 

dyluniad, er na fyddent yn dai o’r un cymeriad a nifer o’r tai mwy traddodiadol yn y 

pentref, nid oes cysondeb yn nyluniad y tai yng nghyffiniau’r safle ac nid oes 

cymeriad pensaernïol arbennig i’r ardal. Ymddengys i’r tai yng nghyffiniau’r safle 

gael eu datblygu yn unol â phensaernïaeth gyfredol y cyfnod ac fe gredir bod y 

dyluniad a gynhigir yn bensaernïaeth nodweddiadol o’r cyfnod hwn ac maent y math 

o dai sydd wedi eu cynllunio i gwrdd â gofynion y farchnad gyfoes tra’n cynnwys 

rhai elfennau traddodiadol megis toeau brig llechi a pheth gwaith carreg allanol (a’u 

dangosir ar yr edrychiadau dangosol ond sydd angen eu cadarnhau trwy amod). 

Ystyrir felly bod  dyluniad a deunyddiau’r tai  arfaethedig yn dderbyniol ar gyfer y 

safle ac na fyddent yn niweidiol i fwynderau gweledol y gymdogaeth. 

 

5.18 Fe ystyrir felly bod y cais yn gyson gyda gofynion polisïau B22 a B25 y CDU. 
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Effaith ar Dirweddau Dynodedig 

 

5.19 Fe ystyrir, oherwydd natur ddatblygedig yr ardal a'r ffaith bod dyluniad a 

deunyddiau'r tai newydd yn gweddu mewn modd derbyniol i'r safle, ni fyddai'r 

datblygiad yn niweidiol i ansawdd y Dirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol 

ddynodedig ac felly fe fyddai'r cynnig yn gydnaws gyda Pholisi B12 y CDU. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.20 Mae polisïau CH33 a CH36 o’r Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn ymwneud ag 

asesu effaith cynigion ar ddiogelwch ffyrdd a strydoedd, ynghyd a darparu 

cyfleusterau parcio preifat. 

 

5.21 Mae’r Uned Trafnidiaeth wedi cadarnhau fod y ddarpariaeth barcio yn ddigonol ar 

gyfer y bwriad a bod y mynedfeydd yn briodol yn ddarostyngedig ar amodau’n 

sicrhau y gweithredir yr hyn a ddangosir ar y cynlluniau ac y darperir llwybr troed o 

flaen y datblygiad. O sicrhau'r uchod ni fyddai gan yr Uned Trafnidiaeth unrhyw 

wrthwynebiad ar sail diogelwch ffyrdd a strydoedd ac fe ystyrir felly fod y bwriad yn 

cydymffurfio a pholisïau CH33 a CH36 o’r Cynllun Datblygu Unedol. 

 

Materion Bioamrywiaeth 

 

5.22 Er mwyn amddiffyn rhywogaethau adar sy'n nythu ar y safle mae'r Uned 

Bioamrywiaeth yn awgrymu gosod amod i atal clirio unrhyw dyfiant o'r safle yn 

ystod y tymor nythu adar. Yn ogystal, awgrymir y dylid plannu coed newydd i 

ddigolledu unrhyw goed a gollir yn ystod y datblygiad. Fe fyddai gosod amod yn 

mynnu cyflwyno cynllun ail-blannu yn ogystal â chynllun tirweddu cyn dechrau ar 

unrhyw ddatblygiad yn goresgyn y pryder hwn. Fe ystyrir, o ddilyn y camau uchod y  

byddai’r datblygiad yn cyd-fynd ag amcanion polisi B21 y CDU. 

 

Rhywogaethau ymwthiol 

 

5.23 Mae’r Uned Bioamrywiaeth wedi nodi bod llysiau'r dial (Japanese Knotweed) yn tyfu 

ar y safle. Er sicrhau ei fod yn cael ei waredu'n llwyr, mae angen amod i gyflwyno a 

gweithredu cynllun i waredu’r rhywogaeth o’r safle cyn  i’r datblygiad ddechrau. O 

osod amod o’r fath fe gredir bydd y cynllun yn gyson gyda pholisi B29 y CDU. 

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.24 Fe godwyd sawl gwrthwynebiad i'r cynllun, rhai ohonynt nad ydynt yn ystyriaethau 

cynllunio dilys. Mae'r drafodaeth uchod yn ystyried y materion cynllunio perthnasol 

ac yn sgil yr ystyriaeth honno fe gredir,  ar y cyfan, bod dyluniad y datblygiad, a'r 

effeithiau mwynderol tebygol a fyddai’n deillio ohono, yn dderbyniol o safbwynt 

polisïau’r Cynllun Datblygu Unedol, yn enwedig o ystyried sefyllfa’r safle fel safle tir 

llwyd o fewn ffin ddatblygu.  Rhoddwyd ystyriaeth deilwng i bob mater cynllunio 

perthnasol a godwyd gan y gwrthwynebwyr wrth ystyried y cais hwn ond nid ydynt 

wedi newid yr argymhelliad. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 O ganlyniad i’r asesiad uchod, ni ystyrir fod y bwriad yn groes i unrhyw bolisi 

cynllunio perthnasol. Mae’r datblygiad a gynhigir yn dderbyniol mewn egwyddor ac 

nid yw’r bwriad yn debygol o achosi effaith andwyol annerbyniol ar fwynderau’r 

ardal leol nac unrhyw eiddo cyfagos. 
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7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu ac amodau 

 

1.  Amser 

2.  Cydymffurfio gyda chynlluniau 

3. Toeau llechi 

4. Rhaid cyflwyno a chytuno manylion y deunyddiau allanol 

5.  Amod Dwr Cymru 

6.  Rhaid cyflwyno a chytuno “Cynllun Dulliau Adeiladu” (Construction Method 

Statement) a fydd yn cynnwys 

 Manylion unrhyw waith peirianyddol yn ymwneud a newid lefelau tir 

 Cynlluniau ar gyfer yr ymdriniaeth o ffiniau’r safle 

 Cynllun gwaredu llysiau’r dial  

 Cynllun tirlunio a phlannu coed gan gynnwys manylion rheolaeth y 

nodweddion hyn yn yr hirdymor 

7. Rhaid cyflwyno a chytuno archwiliad desg i asesu’r risg o lygredd. Pe 

byddai’r archwiliad desg yn dangos fod angen gweithrediad pellach, bydd 

angen cytuno unrhyw fesurau rhagofalus ac/neu adferol cyn dechrau’r 

datblygiad.   

8. Dim gwaith clirio’r safle yn ystod y tymor nythu adar 

9. Amodau priffyrdd 

10. Rhaid codi ffens briodol o amgylch gardd y tŷ de ddwyreiniol. 

11. Tynnu hawliau datblygiad a ganiateir. 
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Rhif:    8 
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Cais Rhif: C16/0848/00/LL 

Dyddiad Cofrestru: 25/07/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Abermaw 

Ward: Abermaw 

 

Bwriad: CAIS I DROSI CYFLEUSTERAU CYHEDDOUS DI-DDEFNYDD I DY ANNEDD, I 

GYNNWYS  CODI UCHDER Y TO PRESENNOL A NEWIDIADAU ALLANOL 

Lleoliad: TOILEDAU ABERMAW, MARINE PARADE, ABERMAW, GWYNEDD, LL42 1NE 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATÁU GYDAG AMODAU   

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Gohiriwyd ystyriaeth o’r cais hwn gan y pwyllgor cynllunio yn eu cyfarfod ar y 26 

Medi 2016 oherwydd bod yr aelod lleol wedi cael cyngor yn hwyr yn y dydd ei fod 

angen datgan buddiant gan ei fod yn lywodraethwr yn Ysgol y Traeth gerllaw y safle. 

Gwnaed y penderfyniad hwn er mwyn rhoi cyfle i aelod arall o lywodraethwyr yr 

ysgol gael ei enwebu i ymgymryd a’r ròl o wneud sylwadau ar y cais. 

 

1.2 Cais i drosi cyn gyfleusterau cyhoeddus di-ddefnydd i dy annedd, i gynnwys  codi 

uchder y to presennol a newidiadau allanol yw’r cais hwn. Mae’r safle wedi ei leoli 

ynghanol tref arfordirol Abermaw, i ddwyrain y safle mae ysgol gynradd (Ysgol y 

Traeth) ac mae cae chwarae yr ysgol honno ar derfyn cefn a gogleddol safle’r cais. I 

orllewin y safle mae palmant a ffordd sirol ddi-ddosbarth, ac ar draws y ffordd honno 

mae’r promenâd a traeth. Yn flaenorol defnyddiwyd y adeilad fel toiledau cyhoeddus 

cyn eu cau yn 1997, a cawsant eu gwerthu gan y Cyngor yng Ngorffennaf 2015. Mae 

cymysgedd o ddefnyddiau tir yn lleol sydd yn cynnwys tai preswyl, gwestai, ac ysgol 

gynradd. 

 

1.3 Cais i drosi cyn gyfleusterau cyhoeddus di-ddefnydd i dy annedd, i gynnwys  codi 

uchder y to presennol a newidiadau allanol yw’r cais hwn. Mae’r safle wedi ei leoli 

ynghanol tref arfordirol Abermaw, i ddwyrain y safle mae ysgol gynradd (Ysgol y 

Traeth) ac mae cae chwarae yr ysgol honno ar derfyn cefn a gogleddol safle’r cais. I 

orllewin y safle mae palmant a ffordd sirol ddi-ddosbarth, ac ar draws y ffordd honno 

mae’r promenâd a traeth. Yn flaenorol defnyddiwyd y adeilad fel toiledau cyhoeddus 

cyn eu cau yn 1997, a cawsant eu gwerthu gan y Cyngor yng Ngorffennaf 2015. Mae 

cymysgedd o ddefnyddiau tir yn lleol sydd yn cynnwys tai preswyl, gwestai, ac ysgol 

gynradd. 

 

1.4 Y bwriad yw creu uned fyw o fewn maint yr adeilad presennol, bydd hyn y caniatáu 

defnyddio yr adeilad presennol. Byddai yr adeilad yn cael ei orffen gyda cymysgedd 

o bren, rendr a dur ar gyfer y waliau , gyda tho dur yn ogystal. Bwriedir greu 

agoriadau newydd i flaen yr adeilad a gosod ffenestri to, byddai y ffenestri presennol 

i ddrychiad cefn yr adeiladu yn cael eu cau. Bwriedir darparu safle ar gyfer lleoli 

biniau gwastraff ac ailgylchu i ogledd y safle. 

 

1.5 Mae’r safle wedi ei leoli o fewn ffin datblygu tref Abermaw yn y Cynllun Datblygu 

Unedol ac o fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Mawddach. Mae’r 

safle wedi ei leoli o fewn parth C1 fel a ddynodwyd ar fapiau cyngor datblygu yn 

Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd. Cafodd Asesiad 

Canlyniadau Llifogydd gyda’r cais, a Datganiad Dylunio a Mynediad fel rhan o’r 

cais, cyflwynir y cais ger bron y Pwyllgor Cynllunio gan fod tri gwrthwynebiad neu 

fwy wedi ei wneud i’r cais yn groes i’r argymhelliad. 
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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: 

 

POLISI B12 – GWARCHOD TIRWEDDAU, PARCIAU A GERDDI HANESYDDOL  

Gwarchod tirweddau, parciau a gerddi ddiddordeb hanesyddol arbennig yng Nghymru os 

byddant yn achosi niwed arwyddocaol i’w cymeriad, eu hedrychiad neu eu 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 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 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 
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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 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.   

 

POLISI CH11 - TROSI ADEILADAU O FEWN FFINIAU DATBLYGU PENTREFI A 

CHANOLFANNAU LLEOL AR GYFER DEFNYDD PRESWYL  

Caniatáu cynigion i drosi adeiladau ar gyfer defnydd preswyl o fewn ffiniau datblygu pentrefi 

a chanolfannau lleol os gellir cydymffurfio â meini prawf sy’n ymwneud ag angen lleol, 

ardrawiad ar letyau gwely a gwasanaeth cymunedol a meddiannaeth y tŷ. 

 

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 CH38 DIOGELU CYFLEUSTERAU PRESENNOL  

Gwrthodir cynigion i newid defnydd adeiladau a ddefnyddir i ddarparu cyfleuster addysgol, 

iechyd neu gymunedol at bwrpasau eraill os na ellir cydymffurfio a chyfres o feini prawf 

penodol sydd yn ymwneud â’r galw am y gwasanaeth presennol gan y gymuned leol, 

argaeledd cyfleusterau tebyg o fewn taith resymol, pa mor hyfyw yw’r gwasanaeth presennol 

ynghyd ag ystyriaethau amgylcheddol a mwynderol. 

 

Mae Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, sydd wrthi’n cael ei baratoi, yn 

destun Archwiliad Cyhoeddus ar hyn o bryd. Nid yw’n ystyriaeth cynllunio perthnasol ar hyn 

o bryd ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru – (Argraffiad 8, Ionawr2016)   

 

Nodyn Cyngor Technegol 5 : Cadwraeth Natur a Chynllunio (2009)  

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio (2009)  

Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd (2004) 

Nodyn Cyngor Technegol 18:  Trafnidiaeth (2007)  
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3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C15/0779/00/LL - Cais i ymestyn (yn cynnwys creu llawr cyntaf) a trosi cyfleusterau 

cyhoeddus i annedd – Cais wedi ei dynnu nol ar y 25 Awst 2015 

 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Mae Cyngor Tref Abermaw wedi trafod y cais hwn yn llawn, 

tra bod y Cyngor yn deall y bu mynegiant o bryderon yn lleol 

a’u bod yn  sylweddoli sail y pryderon a godwyd. Serch 

hynny, nid oes ganddynt unrhyw sail ar gyfer gwrthwynebu'r 

cais hwn. 

 

Uned Drafnidiaeth: Cyfeiriaf at y cais uchod a dymunaf ddatgan na fwriadaf roi 

argymhelliad gan y tybir na fuasai’r datblygiad arfaethedig 

yn cael effaith andwyol ar unrhyw ffordd, neu ffordd 

arfaethedig. 

 

Mae'r lleoliad yn ochri a'r promenâd, ble gellir talu a parcio, 

ac yn agos i strydoedd eraill ble nad oes cyfyngiadau parcio. 

Yn ogystal mae'r safle o fewn pellter cerdded i nifer o 

gyfleusterau lleol ac i ddulliau eraill o drafaelio gyda 

cludiant cyhoeddus. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Nodi cynnwys yr Asesiad Canlyniadau Llifogydd a 

gyflwynwyd gyda’r cais. Pe bai’r Cyngor yn dymuno 

caniatáu’r cais byddent yn dymuno i amod gael ei gynnwys ar 

y caniatâd hwnnw yn nodi na ddylai lefel llawr gorffenedig y 

datblygiad fod yn is na 6.53AOD er mwyn amddiffyn y 

datblygiad rhag llifogydd. 

 

Dŵr Cymru: Amodau safonol ynglŷn a draeniad dwr wyneb. 

 

Bioamrywiaeth: Mae’r adeilad yma dros y ffordd i’r traeth mewn lleoliad 

agored iawn heb unrhyw gysylltedd ecolegol. Mae hi yn 

annhebygol dros ben y byddai ystlumod yn defnyddio'r 

adeilad a does gen i ddim pryderon am y cais. 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: Dim ymateb 

 

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

Mae’r cyfnod ymgynghori wedi dod i ben a derbyniwyd 

gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail canlynol: 

 

 Codi pryderon ynglŷn a diogelwch plant sydd yn 

defnyddio cae chwarae’r ysgol i gefn y safle yn sgil y 

defnydd preswyl; 

 Diffyg lle parcio ar y safle; 

 Diffyg tir mwynderol ar y safle; 

 Byddai‘r uned breswyl yn fychan iawn o ran maint; 

 Adeilad presennol mewn cyflwr gwael; 

 Nad yw’r dyluniad y datblygiad yn cydweddu gyda 

adeiladau cyfagos; 
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 Y dylai safle o’r fath gael ei amddiffyn rhag 

datblygiad pellach; 

 Bygythiad o lifogydd; 

 Pryder ynglŷn a safon y deunyddiau ac addasrwydd o 

ystyried y gallai arwain at niwed i blant ar y maes 

chwarae gerllaw; 

 Y dylai’r uned gael ei chyfyngu ar gyfer uned 

fforddiadwy ar gyfer angen lleol;  

 Byddai uchder yr adeilad yn effeithio ar fwynderau 

lleol; 

 Diffyg ymgynghoriad ynglŷn a’r cais; 

 Byddai to’r adeilad yn achosi llacharedd; 

 Byddai hyn yn rhoi cynsail i ddatblygiadau eraill ger 

safleoedd ger caeau chwarae; 

 

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio 

dilys oedd yn cynnwys: 

 Fod rhai o rieni plant wedi ceisio prynu’r adeilad fel 

adnodd ar gyfer y gymuned/ysgol, pam na gafodd 

hyn yn ei ganiatáu; 

 Gallai’r adeilad gael ei ddefnyddio fel llety gwyliau; 

 Cyfeiriad at ‘grassed area’ ar y cynlluniau yn 

gamarweiniol gan mai maes chwarae i blant yw’r 

safle gerllaw; 

 Pryderon ynglŷn a cynnal a chadw’r adeilad yn dilyn 

ei gwblhau o ystyried ei fod yn ffinio a maes 

chwarae; 

 Fod cyfamodau caeth ar yr eiddo;  

 Dylai y toiledau fod wedi cael eu cadw yn agored; 

 Y byddai preswylwyr posib yr eiddo yn cwyno 

ynglŷn a sŵn a aflonyddwch yn deillio o blant yn 

chwarae ar y cae chwarae gerllaw;  

 

Derbyniwyd gohebiaeth yn cefnogi y cais ar sail: 

 

 Dyluniad synhwyrol; 

 Yn welliant ar gyflwr yr adeiladau presennol; 

 Ddim yn deall pam fod pryderon o safbwynt 

diogelwch plant gan fod eiddo preswyl a mannau 

cyhoeddus o amgylch y cae chwarae eisoes; 

 Gwneud defnydd da o adeilad presennol; 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae’r bwriad yn ymwneud gyda trosi ac addasu adeilad presennol i annedd o fewn 

ffin datblygu tref Abermaw yn Nghynllun Datblygu Unedol Gwynedd, mae’r safle yn 

cael ei adnabod fel Canolfan Leol yn y cynllun hwnnw. Datgan polisi C1 o’r CDUG 

mai safleoedd o fewn ffiniau datblygu fydd prif ffocws datblygiadau newydd, ac 

ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio a’r polisi hwnnw. 
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5.2 Mae polisi CH11 o’r CDUG yn ymwneud yn benodol a chynhigion i drosi adeiladau 

o fewn ffiniau datblygu ar gyfer defnydd preswyl.  Ystyrir meini prawf o fewn y 

polisi hwnnw yn eu tro isod: 

 

1. Mae maen prawf 1 yn ymwneud gyda cael cyfran o bob uned sydd ar y safle 

yn rhai fforddiadwy oni bai na fyddai’n briodol darparu tai fforddiadwy ar y 

safle. O safbwynt y polisi hwn ni ystyrir y byddai yn rhesymol gofyn i gais 

am un eiddo i fod yn fforddiadwy gan mai ‘cyfran o’r unedau” ar safle mae’n 

sôn amdano gan felly gyfeirio at fwy nag un uned. Yn ogystal mae 

arwynebedd llawr o oddeutu 55m
2 

yn golygu bydd yr uned yn debygol o fod 

fforddiadwy oherwydd ei faint yn ogystal. 

 

2. Ni fyddai unrhyw golled o lety gwyliau â gwasanaeth 

 

3. Yn y gorffennol defnyddiwyd yr adeilad fel toiledau cyhoeddus, a gellid 

ystyried y fath ddefnydd yn adnodd cyhoeddus. Serch hynny roedd y toiledau 

wedi eu cau gan y Cyngor ers 19  o flynyddoedd, cyn i’r ymgeisydd eu prynu 

yn 2015. O ystyried hyn ni ystyrir ei bod yn rhesymol i’r ymgeisydd 

farchnata’r eiddo am 12 mis gan mai y Cyngor diweddodd y defnydd hwn. 

Yn ogystal, mae toiledau cyhoeddus eraill wedi eu darparu yn yr orsaf drên 

sydd o fewn 400 medr i’r safle hwn.  

 

5.3 Mewn egwyddor felly,   mae'r cynllun yn cydymffurfio â anghenion polisi CH11 o’r 

CDUG. 

 

5.4 Mae Polisi C4 yn gefnogol i addasu adeiladau i’w hailddefnyddio. Mewn ardaloedd 

trefol mae’n gofyn i’r datblygiad fod yn addas ar gyfer y defnydd arfaethedig, bod y 

dyluniad yn parchu strwythur, ffurf a chymeriad yr adeilad gwreiddiol ac na fydd 

unrhyw waith allanol cysylltiedig yn achosi niwed i fwynderau gweledol yr ardal. Fel 

a nodwyd eisoes mae gwaith wedi cychwyn ar y trosiad ac mae waliau’r adeilad dan 

sylw wedi cael eu gorffen gyda rendr llyfn yn barod, o edrych ar luniau o’r adeilad 

cyn ei drosi roedd ei orffeniad o garreg naturiol a phren. Nid yw’r adeilad wedi ei 

restru ac nid yw o fewn unrhyw ardal gadwraeth ddynodedig. Ni ystyrir fod yr 

adeilad cyn iddo gael ei rendro yn un o gymeriad sylweddol ac mae’n amlwg fod 

llawer o newidiadau wedi eu gwneud iddo dros y blynyddoedd sydd wedi arwain iddo 

golli cymeriad. Fe drafodir y materion hyn mewn mwy o fanylder isod ac, wedi rhoi 

ystyriaeth lawn iddynt, credir bod y cais yn cwrdd â gofynion Polisi C4 y CDUG. 

 

5.5 Datgan polisi CH38 o’r CDUG y gwrthodir cynigion fyddai yn arwain at golled o 

gyfleusterau yn lleol os na ellid cydymffurfio a meini prawf penodol. Mae maen 

prawf 1 yn nodi angen tystiolaeth gadarn nad oes galw am y cyfleuster dan sylw, fel a 

nodwyd uchod mae’r toiledau wedi eu cau ers 1997. Mae toiledau cyhoeddus eraill ar 

gael o fewn 400 medr o’r safle presennol felly ystyrir fod y safle o fewn pellter 

rhesymol i gyfleusterau cyhoeddus eraill felly ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio a 

maen prawf 2 o’r polisi hwn. Mae maen prawf 3 yn ymwneud a hyfywdra y 

cyfleuster presennol, ni ystyrir fod y maen prawf hwn yn berthnasol i’r datblygiad 

dan sylw gan mai toiledau cyhoeddus ydyw a’i fod eisoes wedi cau ers sawl 

blwyddyn. Ni fyddai y bwriad yn achosi niwed arwyddocaol i’r amgylchedd ac felly 

ystyrir ei fod yn cydymffurfio a maen prawf 4 o’r polisi hwn. Ystyrir felly fod y 

bwriad yn gyffredinol yn cydymffurfio a meini prawf a gynhwysir ym mholisi CH38 

o’r CDUG. 

 

5.6 Ystyrir felly fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt egwyddor. 
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Mwynderau gweledol 

 

5.7        Mae polisïau B22 a B25 o GDUG yn berthnasol i’r cais hwn ac yn ymwneud gyda 

dyluniad, gorffeniadau, edrychiadau a mwynderau gweledol.   

 

5.8 Nid yw’r adeilad sydd ar y safle yn bresennol yn ddeniadol, a gellid ei ystyried yn 

ddolur llygaid ar safle sydd yn eithaf amlwg ar bromenâd y dref. Mae’r dyluniad a’r 

newidiadau a fwriedir i’r adeilad tra yn fodern eu natur yn cynnig gwelliant 

sylweddol i’r sefyllfa bresennol. Mae bwriad i godi uchder y to oddeutu 1 medr yn 

uwch na’r presennol, mae’r adeilad presennol yn sefyll ei hun ac ar wahân oddi wrth 

unrhyw adeiladau eraill ac ni ystyrir y bydd yn achosi effaith annerbyniol ar 

fwynderau gweledol yr ardal. Derbyniwyd gwrthwynebiadau yn nodi fod y 

newidiadau yn anghydnaws ac adeiladau eraill yn yr ardal, ystyrir y bydd y 

gorffeniadau sydd yn gymysgedd o ddur, pren a rendr yn gweddu i’r ardal. mae 

cymysgedd o orffeniadau i adeiladau yn bodoli yn lleol a ni ystyrir y byddant yn cael 

effaith andwyol ar gymeriad yr ardal. Nid yw’r eiddo yn rhestredig nac o fewn ardal 

gadwraeth. Yn wir mae adfer ac ail ddefnyddio’n cynnig y cyfle i dacluso a’i atal 

rhag dirywio ymhellach a thrwy hynny fe ellir gwarchod a gwella ansawdd a chyflwr 

y safle a’r ardal o gwmpas. Mae’r safle wedi ei leoli mewn gosodiad trefol ac yn 

golygu addasu adeilad presennol felly ni ystyrir y bydd unrhyw effaith ychwanegol ar 

Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Mawddach. Ystyrir ei bod yn rhesymol 

i dynnu rhai hawliau datblygu caniataol er mwyn sicrhau na fyddai y datblygiad yn 

gallu cael ei newid mewn ffordd a allai fod yn niweidiol i fwynderau gweledol yr 

ardal. O ganlyniad fe ystyrir fod y bwriad yn unol gyda pholisïau B12, B22 a B25. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.9        Mae Polisi B23 yn nodi fod angen ystyried effaith datblygiadau ar fwynderau preswyl 

cyfagos. Fel a nodwyd eisoes mae’r safle’n sefyll ar ben ei hun,  ac o bellter digonol 

oddi wrth unrhyw eiddo preswyl eraill. Bydd hyn yn sicrhau na fydd yr adeilad yn 

cael effaith ar breifatrwydd eiddo preswyl cyfagos. Mae pryderon wedi eu codi gan 

wrthwynebwyr i’r bwriad ynglŷn a effaith y datblygiad ar ddiogelwch plant ar gae 

chwarae’r ysgol sydd yn terfynu’r safle i’r cefn. Fel rhan o’r datblygiad mae’r 

ffenestri i gefn yr adeilad i gael ei cau, mae un ffenestr yn edrychiad gogleddol y 

datblygiad serch hynny nid oes pryderon am y ffenestr hon gan ei bod yn gul ac yn 

edrych dros y promenâd i gyfeiriad y gogledd yn hytrach na’r maes chwarae. Ni 

ystyrir felly y bydd problemau o or-edrych a diogelwch plant yn sgil y datblygiad, 

rhaid ystyried fod nifer o eiddo preswyl cyfagos megis  y tai teras yn Princess Avenue 

i’r de a’r Gwesty Min y Mor i’r gogledd yn goredrych y cae chwarae hwn, yn ogystal 

a’r palmentydd cyhoeddus sydd yn terfynu’r safle i’r gorllewin a’r de. Ystyrir mai 

mater i’r Heddlu yw sicrhau diogelwch defnyddwyr y cae chwarae dan sylw. Ni 

ystyrir felly y bydd problemau o or-edrych a diogelwch plant yn sgil y datblygiad.     

 

5.10       Mae pryderon wedi eu codi ynglŷn a diogelwch plant yn ystod y cyfnod adeiladu, a 

pa mor ddiogel sydd yr adeilad yn dilyn ei gwblhau. Ystyrir fod rhain yn faterion 

fyddai yn cael ei rheoli dan y Rheoliadau Adeiladu, a Iechyd a Diogelwch cyfredol yn 

hytrach na’r drefn gynllunio. Mae pryderon yn codi yn ogystal ynglŷn a cwynion 

posib gan breswylwyr y datblygiad ynglŷn a sŵn ac aflonyddwch posib o’r maes 

chwarae, o ystyried fod yr ymgeisydd yn ymwybodol fod cae chwarae yn bodoli i 

gefn y safle ar hyn o bryd a byddai unrhyw breswylwyr i’r dyfodol yn ymwybodol o 

hynny yn ogystal. Byddai hyn hefyd yn fater i Wasanaeth Gwarchod y Cyhoedd ei 

ystyried o safbwynt niwsans statudol, ni dderbyniwyd unrhyw ymateb gan yr adran 

honno i’r cais. Derbyniwyd sylw yn ogystal nad oedd digon o dir mwynderol gyda’r 

datblygiad, tra’n nodi fod y safle yn un cyfyng serch hynny mae’r safle wedi ei leoli 

Tud. 121



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 17/10/16 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 
yn gyfagos. Yn ogystal ni ystyrir y byddai y gorffeniad dur i dor’ datblygiad yn 

arwain at broblemau llacharedd yn lleol oherwydd mai to crwm dur sydd dan sylw. 

Ni ystyrir y byddai’r bwriad yn achosi niwed annerbyniol i fwynderau preswylwyr tai 

cyfagos na’r gymdogaeth leol ac mae’r bwriad felly ‘n dderbyniol o safbwynt polisi 

B23 o’r CDUG.  

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

5.11     Derbyniwyd gwrthwynebiad i’r datblygiad gan nad oes lle parcio wedi ei ddarparu o 

fewn y datblygiad. Mewn ymateb i ymgynghoriad datgan yr Uned Drafnidiaeth nad 

oes ganddynt argymhelliad i’r cais, ymhellach maent yn ystyried safle hwylus yn 

nghanol tref Abermaw , ac o fewn pellter rhwydd i gerdded neu feicio i gyfleusterau 

angenrheidiol, a bod parcio cyhoeddus ar y strydoedd cyfagos,  fe dderbynnir bod y 

safle hwn yn un hygyrch ac nad oes angen darparu parcio neilltuol ar ei gyfer. Yn 

ogystal, gan mai ond ychwanegiad o un uned breswyl fechan a geir yma ni ystyrir y 

bydd hyn yn arwain at gynnydd sylweddol mewn llif traffig ac o ganlyniad ni ystyrir 

ei bod yn rhesymol.   

 

5.12 Heb ddarpariaeth barcio ni fyddai unrhyw ychwanegiad mewn perygl ar y briffordd 

ac felly fe ystyrir y byddai’r datblygiad yn gydnaws ac amcanion polisïau CH33 a 

CH36 sy’n ymwneud ag ystyriaethau diogelwch y ffyrdd a pharcio. 

 

Materion bioamrywiaeth 

5.13      Ni ddarparwyd adroddiad ar gyfer rhywogaethau wedi eu gwarchod, datgan ymateb y 

Swyddog Bioamrywiaeth fod lleoliad yr adeilad yn gyfagos i’r traeth ac mewn 

lleoliad agored iawn mewn safle trefol yn golygu ei bod yn annhebygol iawn y 

byddai ystlumod yn bresennol yn yr adeilad. O ganlyniad nid oes gan y swyddog 

bioamrywiaeth bryderon ynglŷn a ‘r cais. Derbyniwyd ymateb ar y cais gan Cyfoeth 

Naturiol Cymru a nid oedd unrhyw bryderon bioamrywiaeth yn codi yn ei sgil. O 

ganlyniad ni ystyrir y bydd y bwriad yn arwain at effaith andwyol ar rywogaethau 

gwarchodedig ac felly ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio gyda polisi B20 o’r 

CDUG a NCT 5: Cynllunio a Chadwraeth Natur. 

 

Materion llifogydd 

5.14     Mae’r safle wedi ei leoli o fewn parth C1 fel a ddynodwyd ar fapiau cyngor datblygu 

yn Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd. Cafodd Asesiad 

Canlyniadau Llifogydd gan Civil Engineering Solutions (Dyddiedig Chwefror 2016) 

ei gyflwyno gyda’r cais, mae argymhellion yr asesiad hwnnw yn nodi y dylai lefel 

llawr gorffenedig y datblygiad fod o leiaf 6.53 Uwchlaw Seilnod Ordnans ac mae hyn 

wedi ei ymgorffori i’r cynlluniau a gyflwynwyd gan fod  lefel llawr gorffenedig y 

datblygiad yn 7.13m Uwchlaw Seilnod Ordnans. Mae ymateb Cyfoeth Naturiol 

Cymru i’r adroddiad yn nodi eu bod yn cytuno gyda cynnwys yr asesiad a 

gyflwynwyd ac y dylai amod ynglŷn a lefel llawr gorffenedig gael ei gynnwys ar 

unrhyw ganiatâd er mwyn amddiffyn preswylwyr y datblygiad gorffenedig rhag 

llifogydd. Ystyrir fod amod o’r fath yn rhesymol i’w gynnwys ar unrhyw ganiatâd, ac 

y byddai ei gynnwys yn golygu y byddai’r bwriad yn cydymffurfio a polisi B29 o’r 

CDUG a NCT 15 uchod. 

 

Adeiladu’n gynaliadwy 

 5.15    Mae polisi C7 o’r CDUG yn amlinellu nifer o egwyddorion dylunio cynaliadwy sydd 

angen eu hystyried ac mae’n berthnasol i ddatblygiadau newydd, addasiadau, 

estyniadau a newid defnydd adeiladau presennol. Mae’r datblygiad hwn yn gwneud 

defnydd o adeilad presennol, gan ei addasu ar gyfer defnydd fel uned breswyl. Mae’r 

datganiad Dylunio a Mynediad a gyflwynwyd yn ogystal yn nodi y bwriedir 

defnyddio technegau a deunyddiau cynaliadwy ar gyfer y datblygiad yn y gobaith o 
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gael datblygiad gorffenedig sydd yn uwch na lefelau Rheolaeth Adeiladau cyfredol. 

Yn ogystal mae ei safle ynghanol tref yn agos i wasanaethau a thrafnidiaeth 

gyhoeddus yn golygu fod ei leoliad yn gynaliadwy yn ogystal. Ystyrir felly fod y 

datblygiad dan sylw yn cwrdd a nifer o feini prawf a gynhwysir ym mholisi C7 o’r 

CDUG a’r cymalau perthnasol o Bolisi Cynllunio Cymru. 

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

5.16     Mae nifer o lythyrau yn datgan fod cyfamod caeth yn bodoli ar yr eiddo. Derbyniwyd 

cadarnhad gan yr Uned Eiddo fod cyfamodau fath yn bodoli ar yr eiddo. Nid yw 

presenoldeb y cyfamod ynddo ei hun yn rhwystro’r Pwyllgor rhag caniatáu y cais gan 

nad yw'r cyfamod hwn yn ystyriaeth gynllunio faterol. Gellid cynnwys nodyn o 

gyngor ar unrhyw ganiatâd yn cyfeirio at y cyfamod a’r oblygiadau o ran tor cyfraith 

a ddaw yn sgil peidio cydymffurfio a’r cyfamod. Mae pryder hefyd y byddai caniatáu 

y cais hwn yn gosod cynsail ar gyfer datblygiadau cyffelyb a fydd yn cael effaith 

niweidiol ar yr ardal, serch hynny mae’n hanfodol fod bob achos yn cael ei asesu ar ei 

haeddiant ei hun ac nid oes unrhyw bryderon i’r perwyl hwn.  

 

5.17     Datganwyd pryder yn ogystal nad oedd y cais wedi ei hysbysebu yn ddigonol ac nad 

oedd yr ymgeisydd wedi ceisio ymgynghori gyda pobl leol. Nid oes rheidrwydd ar yr 

ymgeisydd i ymgynghori gyda preswylwyr lleol cyn cyflwyno cais, yn ogystal ystyrir 

fod gosod hysbyseb ar y safle a ymgynghori thrigolion lleol a gyda’r gwrthwynebwyr 

ar y cais a gyflwynwyd ar cais blaenorol. Ystyrir fod hyn yn mynd ymhellach na’r 

hyn a nodir yng Nghylchlythyr 32/92 : Cyhoeddusrwydd i Geisiadau Cynllunio ac 

felly ni ystyrir fod y pryderon hyn yn ddilys. 

 

5.18     Mae pryder wedi ei fynegi y gallai yr uned orffenedig gael ei defnyddio fel uned 

wyliau, nid oes gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol reolaeth dros sut y defnyddir 

unedau preswyl ac ni fyddai defnyddio’r uned breswyl ar gyfer defnydd gwyliau yn 

groes i bolisïau perthnasol.  

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Ar sail yr asesiad uchod, ac wedi ystyried yr holl ystyriaethau cynllunio perthnasol, ni 

ystyrir fod y bwriad yn groes i’r polisïau a’r canllawiau cynllunio lleol a 

chenedlaethol a gyfeirir atynt yn yr adroddiad hwn, ac nid 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 gynnwys amodau cynllunio perthnasol. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu – amodau: 

 

1 Cychwyn y datblygiad o fewn 5 mlynedd o dyddiad caniatáu 

2 Unol a chynlluniau a gyflwynwyd; 

3 Deunyddiau i’w cytuno yn ysgrifenedig cyn cychwyn datblygu; 

4 Lefel llawr gorffenedig y datblygiad ddim is na 6.53 Uwchlaw Seilnod Ordnans; 

5 Dim ffenestri ar edrychiad cefn/gorllewinol yr adeilad, a dim i’w gosod yn y 

drychiad hwn yn y dyfodol; 

6 Dim cynnydd net o ddŵr wyneb i gael ei waredu i’r garthffos gyhoeddus 

7 Tynnu hawliau datblygu caniataol 

  

 

 

 

Tud. 123



Tud. 124



Tud. 125



Tud. 126



Tud. 127



Tud. 128



Tud. 129



Tud. 130



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 17/10/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 

CAERNARFON 

 

 
Rhif:    9 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tud. 131

Eitem 5.9



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 17/10/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 

CAERNARFON 

 

 
Cais Rhif: C16/0704/44/LL 

Dyddiad Cofrestru: 23/06/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Porthmadog 

Ward: Gorllewin Porthmadog West 

 

Bwriad: CAIS AR GYFER CODI 2 DY/APPLICATION FOR THE ERECTION OF 2 DWELLINGS. 

Lleoliad: TIR CYFOCHROG CYN SPAR STORES, MORFA BYCHAN, PORTHMADOG, LL49 

9UY 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATAU GYDAG AMODAU  

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae hwn yn gais llawn i godi 2 fyngalo dormer newydd o fewn safle a fu yn y 

gorffennol yn gweithredu fel maes parcio ffurfiol ynghlwm a siop gyfagos a chyn 

hynny fel modurdy. 

 

1.2 Mae’n safle gwastad oddi mewn i ffiniau datblygu pentref Morfa Bychan. Mae tai 

eraill o amrywiol faint a gorffeniad i ochr a chefn y safle gyda ffordd gyhoeddus 

heibio blaen y safle a’r ochr. Mae siop sglodion a siop manwerthu hefyd yn 

gyfochrog a’r safle. 

 

1.3 Mae’r bwriad yn dangos y bydd 2 dŷ yn cael eu codi ar wahân o fewn y safle. Byddai 

gan y tai lolfa, cegin, ystafell wely, ystafell ymolchi a modurdy integredig ar y llawr 

daear gyda dwy ystafell wely a thoiled o fewn gofod y to. Oddi allan, bwriedir 

defnyddio mynedfa gerbydol bresennol i flaen y tai gan ddarparu llecynnau parcio a 

throi. O ran gorffeniad, fe fydd to o lechen naturiol a gorffeniad wedi ei chwipio i’r 

waliau er mwyn gweddu gyda thai presennol cyfochrog. 

 

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 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 B30 - TIROEDD NEU ADEILADAU SYDD WEDI EU LLYGRU - Sicrhau fod 

cynigion i ddatblygu tir neu adeilad wedi ei lygru yn cael eu gwrthod oni bai gellir 

cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu i reoli’r llygredd neu gyfyngu arno. 

 

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 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.  

 

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 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.  

 

Mae Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, sydd wrthi’n cael ei baratoi, yn 

destun Archwiliad Cyhoeddus ar hyn o bryd. Nid yw’n ystyriaeth cynllunio berthnasol ar hyn 

o bryd ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 
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2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru fersiwn 8 2016 

NCT 12: Dylunio 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C07D/0061/44/LL - cais diwygiedig i adeiladu tŷ deulawr gromen a sefydlu maes 

parcio  ychwanegol i siop - caniatawyd 20.06.07 

 

3.2 C03D/0660/44/LL - adeiladu tŷ deulawr gromen a sefydlu maes parcio ychwanegol i 

siop - caniatawyd 20.12.05 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Dim gwrthwynebiad, nodir fod tanciau petrol wedi eu claddu 

ers ei gyfnod fel modurdy 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad, awgrymir cynnwys amodau safonol 

parthed y fynedfa a threfniant cyffredinol 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Mae’r safle wedi ei leoli yn uwch na safleoedd risg presennol 

yn yr ardal, oherwydd hynny, credir fod y bwriad o safbwynt 

risg llifogydd yn dderbyniol. 

 

Dŵr Cymru: Cyngor ac amodau safonol 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: 

 

 

Uned Draenio Tir: 

 

Oherwydd defnydd hanesyddol y safle fel modurdy, 

awgrymir cynnwys amod yn gofyn am archwiliad o’r safle i 

asesu’r risg llygredd. 

Heb eu derbyn 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben a derbyniwyd 

gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 Pryder am ddiogelwch priffyrdd 

 Colled o faes parcio presennol/maint maes parcio 

presennol y siop gerllaw ddim yn ddigonol 

 Amharu ar fwynderau trigolion lleol/colli 

preifatrwydd 

 Colli golau 

 Tyllu tanciau petrol yn amharu ar adeiladwaith tai 

 

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio 

dilys oedd yn cynnwys: 

 

 Materion yn ymwneud a wal ffin 
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5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

5.1 Egwyddor y datblygiad 

 

5.1.1  Mae egwyddor y bwriad yma yn dderbyniol oherwydd lleoliad y safle o fewn ffin 

datblygu pentref Morfa Bychan. Mae hyn yn ystyriaeth cynllunio faterol wrth 

ystyried y bwriad i godi 2 dy newydd sy’n ffurfio rhan o’r cais yma, er yn amlwg, 

bydd rhaid i unrhyw gais fodloni gofynion polisïau perthnasol eraill o fewn y cynllun 

unedol yn ogystal. 

 

5.1.2  Fel y dengys uchod, mae gan y Cynllun Datblygu Unedol bolisi penodol sy'n 

berthnasol i godi tai ar safleoedd sydd heb eu dynodi o fewn canolfannau lleol a 

phentrefi ac o fewn ffiniau datblygu diffiniedig. Fel sydd hefyd wedi ei nodi eisoes, 

mae’r safle yma yn safle sydd eisoes wedi ei ddatblygu. Ni chredir fod y cais o 

safbwynt egwyddor yn groes i ofynion polisïau C1, C3 na CH4 o’r Cynllun Datblygu 

Unedol. 

 

5.1.3     Ar sail yr uchod, credir fod y bwriad yn unol â’r polisïau a nodir ag yn dderbyniol o 

safbwynt egwyddor, yn ddarostyngedig i ystyriaeth ac asesiad llawn o’r holl faterion 

cynllunio perthnasol eraill, gan gynnwys sylwadau a dderbyniwyd a 

chydymffurfiaeth gyda gofynion polisïau perthnasol eraill. 

 

5.2       Mwynderau gweledol 

 

5.2.1  Lleolir y safle mewn lleoliad amlwg ger y ffordd gyhoeddus i mewn i’r pentref ac 

mewn ardal sydd yn gymysg o ran dyluniadau, gorffeniadau a meintiau tai. Ystyrir 

bod maint a lleoliad y datblygiad yma yn cyfleu i raddau, yr hyn sydd eisoes wedi ei 

ddatblygu ar safleoedd cyfochrog a chyfagos ac felly, nid oes gwrthwynebiad i’r 

agwedd yma o’r cais. 

 

5.2.2 Ystyrir bod y deunyddiau yn dderbyniol ac na fyddai’n amharu ar fwynderau 

gweledol yr ardal i raddau annerbyniol. Mae’r cais felly yn cydymffurfio gyda 

gofynion perthnasol polisïau B22, B23 a B25 o’r CDU. 

 

5.3       Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.3.1  Lleolir y safle mewn ardal ble mae tai preswyl yn nodweddiadol. Derbyniwyd 

gwrthwynebiadau i’r cynllun gan nodi nifer o bryderon gan gynnwys gor-edrych a 

cholli preifatrwydd. 

 

5.3.2 Mae pryderon wedi eu hamlygu o ran lleoliad y tai a’r effaith ddilynol ar dai cyfagos. 

Golygai byngalo dormer fod gofod yn cael ei greu o fewn y to er mwyn darparu 

ystafelloedd ac wrth gwrs yn dilyn hyn, ffenestri yn y to. Ni chredir fod ffurf ffenestri 

‘velux’ yn y to yn golygu y gall gor-edrych uniongyrchol difrifol ddigwydd 

oherwydd eu huchder a’u hongl o fewn y to. Ni chredir felly fod cynnwys ffenestri to 

ar gefn y 2 dy newydd yn debygol o arwain at or-edrych uniongyrchol. Cydnabyddir 

y byddai ffenestr llawr cyntaf ar dalcen dwyreiniol yr eiddo cyntaf yn gallu achosi 

pryder o ran ei leoliad a phresenoldeb ffenestr bresennol ar yr eiddo cyfochrog. Fel 

ymateb i hyn, credir y byddai’n rhesymol cynnwys amod safonol i sicrhau fod gwydr 

y ffenestr yma yn afloyw ac yn parhau felly er mwyn gwarchod mwynderau 

preswylwyr yr eiddo cyfochrog   

 

5.3.3 Mae colli golau wedi ei godi hefyd fel gwrthwynebiad gyda’r awgrymiad y byddai yn 

amharu ar fwynderau presennol preswylwyr cyfagos. Ni chredir y byddai lleoliad y 
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tai newydd yn amharu i raddau gwbl annerbyniol o safbwynt colli golau gan fod eu 

lleoliad mewn perthynas â llwybr yr haul yn dderbyniol. 

 

5.3.4 Ystyrir felly fod y cais yn y ffurf fel y cyflwynwyd yn cydymffurfio gyda gofynion 

polisi B23o’r CDU. 

 

5.4       Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.4.1    Nid oes gan yr Uned Drafnidiaeth unrhyw wrthwynebiad i’r bwriad gan fod y 

ddarpariaeth parcio a’r mynediad yn cael ei ystyried yn ddigonol i’r nifer yma o dai 

ac o’r maint fel y dangosir. 

 

5.4.2    Derbyniwyd sylwadau yn codi pryder am yr effaith ar y briffordd gyfagos ag am y 

golled o faes parcio i wasanaethu’r siopau cyfagos. Gwelir fod maes parcio ar wahân i 

gefn y siopau hyn, credir fod y ddarpariaeth yma yn ddigonol yn yr achos yma gan na 

godwyd unrhyw bryder o safbwynt y golled o ddefnydd safle’r cais yma fel maes 

parcio gan yr Uned Drafnidiaeth. Yn ychwanegol, credir y byddai defnydd mwy dwys 

o’r safle pe byddai yn parhau yn ddefnydd ynghlwm a’r siopau yma neu fel ei 

ddefnydd hanesyddol blaenorol fel modurdy.   

 

5.4.3   Awgrymir cynnwys amod parthed y fynedfa a darpariaeth parcio ag yn unol â’r 

cynlluniau a gyflwynwyd. Ni ystyrir felly fod y bwriad yn groes i ofynion polisi 

CH33 a CH36 o’r CDU. 

 

5.5       Materion llifogydd 

 

5.5.1 Ni dderbyniwyd gwrthwynebiad i’r bwriad gan yr asiantaethau perthnasol o agwedd 

materion llifogydd a/neu ddraenio, credir felly fod yr hyn a fwriedir o ran trefniant 

draenio’r safle a’i leoliad yn dderbyniol ac na fyddai oherwydd hynny yn groes i 

ofynion polisïau B29 a B32 o’r CDU. 

 

5.6       Materion tai  fforddiadwy 

 

5.6.1 Mae polisi CH4 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 

penodol. Mae’r polisi yma 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, graddfa’r cais 

(2 dŷ yn unig) a’r ffaith y byddai’n cyfrannu yn bositif i stoc tai'r ardal ni ystyrir ei 

bod  yn hanfodol fod canran o’r tai hyn yn dai fforddiadwy. Ystyrir felly fod y cais yn 

unol â pholisïau C1 a CH4 a thrwy hynny yn dderbyniol. 

 

5.7      Unrhyw ystyriaethau eraill 

 

5.7.1 Oherwydd defnydd hanesyddol y safle fel modurdy  mae Uned Gwarchod y Cyhoedd 

yn awgrymu cynnwys amodau er mwyn cynnal a chyflwyno adroddiad i ddarganfod 

os oes olion llygru o fewn y safle. Rhaid cyflwyno’r cyfryw adroddiad er mwyn 

derbyn ei gymeradwyaeth cyn y datblygir y safle ymhellach. Trwy wneud hyn, credir 

fod gofynion polisi B30 sydd yn ymwneud a materion llygredd, yn cael eu bodloni. 

 

5.8      Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.8.1 Rhoddwyd ystyriaeth lawn i’r holl sylwadau a dderbyniwyd ac ymatebir i rai 

materion a goder (megis cynnwys amod gwydr afloyw). O ystyried yr holl sylwadau 
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perthnasol a dderbyniwyd, ni chredir y byddai’r tai sydd yn destun y cais yma yn 

amharu ar fwynderau’r gymdogaeth leol i raddau cwbl annerbyniol 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 O ystyried yr uchod ac wedi ystyried yr holl faterion perthnasol gan gynnwys polisïau 

a chanllawiau lleol a chenedlaethol yn ogystal â’r sylwadau a dderbyniwyd, credir fod 

y cais yma i godi 2 fyngalo dormer yn dderbyniol a’i fod yn bodloni gofynion y 

polisïau a nodir uchod. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau – amodau  

 

 1. Amser 

 2. Cydymffurfio gyda chynlluniau 

 3. Deunyddiau/llechi 

 5. Priffyrdd 

 6. Draenio 

 7. Manylion lefelau lloriau gorffenedig 

 8. Nodyn wal rannol 

            9. Gwydr afloyw 

           10. Cynnal archwiliad llygredd o’r safle. 

           11. Tynnu hawliau i gynnwys ffenestri ychwanegol 

           12. Gwarchod gosodiad y ffenestri velux ar y toeau cefn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tud. 137



Tud. 138



Tud. 139



Tud. 140



Tud. 141



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 17/10/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 
Rhif:    10 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tud. 142

Eitem 5.10



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 17/10/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 
Cais Rhif: C16/0732/44/LL 

Dyddiad Cofrestru: 14/07/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Porthmadog 

Ward: Gorllewin Porthmadog West 

 

Bwriad: AIL GYFLWYNIAD A DIWYGIADAU O GEISIADAU A WRTHODWYD O DAN 

C15/1033/44/LL, C16/0144/44/LL A C16/0313/44/LL AR GYFER CODI TŶ, 3 

LOFFT 

Lleoliad: LLAIN 59 , TAN Y FOEL, BORTH Y GEST, GWYNEDD, LL49 9UH 

 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATÁU GYDAG AMODAU 

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Dyma ail gyflwyniad o gynllun a wrthodwyd yn flaenorol ar gyfer codi tŷ ar wahân 

gyda modurdy integredig a mynedfa gerbydol newydd. Mae’r cais sydd gerbron wedi 

ei ddiwygio ers ei wrthod. 

 

1.2 Mae’r safle wedi ei leoli o fewn ffin datblygu pentref Borth y Gest ar lecyn o dir 

gwyrdd sydd wedi ei leoli rhwng tai preswyl presennol. Mae mynediad i’r safle oddi 

ar allt serth a’r tir yntau hefyd ar lethr. Tu cefn i’r safle, mae’r tir yn codi yn 

sylweddol ac yn cynnwys coed sydd wedi eu gwarchod trwy Orchymyn Gwarchod 

Coed ffurfiol. 

 

1.3 Mae’r bwriad diwygiedig yma yn golygu codi tŷ deulawr gyda modurdy integredig ac 

yn cynnwys y canlynol: 

 

 Llawr daear – ystafell fyw/cegin, stydi, toiled 

 Llawr cyntaf – ystafell wely en-suite, 2 ystafell wely ac un ystafell ymolchi 

 

1.4 Yn ychwanegol, fe welir datblygiadau cysylltiedig megis rhodfa a man troi i’r blaen, 

llecyn patio bach a grisiau ffurfiol i’r cefn. Mae’n fwriad i orffen waliau allanol yr 

adeilad mewn rendr llyfn gyda tho llechi naturiol. Codir waliau cynnal ar flaen ac i 

ochrau’r safle. 

 

1.5 Mae’r cais yma wedi ei ddiwygio o’r ceisiadau blaenorol a wrthodwyd trwy leihau 

maint cyflawn yr adeilad a dileu neu leihau rhai nodweddion. Mi fyddai lled yr 

adeilad arfaethedig yn 10.7m o’i gymharu â 11.6m a 12.3m fel y gwrthodwyd yn 

flaenorol ac yn 10.7m o’i gymharu â 12.1m a 12.8m mewn dyfnder (yn ei fan dyfnaf)  

mewn plot sydd yn mesur oddeutu 16m o lêd. Gwelir fod gofod patio bychan yn cael 

ei ddangos i gefn y safle gydag agoriadau ar y talcen ochr (sydd yn wynebu eiddo 

Berllan gyfochrog ) sef un ffenestr ar gyfer y stydi a drws ochr i’r modurdy. Mae 

uchder to'r adeilad yn lleihau o 6.9m a 7.6m i 6.7m ac mae’r newidiadau yn golygu 

fod un ystafell wely yn llai o’i gymharu â’r ceisiadau blaenorol a wrthodwyd. 

 

1.6 Fel rhan o’r cais cyflwynwyd y wybodaeth ganlynol: 

 

 Datganiad Effaith Coed 
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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 B19 - COED, COEDLANNAU A GWRYCHOEDD A SY’N CAEL EU 

GWARCHOD  - Caniatáu cynigion fydd yn golygu colli neu ddifrod i goeden, 

coedlan neu wrych sy’n cael eu gwarchod dim ond pan fydd buddion economaidd 

a/neu gymdeithasol y datblygiad yn gwrthbwyso unrhyw niwed. 

 

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

RHYNGWLADOL A CHENEDLAETHOL - Gwrthod cynigion sy’n debygol o 

achosi aflonyddwch neu niwed annerbyniol i rywogaethau a warchodir a’u 

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

ddiogelu nodweddion cydnabyddedig y safle. 

 

POLISI B22 - DYLUNIAD ADEILADAU - Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy 

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

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

 

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

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

warchod nodweddion cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol.  

 

POLISI B25 - DEUNYDDIAU ADEILADU - Gwarchod cymeriad gweledol trwy 

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

gymeriad ac edrychiad yr ardal leol. 

 

POLISI 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 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 gellid cydymffurfio â meini prawf syn anelu 

i sicrhau elfen fforddiadwy o fewn y datblygiad. 
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POLISI CH33 - DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD - Caniateir cynigion 

datblygu os gellid 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.  

 

Canllawiau Dylunio Gwynedd 

 

Mae Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, sydd wrthi’n cael ei baratoi, yn 

destun Archwiliad Cyhoeddus ar hyn o bryd. Nid yw’n ystyriaeth cynllunio perthnasol ar hyn 

o bryd ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 

 

2.3 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 8 2016 

NCT12: Dylunio 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1     Cais C16/0313/44/LL - ail gyflwyniad gyda diwygiadau o geisiadau C15/1033/44/LL 

a C16/0144/44/LL ar gyfer codi tŷ 4 llofft - gwrthodwyd 24.05.16 

 

3.2        Cais C16/0144/44/LL - ail-gyflwyniad gyda diwygiadau o gais C15/1033/44/LL ar 

gyfer codi tŷ 5 llofft - gwrthodwyd 23.03.16 

 

3.3 Cais C15/1033/44/LL - codi tŷ 5 llofft ar wahân gyda modurdy integral - tynnwyd y 

cais yn ôl cyn i benderfyniad ffurfiol gael ei wneud 

 

3.4       Cais C14/0954/44/CC – tocio coron tair coeden dderw – caniatawyd 14.11.14 

 

3.5       Cais C05D/0561/44/AM - adeiladu tŷ annedd - caniatawyd 24.01.06 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Heb eu derbyn 

 

Uned Drafnidiaeth: 

 

 

 

 

Dwr Cymru: 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: 

Dim gwrthwynebiad, ond fe nodir fod wal gynnal ar hyd rhan 

blaen y safle, argymhellir cynnwys amodau priodol i sicrhau 

fod manylder y wal ac unrhyw derfyn yn cael ei gytuno cyn 

cychwyn unrhyw ddatblygiad. 

 

Heb eu derbyn 

 

Mae presenoldeb ystlumod yn bosibl ar y safle, awgrymir fod 

y Cyngor yn cadarnhau’r mater hyn ag os oes angen 

cyflwyno arolwg ystlumod. Nodir hefyd fod y safle o fewn 

ardal o ddiddordeb hanesyddol arbennig sydd yn ystyriaeth 

berthnasol. 
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Uned Bioamrywiaeth/Coed:        Ni chredir fod unrhyw ddiben mewn cynnal arolwg ystlumod 

ar y safle yma. Lawnt yw’r safle  i bob pwrpas felly nid oes 

unrhyw strwythurau naturiol nac adeiledig a fyddai yn addas 

i ystlumod  glwydo ynddynt. Nid yw’r 2 goeden yng nghefn 

y safle sydd i’w colli yn ddigon aeddfed i ddarparu clwydfan 

i ystlumod. Yn sicr bydd ystlumod yn y goedwig y tu cefn i’r 

safle ond mae ymyl agosaf y goedwig eisoes yn cael eu 

goleuo gan y tai eraill yn y stryd a gan olau stryd ar flaen y 

safle. 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben a derbyniwyd 

gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 Gor-ddatblygiad o safle cyfyng ag anaddas 

 Gwybodaeth gamarweiniol 

 Diffyg parcio 

 Ddim yn fforddiadwy ar gyfer galw lleol 

 Effaith niweidiol ar fwynderau cyffredinol yr ardal 

 Effaith niweidiol ar fwynderau cymdogion 

 Effaith niweidiol ar ecoleg/bioamrywiaeth/coed wedi 

eu gwarchod 

 Mae’r tir ar lethr mi fyddai angen cloddio sylweddol 

fyddai’n creu niwed i dai cyfochrog 

 Tebygol o fod yn dy haf, nifer gormodol o dai haf, 

dim galw am nifer ychwanegol 

 Ddim yn cydymffurfio gyda gofynion polisïau 

mabwysiedig y Cyngor 

 Traffig adeiladu yn amharu ar fwynderau lleol a 

chynnydd annerbyniol o symudiadau ar ffordd 

bresennol wael 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae’r safle wedi ei leoli o fewn ffin datblygu pentref Borth y Gest, mae’r egwyddor 

o godi tŷ felly yn dderbyniol. Mae’r hanes cynllunio yn dangos fod cais amlinellol 

eisoes wedi cael ei ganiatáu yma ac felly mae priodoldeb defnydd preswyl eisoes 

wedi cael ei ystyried a’i dderbyn. Ni ystyrir felly fod codi tŷ ar y safle yma yn ei 

hanfod yn annerbyniol, cyn belled a bod ystyriaeth lawn yn cael ei roi i’r holl 

ystyriaethau cynllunio perthnasol eraill ac yn ddarostyngedig i gydymffurfiaeth lawn 

gyda’r holl ofynion polisïau perthnasol. 

 

5.2 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 Borth y Gest 

ac felly mae’r cais yn unol â pholisi C1. 

 

5.3 Mae polisi CH4 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 

penodol. Mae’r polisi yma yn chwilio i safleoedd ddarparu canran o unedau 

fforddiadwy oni bai, ar ôl ystyried yr holl ffactorau perthnasol i gyd, na fyddai’n 
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briodol i ddarparu tai fforddiadwy ar y safle. Gan gymryd i ystyriaeth, graddfa’r cais 

(1 tŷ yn unig) a’r ffaith y byddai’n cyfrannu yn bositif i stoc tai'r ardal, nid oes 

cyfiawnhad yn yr achos yma fod rheidrwydd i’r tŷ fod yn dŷ fforddiadwy. Ystyrir 

felly fod y cais yn unol â pholisïau C1 a CH4 ac yn dderbyniol mewn egwyddor. 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.4 Mae amrywiaeth yn lleol i ddatblygiadau preswyl o safbwynt dyluniad a maint yn 

arbennig felly ar hyd stryd Tan y Foel. Mae tai gymharol fawr eisoes wedi eu codi 

yma ac o gymharu maint y tŷ sydd yn destun y cais yma (sef cyfanswm arwynebedd 

llawr oddeutu 147m²) gyda thai eraill sydd eisoes wedi eu codi, mae’n debyg na 

fyddai yn sylweddol fwy os o gwbl) o’i gymharu gyda rhai o’r tai cyfagos. 

 

5.5 Er hynny, mae’r safle yn un mewnlenwi rhwng tai presennol, ac oherwydd hynny, 

cydnabyddir fod y safle yn gymharol gyfyng. Mae cyfyngiad pellach oherwydd natur 

y tir yn codi tua’r cefn a phresenoldeb coed wedi eu gwarchod yma hefyd. 

 

5.6 Fe welir fod diwygiadau wedi eu gwneud tair gwaith i gynlluniau i ddatblygu’r safle 

yma a chredir bellach, na fyddai’r adeilad sydd yn destun y cais presennol hwn yn 

annerbyniol oherwydd y lleihad ym maint yr adeilad yn ogystal â newidiadau megis 

dileu nodweddion annerbyniol. Credir fod y diwygiadau a wnaed yn ddigonol ac yn 

goresgyn y rhesymau gwrthod blaenorol, ac o ganlyniad ac er nad yn gwbl ddieffaith, 

credir na fyddai’n amharu ar fwynderau gweledol yr ardal leol. 

 

5.7 Gwelir o’r cynlluniau a gyflwynwyd mai lled y safle yw oddeutu 16m, mi fyddai lled 

y tŷ yn 10.7m sydd yn gadael oddeutu 3.1m o le yn ei fan mwyaf cyfyng, rhwng yr 

adeilad a’r ffin gydag eiddo cyfochrog (gwelir mai 2.3m oedd y pellter gyda’r cais 

blaenorol). Credir felly fod y bwriad fel y dangosir oherwydd y diwygiadau, bellach 

yn dderbyniol. Mae polisi B23 yn datgan y gwrthodir cynigion fyddai’n achosi niwed 

arwyddocaol i fwynderau’r gymdogaeth leol ar sail, ymysg materion eraill, 

gorddatblygu’r safle tra bod polisi B22 yn datgan y gwrthodir cynigion os nad yw’r 

cynnig yn parchu’r safle a’i gyffiniau o ran ei raddfa, maint, ffurf ac yn y blaen. Yn 

yr achos yma, credir fod y dyluniad bellach yn dderbyniol a bod y gorffeniadau fel y 

dangosir yn dderbyniol ag yn gweddu gydag edrychiadau o fewn yr ardal yn 

gyffredinol. 

 

5.8 Fe ystyrir fod y diwygiadau a wnaed ers cyflwyno’r cais cyntaf yn ymateb i bryderon 

a amlygwyd, a hefyd rhaid cofio fod caniatâd eisoes wedi ei roi i ddatblygu’r safle 

yma yn y gorffennol, ac felly ystyriwyd fod yr egwyddor o ddatblygiad preswyl yn 

dderbyniol ar yr adeg hynny. O ystyried cyfnod a defnydd gwag y safle mae’n 

anorfod y bydd datblygu’r safle yma yn effeithio ar fwynderau’r ardal a thrigolion 

cyfagos yn ystod y tymor byr (yn enwedig yn ystod cyfnod ei ddatblygu), er hynny, 

fe ystyrir bellach fod yr hyn a fwriedir yn dderbyniol a’i fod trwy hynny yn 

cydymffurfio gyda gofynion perthnasol polisïau B23 a B22 a safbwynt materion 

dylunio a mwynderau gweledol. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.9 Fel sydd eisoes wedi ei nodi, mi fyddai’r adeilad yn parhau yn gymharol agos i 

ffiniau’r safle ac oherwydd natur y tir, mi fyddai yn amlwg yn uwch na’r adeilad 

preswyl presennol odditano sef ‘Berllan’. Gwelir fod ffenestr ar dalcen yr eiddo 

arfaethedig sydd yn gwasanaethu stydi'r adeilad, credir y byddai hyn yn arwain at or-

edrych gan y byddai defnydd parhaol o ystafell fel yma. Ond fel sydd yn arferol 
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mewn achosion tebyg gellid gwella’r sefyllfa trwy sicrhau trwy amod mai gwydr 

afloyw yn unig fyddai’n cael ei osod yma gan osgoi gor-edrych uniongyrchol amlwg. 

 

5.10 Mae polisi B23 yn datgan y gwrthodir cynigion fyddai’n achosi niwed arwyddocaol i 

fwynderau’r gymdogaeth leol ar sail, ymysg materion eraill, os na fydd y datblygiad 

yn sicrhau preifatrwydd rhesymol i ddefnyddwyr a’r eiddo. Credir yn yr achos yma 

fod lleihad ym maint yr adeilad a mynnu fod gwydr afloyw yn cael ei osod ar 

ffenestri penodol yn gwneud y bwriad yn dderbyniol o safbwynt yr agwedd yma. 

 

5.11 Fel sydd eisoes wedi ei nodi, oherwydd natur a ffurf y tir, mi fyddai datblygiad safle 

yn anorfod yn cael effaith ar fwynderau cymdogion. Gwelir fod y pryderon hyn wedi 

ei amlygu gan yr Awdurdod Cynllunio wrth benderfynu ceisiadau blaenorol. Bellach, 

credir fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt maint a ffurf yr adeilad arfaethedig. 

Amlygwyd pryderon am effaith datblygu’r safle oherwydd natur greigiog y tir ac 

oherwydd ei fod ar lefel uwch na’r eiddo a adnabyddir fel ‘Berllan’. Mae wal gynnal 

i’w godi ar hyd y ffin gyda’r eiddo yma er mwyn gwarchod a diogelu’r eiddo a safle’r 

cais hwn. Oherwydd y pryderon a amlygwyd ac yr hyn a welir fel safle a all greu 

poendod oni bai y gellid ei reoli i raddau derbyniol, bwriedir cynnwys amod i 

gyflwyno a chytuno ar Gynllun Rheoli Adeiladu cyn cychwyn ar unrhyw waith ar y 

safle, trwy wneud hyn, gellid sicrhau y bydd rheolaeth dros yr hyn a wneir a phryd. 

 

5.12 O ystyried yr uchod, credir bellach fod y bwriad yn dderbyniol. Rhoddwyd ystyriaeth 

lawn i effaith y datblygiad arfaethedig ar fwynderau preswylwyr cyfagos, o gofio 

hanes cynllunio’r safle a’r diwygiadau a wnaed i’r cynllun, credir fod y bwriad 

bellach yn cydymffurfio gyda gofynion perthnasol polisi B23. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.13 Cadarnhaodd Uned Trafnidiaeth y Cyngor fel y gwnaethpwyd ar y cais blaenorol, y 

byddai angen cyflwyno cynlluniau ychwanegol yn dangos lefelau’r ardd blaen mewn 

perthynas â’r briffordd gyfagos a ffurf a maint y wal gynnal fydd ei angen er mwyn 

gwarchod y ffordd gyhoeddus. Cyflwynwyd y wybodaeth ychwanegol yma trwy 

gynllun diwygiedig. 

 

5.14 Er nad yw’r cynllun diwygiedig yn dangos yn llawn, beth fydd y trefniant terfynol i 

warchod defnyddwyr y ffordd, derbynnir fod y wybodaeth yn rhannol dderbyniol a 

bod posib cynnwys amod i gytuno ar drefniant terfynol y safle. Nid yw’r Uned 

Drafnidiaeth yn gwrthwynebu’r bwriad ac yn awgrymu cynnwys amodau safonol i 

warchod buddiannau’r ffordd gyhoeddus, credir felly fod y bwriad bellach yn sicrhau 

cydymffurfiaeth gyda gofynion polisiau CH33 a CH36. 

 

Materion bioamrywiaeth 

 

5.15 Mae’r coed i gefn y safle wedi eu gwarchod trwy Orchymyn Gwarchod Coed ffurfiol. 

Mae gwerth uchel hefyd i’r coed hyn o safbwynt bioamrywiaeth. Cydnabyddir y gall 

rhai coed gael eu torri oherwydd eu cyflwr ond fod angen gwarchod rhai eraill a’u 

gwreiddiau. Fel yr awgrymwyd gyda’r cais blaenorol, mae’n debygol fod modd 

cynnwys amod priodol i sicrhau gwarchod coed sydd wedi eu nodi o fewn yr arolwg 

coed priodol ac ardal briodol oddi amgylch. Trwy wneud hynny, mae modd bodloni 

gofynion polisi B19. 

 

5.16 Awgrymodd CNC y dylid asesu’r safle o ran yr angen am arolwg ystlumod, fel sydd 

eisoes wedi ei nodi gan Swyddog yr Uned Bioamrywiaeth, ni chredir fod diben 
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gwneud hyn yn yr achos yma. Ni chredir felly fod y bwriad yn annerbyniol o 

safbwynt cydymffurfio gyda gofynion polisi B20. 

 

Hanes cynllunio perthnasol 

 

5.17 Gwrthodwyd y ddau gais blaenorol a chyn hynny, tynnwyd cais cynharach yn ôl gan 

yr asiant cyn fo penderfyniad yn cael ei wneud oherwydd pryderon a amlygwyd ar y 

pryd gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol. Ail gyflwynwyd y cais diweddaraf yma gyda 

diwygiadau pellach i’r tri ymgais blaenorol ac mae swyddogion yn cydnabod fod 

ymgais wedi ei wneud ar bob achlysur i leihau maint yr eiddo o’r hyn a gyflwynwyd 

yn flaenorol yn dilyn y pryderon a amlygwyd. 

 

5.18 Credir bellach fod y diwygiadau yma yn ddigonol i oresgyn pryderon blaenorol a bod 

y bwriad bellach yn dderbyniol am y rhesymau fel sydd wedi eu hamlygu uchod. 

 

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.19 Derbyniwyd nifer o sylwadau gan drigolion lleol ynglŷn â’r bwriad, rhoddwyd 

ystyriaeth lawn i’r holl faterion cynllunio perthnasol a amlygwyd. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Ar sail yr uchod ac wedi ystyried yr holl faterion cynllunio perthnasol gan gynnwys 

polisiau a chanllawiau lleol a chenedlaethol, fe ystyrir fod y bwriad diweddaraf yma 

bellach yn dderbyniol yn nhermau maint a dyluniad a’i effaith ar fwynderau 

cyffredinol a phreswyl yr ardal yn ogystal â materion yn ymwneud a choed wedi eu 

gwarchod a materion bioamrywiaeth. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau – amodau  

 

 1. Amser 

 2. Cydymffurfio gyda chynlluniau 

 3. Deunyddiau/llechi 

 4. Cyflwyno a chytuno ar Gynllun Rheoli Adeiladu 

 5. Gwarchod coed 

 6. Priffyrdd 

 7. Gwydr afloyw 

 8. Lefelau llawr gorffenedig 

 9. Tynnu hawliau PD 

 10. Nodyn Deddf Wal Rannol 
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Rhif:    11 
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Cais Rhif: C16/0743/42/LL 

Dyddiad Cofrestru: 30/06/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Nefyn 

Ward: Nefyn 

 

Bwriad: ADEILADU ESTYNIAD DEULAWR I'R OCHR AC ADEILADU PORTH I'R BLAEN /  

Lleoliad: GLAN Y MOR, NEFYN, PWLLHELI, LL536EP 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATAU GYDAG AMODAU   

 

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais deiliad tŷ yw hwn ar gyfer codi estyniad deulawr ar ochr y tŷ a phorth yn 

ymestyn allan i’w flaen, ar eiddo Glan y Môr, Nefyn. Ceir estyniad unllawr to fflat 

sinc ar yr ochr yn bresennol a phorth ‘lean to’yn ymestyn i’r blaen. Bwriedir 

dymchwel y presennol a chodi estyniad newydd er mwyn darparu ystafell aml bwrpas 

ar y llawr daear ac ystafell wely fechan ac ystafell ymolchi ar y llawr cyntaf. Byddai’r 

to’r estyniad wedi ei gamu i lawr o frig y to presennol ac wedi ei orffen gyda tho 

llechi a gorffeniad i gydweddu a’r gwreiddiol. 

 

1.2 Safle cefn gwlad ydyw wedi ei leoli ar draeth Nefyn, sydd wedi ei ddynodi fel 

Arfordir Treftadaeth ac o fewn Tirwedd Hanesyddol Gofrestredig Llyn. Mae’r eiddo 

wedi ei gysylltu ag eiddo Hendafarn ar yr ochr ddeheuol sydd yn adeilad rhestredig 

Gradd II. Mae’r safle tu allan ond yn cyffwrdd Parth Llifogydd C2. Mae’r llethrau i 

gefn yr eiddo wedi eu dynodi fel Ardal Gadwraeth Arbennig, Safle o Ddiddordeb 

Gwyddonol Arbennig, Clogwyni Pen Llyn.   

 

1.3 Cyflwynir y cais i’r Pwyllgor gan fod tri gwrthwynebiad wedi ei dderbyn ar y 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 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. 
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POLISI B9 YR ARFORDIR TREFTADAETH Gwrthod cynigion ar gyfer unrhyw 

adeilad neu strwythur ar yr arfordir treftadaeth oni bai y gellir cydymffurfio 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 B15 GWARCHOD SAFLEOEDD CADWRAETH NATUR O 

BWYSIGRWYDD RHYNGWLADOL Gwrthod cynigion sy’n debygol o achosi 

niwed arwyddocaol i gyfanrwydd safleoedd cadwraeth natur o bwysigrwydd 

rhyngwladol oni bai eu bod yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu i reoli, 

mwyhau a diogelu nodweddion cydnabyddedig safleoedd o’r fath. 

 

POLISI B16 GWARCHOD SAFLEOEDD CADWRAETH NATUR O 

BWYSIGRWYDD CENEDLAETHOL Gwrthod cynigion sy’n debygol o achosi 

niwed arwyddocaol i safleoedd cadwraeth natur o bwysigrwydd cenedlaethol oni bai 

eu bod yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu i warchod, mwyhau a 

rheoli nodweddion cydnabyddedig y safleoedd. 

 

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 Ac oni bai y gellid cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n berthnasol i 

nodweddion y safle a phwrpas y datblygiad. 

 

Canllawiau Dylunio: Cyngor Gwynedd 

 

Mae Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, sydd wrthi’n cael ei baratoi, 

yn destun Archwiliad Cyhoeddus ar hyn o bryd. Nid yw’n ystyriaeth cynllunio 

berthnasol ar hyn o bryd ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 Polisi Cynllunio Cymru (2016) 

Nodyn Cyngor Technegol  (TAN) 5: Cynllunio a Chadwraeth Natur (2009) 

Nodyn Cyngor Technegol  (TAN) 12: Dylunio (2016) 
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Cylchlythyr 61/96 Cynllunio a’r Amgylchedd Hanesyddol, adeiladau hanesyddol ac 

Ardaloedd Cadwraeth 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Dim hanes Cynllunio. 

 

3.2 C16/0349/42/YM – Ymholiad cyn cais am godi estyniad deulawr, codi porth blaen, 

ail fodelu ac adnewyddu mewnol. Dim gwrthwynebiad mewn egwyddor i godi 

estyniad ond wedi cynghori i newid ychydig ar y dyluniad. Cynllun gerbron wedi 

ymateb i’r sylw a roddwyd yn yr ymholiad.  

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Dim gwrthwynebiad. 

 

Uned Llwybrau:  Dim gwrthwynebiad. 

 

Uned Bioamrywiaeth Mae to metel ar yr estyniad i’w ddymchwel ac ail adeiladu 

ac nid yw’n addas i ystlumod felly ni fydd angen arolwg cyn 

penderfynu’r cais yma.  

 

Mae’r adeilad yn ymylu ar SoDdGA a hefyd ACA Clogwyni 

Pen Llyn. Gallai’r cynllun fod a goblygiadau ar gyfer y safle 

ACA ac felly mi fydd rhaid i’r Cyngor Gwynedd, fel 

Awdurdod Cymwys gynnal Prawf Effaith Sylweddol 

Tebygol tan Reoliad 61 y Rheoliadau Cadwraeth 

Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 (fel y’u diwygiwyd) cyn 

gallu penderfynu’r cais.  

 

Prawf o Effaith Sylweddol Tebygol 

Nid oes gan y datblygiad yma’r potensial i effeithio ar 

Nodweddion Safle Ewropeaidd. Mae’r adeilad ar waelod yr 

allt mor sydd wedi ei ddynodi. Nid oes llwybrau effaith 

(impact pathway) fel y gall y gwaith dymchwel ac adeiladu, 

sydd ar raddfa fechan iawn effeithio yn negyddol ar y safle 

Ewropeaidd.  

 

Nid oes pryderon am y cais na sylwadau pellach.    

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Cynghori i gysylltu efo Swyddog Bioamrywiaeth rhag ofn 

bod effaith ar ystlumod ac er mwyn iddynt gynnal Prawf o 

Effaith Sylweddol Tebygol gan fod y  safle gerllaw ACA a 

SoDdGA. 

 

Mae’r safle gerllaw parth Llifogydd C2, ond ystyrir oherwydd 

graddfa’r datblygiad y gallai’r risg fod yn dderbyniol os 

tynnir sylw’r datblygwr i botensial llifogydd ac iddynt osod 

mesurau i atal llifogydd.  
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Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben ar 4 Awst 2016 a 

derbyniwyd 3  gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 Mwynderau gweledol - pryder am ddyluniad ac 

effaith weledol yr estyniad gan fod yr eiddo yn 

hanesyddol. 

 Gorffeniad - Deunyddiau PVC 

 Pryder am fynediad i gynnal a chadw eiddo Hafod y 

Môr gyfochrog a mynediad i gefn eu heiddo. 

 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

 Mwynderau gweledol 

 

5.1 Saif yr eiddo dan sylw rhwng dau eiddo arall, mewn lleoliad agored ac amlwg ar 

draeth Nefyn. Mae’r eiddo wedi ei gysylltu’n ffisegol gydag adeilad rhestredig gradd 

II Hendafarn i’r de ac yn agos iawn i eiddo Hafod y Môr i’r gogledd. Ystyrir fod gan 

yr eiddo dan sylw gymeriad pensaernïol a nodweddion unigryw yn perthyn i’r prif 

wyneb. 

 

5.2 Byddai’r bwriad yn golygu codi estyniad deulawr ar dalcen gogleddol yr eiddo, sy’n 

ffinio gyda Hafod y Môr, gyda phorth unllawr yn ymestyn allan i’r blaen. Byddai’r 

estyniad yn cymryd lle estyniad unllawr to fflat presennol a phorth ‘lean to’. 

Cyflwynwyd ymholiad cyn cais am godi estyniad deulawr ar yr eiddo, ac mae’r 

dyluniad wedi ei newid mewn ymateb i’r cyngor a roddwyd, gyda tho’r estyniad wedi 

ei ostwng a dyluniad y porth wedi ei newid o do brig i lean to, sy’n debycach i’r 

presennol. Ystyrir bod graddfa, maint, ffurf a dwysedd yr estyniad arfaethedig yn 

dderbyniol ac yn gweddu i’r eiddo presennol. Credir trwy gamu to’r estyniad i lawr o 

frig y to presennol, fod yr estyniad yn llai dominyddol ac yn ymddangos fel elfen 

israddol i’r prif dŷ, heb fod yn annhebyg i estyniad talcen eiddo Hafod y Môr 

gyfochrog. Ceir nodweddion unigryw ‘flying buttress’ ar flaen yr adeilad a chredir 

bod y dyluniad ‘lean-to’ i’r porth yn cadw ychydig o ddilyniant gyda’r patrwm 

presennol. O ystyried bod estyniad unllawr ar y safle’n bresennol, ni ystyrir y byddai 

codi estyniad deulawr yn ei le yn cael effaith sylweddol wahanol ar olygfeydd y 

cyhoedd o’r safle i’r hyn a brofir yn bresennol nac yn debygol o gael effaith andwyol 

ar gymeriad y dirwedd. Eto ni fyddai yn lleihau lle gwag amwynderol yn y cwrtil 

ychwaith, gan y bydd yn cadw yn agos i oel troed yr estyniad presennol. Credir fod y 

bwriad felly yn dderbyniol o agwedd polisïau dylunio B22 a B24 Cynllun Datblygu 

Unedol Gwynedd.     

 

5.3 Nid yw’n glir o’r cais arfaethedig beth fydd gorffeniad allanol yr estyniad gan fod y 

ffurflen gais yn nodi gorffeniad i gydymffurfio a’r gwreiddiol a chynlluniau yn 

rhoddi’r argraff mai byrddau pren neu blastig fydd ar y waliau allanol. O ystyried 

sensitifrwydd y safle, gyfochrog ag adeilad rhestredig, credir y byddai gorffeniad 

rendr gwyn yn fwy addas ar yr estyniad yn yr achos yma, yn arbennig ar y brîf wyneb 

blaen yr estyniad. Byddai modd gosod amod i’r perwyl hyn. Credir gydag amod o’r 

fath fod y bwriad yn dderbyniol o agwedd polisi B25 deunyddiau CDUG. 

 

5.4 Gan fod yr eiddo wedi ei gysylltu yn ffisegol gydag adeilad rhestredig gradd II 

Hendafarn, atgoffwyd y datblygwr yn y Cyngor cyn cais y dylid bod yn ofalus na 

fyddai’r dyluniad yn amharu a niweidio gosodiad yr adeilad rhestredig. Ni fyddai’r 

estyniad yn cyffwrdd yr adeilad rhestredig nac yn golygu bod nodweddion 

hanesyddol bwysig yn cael eu colli. Byddai bwlch gweledol yn parhau yn weladwy 
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rhwng eiddo Hafod y Môr a chredir fod y dyluniad arfaethedig yn sicrhau bod yr 

estyniad yn ymddangos yn israddol i Glan y Môr, heb fod yn ymwthiol ar yr eiddo 

na’r adeilad rhestredig cysylltiol. Ar y sail hon ni ystyrir y byddai’r estyniad yn 

effeithio ar osodiad adeilad rhestredig nac yn groes i ofynion polisi B3 CDUG. 

 

5.5 Gan mai estyniad i dŷ presennol fydd hwn, ac nid adeilad o’r newydd, ni ystyrir y 

byddai estyniad graddfa fach fel hon yn achosi niwed arwyddocaol i’r dirwedd nac 

amgylchedd adeiledig yr   Arfordir Treftadaeth. Ystyrir fod y bwriad felly yn 

dderbyniol o agwedd polisi B9 CDUG. 

 

5.6 Lleolir y safle o fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llyn ac 

Enlli. Mae Polisi B12 yn datgan y rhoddir ystyriaeth i’r wybodaeth am y Tirweddau 

hanesyddol pan asesir effaith cynigion sydd ar y fath raddfa ac mor fawr fel y byddent 

yn cael effaith fwy nag effaith leol arnynt. O ystyried graddfa a maint yr estyniad 

arfaethedig, ystyrir mai effaith lleol fyddai yma ac na fyddai’n cael effaith ehangach 

ar y dirwedd hanesyddol.  Felly, ni ystyrir fod y bwriad yn groes i Bolisi B12 CDUG. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.7 Byddai’r bwriad ar y cyfan wedi ei godi ar oel troed y presennol felly ni ystyrir fod y 

bwriad yn or-ddatblygiad. Ceir dwy ffenestr dalcen presennol yn wynebu wal dalcen 

Hafod y Môr a bwriedir cadw’r agoriad ar y llawr daear. Nid oes unrhyw ffenestr ar 

dalcen Hafod y Môr, felly nid oes pryder am or-edrych felly. 

 

5.8 Derbyniwyd tri gwrthwynebiad gan unigolion sydd yn berchen ar eiddo Hafod y Môr 

gyfochrog a dyma’r rheswm dros gyflwyno’r cais i’r Pwyllgor. Bwlch cymharol gul 

sy’n gwahanu’r ddau eiddo, a’r prif bryder a nodir ganddynt yw y byddai caniatáu’r 

cais yn achosi problemau mynediad i’r cefn ac yn ei gwneud yn anodd ymgymryd â 

gwaith cynnal a chadw i dalcen eu heiddo. Gwerthfawrogir eu pryderon, fodd bynnag 

nid yw hyn yn ystyriaeth cynllunio faterol. Nid yw’r bwriad, ar sail gofynion polisi 

B23 CDUG, yn debygol o achosi niwed arwyddocaol i fwynderau’r gymdogaeth leol 

ac felly ystyrir yn cydymffurfio a’r polisi. 

 

Materion Bioamrywiaeth 

 

5.9 Mae’r clogwyn arfordirol tu ôl i’r eiddo wedi ei ddynodi yn rhyngwladol fel Ardal 

Cadwraeth Arbennig (ACA) Clogwyni Pen Llyn ac fel dynodiad cenedlaethol Safle o 

Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA). Ymgynghorwyd gyda Chyfoeth 

Naturiol Cymru ac Uned Bioamrywiaeth y Cyngor ar y cais ac mae eu sylwadau 

wedi eu cofnodi uchod. Mae’r Uned Bioamrywiaeth yn fodlon,  o wneud Prawf o 

Effaith Sylweddol Tebygol, na fyddai estyniad o'r raddfa hon yn cael effaith ar 

nodweddion y Safle Ewropeaidd. Ystyrir felly fod y bwriad yn dderbyniol o agwedd 

polisïau B15 a B16 CDUG. 

 

Materion Llifogydd 

 

5.10 Mae’r safle hwn wedi ei leoli ar draeth Nefyn, tu allan ond gerllaw parth Llifogydd 

C2. Ymgynghorwyd gyda Chyfoeth Naturiol Cymru ar y mater, oedd yn  ystyried y 

gallai’r risg fod yn dderbyniol o gysidro graddfa’r datblygiad, os tynnir sylw’r 

datblygwr i botensial llifogydd ar y  safle. Gellir anfon copi o sylwadau CNC fel rhan 

o’r cais er mwyn i’r ymgeisydd sicrhau bod  mesurau i atal llifogydd yn cael eu 

gwneud. Ar sail sylwadau CNC, ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol o agwedd polisi 

B29 CDUG.   
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6. Casgliadau: 

 

6.1 Wedi pwyso a mesur y bwriad yn erbyn y polisïau a restrwyd uchod, ystyrir fod yr 

estyniad deulawr arfaethedig yn dderbyniol o agwedd polisïau mwynderau gweledol, 

cyffredinol, bioamrywiaeth a llifogydd felly yn dderbyniol i’w ganiatáu gyda’r 

amodau a nodir isod.   

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau – amodau  

 

1. 5 mlynedd 

2. Unol  â’r cynlluniau 

3. Llechi i gydweddu 

4. Gorffeniad rendr gwyn i gydweddu 

Nodyn: Copi o sylwadau CNC 
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Rhif:    12 
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Cais Rhif: C16/0744/17/LL 

Dyddiad Cofrestru: 04/07/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llandwrog 

Ward: Groeslon 

 

Bwriad: CAIS LLAWN I GODI 5 TŶ PRESWYL DEULAWR, YNGHYD AC ADDASU MYNEDFA A 

FFORDD GERBYDOL BRESENNOL, DARPARU LLECYNNAU PARCIO A THIRLUNIO 

Lleoliad: TIR I'R GOGLEDD DDWYRAIN O Y GARREG, GROESLON, LL54 7DU 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATÁU GYDAG AMODAU 

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r cais yn gais llawn i godi 5 tŷ preswyl deulawr ynghyd ag addasu mynedfa a 

ffordd gerbydol bresennol, darparu llecynnau parcio a thirlunio. 

 

1.2 Mae’r safle wedi ei leoli tu cefn i stad o dai un llawr presennol gyda ffordd wastad yn 

arwain ato trwy’r stad ei hun. Mae’r safle yn gymysgedd o dir caled a thir gwyrdd 

sydd wedi gordyfu mewn mannau. Mae nifer o goed ar hyd ffiniau dwyreiniol a 

gogleddol y safle gyda ffos agored yn rhedeg ar hyd y ffin ddwyreiniol yn ogystal. 

Gwelir fod modurdy un llawr ar ran o safle’r cais yn ogystal â mannau parcio a 

mynedfeydd at fannau parcio sydd yn gysylltiedig â’r tai presennol cyfagos. Gwelir 

fod giât barhaol ar ran o’r ffin ogleddol sydd yn arwain at dir cyfochrog, mae’n 

fwriad i gynnal yr agoriad yma er mwyn sicrhau mynedfa i’r tir hwn. 

 

1.3 Mae’r safle wedi ei leoli oddi mewn i ffiniau datblygu pentref Y Groeslon fel y 

diffinnir yng Nghynllun Datblygu Unedol Gwynedd. Mae tai stad breswyl Y Garreg 

yn ffinio’r safle i’r gogledd orllewin a’r de tra bod cymysgedd o dai yn wasgaredig tu 

hwnt yn ogystal â safle Ysgol gynradd newydd Bro Llifon gerllaw. 

 

1.4 Fe welir o’r cynlluniau y byddai'r 5 uned yn dai dwy ystafell wely yr un ac wedi eu 

gosod fel dau dy pâr ac un tŷ unigol.  Byddent â chyfanswm arwynebedd llawr o 

oddeutu 79m
2
 fesul uned. Oddi mewn gwelir y byddai ystafell fyw, cegin a thoiled ar 

y llawr daear a dwy ystafell wely ac ystafell ymolchi ar y llawr cyntaf. Gwelir y 

byddai gerddi yn cael eu darparu i flaen a chefn yr unedau gyda mannau parcio 

cysylltiol tra fod man parcio ar gyfer trigolion presennol Y Garreg yn cael ei 

ddarparu ar ran deheuol y safle. Mae’n fwriad i doi’r tai gyda llechi naturiol, a 

gorffeniad o rendr llyfn lliw gwyn i’r waliau. 

 

1.5 Yn ogystal â’r tai eu hunain, mae’r bwriad hefyd yn darparu gwelliannau i’r ffordd 

stad  bresennol sydd yn arwain at y safle trwy ei lledu er mwyn cyrraedd safonau 

mabwysiadu cyfredol. 

 

1.6 Fel rhan o’r cais cyflwynwyd Datganiad Dylunio a Mynediad, Datganiad Cymunedol 

ac Ieithyddol, Datganiad Tai Fforddiadwy ac Arolwg Bioamrywiaeth. Cyflwynir y 

cais i’r Pwyllgor Cynllunio gan fod bwriad i ddatblygu 5 o dai neu fwy. 

 

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 
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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: 

 

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.   

 

A2 - GWARCHOD GWEAD CYMDEITHASOL, IEITHYDDOL A DIWYLLIANNOL 

CYMUNEDAU - Diogelu cydlyniad cymdeithasol, ieithyddol neu ddiwylliannol cymunedau 

rhag niwed arwyddocaol oherwydd maint, graddfa, neu leoliad cynigion. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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.  

 

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. 

 

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, ehangu datblygiadau presennol neu newid defnydd os na ddarperir lle 

i barcio cerbydau oddi ar y stryd yn unol â chanllawiau parcio cyfredol y Cyngor, gan roi 

ystyriaeth i hygyrchedd gwasanaeth cludiant cyhoeddus, y gallu i gerdded a beicio o safle a 

phellter y safle at faes parcio cyhoeddus. 

 

POLISI CH37 - CYFLEUSTERAU ADDYSGOL, IECHYD A CHYMUNEDOL - Caniateir 

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

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

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

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

 

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:  

 

 Tai fforddiadwy;  

 Datblygiadau tai a darpariaeth addysgol 

 Canllawiau Dylunio Gwynedd;  

 

Mae Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, sydd wrthi’n cael ei baratoi, yn 

destun Archwiliad Cyhoeddus ar hyn o bryd. Nid yw’n ystyriaeth cynllunio perthnasol ar hyn 

o bryd ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 8, Ionawr 2016) 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy (2006)  

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 5, Cynllunio a Chadwraeth Natur (2009)  

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 12: Dylunio (2016) 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 20:  Cynllunio a’r Iaith Gymraeg (2013) 

Tud. 170



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 17/10/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 
3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

3.1 Cais 3/17/19 – codi modurdy – caniatawyd 14.10.74 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Dim gwrthwynebiad. 

 

Uned Trafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad i’r bwriad ac yn cynnig amodau safonol 

 

Uned Bioamrywiaeth: Awgrymir cynnwys amodau safonol er mwyn gwarchod y 

cwrs dwr a rheoli planhigion anfrodorol ymledol.  

 

Uned Polisi Cynllunio ar y 

Cyd: 

Sylwadau mewn perthynas â pholisïau perthnasol 

 

Uned Polisi Strategol Tai: Ymddengys fod y cynllun yn cyfarch yr angen am dai yn 

lleol, mae Cymdeithas Dai yn bartner ar gyfer y datblygiad 

hwn, credir y bydd ei ddyluniad yn bodloni gofynion 

cyfredol. 

 

Gwasanaeth Gwarchod y 

Cyhoedd: 

Heb eu derbyn 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Credir fod yr asesiad ecolegol wedi ei gwblhau i safon 

dderbyniol. Amlygwyd pryder cychwynnol ynglŷn â materion 

draenio, trefn gwaredu dŵr wyneb a phroblemau ynglŷn â’r 

cwrs dwr i lawr yr afon. O ganlyniad i’r sylwadau hyn, 

derbyniwyd manylion pellach am rediad dwr wyneb oddi ar y 

safle. 

 

Dŵr Cymru: 

 

Dim gwrthwynebiad, awgrymir cynnwys amodau a chyngor 

safonol 

 

Uned Draenio Tir: 

 

Amodau a chyngor safonol parthed materion draenio 

 

Adran Addysg: Mae capasiti ddigonol o fewn Ysgol Bro Llifon 

 

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

Daeth y cyfnod hysbysebu i ben a derbyniwyd gohebiaeth yn 

gwrthwynebu ar sail y materion canlynol: 

 

 Ni fyddai tai deulawr yn gweddu gyda thai un llawr 

presennol Y Garreg 

 Pryder am drefniant parcio/mynediad cerbydol 

 Effaith niweidiol ar fwynderau preswyl a chyffredinol 

yr ardal 

 Gor ddatblygiad o safle cyfyng 

 Ni fyddai tai teuluoedd i’w codi o fewn stad o dai i’r 

hen henoed yn gweddu ag yn arwain at niwed sŵn, 

symudiadau cynyddol ag aflonyddu cyffredinol 

 Colli golau 

 Pryder am allu i gael mynediad at dai presennol 

 Pryderon draenio/carthffosiaeth/llifogydd 

 Angen am dai un llawr i’r henoed/anabl 
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5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

5.1       Egwyddor y datblygiad 

 

5.1.1   Lleolir safle’r datblygiad arfaethedig o fewn ffiniau datblygu pentref Y Groeslon ar 

fapiau mewnosod o fewn y CDUG ac felly mae’n gyson gyda gofynion cyffredinol 

polisi C1 o’r CDUG sy’n annog datblygu o fewn ffiniau datblygu. Mae polisi CH4 yn 

berthnasol i’r cais hwn, ac yn unol â’r polisi hwn  mae’r egwyddor o ddatblygu tai ar 

y safle hwn yn dderbyniol. Trafodir yr angen am ddarpariaeth tai fforddiadwy yn 

ddiweddarach yn yr adroddiad hwn. 

 

5.1.2    Mae’r safle wedi ei ddatblygu yn rhannol eisoes oherwydd presenoldeb ffordd darmac 

a lleiniau caled. Credir fod defnydd wedi ei wneud yn rhannol o’r safle hwn ers 

blynyddoedd fel man parcio ac ati ac felly ni chredir fod y tir yn safle sydd yn gwbl 

naturiol heb unrhyw ddefnydd blaenorol. Oherwydd hynny, credir fod y safle yn dir 

sydd eisoes yn rhannol wedi ei ddatblygu sydd yn cydymffurfio gyda gofynion polisi 

C3. 

 

5.1.3   Cyflwynwyd adroddiadau ac asesiadau perthnasol fel sydd yn ofynnol yn ôl 

rheoliadau cyfredol a gofynion polisïau A1 ac A3 o’r CDUG. 

 

5.1.4     Ar sail yr uchod, credir fod y bwriad yn unol â’r polisïau a nodir ac yn dderbyniol o 

safbwynt egwyddor, yn ddarostyngedig i ystyriaeth ac asesiad llawn o’r holl faterion 

cynllunio perthnasol eraill, gan gynnwys sylwadau a dderbyniwyd a 

chydymffurfiaeth gyda gofynion polisïau perthnasol eraill. 

 

5.2      Mwynderau gweledol 

 

5.2.1 Mae’r safle presennol yn llecyn o dir sydd eisoes wedi ei ddatblygu yn rhannol ac yn 

safle sydd o fewn ardal adeiledig sydd yn cynnwys nifer o dai preswyl, yn ogystal ag 

ysgol gynradd newydd. 

 

5.2.2  Mae’r bwriad yma yn golygu datblygiad tai sydd yn gymharol draddodiadol o ran ei 

ffurf a gosodiad gyda gerddi i’r blaen a’r cefn. Cydnabyddir fod tai presennol Y 

Garreg yn dai un llawr ac fod patrwm gweddol unffurf a di nod i‘r tai presennol. Ni 

ystyrir felly fod angen cyfleu union yr un edrychiad ar gyfer dyluniad y tai sydd yn 

destun y cais hwn ac fod amrywiaeth o dai hefyd i’w gweld gerllaw. Ni ystyrir y 

byddai tai deulawr o’r dyluniad a’r graddfa yma yn annerbyniol ar y safle hwn nac yn 

cael effaith andwyol ar fwynderau gweledol. 

 

5.2.3  Yn unol â pholisi B27 o’r CDUG, mae cynlluniau bras wedi eu cyflwyno sydd yn 

dangos gosodiad bwriedig y safle. Awgrymir y bydd ffensys yn cael eu codi ar hyd 

terfynau'r unedau arfaethedig. Nid yw union fanylion y ffiniau yma wedi eu cynnwys 

ar gynllun manwl ac felly, nid yw yn wybyddus pa fath o drefniant a welir o ran y 

ffensys i’w codi. Fel sydd yn arferol fe sicrheir y manylion hyn trwy amod ffurfiol 

fydd yn sicrhau y cwblheir y gwaith yma i lwyr foddhad yr Awdurdod Cynllunio 

Lleol a bod y gwaith yn ogystal â manylion tirlunio yn cael eu diogelu a’u gwarchod 

am gyfnod wedi’r gwaith gael ei gynnal. Credir felly fod y bwriad yma yn dderbyniol 

o safbwynt mwynderau gweledol, o ystyried y safle yn ei gyflwr presennol ac o 

ystyried yr hyn a fwriedir o ran maint, ffurf ac edrychiadau a chytuno ar fanylion 

pellach ynglŷn â thirlunio a threfniadau ffin. Credir felly fod y bwriad yn bodloni 

gofynion polisïau B22, B23, B25 a B27 o’r CDUG. 
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5.3       Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.3.1 Derbyniwyd gwrthwynebiadau i’r cynllun gan nodi nifer o bryderon gan gynnwys y 

byddai yn fath o ddatblygiad na fyddai yn gweddu gyda’r stad bresennol. Yn ogystal, 

honnir fod y math o dai a ddarperir yn cael eu hystyried yn annerbyniol oherwydd y 

byddant yn debygol o fod ar gyfer teuluoedd yn hytrach na thai i’r henoed fel y 

gwelir yn bresennol yn Y Garreg. 

 

5.3.2    Mae’r cais hwn yn amlwg yn golygu peth newid i osodiad y stad bresennol, er hynny, 

mae’r safle o fewn congl bellaf Y Garreg o edrych i mewn i’r stad o’r ffordd 

gyhoeddus agosaf. Er y bydd rhannau yn weladwy, ni fydd yn gwbl agored oherwydd 

presenoldeb y tai presennol a choed sydd eisoes yn bodoli ar hyd ffiniau’r safle a thu 

hwnt.  

 

5.3.3     Er mwyn amddiffyn mwynderau trigolion y stad breswyl bresennol ystyrir ei bod yn 

briodol i gynnwys amodau yn cyfyngu oriau gwaith adeiladu ar y safle trwy gyflwyno 

a chytuno ar Gytundeb Dull Adeiladu. 

 

5.3.4 Mae’r safle o fewn ffin datblygu'r pentref ac mae’n rhesymol fod safle fel yma yn 

cael ei ystyried ar gyfer darparu tai newydd ar gyfer diwallu angen lleol. Ni chredir 

fod y math o dai fel y bwriedir yn annerbyniol, fe fyddai unrhyw fath o ddatblygiad 

yn debygol o gael effaith tymor byr ar drigolion Y Garreg ond byddai’r amod oriau 

gwaith yn gyfle i reoli'r math yma o effaith yn ystod y cyfnod adeiladu. Mae colli 

golau yn fater o bryder sydd wedi ei godi, mi fyddai unrhyw ddatblygiad yn debygol 

o amharu i raddau gwahanol ar drigolion cyfagos o ystyried defnydd gwag y safle 

presennol. Mae’r tai newydd i’w codi sydd agosaf i eiddo 14 Y Garreg gyda 

gorweddiad tebyg i’r eiddo presennol, hynny yw, mae’r talcenni yn wynebu ei gilydd. 

Yn amlwg mae un adeilad yn ddeulawr a’r llall yn un llawr er hynny, ni chredir y 

byddai’r effaith yn amlwg ormodol i effeithio yn sylweddol ar fwynderau preswyl yr 

eiddo hwn. Ystyrir felly fod y cais yn cydymffurfio gyda gofynion polisi B23o’r 

CDU. 

 

5.4       Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.4.1 Mae rhai gwrthwynebiadau sydd wedi eu derbyn yn nodi pryderon am faterion yn 

ymwneud a diogelwch a thraffig ynglŷn â’r datblygiad hwn a’r ffordd stad bresennol. 

Mae’r bwriad yn cynnwys gwelliannau i’r ffordd stad bresennol sydd yn cynnwys 

lledu’r ffordd fynediad sydd yn arwain o brif ffordd y stad tuag at y safle. 

 

5.4.2     Cafwyd ymgynghoriad rhwng yr ymgeisydd a swyddogion trafnidiaeth y Cyngor cyn 

cyflwyno’r cais. Mae’r hyn a ddangosir yn welliannau parhaol sy'n mynd i fod yn 

fanteisiol i drigolion presennol a thrigolion y tai arfaethedig.  

 

5.4.3    Mae rhannau presennol o’r safle yn cael eu defnyddio gan drigolion i barcio gyda 

mynedfeydd yn ogystal tuag at dai unigol. Mae llecyn parcio yn cael ei ddarparu yn 

benodol ar gyfer trigolion presennol Y Garreg gyda llecynnau yn cael eu darparu ar 

gyfer y 5 tŷ newydd ar wahân. 

 

5.4.4     Nid oedd gan yr Uned Drafnidiaeth unrhyw wrthwynebiad i’r bwriad gan fod y 

ddarpariaeth barcio yn cael ei ystyried yn ddigonol i dai o’r maint yma yn ogystal â’r 

ddarpariaeth a wneir i drigolion Y Garreg. Yn ogystal, credir fod y gwelliannau trwy 

ledu’r ffordd bresennol yn dderbyniol er mwyn sicrhau fod y ffordd yn cyrraedd 

safonau mabwysiadu cyfredol. Ni ystyrir felly fod y bwriad yn groes i ofynion polisi 

CH33 a CH36 o’r CDU. 
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5.5       Materion Ieithyddol 

 

5.5.1 Derbyniwyd Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol gyda’r cais gerbron. Mae’r bwriad 

ar gyfer darparu tai annedd fforddiadwy o fewn y ffin ddatblygu ar gyfer cymdeithas 

dai. Mae casgliadau’r datganiad yn nodi y bydd y datblygiad yn diwallu’r angen am 

dai fforddiadwy yn lleol, ac y byddai effaith bositif ar yr iaith Gymraeg gan fod 

canran uchel o’r boblogaeth bresennol yn siaradwyr Cymraeg.. Ni ystyrir y byddai’r 

bwriad yn cael effaith arwyddocaol ar yr iaith Gymraeg a’r gymuned ac y byddai’n 

dderbyniol o agwedd gofynion Polisi A2 CDUG a’r CCA. 

 

5.6       Materion Tai Fforddiadwy a Cytundeb 106 

 

5.6.1 Mae gofynion polisïau CH4 o’r CDUG yn datgan y bydd rhaid i gyfran o unedau (ac 

sydd heb eu dynodi ond sydd o fewn ffiniau datblygu) fod yn rhai fforddiadwy ar 

gyfer cyfarfod gyda’r angen lleol cyffredinol am dai fforddiadwy. 

 

5.6.2 Gan gymryd i ystyriaeth fod yr ymgeisydd yn paratoi tai newydd cymdeithasol i 

drigolion lleol o dan eu cyfrifoldebau statudol, credir yn yr achos arbennig hwn y 

gellid delio gyda’r cais cynllunio fel eithriad i’r polisïau perthnasol yma. Mae 

fforddiadwyedd y tai hyn yn cael eu rheoli a’u hadlewyrchu ym maint a dyluniad y tai 

eu hunain ac felly yn unol gyda’r canllawiau a gynhwysir yng Nghanllaw Cynllunio 

Atodol: Tai Fforddiadwy (Tachwedd, 2009). Ystyrir felly fod y bwriad yn 

cydymffurfio gyda pholisi CH4 o’r CDUG heb yr angen i’w rheoli ymhellach drwy 

Gytundeb 106. Mae hyn hefyd yn gyson gyda’r ffordd mae’r Awdurdod Cynllunio 

Lleol wedi bod yn delio gyda cheisiadau cyffelyb diweddar gan gymdeithasau tai. 

 

5.7       Materion Llifogydd 

 

5.7.1 Nid yw’r safle wedi ei leoli oddi fewn unrhyw barth llifogydd fel y nodir ar Fapiau 

Cyngor Datblygu sy’n cyd-fynd â Pholisi Cynllunio Cymru a Nodyn Cyngor 

Technegol 15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd. Er hynny, mae cwrs dŵr agored yn 

rhedeg ar hyd ffin ddwyreiniol y safle. Mae CNC wedi nodi fod pryderon wedi bod 

yn y gorffennol am lifogydd oddi ar y safle ac am yr hyn a nodir fel graddfa 

arllwysiad ynghlwm a’r datblygiad. 

 

5.7.2    Derbyniwyd ymateb i’r sylwadau yma gan yr ymgeisydd gan nodi fod y graddfeydd 

yn cael eu hasesu yn wahanol ond fod yr hyn a fwriedir wedi cael ei ddiwygio i 

gynnwys pibell mwy o faint.   

 

5.7.3    Ni dderbyniwyd gwrthwynebiad i’r bwriad gan Uned Rheoli Risg Llifogydd y Cyngor 

(sydd yn gweithredu fel y Prif Awdurdod Llifogydd Lleol) gan awgrymu y dylid 

cynnwys amodau perthnasol i warchod yr ardal leol. Credir felly fod yr hyn a fwriedir 

o ran trefniant draenio’r safle a’i leoliad yn dderbyniol o safbwynt diogelwch 

llifogydd, ac na fyddai yn sgil hynny yn groes i ofynion polisïau B29 a B32 o’r 

CDUG. 

 

5.8       Materion bioamrywiaeth 

 

5.8.1  Fel rhan o’r cais cyflwynwyd adroddiad ecolegol yn ogystal ag arolwg 

ymlusgiaid/llygoden ddŵr/madfall. Mae’r arolygon yn cynnig nifer o argymhellion 

ynglŷn â mesurau perthnasol er osgoi niwed i fioamrywiaeth. Mewn ymateb i 

ymgynghoriad mae Uned Bioamrywiaeth y Cyngor yn datgan nad oes nodweddion 

bioamrywiaeth o werth uchel i’r safle. 
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5.8.2     Yn ogystal, nodir fod angen diogelu na fydd planhigion  ymledol yn niweidio’r ardal 

leol a bod angen gwarchod y cwrs dŵr cyfochrog. Ni ystyrir y byddai'r datblygiad 

arfaethedig yn cael effaith annerbyniol ar fioamrywiaeth. Ystyrir felly fod y bwriad 

yn cydymffurfio a gofynion polisi A1, A3, B20 o’r CDUG a TAN 5. 

 

5.9       Darpariaeth Addysgol  

 

5.9.1    Mae polisi CH37 o’r CDUG yn amcanu i sicrhau y gall ysgolion presennol ymdopi 

gydag unrhyw gynnydd yn nifer y disgyblion a ddaw yn sgil datblygiad preswyl 

newydd. Mae’r Canllaw Cynllunio Atodol (CCA) ‘Datblygiadau Tai a 

Chyfleusterau Addysgol’ hefyd yn berthnasol i’r agwedd yma o’r cais.  

 

5.9.2    Mae’r Adran Addysg wedi cadarnhau fod y safle hwn wedi ei leoli o fewn dalgylch 

Ysgol Bro Llifon a bod capasiti ddigonol ar gael o fewn yr ysgol hon ar gyfer 

disgyblion ychwanegol.  

 

5.9.3   Ystyrir felly fod y cais yn cwrdd ag anghenion polisi CH37 o’r CDUG 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. 

 

5.10    Ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.10.1 Derbyniwyd sylwadau gan drigolion lleol mewn ymateb i ymgynghoriad cyhoeddus 

fel sydd eisoes wedi eu nodi uchod. 

 

5.10.2  Mewn ymateb mae’r ymgeisydd yn datgan y canlynol: 

 

 Cynhaliwyd digwyddiad ymgynghori gyda thrigolion ar 12fed o Ebrill 2016 

 Mae defnydd preswyl yn addas o fewn y lleoliad ag yn gwneud defnydd da o safle 

gwag  

 Mae gosodiad y safle wedi ei ddiwygio yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus ac 

ymgynghoriad a wnaed gyda’r awdurdod cynllunio gan leihau nifer y tai o 6 i 5. 

Roedd hyn hefyd yn golygu fod y tai arfaethedig yn cael eu hail osod er mwyn 

sicrhau pellteroedd derbyniol a ffurf dderbyniol i’r stad. 

 Mae tystiolaeth fod galw am dai o’r math yma yn lleol 

 Mae’r mynediad presennol yn cael ei lledu, mae mynediad presennol i 14 a 15 Y 

Garreg yn cael ei warchod yn ogystal â mynediad i gae ar y ffin ogleddol 

 Amlygwyd pryder yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus y byddai mannau parcio yn 

cael eu colli, defnydd parcio ‘answyddogol’ a wneir o’r safle ar hyn o bryd ond 

dangosir y bydd 5 lle parcio ar gyfer i drigolion ag ymwelwyr, 2 lecyn yr un i’r 5 tŷ a 

goder a 2 lecyn i eiddo 14 Y Garreg. 

 

5.10.3  Ystyrir fod y materion cynllunio perthnasol eraill oedd yn deillio o’r ymgynghoriad 

cyhoeddus wedi eu hystyried yng ngweddill yr adroddiad hwn a rhoddwyd sylw dilys 

i’r holl faterion perthnasol a godwyd. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Mae’r safle yma wedi ei leoli o fewn ffiniau datblygu Groeslon fel y’i diffinnir yn y 

CDUG. Mae’n safle sy’n addas ar gyfer ei ddatblygu, ac mae’r bwriad ei hun yn cael 

ei ystyried yn dderbyniol o safbwynt diwallu’r angen lleol am dai. 

 

6.2 O ystyried yr uchod ac yn dilyn rhoi ystyriaeth lawn i’r holl faterion cynllunio 

perthnasol gan gynnwys polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol yn ogystal â 
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sylwadau a gwrthwynebiadau a dderbyniwyd, credir fod y bwriad yma i godi 5 tŷ 

cymdeithasol newydd yn dderbyniol ag yn cydymffurfio gyda gofynion y polisïau 

perthnasol fel y nodir uchod.. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu – amodau: 

 

1. Amser 

1. Cydymffurfio gyda chynlluniau; 

2. Deunyddiau waliau allanol i’w cytuno; 

3. Llechi a’r doeau’r anheddau a samplau i’w cyflwyno cyn cychwyn datblygu; 

4. Cyflwyno manylion tirlunio i’w cyflwyno er cymeradwyaeth; 

5. Cyfnod gweithredu cynllun tirlunio; 

6. Amodau Dwr Cymru  

7. Amodau Priffyrdd 

8. Bioamrywiaeth 

9. Tynnu PD 

10. Cyfyngu amser gweithio  

11. Amodau Uned Draenio Tir 

12. Cyflwyno a chytuno ar driniaethau ffin 
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Rhif:    13 
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Cais Rhif: C16/0849/32/LL 

Dyddiad Cofrestru: 21/07/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Botwnnog 

Ward: Botwnnog 

 

Bwriad: ADEILADU UNED DDOFEDNOD RHYDD A GWAITH CYSYLLTIEDIG  

Lleoliad: CRUGERAN, SARN, PWLLHELI, LL53 8DT 

 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATÁU GYDAG AMODAU   

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r bwriad ar gyfer adeiladu uned ddofednod rhydd a gwaith cysylltiedig.  

Byddai’r bwriad yn cynnwys sied, 4 storfa porthiant a chreu trac mynediad er 

cysylltu’r datblygiad gydag iard bresennol y fferm.   Byddai’r sied yn mesur oddeutu 

135 medr wrth 19.5 medr a gyda’r uchder i’r grib yn 6.76 medr.  Byddai’r uchder y 

sied yn ei chyfanrwydd yn mynd yn 7.63 medr mewn 6 man ble mae ffaniau ar y to. 

Byddai’r sied felly gydag arwynebedd llawr o 2630 medr sgwâr ar gyfer 32,000 o ieir 

dodwy. Bwriedir i waliau allanol a tho’r sied fod yn shitiau bocs proffil o liw gwyrdd 

‘juniper’ neu gyffelyb.  Byddai pob un o’r 4 storfa porthiant yn mesur oddeutu 3 medr 

mewn diamedr ac yn codi mewn uchder i ryw 6.8 medr.  Byddai’r storfeydd porthiant 

o liw llwyd las/tywyll neu liw tywyll cyffelyb.  Byddai llawr caled yn cael ei osod o 

amgylch yr adeiladau a bwriedir plannu coed gerllaw’r llawr caled yma ar yr ochr 

ddwyreiniol.  Bydd gwaith mewnlenwi a chloddio yn cymryd lle i lefelu’r tir ble 

bwriedir gosod yr adeiladu.  Byddai’r rhan fwyaf gogleddol yn cael ei gloddio ac yna 

mewnlenwi yn digwydd tua’r rhan ddeheuol o’r safle.  Bwriedir defnyddio’r fynedfa 

bresennol ar gyfer mynediad i’r safle ond bydd trac yn cael ei greu o’r adeiladau 

fferm bresennol at safle’r uned ddofednod. Disgwylir i’r prif weithwyr ar gyfer y 

bwriad ddod o weithwyr presennol y fferm.   

 

1.2 Bydd lori HGV 6 neu 8 olwyn, tebyg i faint cerbyd ar gyfer defnydd amaethyddol yn 

yr ardal,  yn cludo porthiant mewn swmp i’r safle.  Disgwylir i’r porthiant gael ei 

gludo yno oddeutu 2 i 3 gwaith y mis a’u storio yn y storfeydd porthiant.  Bydd wyau 

yn cael eu casglu bob rhyw 3 diwrnod a bydd cerbydau yn cludo adar newydd 

oddeutu unwaith pob 14 mis.   

 

1.3 Byddai’r adeilad yn gweithredu system aml reng (multi-tier) fydd yn galluogi tail i 

ddisgyn i’r llawr i gludfelt (conveyor belt).  Byddai’r cludfelt yn cael ei redeg bob 

rhyw 3 i 4 diwrnod fydd yn galluogi i’r tail gael ei symud o’r adeilad.  Bydd y tail 

wedyn unai yn cael ei ddosbarthu yn uniongyrchol ar dir y fferm neu yn cael ei gludo 

i storfa dail dan do'r fferm. 

 

1.4 Mae'r cais yn cynnwys 6 o ffaniau echdynnu mecanyddol ar y to i reoli tymheredd yr 

adeilad a bydd yn tueddu i weithredu yn amlach yn ystod tywydd poeth.  Byddai lefel 

sŵn safonol y diwydiant ar gyfer chwe ffan yn gweithredu, 100m o'r eiddo agosaf, yn 

oddeutu 36dB.  Mewn ardaloedd gwledig, gall lefelau cefndirol fod rhwng 38-42dB 

gerllaw fferm bresennol.   Gan fod y tail yn cael ei symud bob 3 i 4 diwrnod ychydig 

iawn o dail fydd yn cael ei storio yn yr adeilad gan arwain at leihau gweithgaredd pla. 

Mae'r potensial y bydd tail yn casglu wedi’i liniaru gan ryddid yr ieir buarth i gael 

mynediad i'r caeau cyfagos.  
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1.5 Gorwedd y safle yng nghefn gwlad oddi fewn i Ardal Gwarchod y Dirwedd, Tirwedd 

Hanesyddol Gofrestredig Llyn ac Enlli ac oddeutu 1km i’r  Ardal o Harddwch 

Naturiol Eithriadol Llyn. Ceir mynediad i’r safle oddi ar y B4413 sydd yn ffordd 

ddosbarth 2.  Mae’r tai annedd agosaf i’w cael oddeutu 350 medr i ffwrdd yn Tre’r 

Ddol tua’r de o’r safle.  Ceir nifer o Safleoedd Bywyd Gwyllt Arfaethedig yn ardal y 

cais gyda’r agosaf ohonynt yn goedwig / prysg  llydanddail yn Tai Lon oddeutu  

240m i’r dwyrain o’r safle.  Byddai’r uned dofednod wedi ei lleoli oddeutu 260 medr 

oddi wrth adeiladau fferm bresennol Crugeran. 

 

1.6 Fel rhan o’r cais cyflwynwyd Cynllun Rheolaeth, Cynllun Rheoli Tail, Adroddiad 

Modelu ‘SCAIL’ a Datganiad Dyluniad a Mynediad. 

 

1.7 Mae’r bwriad wedi ei sgrinio a chadarnhawyd nad oedd angen Asesiad Effaith 

Amgylcheddol yn yr achos yma. 

 

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: 

 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.   

 

 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 priodol o’r effeithiau y gellir negyddu neu 

liniaru’r effaith. 

 

 B7 - SAFLEOEDD O BWYSIGRWYDD ARCHEOLEGOL - Gwrthod cynigion 

fydd yn difrodi neu ddifetha gweddillion archeolegol o bwysigrwydd cenedlaethol 

(boed yn rhai cofrestredig ai peidio) 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. 

 

 B8 – ARDALOEDD O HARDDWCH NATURIOL EITHRIADOL (AHNE)  LLŶN 

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

Eithriadol drwy sicrhau bod cynigion yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n 
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anelu i warchod nodweddion cydnabyddedig y safle yn unol gyda gofynion statudol 

Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000. 

 

 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. 

 

B12 – GWARCHOD TIRWEDDAU, PARCIAU A GERDDI HANESYDDOL - 

Gwarchod tirweddau, parciau a gerddi ddiddordeb hanesyddol arbennig yng 

Nghymru os byddant yn achosi niwed arwyddocaol i’w cymeriad, eu hedrychiad neu 

eu gosodiad. 

 

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. 

 

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 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. 

 

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. 

 

B33 – DATBLYGIADAU SY’N CREU LLYGREDD NEU BOENDOD - Diogelu 

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

lefelau uchel o lygredd. 

 

B34 – LLYGREDD GOLAU A GOLEUNI - Sicrhau nad yw cynigion yn amharu’n 

sylweddol ar amwynder defnydd tir cyfagos a’r amgylchedd. 

 

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 ellir manteisio ar y ddarpariaeth barcio bresennol, caniateir cynigion os bydd y 
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datblygwyr yn cyfrannu at y gost o wella hygyrchedd y safle neu ddarparu'r llefydd 

parcio angenrheidiol ar safle arall gerllaw. 

 

D9 - ADEILADAU AC ADEILADWEITHIAU FFERM - Cymeradwyo codi 

adeiladau ac adeiladweithiau ar gyfer dibenion amaethyddol os ydynt yn rhesymol 

angenrheidiol at ddibenion amaethyddiaeth ac os gellir cydymffurfio gyda meini 

prawf penodol yn ymwneud gyda lleoliad y datblygiad, difrodi adeilad a warchodir, a 

bioamrywiaeth a mesurau lliniaru amgylcheddol. 

 

Mae Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, sydd wrthi’n cael ei baratoi, 

yn destun Archwiliad Cyhoeddus ar hyn o bryd. Nid yw’n ystyriaeth cynllunio 

perthnasol ar hyn o bryd ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 8, Ionawr 2016) 

Nodyn Cyngor Technegol 5: Cadwraeth Natur a Chynllunio 

Nodyn Cyngor Technegol 6: Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy 

Nodyn Cyngor Technegol 11: Sŵn 

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dyluniad 

Nodyn Cyngor Technegol 18 : Trafnidiaeth 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Mae hanes cynllunio i Crugeran ond yr isod sydd yn ymwneud gyda safle’r cais 

penodol yma. 

 

3.2 C16/1022/32/SC – Barn sgrinio ar gyfer yr uned dofednod – Cadarnhau dim angen 

Asesiad Effaith Amgylcheddol ar 2 Awst 2016. 

 

3.3 C16/0248/32/YM – Adeiladu sied dofednod buarth (32,000 ieir) ynghyd a biniau 

porthiant, trac, addasiadau i’r fynedfa a gwaith cysylltiol – ymateb ar 1 Ebrill 2016.  

Sylwadau yn ymwneud gyda:- 

 

 Cyfiawnhad dros leoli’r uned dofednod ar y safle dan sylw. 

 Materion yn ymwneud gyda deunyddiau a lliw'r adeiladau. 

 Materion o ran effaith gweledol y bwriad ar yr Ardal Gwarchod y Dirwedd a’r Ardal 

o Harddwch Naturiol Eithriadol. 

 Yr angen am fanylion tirlunio. 

 Effaith sŵn ac arogleuon. 

 Materion trafnidiaeth yn ymwneud gyda chreu mynedfa newydd. 

 Manylion yn ymwneud gyda chwrs dŵr. 

 

3.4 C15/1353/32/SC - Barn sgrinio ar gyfer uned dofednod - Cadarnhau dim angen 

Asesiad Effaith Amgylcheddol ar 11 Ionawr 2016. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Heb eu derbyn. 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad i’r bwriad.  Er bod y datblygiad yn 

debygol o arwain at gynnydd traffig, mae’r cynllun rheolaeth 

yn nodi dim ond oddeutu 3 cerbyd ychwanegol yr wythnos 

bydd angen ar ei gyfer, h.y. casglu’r wyau dwywaith yr 

wythnos a derbyn llwyth bwyd wythnosol. 
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Cyfoeth Naturiol Cymru: Mae gennym y sylwadau canlynol i’w gwneud:- 

 

Adroddiad Modelu SCAIL  

Gellir cadarnhau fod y gollyngiadau amonia a’r dyddodiad 

nitrogen o’r datblygiad arfaethedig ym mhob un o’r safleoedd 

dynodedig wedi ei adnabod o dan 4% o’r lefel amonia critigol 

a’r llwyth nitrogen critigol.  Felly ni fydd angen modelu 

manwl. 

 

Dŵr 

Mae cwrs dŵr wedi ei ddosbarthu fel cwrs dŵr cyffredin ac 

felly Cyngor Gwynedd fel y Prif Awdurdod Llifogydd Lleol 

yw’r awdurdod yn gyfrifol am ddyrannu caniatâd 

angenrheidiol i gwlfyrtio. 

 

Rhywogaethau Gwarchodedig 

Argymell cysylltu gyda’ch ecolegydd mewnol o safbwynt yr 

effaith posibl y datblygiad ar y boblogaeth ystlumod.  Os yw 

eich ecolegydd yn cynghori fod angen gwybodaeth bellach i 

asesu’r effaith tebygol yna byddai Cyfoeth Naturiol Cymru 

yn dymuno cael eu hail-ymgynghori. 

 

Anghenion Trwydded 

Os yw’r nifer o adar yn mynd dros 40,000 bydd angen 

Trwydded Amgylcheddol o dan Reoliadau Trwyddedu 

Amgylcheddol 2010 gan Cyfoeth Naturiol Cymru. 

 

I grynhoi, yn ein barn ni, mae’r datblygiad a fwriedir yn ei 

ffurf bresennol ddim yn debygol o gael effaith croes ar yr 

uchod.  Nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwrthwynebu’r 

bwriad. 

 

Dŵr Cymru: Carthffosiaeth 

Mae’n ymddangos nad oes bwriad i gysylltu i’r garthffos 

gyhoeddus ac felly nid oes gan Dŵr Cymru unrhyw 

sylwadau. 

 

Cyflenwad Dŵr 

Dim gwrthwynebiad i’r bwriad. 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: Heb eu derbyn. 

 

Uned Bioamrywiaeth: Mae’r datblygiad i’w leoli ar dir amaethyddol wedi ei wella 

ac o werth bioamrywiaeth isel iawn.  Does gen i ddim 

pryderon bioamrywiaeth a dim sylwadau i’w gwneud. 

 

Uned AHNE: Sylwadau 14 Medi 2016 

Nodir y bwriad i blannu rhes o goed cynhenid ger y 

datblygiad.  Bydd hyn yn cyflwyno tirlunio ac yn cyfrannu at 

fioamrywiaeth ond bydd y coed yn cymryd amser hir i 

sefydlu a bod yn effeithiol. 

 

Sylwadau 16 Awst 2016 

Datblygu menter arallgyfeirio ar fferm Crugeran, ger Sarn 
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Mellteyrn yw’r bwriad trwy sefydlu uned dofednod rhydd.  

Byddai’r datblygiad yn un ar raddfa sylweddol mewn lleoliad 

yng nghefn gwlad.  Mae’r sied yn mesur 135 medr wrth 23 

medr ac uchder 3.2 medr ac felly yn llawer mwy na siediau 

amaethyddol arferol.  Hefyd byddai biniau porthiant a ffordd 

mynediad yn rhan o’r datblygiad. 

 

Nid yw’r safle o fewn ffin ddynodedig yr AHNE ond mae’n 

weddol agos i’r ffin a byddai’r datblygiad yn weladwy mewn 

golygfeydd i mewn ac allan o’r ardal.  Mae’r safle oddi mewn 

yr Ardal Gwarchod y Dirwedd a’r ardal sydd wedi ei 

chynnwys ar y Gofrestr o Dirweddau o Ddiddordeb 

Hanesyddol Eithriadol yng Nghymru.   

 

Nodir rhai mesurau i leihau effaith gweledol y datblygiad 

megis lliw gwyrdd i’r shitiau, tirlunio a chyfyngu ar oleuadau 

allanol.  Er hynny, byddai hwn yn ddatblygiad o faint 

sylweddol mewn ardal o gefn gwlad a bydd yn amlwg o rai 

mannau – yn arbennig y ffordd rhwng Sarn a Botwnnog. 

 

Yn amlwg mae angen ystyried datblygiad newydd ar y raddfa 

yma yng nghefn gwlad, ac yn agos i’r AHNE, yn ofalus iawn.  

Wedi ystyried manylion y datblygiad a’r lleoliad mae 

pryderon oherwydd y byddai yn ddatblygiad newydd 

sylweddol ar safle yng nghefn gwlad heb fod gerllaw 

adeiladau eraill ac yn yr Ardal Gwarchod y Dirwedd, 

gerllaw'r AHNE.  Byddai’r datblygiad yn amlwg o rai 

lleoliadau, yn cynnwys rhai mannau fel Mynydd Rhiw sydd 

yn yr AHNE. 

 

Uned Rheoli Risg Llifogydd 

ac Erydiad Arfordirol: 

Angen cynnwys amod / nodyn ar y caniatâd yn ymwneud 

gyda chwrs dŵr. 

 

Cadw: Mae heneb gofrestredig Cylch Cwt Pant-y-Saer AN043 wedi 

ei leoli oddeutu 440m i’r de de ddwyrain ble mae yn weledol 

fel ardal o goedwig ar y gorwel.  Mae gorchudd coedwig yn 

golygu mai ond o’r ymylon y mae golygfeydd allan o’r safle.  

Bydd y bwriad wedi ei leoli gerllaw datblygiad preswyl 

presennol ger y briffordd.  Yn ein barn ni fydd y datblygiad 

yn cael effaith ar osodiad yr heneb gofrestredig. 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle, yn y wasg a gwybyddwyd 

trigolion cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben a 

derbyniwyd 6 llythyr 

/ gohebiaeth yn cefnogi / rhoi sylwadau ar y cais ar sail: 

 

 Hybu economi cefn gwlad. 

 Cynnig cyflogaeth mewn ardal sydd wir angen. 

 Cynhyrchu bwyd yn lleol yn bwysig. 
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5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae Polisi D9 CDUG yn gefnogol i godi adeiladau ac adeiladweithiau ar gyfer 

dibenion amaethyddol os ydynt yn rhesymol angenrheidiol ar gyfer dibenion 

amaethyddiaeth ac os gellir cydymffurfio gyda’r holl feini prawf o fewn y polisi.   

 

5.2 Mae’r ymgeisydd yn bartneriaeth deuluol sydd yn rhedeg fferm Crugeran, Sarn 

Mellteyrn.  Mae’r fferm yn fferm eidion, defaid a grawn sydd yn ymestyn i ryw 190 

hectar.  Mae’r fferm yn bresennol gyda 200 o fuchod sugno (suckler cows)  a 250 o 

heffrod ifanc (followers) ynghyd a 850 o famogiaid magu.  Mae’r busnes fferm nawr 

yn bwriadu arallgyfeirio i ddofednod rhydd gyda 32,000 o ieir dodwy ar gyfer y sied 

newydd arfaethedig.  Nid oes amheuaeth felly fod yna ddiben amaethyddol ar gyfer 

yr adeilad amaethyddol newydd sy’n destun y cais ac ystyrir ei fod yn rhesymol 

angenrheidiol ar gyfer dibenion amaethyddiaeth.   

 

5.3 Er yr ystyrir fod yna angen amaethyddol am y sied mae gofyn fod y bwriad hefyd yn 

cydymffurfio gyda meini prawf a geir ym mholisi D9.  Y meini prawf hynny yw:- 

 

o Bod y safle’n agos at adeiladau amaethyddol presennol onid oes anawsterau ynglŷn 

â’r safle neu ddyluniad technegol sy’n rhwystro hynny. 

o Na fydd y datblygiad yn achosi difrod arwyddocaol i adeilad a warchodir. 

o Na fydd y datblygiad yn niweidio bioamrywiaeth (bywyd dyfrol yn enwedig) a bod y 

bwriad yn cynnwys mesurau lliniaru amgylcheddol digonol. 

 

5.4 Fel y gwelir mae’r maen prawf cyntaf yn ymwneud â lleoli’r adeilad yn agos at 

adeiladau amaethyddol presennol.  Yn achos y cais presennol byddai’r adeilad yn cael 

ei leoli ar ben ei hun oddeutu 260 medr oddi wrth yr adeiladau presennol ar y daliad.  

Un o’r rhesymau dros ddewis y safle dan sylw yw er sicrhau nad yw materion 

bioddiogelwch y fferm yn cael ei gyfaddawdu gan yr ieir newydd a’r prosesau sy’n 

gysylltiedig yn y fenter newydd.  Ystyriwyd hefyd fod y tir yn union gerllaw’r 

adeiladau presennol yn llawer uwch na’r adeiladau presennol sydd wedi eu lleoli 

gerllaw’r ffordd.  Ystyriwyd y byddai lleoli’r adeilad yn union gerllaw’r iard fferm yn 

weladwy iawn o lawer o fannau o ystyried topograffi naturiol ac felly ffafriwyd y 

safle dan sylw gan ei fod mewn rhigol (gully) naturiol rhwng dau gae.  Ystyrir fod 

materion yn ymwneud gyda bioddiogelwch y fferm yn rhywbeth i’w ystyried wrth 

leoli’r sied arfaethedig.  Mae’n wir hefyd fod y tir sydd yn union gerllaw’r siediau 

presennol yn dir llawer uwch a gweladwy na safle’r cais.  Felly, er bod maen prawf 1 

o Bolisi D9 yn gofyn am leoli adeilad newydd gerllaw adeiladau amaethyddol 

presennol ystyrir fod yna resymau dilys pam nad yw hyn yn bosibl yn yr achos 

penodol yma. 

 

5.5 Mae maen prawf 2 yn ymwneud ac achosi difrod arwyddocaol i adeilad a warchodir 

ac maen prawf 3 yn ymwneud gyda niweidio bioamrywiaeth ac felly bydd y materion 

yma yn cael ystyriaeth yn y rhannau perthnasol hynny o’r adroddiad.  Fodd bynnag, 

nid oes gwrthwynebiad mewn egwyddor i’r bwriad o safbwynt Polisi D9. 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.6 Mae dyluniad y sied o fath amaethyddol sydd i’w gweld yn gyffredinol yn yr ardal 

gyda shitiau bocs proffil o liw gwyrdd ‘juniper’ neu gyffelyb  ar y waliau allanol a’r 

to.  Mae’r adeilad arfaethedig  fodd bynnag o faint sylweddol yn arbennig felly o ran 

ei hyd sydd yn 135 medr.  Byddai uchder yr adeilad i’r bargod yn 4.23 medr a’r 
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uchder i frig y to yn 6.76 medr.  Fodd bynnag byddai 6 ffan yn cael eu gosod ar y to a 

byddai’r uchder yn y mannau hynny yn mynd yn 7.63 medr.  Gerllaw’r prif adeilad 

bwriedir lleoli 4 storfa porthiant sydd yn oddeutu 3 medr mewn diamedr a gydag 

uchder o ryw 6.8 medr.  Byddai’r rhain o liw llwyd las/tywyll neu gyffelyb.  Yn hyn 

o beth ystyrir y byddai’r bwriad yn dderbyniol o ran ei ddyluniad a hefyd o ran y 

defnyddiau y bwriedir eu defnyddio.   

 

5.7 Gorwedd y safle o fewn Ardal Gwarchod y Dirwedd a’r Dirwedd o Ddiddordeb 

Hanesyddol Eithriadol Llyn ac Ynys Enlli.  Mae’r safle hefyd o fewn rhyw 1km i’r 

AHNE.   

 

5.8 Nod Polisi B10 yw diogelu a chyfoethogi ardaloedd gwarchod y dirwedd.  Mae nod 

Polisi B8 CDUG i warchod, cynnal a gwella cymeriad yr AHNE a gwrthodir 

cynigion datblygu a fyddai’n achosi niwed arwyddocaol i’r dirwedd a’r arfordir (gan 

gynnwys golygfeydd i mewn ac allan o’r ardal), bywyd gwyllt, olion ac adeiladau 

hanesyddol, iaith a diwylliant a natur dawel a di-lygredd yr ardal ac eithrio mewn 

amgylchiadau eithriadol iawn.  Mae’r nodweddion uchod wedi eu hadnabod fel 

rhinweddau arbennig Llyn ac yn cyfrannu at gymeriad yr ardal.  Dim ond os profir 

heb unrhyw amheuaeth ar ôl archwiliad trwyadl bod yna resymau eithriadol y rhoddir 

caniatâd i ddatblygiad fyddai’n amharu’n sylweddol ar nodweddion arbennig yr 

ardal.   

 

5.9 Derbyniwyd sylwadau’r Uned AHNE ar y cais. Mae’r sylwadau yma yn datgan nad 

yw’r safle o fewn ffin ddynodedig yr AHNE ond yn weddol agos iddo gyda’r 

datblygiad yn weladwy mewn golygfeydd i mewn ac allan o’r ardal.  Nodir hefyd fod 

rhai mesurau i leihau effaith gweledol y datblygiad megis lliw gwyrdd i’r shitiau, 

tirlunio a chyfyngu ar oleuadau allanol.  Er hynny, byddai hwn yn ddatblygiad o faint 

sylweddol mewn ardal o gefn gwlad a bydd yn amlwg o rai mannau - yn arbennig y 

ffordd rhwng Sarn a Botwnnog.  Mae’r Uned AHNE yn lleisio pryder am y 

datblygiad newydd a’i  raddfa yng nghefn gwlad, ac yn agos i’r AHNE ac wedi 

ystyried manylion y datblygiad a’r lleoliad mae pryderon oherwydd y byddai yn 

ddatblygiad newydd sylweddol ar safle yng nghefn gwlad heb fod gerllaw adeiladau 

eraill ac yn yr Ardal Gwarchod y Dirwedd, gerllaw'r AHNE.  Byddai’r datblygiad yn 

amlwg o rai lleoliadau, yn cynnwys rhai mannau fel Mynydd Rhiw sydd yn yr 

AHNE. Yn sgil derbyn cynllun tirlunio ar gyfer y bwriad nododd yr Uned AHNE y 

byddai plannu rhes o goed cynhenid yn cyflwyno tirlunio ac yn cyfrannu at 

fioamrywiaeth ond y byddai’r coed yn cymryd amser hir i sefydlu a bod yn effeithiol. 

 

5.10 Wrth nodi sylwadau’r Uned AHNE am effaith y bwriad rhaid yw pwyso a mesur 

hynny yn erbyn anghenion ffermio modern ac addasrwydd yr adeilad i’r pwrpas 

hynny.  Byddai’r datblygiad oherwydd ei faint yn ychwanegiad gweledol sylweddol 

i’r fferm a’r dirwedd wledig ehangach.  Fodd bynnag, buasem yn cydnabod yn unol 

gyda rhesymeg yr ymgeisydd y byddai’r bwriad wedi ei leoli yn y safle yma yn cael 

llai o ardrawiad gweledol na pe bai wedi ei leoli ar y tir uwch sydd yn union 

gerllaw’r adeiladau fferm bresennol.  Byddai’r adeilad yn cael ei leoli ar dir sydd 

gyda llethr yn codi o’r de tuag at y gogledd a ble mae goleddf naturiol sydd gyda thir 

uwch tuag at y gogledd, dwyrain a’r gorllewin fyddai’n gymorth i sgrinio’r adeilad.  

Mae’r tir tua’r gogledd felly yn uwch na’r rhan ddeheuol.  Mae bwriad i dorri mewn 

i’r tir tua’r gogledd a dod a’i lefel lawr tra byddai’r tir tua’r de yn cael ei godi er 

lefelu’r tir i adeiladu’r adeilad.  Ystyrir y byddai’r bwriad i’w weld yn bennaf o 

olygfeydd o’r de e.e. o ffordd y B4413 wrth deithio o Fotwnnog tuag at Sarn ac o 

olygfeydd pellach fel o gyfeiriad Mynydd Rhiw.  Fodd bynnag, wrth edrych o’r de 

tuag at yr adeilad byddai i’w weld yn erbyn cefndir o gaeau.  Byddai’r defnydd o liw 

gwyrdd ar gyfer yr adeilad felly yn gymorth i integreiddio’r adeilad i’w amgylchedd 
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yn y dirwedd.  Fodd bynnag, mae hwn yn adeilad o faint sylweddol ac felly 

sylweddolir na fyddai’n bosibl ei guddio yn gyfan gwbl.  Mae bwriad i blannu rhes o 

goed cynhenid gyda ffin ddwyreiniol a de ddwyreiniol y bwriad.  Byddai’r coed yma 

yn gyfuniad o goed derw, onnen, gwernen a bedwen.  Sylweddolir y byddai’r coed 

yma yn cymryd beth amser i aeddfedu ond byddai cael y tirlunio yma dros amser yn 

lleihau ardrawiad gweledol y bwriad.  Felly wedi pwyso a mesur y bwriad 

cydnabyddir y byddai’r bwriad yn weladwy o rhai mannau o fewn yr Ardal 

Gwarchod y Dirwedd a’r AHNE, yn bennaf o gyfeiriad y de.  Er bod y sied yn 

sylweddol ei faint mae’r math yma o strwythur yn un sydd yn ddisgwyliedig ei weld 

yng nghefn gwlad ac ni ystyrir y byddai’r bwriad felly yn sefyll allan fel nodwedd 

estron o fewn lleoliad gwledig o fewn yr AHNE.  Byddai’n bosibl rhoddi amod ar y 

caniatâd hefyd o ran lliw'r adeilad ac ymgymryd gyda’r gwaith tirlunio.  O wneud 

hyn ystyrir na fyddai’r bwriad yn achosi niwed arwyddocaol i’r dirwedd a'i fod felly 

yn dderbyniol o ran Polisi B8 a B10 CDUG. 

 

5.11 Lleolir y safle o fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llyn ac Enlli.  

Mae Polisi B12 yn datgan y rhoddir ystyriaeth i’r wybodaeth am y Tirweddau 

hanesyddol pan asesir effaith cynigion sydd ar y fath raddfa ac mor fawr fel y byddent 

yn cael effaith fwy nag effaith leol arnynt.  Fel y nodwyd uchod byddai’r bwriad yn 

ychwanegu adeilad amaethyddol ynghyd â'r gwaith cysylltiedig i’r dirwedd.  Fodd 

bynnag o ran ei leoliad a’i faint ystyrir mai yn lleol y byddai effaith y bwriad ac na 

fyddai’n cael effaith ehangach ar y dirwedd hanesyddol.  Felly, ni ystyrir fod y 

bwriad yn groes i Bolisi B12 CDUG. 

 

5.12 Yn sgil yr uchod felly ystyrir y bwriad yn dderbyniol yn nhermau Polisïau B8, B10, 

B12, B22, B25 a B27 CDUG. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.13 Ceir rhai tai yng nghyffiniau’r safle gyda’r rhai agosaf oddeutu 350 medr tua’r de o’r 

safle yn Tre’r Ddol.  Derbyniwyd manylion am allyriadau a rheolaeth sŵn/arogleuon 

fel rhan o’r Datganiad Dyluniad a Mynediad a’r Cynllun Rheolaeth.  Mae’r bwriad 

yn cynnwys 6 o ffaniau echdynnu mecanyddol ar y to i reoli tymheredd yr adeilad a 

bydd yn tueddu i weithredu yn amlach yn ystod tywydd poeth.  Byddai lefel sŵn 

safonol y diwydiant ar gyfer chwe ffan yn gweithredu, 100m o'r eiddo agosaf, yn 

oddeutu 36dB.  Mewn ardaloedd gwledig, gall lefelau cefndirol fod rhwng 38-42dB 

gerllaw fferm bresennol.   Mae’r eiddo agosaf i’r safle oddeutu 350 medr i ffwrdd ac 

felly yn unol gyda’r manylion a gyflwynwyd ni fyddai cynnydd yn lefelau sŵn.  

Byddai’r adeilad yn gweithredu system aml reng (multi-tier) fydd yn galluogi tail i 

ddisgyn i’r llawr i gludfelt (conveyor belt).  Byddai’r cludfelt yn cael ei redeg bob 

rhyw 3 i 4 diwrnod fydd yn galluogi i’r tail gael ei symud o’r adeilad.  Bydd y tail 

wedyn unai yn cael ei ddosbarthu yn uniongyrchol ar dir y fferm neu yn cael ei gludo 

i storfa dail dan do'r fferm. Gan fod y tail yn cael ei symud bob 3 i 4 diwrnod ychydig 

iawn o dail fydd yn cael ei storio yn yr adeilad gan arwain at leihau gweithgaredd pla. 

Mae'r potensial y bydd tail yn casglu wedi’i liniaru hefyd gan ryddid yr ieir buarth i 

gael mynediad i'r caeau cyfagos. Nid oes bwriad i osod goleuadau allanol a  neu ar 

ffin y safle.  Ymgynghorwyd gyda’r Uned Gwarchod y Cyhoedd ar y bwriad ond 

wrth ysgrifennu’r adroddiad nid oedd ymateb wedi ei dderbyn.  Mae yna reoliadau yn 

eu lle i sicrhau fod datblygiadau o’r math yma yn cael eu cwblhau a’u gweithredu 

mewn modd addas er osgoi drwg effeithiau.   Felly o ystyried hyn a’r wybodaeth 

sydd wedi ei gynnwys fel rhan o’r cais ynghyd a’r pellteroedd rhwng y bwriad a’r tai 

agosaf ni ystyrir fod y bwriad yn debygol o achosi niwed arwyddocaol i fwynderau’r 

gymdogaeth leol a'i fod yn dderbyniol o safbwynt Polisïau B23, B33 a B34 CDUG.  
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Ystyrir fod y bwriad felly hefyd yn dderbyniol o ran maen prawf 2 o bolisi D9 sy’n 

ymwneud gydag adeilad a warchodir. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.14 Bwriedir defnyddio’r fynedfa bresennol ar gyfer y bwriad.  Mae’r fynedfa yma yn 

mynd heibio’r adeiladau fferm bresennol a byddai trac newydd yn cael ei greu i gael 

mynediad at safle’r cais o fewn tir y fferm.  Bydd lori HGV 6 neu 8 olwyn, tebyg i 

faint cerbyd ar gyfer defnydd amaethyddol yn yr ardal,  yn cludo porthiant mewn 

swmp i’r safle.  Disgwylir i’r porthiant gael ei gludo yno oddeutu 2 i 3 gwaith y mis 

a’u storio yn y storfeydd porthiant.  Bydd wyau yn cael eu casglu bob rhyw 3 diwrnod 

a bydd cerbydau yn cludo adar newydd oddeutu unwaith pob 14 mis.  Derbyniwyd 

sylwadau’r Uned Drafnidiaeth ar y bwriad yn datgan nad oedd ganddynt 

wrthwynebiad.  Mae’r sylwadau yn nodi y byddai’r datblygiad yn debygol o arwain at 

gynnydd traffig ond fod y cynllun rheolaeth yn nodi dim ond oddeutu 3 cerbyd 

ychwanegol yr wythnos bydd angen.  Ystyrir fod y bwriad felly yn dderbyniol o ran 

diogelwch ffyrdd ac y byddai digon o le parcio a throi o fewn y bwriad.  Ystyrir y 

bwriad yn dderbyniol felly o ran Polisïau CH33 a CH36 CDUG. 

 

Materion bioamrywiaeth 

 

5.15 Bu i sylwadau Cyfoeth Naturiol Cymru argymell cysylltu gydag ecolegydd mewnol y 

Cyngor o safbwynt effaith posibl y datblygiad ar y boblogaeth ystlumod.  

Derbyniwyd sylwadau gan yr Uned Bioamrywiaeth ar y cais oedd yn datgan fod y 

datblygiad i’w leoli ar dir amaethyddol wedi ei wella ac o werth bioamrywiaeth isel 

iawn.  Yn sgil hynny nid oedd gan yr Uned Bioamrywiaeth unrhyw bryderon 

bioamrywiaeth a dim sylwadau i’w gwneud.  Gan nad oedd unrhyw bryderon wedi eu 

codi am y bwriad ystyrir fod y bwriad felly yn dderbyniol o safbwynt maen prawf 3 o 

Bolisi D9 CDUG.   

 

Materion Archeolegol 

 

5.16 Mae heneb gofrestredig Cylch Cwt Pant-y-Saer AN043 wedi ei leoli oddeutu 440m 

i’r de de ddwyrain o’r safle.  Derbyniwyd sylwadau ar y bwriad gan Cadw sydd yn 

datgan yn sgil gorchudd coedwig mai ond o’r ymylon y mae golygfeydd allan o 

safle’r heneb tuag at safle’r cais.  Nid oedd gan Cadw wrthwynebiad i’r bwriad ac yn 

eu barn hwy ni ystyriwyd y byddai’r datblygiad yn cael effaith ar osodiad yr heneb 

gofrestredig.  Ni ystyrir bod pryder am y bwriad o ran ei effaith ar osodiad yr heneb 

gofrestredig ac ystyrir felly ei fod yn dderbyniol o safbwynt Polisi B7 CDUG. 

  

Unrhyw ystyriaethau eraill 

 

5.17 Mae sylwadau Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Uned Rheoli Risg Llifogydd ac Erydiad 

Arfordirol wedi adnabod fod cwrs dŵr yn croesi’r safle.  Mae’r ymgeisydd yn 

ymwybodol o hyn ers cyn cyflwyno’r cais ac mae wedi bod mewn trafodaethau gyda 

pheiriannydd draenio tir y Cyngor.  Deallir o ystyried natur y ffos y byddai’n bosibl 

cwlfyrtio oddeutu 30 medr ohoni ond fod angen y caniatâd / trwydded berthnasol i 

wneud y gwaith gan y Cyngor.  Mae’r nodiadau sydd wedi ei argymell gan Uned 

Rheoli Risg Llifogydd ac Erydiad Arfordirol yn cyfeirio at y ffaith y byddai angen 

hawl gan y Cyngor i wneud y gwaith cwlfyrtio yma.  Bydd hyn yn cael ei gyfleu i’r 

ymgeisydd fel rhan o unrhyw ganiatâd cynllunio. 
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6. Casgliadau: 

 

6.1 O ystyried yr uchod ac wedi ystyried yr holl faterion perthnasol gan gynnwys polisïau 

a chanllawiau lleol a chenedlaethol, sylwadau a dderbyniwyd, ni chredir fod y bwriad 

yma yn annerbyniol nac yn groes i ofynion y polisïau a nodir uchod. Ar sail yr uchod, 

credir felly fod y bwriad yn dderbyniol. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu – amodau 

 

1. Cychwyn o fewn 5 mlynedd. 

2. Unol a’r cynlluniau. 

3. To a waliau allanol yr uned dofednod i fod o liw gwyrdd tywyll. 

4. Cytuno lliw ar gyfer y biniau porthiant. 

5. Defnydd amaethyddol o’r adeilad yn unig. 

6. Cwblhau’r cynllun tirlunio yn unol gyda’r manylion a gyflwynwyd. 

7. Cytuno unrhyw gynllun goleuo. 

8. Lefelau sŵn neu unrhyw amod perthnasol arall gan Gwarchod y Cyhoedd. 

 

Nodiadau- 

1. Yr angen i gael caniatâd i gwlfyrtio’r cwrs dŵr. 
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Rhif:    14 
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Cais Rhif: C16/0931/39/LL 

Dyddiad Cofrestru: 28/07/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanengan 

Ward: Abersoch 

 

Bwriad: CAIS DIWYGIEDIG - ADEILADU PWLL NOFIO AWYR AGORED, YSTAFELL 

BEIRIANNAU I'R PWLL NOFIO YNGHYD A STRWYTHUR CEGIN HAF YN CYNNWYS 

POPTY PIZZA A BBQ GYDAG ECHDYNNYDD MECANYDDOL, TERASAU, THIRLUNIO 

A FFENS DERFYN 

Lleoliad: BLAEN Y WAWR, LON ENGAN, ABERSOCH, GWYNEDD, LL53 7LB 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATAU GYDAG AMODAU   

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais diwygiedig yw hwn ar gyfer adeiladu pwll nofio awyr agored, ystafell 

beiriannau i’r pwll nofio, pwmp gwres ynghyd a strwythur cegin haf yn cynnwys 

popty ‘pizza a bbq’ a gwaith tirlunio yng ngardd eiddo Blaen y Wawr, Abersoch. 

Gwrthodwyd y cais blaenorol C16/0298/39/LL ar sail pryderon am effaith ar 

fwynderau cymdogion ac mae’r cais diwygiedig yn ymateb i hynny trwy leihau maint 

yr adeilad allanol, newid ei ddyluniad a’i orffeniad, dileu simdde, gostwng lefel y 

pwll nofio, gosod ffens uchel ar y ffin gyda’r cymdogion a mwy o waith tirlunio.  

 

1.2 Mae safle’r cais wedi ei ail ddatblygu’n ddiweddar gyda chyn fyngalo wedi ei 

ddymchwel a thŷ newydd deulawr wedi ei godi yn ei le. Llain cornel yw’r safle, gyda 

therfyn blaen ac ochr yn ffinio gyda Lôn Engan a cheir llwybr cyhoeddus yn rhedeg 

tu draw i ran o’r cwrtil blaen. Ardal breswyl ydyw wedi ei leoli o fewn ffin datblygu 

Abersoch. Defnyddir y fynedfa bresennol i mewn i ffordd sirol dosbarth 3 Lon 

Engan. Saif yr eiddo o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. 

 

1.3 Cyflwynir y cais i’r Pwyllgor oherwydd derbyniwyd mwy na 3 gwrthwynebiad.  

 

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 B8 ARDALOEDD O HARDDWCH NATURIOL EITHRIADOL (AHNE)  

LLŶN A MÔN Gwarchod, cynnal a gwella cymeriad yr Ardaloedd o Harddwch 
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Naturiol Eithriadol drwy sicrhau bod cynigion yn cydymffurfio â chyfres o feini 

prawf sy’n anelu i warchod nodweddion cydnabyddedig y safle yn unol â gofynion 

statudol Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 

 

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 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.     

 

Mae Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, sydd wrthi’n cael ei baratoi, 

yn destun Archwiliad Cyhoeddus ar hyn o bryd. Nid yw’n ystyriaeth cynllunio 

perthnasol ar hyn o bryd ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 Polisi Cynllunio Cymru, 2016  

 

 Nodyn Cyngor Technegol 12 (TAN) Dylunio 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C16/0298/39/LL Adeiladu pwll nofio awyr agored ystafell beiriannau i’r pwll nofio 

ynghyd a strwythur cegin haf yn cynnwys popty Pizza a bbq a gwaith tirlunio: 

Gwrthod 17 Mai 2016 

 

3.2 C13/0826/39/LL Dymchwel annedd a modurdy ar wahân presennol a chodi annedd 

newydd gyda modurdy ynghlwm: Caniatáu 21 Tachwedd 2013 

 

3.3 Y15/001418: Ymholiad i drafod cynllun tirlunio a strwythurau cwrtil. Cynllun yn 

cynnwys gosod sawl adeilad cegin sylweddol a swyddfa, ynglŷn â phwll nofio a 

thirlunio. Cynllun yn annerbyniol ac angen cwtogi maint y strwythurau o gofio eu 

bod eisoes wedi cael caniatâd am dy sylweddol.   
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4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Gwrthwynebir oherwydd agosatrwydd corn simdde a’r popty 

at gymdogion. 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad. Dim effaith andwyol ar unrhyw ffordd 

neu ffordd arfaethedig. 

 

Uned AHNE:  Heb eu derbyn 

 

Dŵr Cymru: Dim gwrthwynebiad. Cynghori’r datblygwr gysylltu yn 

uniongyrchol gyda Dŵr Cymru i ddarganfod lleoliad y 

pibellau.   

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben ar 7 Medi 2016 a 

derbyniwyd 8 llythyr / gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 Tŷ yn or-ddatblygiad - pryder am fwy o ddatblygiadau ar 

y safle. 

 Effaith ar fwynderau gweledol – AHNE a  golygfeydd 

 Mwynderau cymdogion – goredrych ac aflonyddwch 

 Adeilad allanol – pryder am ei faint, lleoliad a’r to brig 

yn ei wneud yn uwch 

 Pwll nofio – cwestiynu ei leoliad yn agos i gymdogion a’i 

angen cyffredinol  

 Sŵn/Niwsans  – Pryder am sŵn ac aflonyddwch i’r 

cymdogion o ran y ffan, pwmp dwr a gwresogi’r pwll, ac 

aflonyddwch oherwydd y defnydd yn gyffredinol  

 Arogleuon - Lleoliad yr adeilad a’r popty pizza yn agos 

iawn i’r cymydog, ffan yn chwythu  arogleuon i gyfeiriad 

y cymdogion 

 Tirlunio – pryder am uchder y ffens ac y bydd y coed yn 

tyfu’n uchel ac achosi colli golau, dim plannu ar ochr 

Ynys Fawr 

 Mynedfa/ Ffordd – Cornel beryglus a dim gwelliant yn 

cael ei gynnig, pryder am y giât awtomatig a’r parcio 

 Ail-gyflwyniad cais- methu gweld beth sy’n wahanol, 

rhesymau’r gwrthodiad blaenorol yn parhau’n berthnasol  

 Honiadau fod y tŷ yn mynd i gael ei ddefnyddio i 

ddefnydd masnachol 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

 Mwynderau gweledol 

 

5.1 Mae gardd eang yn perthyn i’r eiddo sy’n ymestyn o’i flaen ac i ochr ddeheuol y tŷ 

sydd yn ffinio gyda’r cymdogion agosaf. Byddai’r bwriad yn golygu codi adeilad 

cegin haf yng nghornel ddeheuol y llain i gynnwys popty pizza a bbq’, ymgymryd â 

gwaith peirianyddol i greu teras, pwll nofio, jacuzzi a phwll, creu storfa beiriannau a 

phwmp gwresogi, ynghyd a gwaith tirlunio. 

 

5.2 O ystyried maint helaeth yr ardd, ystyrir bod graddfa a maint yr adeilad allanol 

arfaethedig yn dderbyniol ac ychydig yn llai na’r cais blaenorol. Mae dyluniad a 
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gorffeniad yr adeilad wedi  newid hefyd, ac yn hytrach na chysgodfan agored gyda 

simdde uchel a tho gwellt fel a gyflwynwyd yn wreiddiol, mae’r bwriad bellach yn 

adeilad cadarn gyda tho brig llechi a waliau rendr a charreg i’r cefn ac ochrau. Credir 

bod y dyluniad arfaethedig yn fwy traddodiadol, y deunyddiau yn addas ac yn 

gyffredinol yn welliant o’r dyluniad blaenorol. Oherwydd lleoliad yr adeilad tu ôl i’r 

tŷ a’r tirlunio ar y ffin gyda Lôn Engan, byddai’r adeilad yn annhebygol o sefyll allan 

yn amlwg nac ymwthiol yn y tirlun sydd o fewn yr AHNE. Byddai gweddill 

elfennau’r cais, megis y pwll nofio,  jacuzzi a’r storfeydd peiriannau wedi eu suddo i 

mewn i’r tir gyda theras a thirlunio yn eu hintegreiddio felly yn annhebygol o gael 

effaith weledol arwyddocaol. Oherwydd ehangder y llain ni fyddai’r cynnig yn 

arwain at leihad annerbyniol mewn lle gwag amwynderol o fewn y cwrtil. 

 

5.3 Cyflwynwyd cynllun tirlunio gyda’r cais sy’n ymgorffori tirlunio caled, megis 

ffensys a therasau llawr caled a thirlunio meddal ar y ffiniau ac o fewn yr ardd. Nodir 

bod coed a rhywogaethau cynhenid wedi eu cynnwys yn y rhestr plannu fyddai’n 

addas i’r lleoliad ac i ardd ddomestig o’r fath. Gellir amodi bod y gwaith tirlunio yn 

cael ei ymgymryd o fewn y tymor plannu cyntaf yn dilyn y gwaith adeiladu. 

 

5.4 Yn nhermau polisïau tirlun yr AHNE, dyluniad, deunyddiau a thirlunio, ystyrir fod y 

bwriad yn dderbyniol ac na fyddai yn cael effaith niweidiol ar fwynderau gweledol yr 

ardal. Mae’r bwriad felly yn bodloni gofynion polisïau B8, B22, B24, B25, B27 

Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd. 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.5 Gwrthodwyd y cais blaenorol C16/0298/39/LL am yr un math o ddatblygiad ar sail 

pryderon am effaith ar fwynderau’r cymdogion sydd wedi eu lleoli ar ffin ddeheuol yr 

eiddo. Mewn ymateb i’r pryderon mae’r bwriad wedi ei newid, gyda dyluniad yr 

adeilad wedi ei ddiwygio, newid i lefel llawr y pwll nofio, lleoli ffens bren uchel 

1.8m ar y terfyn gyda’r cymydog a gwaith tirlunio ychwanegol tu mewn i’r ffens.   

 

5.6 Derbyniwyd nifer o wrthwynebiadau ar y cais blaenorol ac ar y cais diwygiedig, 

gyda’r pedwar eiddo agosaf wedi datgan pryder yn bennaf ar sail mwynderau ac 

aflonyddwch. Credir fod y cais diwygiedig hwn yn welliant i’r cais blaenorol, gan fod 

ymdrechion yma i ddiogelu mwynderau. Mae’r adeilad bellach yn strwythur soled to 

llechi parhaol, gyda’r un agoriad yn wynebu’r pwll nofio ac mae elfen simdde wedi ei 

ddileu. Mae’r dyluniad yn fwy caeedig gan leihau’r posibilrwydd o aflonyddwch ar y 

cymdogion. Nodir bod y cymydog yn rhif 1 Ynys Fawr wedi datgan pryder am 

uchder yr adeilad, fyddai’n agos i’w balconi. O ystyried mai adeilad unllawr fyddai 

ac yn is na’u balconi, ni ystyrir y byddai’n ymwthiol arnynt. Maent hefyd wedi codi 

pryderon parthed arogleuon, fodd bynnag credir fod y dyluniad diwygiedig sy’n 

cynnwys ffan yn welliant o’r simdde uchel a gynhigiwyd yn y cais blaenorol. Rhaid 

nodi fod balconi’r gwrthwynebwyr yn agos iawn i ffin Blaen y Wawr a’u bod yn 

goredrych yn sylweddol dros safle’r cais, rhaid iddynt dderbyn felly bod eu 

preifatrwydd wedi eu cyfaddawdu i raddau a bod sŵn ac aflonyddwch yn bosib. 

 

5.7 Derbyniwyd gwrthwynebiadau hefyd gan gymdogion Bron y Gan a Rowena ar sail 

mwynderau gan gwestiynu’r rheswm dros leoli’r teras, adeilad a phwll nofio mor 

agos iddynt. Mae ffens bren uchel eisoes wedi ei lleoli ar ffin eiddo Rowena ond mae 

terfyn Bron y Gan yn agored ar hyn o bryd. Gwrthodwyd y cais blaenorol gan nad 

oedd mesurau digonol wedi eu cynnwys i warchod buddiannau’r cymdogion. Mae 

lleoliad y teras, pwll nofio a’r adeilad yn parhau yn yr un lleoliad a’r cais gwreiddiol 

fodd bynnag, mae’r dyluniad diwygiedig yn ymateb i’r pryderon am oredrych trwy 

osod ffens soled bren 1.8m o uchder ar y ffin yn ogystal â gwaith plannu oddi fewn 

i’r sgrin breifatrwydd. Rhaid cofio mai gardd ddomestig eang ydyw ac y byddai 
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modd  ddefnyddio unrhyw ran ohono yn bresennol i gynnal bbq’s a chymdeithasu, fel 

y gallai’r cymdogion o’u balconi a’u gerddi eu hunain. Rhaid derbyn bod elfen o sŵn 

ac aflonyddwch yn bosib o ddefnyddio gardd mewn ardal breswyl o’r fath. Credir 

bod y mesurau sydd wedi eu cynnwys yn y cais diwygiedig bellach yn goresgyn ein 

pryderon gwreiddiol, gyda’r ffens uchel a’r plannu ychwanegol yn  dderbyniol i 

rwystro gor-edrych a sicrhau preifatrwydd rhesymol i’r cymdogion. Ni chredir y 

byddai’r bwriad fel ac y mae yn cael effaith andwyol arwyddocaol ar fwynderau’r 

cymdogion na’u hamodau byw.   

 

5.8 Nodir bod rhai o’r gwrthwynebwyr yn honni bod bwriad i osod yr eiddo ar gyfer 

defnydd masnachol. Caniatâd am dŷ annedd sydd wedi ei roddi ac nid oes unrhyw 

gyfyngiad o ran pwy a gaiff ei ddefnyddio. 

 

5.9 Ar sail yr asesiad uchod credir fod y bwriad bellach yn dderbyniol o agwedd polisi 

B23 CDUG.  

     

 Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.10 Mae’r eiddo ar lain cornel yn ffinio gyda Lôn Engan ble mae gwelededd yn brin 

oherwydd llystyfiant ar ffin yr eiddo. Mae sawl gwrthwynebydd wedi datgan pryder 

am welededd ar y gornel hon, ond nid yw’r bwriad yn golygu unrhyw newid i’r 

sefyllfa hyn. Bwriedir gosod giât mynedfa awtomatig ar y fynedfa. Gan fod modd 

agor giatiau o’r fath gryn bellter o’r eiddo ni ragwelir problemau o ran yr elfen hon. 

Ni fydd y datblygiad ei hun yn debygol o gynyddu dwysedd defnydd yr eiddo 

presennol. Nid oes gan yr Uned Trafnidiaeth unrhyw wrthwynebiad a ni chredir bod 

sail i wrthod  y cais am resymau diogelwch ffyrdd, felly nid yw’r bwriad yn groes i 

bolisi CH33 CDUG. 

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.11 Mae nifer o’r gwrthwynebwyr yn rhoi sylw ar faint a dyluniad y tŷ ei hun, fodd 

bynnag nid yw'r rhain yn berthnasol i’r cais yma.    

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Sylweddolir bod nifer o wrthwynebiadau wedi eu derbyn ar y cais, fodd bynnag 

credir fod y prif bryderon a fynegwyd yn y gwrthodiad blaenorol am effaith ar 

fwynderau cymdogion bellach wedi eu goresgyn. Credir fod y bwriad diwygiedig yn 

cydymffurfio a gofynion y polisïau perthnasol a drafodwyd uchod felly yn dderbyniol 

i’w ganiatáu gyda’r amodau a nodir isod. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau – amodau  

 

1. 5 mlynedd 

2. Unol a’r cynlluniau 

3. Llechi 

4. Gorffeniad i gydweddu’r tŷ 

5. Tirlunio yn y tymor plannu nesaf 
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