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

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

 

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

 

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

3 munud 

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

3 munud 
 

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

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

 

7. Y pwyllgor yn trafod y cais cynllunio. 
 

 

 
 
 
  



 

 

RHAGLEN 

 

1.   YMDDIHEURIADAU 
 

 

 I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.  

 
 

2.   DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 

 

 I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.  

 
 

3.   MATERION BRYS 
 

 

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

 

 

4.   COFNODION 
 

7 - 16 

 Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion o’r Pwyllgor hwn a 
gynhaliwyd ar 28 Tachwedd 2016, fel rhai cywir.   

 

 

5.   CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO 
 

 

 Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Rheoleiddio. 

 
 

5.1.  CAIS RHIF: C16/1021/08/LL - MEUSYDD LLYDAIN, BRYNIAU 
HENDRE, PENRHYNDEUDRAETH 
 

17 - 36 

 Cais diwygiedig i C16/0314/08/LL ar gyfer codi 9 ty sy'n cynnwys 3 ty 
farchnad agored a 6 ty fforddiadwy ynghyd a gwaith draenio, gwaith tir a 
creu mynedfeydd. 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Gareth Thomas 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 
 
 

 

 

5.2.  CAIS RHIF: C16/0677/11/LL - 146-152 STRYD FAWR, BANGOR 
 

37 - 54 

 Codi adeilad 4 llawr i ddarparu 2 siop a 15 uned byw i fyfyrwyr 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd David Gwynfor Edwards 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 
 

 
 
 
 

 

https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/1021/08/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=572026%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1655544%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=572026%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/0677/11/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=572099%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1655674%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=572099%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2


 

5.3.  CAIS RHIF: C16/0773/14/AM - CYN SAFLE YSGOL YR HENDRE, 
FFORDD ERYRI, CAERNARFON 
 

55 - 73 

 Datblygiad preswyl i fyny i 45 o dai (gan gynnwys tai fforddiadwy) ynghyd a 
chreu mynedfa newydd, uwchraddio’r fynedfa bresennol, darparu llecynnau 
mwynderau cyhoeddus, llecynnau parcio a tirlunio. 
 
AELODAU LLEOL: Cynghorydd Endaf Cooke 
   Cynghorydd W. Roy Owen  
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 
 

 

 

5.4.  CAIS RHIF: C16/1090/33/LL - PLAS YNG NGHEIDIO, BODUAN 
 

74 - 89 

 Cynyddu nifer o unedau teithiol o'r 11 ganiatawyd i 19 (8 ychwanegol) a 
chodi adeilad golchi. 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Anwen J. Davies 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.5.  CAIS RHIF:  C16/1239/41/LL - SWN Y DON, AFONWEN, 
CHWILOG, PWLLHELI 
 

90 - 102 

 Diwygiad i gais a wrthodwyd o dan C16/0407/41/LL ar gyfer creu safle 
carafanau teithiol newydd 17 uned, ail leoli 2 uned statig bresennol, codi 
bloc toiledau a gosod tanc septic a darparu llecynnau pasio. 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Aled Lloyd Evans 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.6.  CAIS RHIF: C16/1240/41/LL - SAFLE HEN GAPEL MORIAH, 
LLANYSTUMDWY 
 

103 - 116 

 Cais i godi porth ar yr annedd presennol ynghyd a chodi modurdy gydag 
ystafell chwaraeon uwchben. 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Aled Lloyd Evans 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.7.  CAIS RHIF:  C16/1306/11/LL - 205-207 STRYD FAWR, BANGOR 
 

117 - 126 

 Newid defnydd swyddfeydd ar y lloriau cyntaf, ail a trydydd er mwyn darparu 
7 uned byw. 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd David Gwynfor Edwards 
 
Dolgen i’r dogfennau cefndir perthnasol 

 

https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/0773/14/AM&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=577663%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1680331%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=577663%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/1090/33/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=577667%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1680339%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=577667%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/1239/41/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=574003%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1660460%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=574003%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/1240/41/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=579356%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1688906%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=579356%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/1306/11/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=578384%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1681800%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=578384%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2


 

 

5.8.  CAIS RHIF: C16/1353/17/HT - TIR MASNACHWYR GLO MGW, 
IARD LLIFON, GROESLON, CAERNARFON 
 

127 - 136 

 Gosod twr 18m 'lattice' gyda 3 antenna, 1 lloeren cyfathrebu ar ei ben, a 2 
gabinet offer, 1 cabinet mesur a datblygiad cysylltiol sy'n cynnwys ffens 
2.1m o uchder. 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Eric M. Jones 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 
 

 

 

5.9.  CAIS RHIF:  C16/1367/25/LL - TY WOODLANDS, PARC MENAI, 
BANGOR 
 

137 - 166 

 Codi estyniad 4 llawr ochr, estyniad cefn a ochr i'r is-lawr a creu maes 
parcio newydd. 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd John Wyn Williams 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

 
 
 
 
 

https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/1353/17/HT&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=577789%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1680603%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=577789%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/1367/25/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=577665%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1680333%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=577665%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
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PWYLLGOR CYNLLUNIO 28/11/16 
 

 
Yn bresennol:  Y Cynghorydd Anne Lloyd Jones – Cadeirydd 
   Y Cynghorydd Elwyn Edwards – Is-gadeirydd 
 
Y Cynghorwyr: Endaf Cooke, Simon Glyn, Gwen Griffith, Sian Wyn Hughes (eilydd), Dyfrig 
Wynn Jones, Eric M. Jones, June Marshall, Michael Sol Owen, John Pughe Roberts, Eirwyn 
Williams, Gruffydd Williams a Hefin Williams.  
 
Eraill a wahoddwyd: Y Cynghorwyr Charles Wyn Jones, Dilwyn Lloyd, Gareth Thomas a R. H. 
Wyn Williams (Aelodau lleol). 
 
Hefyd yn bresennol: Gareth Jones (Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio), Cara Owen (Rheolwr 
Rheolaeth Datblygu), A. Rhys Roberts (Swyddog Rheolaeth Datblygu), Gareth Roberts (Uwch 
Swyddog Rheolaeth Datblygu Trafnidiaeth), Rhun ap Gareth (Uwch Gyfreithiwr) a Bethan Adams 
(Swyddog Cefnogi Aelodau). 
 
Ymddiheuriadau: Y Cynghorwyr W. Tudor Owen a John Wyn Williams. 
 
1.   DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 
(a) Datganodd y Cynghorwyr Anne Lloyd-Jones a Michael Sol Owen fuddiant personol, yn 

eitem 5.4 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/1021/08/LL) oherwydd eu bod yn aelodau o 
Fwrdd Cartrefi Cymunedol Gwynedd.  

 
Roedd yr Aelodau o’r farn ei fod yn fuddiant a oedd yn rhagfarnu a gadawsant y Siambr yn 
ystod y drafodaeth ar y cais.  

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

nodir: 
 

 Y Cynghorydd Sian Wyn Hughes, (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 
5.1 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/1089/42/LL); 

 Y Cynghorydd Dyfrig Wynn Jones, (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.2 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/0823/13/LL); 

 Y Cynghorydd Eirwyn Williams, (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 
5.3 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/0941/35/LL); 

 Y Cynghorydd Gareth Thomas, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.4 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/1021/08/LL); 

 Y Cynghorydd Charles Wyn Jones (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.5 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/1108/23/AM); 

 Y Cynghorydd R. H. Wyn Williams (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.6 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/1226/39/LL); 

 Y Cynghorydd Dilwyn Lloyd (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 
5.7 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/1250/17/LL). 
 

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

 
2. COFNODION 
 

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod blaenorol o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 7 
Tachwedd 2016 fel rhai cywir. 

Tud. 7
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3. CEISIADAU CYNLLUNIO 
 

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

  
1. Cais rhif C16/1089/42/LL – Tir rhan o Fferm Bryn Rhydd, Edern 
 

Adeiladu adeilad newydd i gynhyrchu hufen ia, siop/caffi hufen ia a chynnyrch lleol, adnodd 
addysgiadol, newidiadau i fynedfa, gwaith allanol cysylltiedig â mynedfa amaethyddol 
newydd. 
 

(a)  Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi y gohiriwyd y cais 
yng nghyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 7 Tachwedd 2016 er mwyn cynnal ymweliad 
safle. ‘Roedd rhai o’r aelodau wedi ymweld â’r safle cyn y cyfarfod.   

 
 Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd. 
 
 Nodwyd ni ystyrir bod dymuniad yr ymgeisydd i leoli’r busnes ar dir o fewn ei berchnogaeth 

mewn cyrraedd hwylus i’r fferm, yn ddigon i gyfiawnhau’r lleoliad. Nid oedd y Cyngor wedi ei 
argyhoeddi fod gwir angen sefydlu busnes cymysg o’r fath ar safle’r cais heb anghenion 
lleoli arbennig nac amgylchiadau eithriadol i gyfiawnhau caniatáu’r cais yng nghefn gwlad. 
Ychwanegwyd nad oedd yn ymddangos bod unrhyw ystyriaeth wedi ei roi i geisio darganfod 
adeilad/safle tir brown addas o fewn ffin y pentref neu mewn safle gwahanol. Nodwyd nad 
yw’r bwriad i godi adeilad busnes cymysg o’r fath ar dir gwyrdd yn cydymffurfio ac 
egwyddorion lleoli busnesau polisïau C1, CH37, D5, D7, D8, D13 na D30 o Gynllun 
Datblygu Unedol Gwynedd (CDUG). 

 
 Credir y byddai adeiladu adeilad newydd mewn lleoliad ynysig a datgymalog o’r fath yn cael 

effaith andwyol ar ffurf a chymeriad y pentref a’r dirwedd, oedd wedi ei ddynodi’n Ardal 
Gwarchod y Dirwedd.  

 
 Nodwyd nad oedd y buddion o ran twf economaidd, mentrau gwledig a chyflogaeth yn 

gorbwyso’r niwed sy’n debygol o gael ei achosi i gymeriad y dirwedd ac edrychiad yr ardal, 
a’r angen i sicrhau bod y datblygiad newydd wedi ei leoli mewn lle cynaliadwy. Ystyrir bod y 
bwriad yn groes i bolisïau’r CDUG ac nad oedd dewis ond i argymell gwrthod y cais. 

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

 Bod y cais a sylwadau ychwanegol yr asiant yn dangos pa mor bwysig oedd y cais 
i’r busnes hufen ia a busnes fferm presennol; 

 Bod prisiau llaeth yn ansefydlog a bod y datblygiad yma er mwyn datblygu’r busnes 
hufen ia ymhellach ac i gadw’r fferm yn hyfyw; 

 Bod y bwriad yn creu swyddi o safon i bobl leol; 

 Deall bod pryder o ran lleoliad ond nid oedd yn bosib lleoli’r cais ar y fferm; 

 Y byddai ysgolion yn elwa o ddefnyddio’r adnodd addysgiadol; 

 Y byddai’n darparu adnodd o safon i dwristiaid yn ogystal ac i bobl leol; 

 Eu bod yn barod i weithio efo’r Gwasanaeth Cynllunio i wneud y bwriad yn 
dderbyniol gydag amodau perthnasol; 

 Eu bod efo gweledigaeth glir ac yn frwdfrydig; 

 Bod llwyddiant a dyfodol Glasu, swyddi presennol, swyddi newydd a’u bywoliaeth o’r 
fferm yn dibynnu ar y penderfyniad felly gofynnir i ganiatáu’r cais. 

Tud. 8
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(c) Cefnogwyd y cais gan yr aelod lleol (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn) a gwnaed y 

prif bwyntiau canlynol ganddi:-  

 Y byddai’r bwriad yn sicrhau dyfodol i’r fferm deuluol; 

 Y byddai adeilad pwrpasol yn galluogi cynhyrchu a storio mwy o gynnyrch hufen ia; 

 Dim lle o fewn ystâd ddiwydiannol Nefyn a ni fyddai ystâd o’r fath yn addas ar gyfer 
y fenter a oedd yn cynnwys adnodd addysgiadol a thwristiaeth; 

 Nid oedd yn bosib lleoli’r cais ar y fferm; 

 Nid yw'r safle yn ynysig - tai gerllaw i’r llecyn ac roedd yr ymgeisydd yn barod i 
negodi o ran y tirlunio; 

 Yr adnodd addysgiadol unigryw sydd ynghlwm a'r cais i’w groesawu; 

 Ni fyddai’r bwriad yn creu cystadleuaeth efo’r siop bentref; 

 Bod y cwmni yn cydweithio gyda chwmnïau bach, artisan drwy werthu eu cynnyrch 
yn lleol; 

 Nid oedd lleoliad ar gyfer y busnes ar gael o fewn ffin datblygu’r pentref; 

 Y gellir gosod amod na fyddai’r adeilad i’w drosi i dŷ yn y dyfodol; 

 Dim ond 3 gwrthwynebiad a dderbyniwyd gyda 2 lythyr o gefnogaeth ac roedd 
Cyngor Tref Nefyn yn gefnogol i’r bwriad; 

 Nid oedd yr Uned Drafnidiaeth yn gwrthwynebu’r cais; 

 Bod y fenter yn creu gwaith yn lleol. 
 
(ch) Nododd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio bod y Cyngor yn cefnogi mentrau busnes 

os yw lleoliad y cais yn dderbyniol. Nodwyd bod lleoliad y cais tu allan i’r ffin datblygu ac nid 
oedd y Cyngor wedi ei argyhoeddi bod cyfiawnhad o ran anghenion lleoli arbennig yng 
nghefn gwlad. Amlygwyd bod gosodiad mewnol yr adeilad yn dangos bod yr elfen 
cynhyrchu yn is-wasanaethol a ni ellir amodi i glymu’r hyn a werthir yn y siop/caffi felly ni 
fyddai rheolaeth o ran defnydd yn yr hir dymor. Nododd ei fwriad pe byddai’r Pwyllgor yn 
penderfynu caniatáu’r cais, i gyfeirio’r mater i gyfnod cnoi cil. 

 
 Nododd y Swyddog Rheolaeth Datblygu Trafnidiaeth bod y bwriad i wahodd ysgolion a 

cholegau i ymweld â’r busnes ynghyd â’r elfen siop/caffi yn golygu na fyddai 8 man parcio 
yn ddigonol ac fe fyddai angen ail-ystyried y ddarpariaeth parcio. 

 
(d)  Cynigwyd ac eiliwyd i wrthod y cais. 
 
 Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol: 
 

 Bod angen edrych ar y cais o safbwynt gwrthrychol, roedd mwy na hanner yr adeilad 
yn siop ac ni fyddai rheolaeth yn y dyfodol o ran beth a werthir; 

 Bod y cais wedi ei leoli o fewn Ardal Gwarchod y Tirlun; 

 Pe caniateir fe osodir cynsail; 

 Byddai’n haws cefnogi’r cais heb yr elfen manwerthu gan fod busnesau yn gallu bod 
yn fyrhoedlog a ni ellir gosod amod o ran defnydd i’r dyfodol; 

 Bod y bwriad yn groes i 8 polisi o’r CDUG ac nid oedd y ddarpariaeth parcio yn 
ddigonol; 

 Ei fod yn gynllun da ond roedd y lleoliad ddim yn gywir; 

 Bod pwynt gwerthu unigryw arbennig i’r lleoliad a bod yr adnodd addysgiadol i’w 
groesawu; 

 Bod cysylltiad 3 phase trydanol ar y safle; 

 Os caniateir y gellir gosod amod tirlunio i’w wneud yn llai amlwg yn y dirwedd; 

 Bod cyfle i gefnogi pobl cefn gwlad; 

 Bod y fenter yn enghraifft ardderchog o adnabod bwlch yn y farchnad a’i wneud i 
safon uchel; 
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 Ei fod yn bwysig cefnogi’r teulu a oedd yn gweithio’n galed i wneud y fenter yn 
llwyddiant. Yn adnodd i’r gymuned mae’n perthyn iddi a bod llwyddiant busnes yn 
dibynnu ar gefnogaeth leol a phenderfyniad y Pwyllgor i gefnogi; 

 Bod nifer o siediau amaethyddol yn yr ardal felly ni fyddai’r adeilad yn anghyffredin 
yn y lleoliad; 

 Nid oedd lle ar ystâd ddiwydiannol nac ychwaith adeilad addas arall ar gyfer y 
busnes; 

 Y dylid cefnogi teulu lleol a oedd yn creu cyflogaeth leol. 
 
(dd) Pleidleisiwyd ar y cynnig i wrthod y cais, fe ddisgynnodd y cynnig. 
 
 Gwnaed, ac eiliwyd cynnig i ganiatáu’r cais oherwydd nad oedd lleoliad arall addas ar gael 

a bod modd rhoi cryn bwysau ar y budd economaidd.   
 
 Pleidleisiwyd ar y cynnig i ganiatáu’r cais ac fe gariwyd. 
 
 PENDERFYNWYD yn groes i argymhelliad y swyddogion i ganiatáu’r cais. 
 
 Rhesymau: 
   Dim lleoliad arall addas ar gael. 
 Fod modd rhoi cryn bwysau i’r budd economaidd. 
 

Nododd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio ei fwriad, yn unol â Rheolau 
Gweithdrefn y pwyllgor hwn, i gyfeirio’r cais i gyfnod cnoi cil gan ddod ag adroddiad 
pellach gerbron y pwyllgor yn amlygu’r risgiau ynghlwm â chaniatáu’r cais. 

 
2.  Cais rhif C16/0823/13/LL - Austin Taylor Communications Ltd, Bethesda 
 

Newid defnydd cyn ffactori'n gyfleuster masnachwr adeiladu gan gynnwys cownter 
masnachu, storfeydd a menter dosbarthu. 
 

(a)  Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi ni fwriedir 
gwneud unrhyw newidiadau strwythurol i’r adeilad ar wahân i rai addasiadau i ffenestri a 
drysau er hwylustod a diogelwch. Nodwyd bod safle’r cais wedi ei leoli o fewn ffin datblygu 
Bethesda ond nid oedd wedi ei ddynodi ar gyfer unrhyw ddefnydd penodol. Amlygwyd bod 
rhan fwyaf o safle’r cais wedi ei leoli o fewn parth llifogydd C2. 

 
Nodwyd bod y datblygiad yn cwrdd â holl feini prawf polisïau C3 a C4 o’r CDUG gan ei fod 
yn ail-ddefnyddio safle a ddefnyddiwyd o’r blaen o fewn ffin datblygu bresennol gan gadw 
ac ail-ddefnyddio adeiladau presennol at ddefnydd sy’n addas i’r lleoliad. 
 
Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd. Adroddwyd y derbyniwyd 
cadarnhad gan Adran Priffyrdd Llywodraeth Cymru eu bod yn fodlon i'r Cyngor benderfynu 
ar y cais ynghyd â chadarnhad gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) nad oedd ganddynt 
wrthwynebiad o ran materion llifogydd. Nodwyd bod yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd wedi 
asesu'r Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol a gyflwynwyd fel rhan o’r cais a’u bod o’r farn 
nad yw natur na graddfa'r datblygiad yn debygol o gael effaith niweidiol ar yr iaith Gymraeg. 
O ganlyniad, roedd yr argymhelliad wedi newid i’r hyn a nodwyd yn yr adroddiad a bellach 
argymhellir caniatáu’r cais efo amodau. 
 

(b)  Cefnogwyd y cais gan yr aelod lleol, (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), nododd ei 
fod yn croesawu’r datblygiad a’i fod yn falch bod yr adeilad yn dod yn ôl i ddefnydd. 
 
Nododd aelodau eu cefnogaeth i’r cais a fyddai’n ddefnydd cydnaws i’r lleoliad.  
 
 PENDERFYNWYD caniatáu’r cais. 
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 Amodau: 

1. Amser 
2. Yn unol â’r cynlluniau 
3.  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.   

 
3. Cais rhif C16/0941/35/LL - Ynys Hir, Morannedd, Cricieth 
 

Diwygiad i ganiatâd C15/0711/35/LL ar gyfer codi tŷ newydd. 
 

(a)  Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi bod y safle eisoes 
wedi derbyn caniatâd cynllunio ar gyfer codi tŷ annedd o dan gyfeirnodau C14/0702/35/LL a 
C15/0711/35/LL gyda’r gwaith adeiladu wedi cychwyn ond bod oediad ar hyn o bryd. 

 
 Nodwyd bod y cynlluniau gerbron yn dilyn lleoliad, ol-troed, maint a chynllun llawr y 

caniatadau. Eglurwyd bod y dyluniad gerbron yn wahanol i’r caniatadau blaenorol gyda tho 
mansard yn hytrach na tho pits traddodiadol. Nodwyd bod toeau amrywiol iawn i’w gweld o 
fewn stad Morannedd ac fe ystyrir bod y dyluniad ac edrychiad allanol y bwriad yn 
cydweddu gyda chymeriadau’r tai presennol o fewn y stad. 

 
 Ni ystyrir y byddai’r bwriad yn achosi niwed arwyddocaol o safbwynt colli preifatrwydd, golau 

na chysgodi. Nodwyd bod pryderon gwrthwynebwyr wedi derbyn ystyriaeth lawn.  
 
 Roedd y datblygiad yn cydymffurfio gyda’r CDUG am y rhesymau a roddwyd yn yr 

adroddiad. 
 
(b)  Cefnogwyd y cais gan yr aelod lleol, (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn). 
 
 Mewn ymateb i sylw gan yr aelod lleol, nododd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu y 

cynghorwyd yr ymgeisydd i oedi â’r gwaith, ond os oedd yr ymgeisydd wedi parhau efo’r 
gwaith adeiladu, ei fod yn gwneud hynny ar risg ei hun.  
 
Nododd aelodau eu cefnogaeth i’r cais a oedd yn welliant o ran gwelededd oherwydd bod 
lefelau (llawr a chrib) y tŷ oddeutu 2 medr yn is na’r caniatadau presennol.  

 
PENDERFYNWYD caniatáu’r cais.   
 
Amodau: 
1. Unol â’r cynlluniau a gyflwynwyd 
2. Llechi ar y to 
3.  Tynnu hawliau dirprwyedig a ganiateir gan gynnwys ffenestri 
4.  Amodau dŵr Cymru 
  

4. Cais rhif C16/1021/08/LL - Meusydd Llydain, Bryniau Hendre, Penrhyndeudraeth 
  

Cadeiriwyd y drafodaeth ar y cais hwn gan yr Is-gadeirydd. 
 

Cais diwygiedig i C16/0314/08/LL ar gyfer codi 9 tŷ sy'n cynnwys 3 tŷ farchnad agored a 6 
tŷ fforddiadwy ynghyd â gwaith draenio, gwaith tir a chreu mynedfeydd. 
 

(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi bod y 6 tŷ 
fforddiadwy ar dir sydd y tu allan ond yn ymylu a’r ffin datblygu tra bod y 3 tŷ marchnad 
agored yn bennaf o fewn y ffin.  
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Nodwyd bod nifer o’r gwrthwynebiadau a dderbyniwyd yn cyfeirio at bryderon yn ymwneud 
a’r ffordd gyfagos ag effaith y datblygiad ar ddiogelwch y ffordd a symudiadau ar ei hyd. 
Cydnabyddir fod y ffordd yn gul mewn mannau ond o ystyried fod rhan o’r safle wedi ei 
ddefnyddio yn y gorffennol fel gwaith argraffu masnachol ni ystyrir y byddai effaith 
ychwanegol annerbyniol yn deillio o’r bwriad. 
 
Adroddwyd yn dilyn derbyn sylwadau gan yr Uned Drafnidiaeth y diwygiwyd y cais i 
ddarparu trefn newydd i fynedfeydd y tai marchnad agored gan gynnwys darparu 
troedffordd newydd ar hyd blaen y safle a threfniant mewnol y stad. O ganlyniad, roedd yr 
Uned Drafnidiaeth yn fodlon gyda’r hyn a gynigir. 
 
Derbyniwyd cadarnhad gan yr Uned Strategol Tai bod y wybodaeth a gyflwynwyd yn gyson 
gyda’r wybodaeth i law am yr angen lleol am unedau fforddiadwy. Credir fod y cymysgedd o 
dai a gynigir yn briodol ar gyfer diwallu galw cyffredinol am dai fforddiadwy. 
 
Nodwyd y byddai angen sicrhau bod unedau a oedd yn diwallu gwahanol ddeiliadaeth (h.y. 
tai marchnad agored a thai fforddiadwy) yn cael eu datblygu ar y cyd ac nad oes 
posibilrwydd mai dim ond y tai marchnad agored fydd yn cael eu datblygu. Yn yr achos 
yma, roedd Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) yn bartneriaid yn y cynllun ac fel sydd yn 
arferol mewn achosion ble nad ydyw Cymdeithas Tai yn berchen y tir neu’n ymgeisydd (pan 
yr ystyrir y cais), mi fyddai angen llunio Cytundeb 106 safonol i sicrhau fod y tai yn cael eu 
trosglwyddo i’r Gymdeithas i sicrhau fod yr unedau yn dod ar gael i ddiwallu angen lleol. 
 
Tynnwyd sylw y derbyniwyd cadarnhad gan yr Uned Bolisi Cynllunio ar y Cyd ynglŷn â 
chasgliadau’r asesiad ieithyddol a gyflwynwyd gan ddatgan: “Ar y cyfan, ni chredir fod natur 
na graddfa’r datblygiad arfaethedig yn debygol o gael effaith andwyol ar yr iaith Gymraeg. 
Mae’r cais yn golygu bydd 6 o’r 9 tŷ arfaethedig yn rai fforddiadwy, fe ddylai ddiwallu 
anghenion lleol ar gyfer tai a helpu cadw’r boblogaeth bresennol yn y gymuned”. 
 

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

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

 Ei fod yn ddatblygiad tai cymysg gyda 3 tŷ marchnad agored a 6 tŷ fforddiadwy ar 
gyfer CCG; 

 Bod y tai marchnad agored wedi eu lleoli tu fewn i’r ffin datblygu a’r tai fforddiadwy 
ar safle eithriedig wrth ymyl y ffin; 

 Bod prinder tai fforddiadwy yng Ngwynedd ac fe fyddai’r bwriad yn cynorthwyo’r 
Cyngor i gyrraedd eu targedau o ran darparu tai fforddiadwy; 

 Nid yw darparu tir ar gyfer tai fforddiadwy yn hawdd ac er bod safleoedd posib eraill 
ym Mhenrhyndeudraeth nid ydynt yn cael eu rhyddhau neu eu cynnig ar gyfer tai 
fforddiadwy; 

 Bod problem llifogydd ym Mhorthmadog yn golygu ni ellir darparu tai yno ac felly 
mae Penrhyndeudraeth wedi ei glustnodi gan y Cyngor ar gyfer tai ychwanegol yn y 
dyfodol; 

 Bod yr angen am dai fforddiadwy wedi ei brofi ac fe dderbyniwyd ymholiadau gan 
bobl leol ar gyfer y tai marchnad agored; 

 Y byddai’n gyfle i wella edrychiad y safle hyll hwn; 

 Y gwneir gwaith i ledu’r lôn. 
 

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

 Bod or-ddatblygu yn ardal safle’r cais; 

 Bod y tai marchnad agored yn rhannol o fewn y ffin datblygu gyda 1 tŷ rhannol tu 
allan; 
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 Ei bryder o ran mynediad gan nad oedd lle i droi car yng nghwrtil y tai marchnad 
agored; 

 Bod y lôn yn gul, prysur ac yn weledol gyfyng; 

 Y cyfeirir at greu mynedfa newydd i’r tŷ presennol ond ni chyflwynwyd cynlluniau; 

 Bod y datganiad ieithyddol a gyflwynwyd yn eithriadol o wan; 

 Pryder y caniateir i symud y ffin datblygu ychydig ac effaith y tai ychwanegol o 
Borthmadog. 

 
(ch)  Mewn ymateb i sylwadau’r aelod lleol, nododd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio bod y 

gwrthwynebiadau yng nghyswllt effaith ar fwynderau preswyl, y lon gul a phryderon 
trafnidiaeth ac fe ddylid ystyried cynnal ymweliad safle. 

 
 Mewn ymateb i sylw gan aelod, nododd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu bod 2 o’r tai 

marchnad agored yn gyfan gwbl o fewn y ffin a bod y mwyafrif o’r tŷ marchnad agored tu 
mewn i’r ffin datblygu felly ystyrir ei fod tu mewn i’r ffin. 

 
 Nododd aelodau eu pryderon os trosglwyddir y 6 tŷ fforddiadwy i gymdeithas tai na fyddai 

polisi gosod y gymdeithas tai yn lleol i’r ardal benodol. Mewn ymateb, nododd yr Uwch 
Gyfreithiwr pan fod cymdeithas dai yn bartner efo datblygwr bod y Cyngor yn ymgymryd ac 
ymddiried yn y cymdeithasau y byddent yn gweithredu yn unol â’u polisi gosod. 
Ychwanegwyd y gellir gofyn i’r Uned Strategol Tai am fwy o wybodaeth. 

 
 Cynigwyd ac eiliwyd i ohirio’r cais er mwyn cynnal ymweliad safle ac i dderbyn mwy o 

wybodaeth am bolisi gosod CCG a chadarnhad gan yr Uned Strategol Tai am yr angen. 
 
 Awgrymodd aelod y dylid ystyried rhoi amod gosod lleol ar y tai fforddiadwy fel y rhoddwyd 

ar ganiatâd stad Bryn Garmon, Abersoch lle'r oedd rhaid i unrhyw denant fod yn byw llai na 
chwe milltir o’r safle. 

 
 Nododd aelod y dylid ail-edrych ar y fynedfa. 
 
 PENDERFYNWYD gohirio’r cais. 
  
5. Cais rhif C16/1108/23/AM - Tŷ'r Ysgol, Llanrug 
 

Cais amlinellol i godi 2 dŷ a chreu mynedfa gerbydol newydd. 
 

(a) Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi bod y safle tu 
fewn i ffin datblygu’r pentref a gan mai cais amlinellol ydoedd yr unig faterion yr ystyrir yw’r 
egwyddor o ddatblygu’r safle, mynediad a lleoliad y tai o fewn y safle.  

 
Adroddwyd y derbyniwyd gwrthwynebiadau yn codi pryder am greu mynedfa ychwanegol yn 
agos i’r ysgol, colled o le ar ochor y lon i barcio a chasglu plant a hefyd effaith y datblygiad 
yma ar gynllun arall a ganiatawyd a oedd yn cynnwys cylchfan a mesuriadau rheoli traffig 
newydd. Tynnwyd sylw nad oedd gan yr Uned Drafnidiaeth wrthwynebiad i’r bwriad ond eu 
bod yn gofyn am amodau i sicrhau fod ceir yn gallu mynd i mewn ac allan o’r safle mewn 
gêr blaen a hefyd darparu’r lle parcio a throi cyn meddiannu’r tai ac ystyrir fod hyn yn creu 
sefyllfa dderbyniol.  

 
Ychwanegwyd y derbyniwyd gwrthwynebiadau yn cyfeirio at golli preifatrwydd. O’r 
wybodaeth sydd wedi ei gyflwyno, ystyrir fod y safle yn gallu darparu dau dŷ heb achosi 
gor-edrych a cholli preifatrwydd gyda defnydd o driniaethau ffin addas a dylunio gofalus a 
phriodol i’r safle.  
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Roedd y datblygiad yn cydymffurfio gyda’r CDUG am y rhesymau a roddwyd yn yr 
adroddiad. 

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

 Bod y safle o fewn y ffin datblygu ac roedd angen lleol am y math o dai; 

 Nid oedd tystiolaeth y byddai’n amharu ar fwynderau; 

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

Cynllunio hwn):-  

 Bod Pennaeth yr ysgol bellach yn derbyn y byddai’r effaith ar yr ysgol yn fach; 

 Y byddai’n ddelfrydol cadw’r sefyllfa'r 'run fath ar gyfer stad Glan Ffynnon ond nid 
oedd yn bosib; 

 Bod yr amodau yn cyfarch y gwrthwynebiadau ac yn cynnig ffordd ymlaen. 
 

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 – cadw’r coed onnen bresennol lle sy’n bosib, gwaredu’r safle o goed   

ymledol a phlannu coed cynhenid. 
5.  Cyflwyno cynllun draenio tir cyn cychwyn unrhyw waith ar y safle. 
6.  Dŵr Cymru – dŵr wyneb.  
7.  Datblygiad yn cydymffurfio gyda chynlluniau a gymeradwywyd. 
8.  Tynnu hawliau datblygu cyffredinol a ganiateir. 
9.  Angen cadw’r wal ffin garreg naturiol.  
10.  Cwblhau gwaith clirio’r safle tu allan i’r tymor nythu adar. 
11.  Darparu blychau nythu i adar. 

 
6.  Cais rhif C16/1226/39/LL - Castellmarch, Abersoch 

 
Sefydlu safle carafanau teithiol i 15 carafán. 
 

(a)  Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi bod y safle wedi ei 
leoli yng nghefn gwlad a thu mewn i Ardal Gwarchod y Dirwedd a’r Dirwedd o Ddiddordeb 
Hanesyddol Eithriadol Llŷn ac Ynys Enlli. Nodwyd bod y safle yn cael ei ddefnyddio ers 
sawl blwyddyn ar gyfer lleoli 5 carafán deithiol gyda chlybiau carafán ble nad oes angen 
caniatâd cynllunio ffurfiol. 

 
 Nodwyd oherwydd graddfa’r cais a’i leoliad ynghyd â’i nodweddion naturiol presennol ni 

ystyrir fod y safle yn ymwthiol yn y dirwedd ac ni ystyrir ei fod yn debygol o gael effaith 
niweidiol arwyddocaol ar fwynderau gweledol Ardal Gwarchod y Dirwedd.  

 
 Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd. Nodwyd bod yr Uned Polisi 

Cynllunio ar y Cyd wedi asesu'r Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol ac yn nodi nad oedd 
natur a graddfa’r datblygiad arfaethedig yn debygol o gael effaith andwyol ar yr iaith 
Gymraeg. O ganlyniad, roedd yr argymhelliad wedi newid i’r hyn a nodwyd yn yr adroddiad 
a bellach argymhellir caniatáu’r cais efo amodau. 

 
 Roedd y datblygiad yn cydymffurfio gyda’r CDUG am y rhesymau a roddwyd yn yr 
adroddiad. 
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(b)  Cefnogwyd y cais gan yr aelod lleol (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn) a 
gwnaed y prif bwyntiau canlynol ganddo:-  

 Bod y safle yn safle carafanau yn bresennol; 

 Nad oedd yn or-ddatblygiad; 

 Y dylai’r iaith fod yn rhan o bolisïau; 

 Bod y bwriad yn rhoi dilyniant i’r teulu a oedd yn rhan o’r gymdeithas leol; 

 Bod yr ymgeisydd yn barod i dderbyn awgrymiadau ychwanegol o ran tirlunio. 
 
(c) Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais. 

 
Nododd aelod na ofynnwyd i’r Uned AHNE am sylwadau ar y cais, er yn cydnabod bod y 
safle tu allan i Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn (AHNE), roedd polisi B8 o’r CDUG 
yn gwarchod golygfeydd i mewn ac allan o’r AHNE. 

 
PENDERFYNWYD caniatáu’r cais. 
 
Amodau: 
 
1. Cychwyn o fewn 5 mlynedd. 
2. Unol â chynlluniau a gyflwynwyd. 
3.  Nifer o unedau ar y safle ar unrhyw un adeg i’w cyfyngu i 15. 
4.  Amodau cyfnod gosod carafanau/cyfnod gwyliau/symud y carafanau pan ddim mewn 

defnydd. 
5.  Dim storio ar y tir. 
6.  Rhestr cofnodi. 
7.  Tirlunio. 
8. Diogelu llwybr cyhoeddus 43 a 43A Llanengan. 
9. Dŵr wyneb a / neu ddraeniad tir ddim i gysylltu i’r garthffos gyhoeddus. 
 
Nodiadau: 
1. Copi o sylwadau Dŵr Cymru. 
2. Copi o sylwadau’r Uned Rheoli Risg Llifogydd ac Erydiad Arfordirol. 
 

7. Cais rhif C16/1250/17/LL - Fferm Tanyffordd, Cilgwyn, Carmel, Caernarfon 
 

Codi adeilad amaethyddol aml bwrpas. 
 

(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi mai cais ydoedd i 
godi adeilad amaethyddol aml bwrpas ar gyfer storio offer, peiriannau, gwair/bwyd a rhoi 
lloches i anifeiliaid ar dir ger Fferm Tanyffordd sydd wedi ei leoli ar gyrion pentref Carmel. 

 
 Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd yn cefnogi’r cais a oedd yn  

cadarnhau pryderon y swyddogion.  
  
 Nodwyd bod polisi D9 o’r CDUG yn gefnogol i godi adeiladau ac adeiladwaith ar gyfer 

dibenion amaethyddol os ydynt yn amlwg yn rhesymol angenrheidiol at ddiben 
amaethyddiaeth ac os gellir cydymffurfio gyda meini prawf penodol ynghlwm a’r polisi.  

 
 Amlygwyd y caniatawyd estyniad i stablau o dan gyfeirnod C11/0511/17/LL i greu sied 

amaethyddol. O gynnal archwiliad safle, ymddengys fod yr hyn a godwyd ar y safle yn fwy 
ac o ffurf wahanol i’r hyn a ganiatawyd a bod sied sylweddol wedi ei chodi yn hytrach na’r 
estyniad fel y caniatawyd. Nid oedd ychwaith yn ymddangos fod defnydd y sied mewn 
cysylltiad â gwir ddefnydd amaethyddol fel yr awgrymwyd ar yr adeg. 

 
Nodwyd o ystyried maint y daliad, ni chredir fod gwir gyfiawnhad i godi sied amaethyddol 
newydd o ystyried fod modd defnyddio'r sied bresennol (a oedd yn anawdurdodedig yn ei 
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ffurf bresennol o safbwynt maint/dyluniad a’i ddefnydd) yn ogystal â siediau eraill oedd 
eisoes wedi eu codi ar y safle. 

  
Nodwyd bod lleoliad y sied arfaethedig yn amlwg o fewn y dirwedd leol oherwydd ei ffurf a 
maint a’i lleoliad dyrchafedig, credir felly y byddai hyn yn amharu ar fwynderau gweledol yr 
ardal gyfagos gan gynnwys ardal Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Dyffryn Nantlle sydd 
yn groes i ofynion perthnasol polisïau B12, B22 a B23. 

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

gwnaed y prif bwyntiau canlynol ganddo: 

 Bod yr ymgeisydd yn rhentu tir yn ychwanegol i safle’r cais; 

 Yr angen am sied bwrpasol i fab yr ymgeisydd er mwyn iddo allu paratoi defaid i’w 
arddangos mewn sioeau amaethyddol; 

 Mai amaeth oedd yr unig opsiwn o ran bywoliaeth mewn ardaloedd yng Ngwynedd; 

 Y dylid cefnogi’r ymgeisydd. 
 

Nododd yr aelod lleol nad oedd yn teimlo ei fod wedi derbyn gwrandawiad teg. Mewn 
ymateb, nododd y Cadeirydd ei bod yn gwerthfawrogi ei gyflwyniad.  

 
(c)  Mewn ymateb i sylwadau’r aelod lleol, nododd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio:- 

 Mai prin iawn oedd yr achosion lle nad oedd y Cyngor yn cefnogi cais am sied 
amaethyddol; 

 Ni dderbyniwyd tystiolaeth bod yr ymgeisydd gyda thir ychwanegol nac fod angen y 
sied ar gyfer paratoi defaid i’w arddangos; 

 Credir bod yr adeiladau presennol yn cyfarch yr angen felly nid oedd cyfiawnhad am 
sied arall; 

 Nid oedd y Cyngor yn ymwybodol o’r tir a rentir. 
 

(ch)  Cynigwyd ac eiliwyd i wrthod y cais. 
 
 Mewn ymateb i gwestiwn gan aelod parthed yr achos gorfodaeth, nododd yr Uwch Reolwr 

Gwasanaeth Cynllunio bod ymchwiliad gorfodaeth gan nad oedd defnydd amaethyddol i’r 
sied ac nid oedd ei ffurf yr un fath ar hyn a ganiatawyd.  

 
 Nododd aelod gan na dderbyniwyd tystiolaeth i gyfiawnhau’r angen am y siediau y dylid 

ystyried gohirio’r cais er mwyn rhoi cyfle i’r ymgeisydd gyflwyno mwy o wybodaeth. 
 
 Mewn ymateb i sylw gan aelod, nododd yr Uwch Gyfreithiwr yn unol â’r Cod Ymddygiad 

nad oedd yn briodol i aelodau’r Pwyllgor drafod y cais efo’r ymgeisydd ac fe gynghorir yr 
aelodau i awgrymu i’r ymgeisydd eu bod yn cysylltu efo’r aelod lleol neu’r Gwasanaeth 
Cynllunio. 

 
 Cynigwyd ac eiliwyd gwelliant i ohirio’r cais er mwyn rhoi cyfle i’r ymgeisydd gyflwyno mwy o 

wybodaeth. 
 
 PENDERFYNWYD gohirio’r cais. 
  
 

 Dechreuodd y cyfarfod am 1.00pm a daeth i ben am 3.10pm. 
 
 

 
 

                                                                       CADEIRYDD 
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Rhif:    1 
 

Cais Rhif: C16/1021/08/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

23/08/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Penrhyndeudraeth 

Ward: Penrhyndeudraeth 

 

Bwriad: Cais diwygiedig i C16/0314/08/LL ar gyfer codi 9 tŷ 

sy'n cynnwys 3 tŷ farchnad agored a 6 tŷ fforddiadwy 

ynghyd a gwaith draenio, gwaith tir a chreu 

mynedfeydd  

  

Lleoliad: Meusydd Llydain, Bryniau Hendre, 

Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6BA 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

DIRPRWYO’R HAWL I GANIATAU YN 

DDAROSTYNGEDIG I GWBLHAU CYTUNDEB 106 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Atgoffir aelodau fod y cais hwn wedi ei ohirio ym mhwyllgor cynllunio dyddiedig 

28ain o Dachwedd er mwyn cynnal ymweliad safle a derbyn gwybodaeth bellach 

parthed trefniadau gosod tai Cartrefi Cymunedol Gwynedd a’r angen presennol am 

dai o’r fath yn yr ardal. Trafodir y materion hyn ymhellach yn yr adroddiad o dan y 

pennawd ‘Materion Tai Fforddiadwy’. 

 

1.2 Mae’r cais hwn yn gais llawn sydd yn gais diwygiedig i gais blaenorol a dynnwyd yn 

ôl cyn ei benderfynu yn ffurfiol, ar gyfer codi 9 tŷ newydd sydd yn cynnwys 3 tŷ 

marchnad agored a 6 tŷ fforddiadwy ynghyd a gwaith draenio, gwaith tirlunio a chreu 

mynedfeydd. 

 

1.3 Mae’r cais yma wedi ei ddiwygio o’r cais blaenorol (C16/0314/08/LL) yn bennaf 

trwy leihau nifer y tai arfaethedig o 14 i 9, ond fe welir newidiadau hefyd o ran ffurf a 

gosodiad y stad arfaethedig. Mae’r gosodiad yn newid o 6 tŷ farchnad agored i 3 ac o 

8 tŷ fforddiadwy i 6. Mae’r 6 tŷ fforddiadwy ar dir sydd y tu allan ond yn ymylu a’r 

ffin datblygu tra bod y 3 tŷ marchnad agored yn bennaf o fewn y ffin (mae’r ffin 

datblygu yn rhedeg trwy un tŷ marchnad agored sydd yn golygu fod oddeutu traean o 

arwynebedd llawr y tŷ tu allan i’r ffin). 

 

1.4 Fel y nodir uchod, mae’r safle wedi ei leoli yn rhannol o fewn ffin datblygu 

Penrhyndeudraeth sydd wedi ei ddynodi fel Canolfan Leol yng Nghynllun Datblygu 

Unedol Gwynedd (Gorffennaf 2009). Mae’r safle yn cynnwys rhan sydd wedi ei 

ddatblygu eisoes gyda nifer o adeiladau segur a mynedfa gerbydol yno tra bod 

gweddill y safle yn dir pori agored. Mae coed aeddfed ar hyd ffin ogleddol y safle 

gyda thai preswyl tu hwnt, mae tir amaethyddol agored tu hwnt i ffin orllewinol y 

safle tra bod ffordd ddi-ddosbarth yn rhedeg ar hyd y ffin ddeheuol gyda thai preswyl 

o amrywiol faint a ffurf yn ymylu gyda’r ffordd ymhellach i’r de.  

 

1.5 Mae defnydd hanesyddol i ran ddwyreiniol y safle fel gwaith argraffu sydd yn 

cynnwys nifer o amrywiol adeiladau. Mae’r defnydd yma wedi dod i ben bellach a’r 

adeiladau yn ymddangos yn segur. Credir fod y rhan yma o’r safle yn dir sydd wedi ei 

ddatblygu eisoes ac felly yn dir sydd yn ôl y diffiniad, yn dir llwyd. 

 

1.6      Mae’r bwriad bellach yn cynnig datblygiad o: 

 

 3 tŷ deulawr 4 llofft marchnad agored ar ben eu hunain 

 Teras o 3 tŷ deulawr 2 lofft 

 Tŷ ar ben ei hun a thai pâr deulawr 3 llofft 

 

1.7 Mae’r cais presennol yma wedi ei ddiwygio o’i gyflwyniad gwreiddiol trwy ail 

gynllunio trefniant mynedfeydd i’r 3 tŷ marchnad agored yn ogystal â diweddaru rhai 

adroddiadau. Fe wnaed y diwygiadau i’r mynedfeydd o ganlyniad i drafodaethau 

gyda’r Uned Drafnidiaeth a awgrymodd y dylid creu mwy o le parcio a throi o fewn 

safleoedd y tai. Dangosir y byddai peth gwaith lledu yn cael ei gynnal ar hyd y ffordd 

ddi-ddosbarth gyfagos er mwyn hwyluso symudiadau cerbydol ar hyd y ffordd yma 

tra bydd palmant newydd yn cael ei ddarparu ar hyd blaen y tai marchnad agored. Ail 

ymgynghorwyd yn llawn yn dilyn derbyn y cynlluniau a’r wybodaeth diwygiedig 

yma. 
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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 A1 - ASESIADAU AMGYLCHEDDOL NEU ASESIADAU EFFEITHIAU 

ARALL - Sicrhau fod gwybodaeth ddigonol yn cael ei darparu gyda’r cais cynllunio 

ynglŷn ag unrhyw effeithiau amgylcheddol neu eraill sylweddol tebygol ar ffurf 

asesiad amgylcheddol neu asesiadau o effeithiau eraill.   

 

POLISI A2 - GWARCHOD GWEAD CYMDEITHASOL, IEITHYDDOL A 

DIWYLLIANNOL CYMUNEDAU - Diogelu cydlyniad cymdeithasol, ieithyddol 

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

leoliad cynigion. 

 

POLISI A3 - EGWYDDOR RAGOFALUS  - Gwrthod cynigion os oes unrhyw 

bosibilrwydd o ddifrod difrifol neu anwrthdroadwy i’r amgylchedd neu’r gymuned os 

na ellir dangos heb amheuaeth ar ddiwedd asesiad perthnasol o’r effeithiau y gellir 

negyddu neu liniaru’r effaith. 

 

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. 
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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 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 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 CH7 - TAI FFORDDIADWY AR SAFLEOEDD EITHRIO GWLEDIG, 

SY’N UNION AR GYRION PENTREFI A CHANOLFANNAU LLEOL  - Caniatáu 

tai fforddiadwy ar safleoedd gwledig sy’n union ar ffin Pentrefi a Chanolfannau Lleol 

os  gellir cydymffurfio â meini prawf sy’n ymwneud ag angen lleol, fforddiadwyedd 

a’r effaith ar ffurf yr anheddle. 

 

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

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

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

ehangaf posib o unigolion.  

 

POLISI CH33 - DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD - Caniateir cynigion 

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

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

 

POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT - Gwrthodir cynigion 

am ddatblygiadau newydd, ehangu datblygiadau presennol neu newid defnydd os na 

ddarperir lle i barcio cerbydau oddi ar y stryd yn unol â chanllawiau parcio cyfredol y 

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

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

 

POLISI 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. 
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POLISI CH43 - DARPARU LLECYNNAU AGORED O WERTH ADLONIADOL 

MEWN DATBLYGIAD TAI NEWYDD - Disgwyl bod datblygiadau tai newydd o 

10 neu fwy mewn ardaloedd lle na fydd y ddarpariaeth llecynnau agored presennol yn 

diwallu anghenion y datblygiad ddarparu llecynnau agored addas o werth adloniadol 

fel rhan hanfodol o’r datblygiad. 

 

Mae Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) mabwysiedig y Cyngor yn ystyriaeth 

cynllunio materol, yn yr achos yma, credir fod y canlynol yn berthnasol: 

 

 Tai Fforddiadwy 

 Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 

 Ymrwymiadau Cynllunio 

 Datblygiadau Tai a Llecynnau Agored o werth Adloniannol 

 Datblygiadau Tai a Darpariaeth Addysgol 

 

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 fersiwn 8 2016 

Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 1: Cydastudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai 

NCT 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy 

NCT 12:Dylunio 

NCT 18:Trafnidiaeth 

NCT 20:Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C16/0314/08/LL - cais llawn ar gyfer dymchwel adeiladau presennol a chodi 14 tŷ 

gyda 8 i fod yn fforddiadwy ynghyd a gwaith cysylltiol gan gynnwys gwaith draenio 

a chreu ffyrdd stad gysylltiol - tynnwyd y cais yn ôl cyn iddo gael ei benderfynu yn 

ffurfiol. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Mae’r safle yma ar dir sydd tu allan i’r ffin datblygu ac nid 

oes rheswm eithriadol ar ei gyfer, mae dwysedd datblygiadau 

yn yr ardal yn uchel o safbwynt gôr ddatblygu, mae’r 

datganiadau a gyflwynwyd yn gamarweiniol/gwan, mae’r 

asesiad ieithyddol yn frith o eiriau sydd yn golygu diffyg 

pendantrwydd. 

 

Uned Drafnidiaeth: Amlygwyd pryder yn wreiddiol am drefniant y mynedfeydd 

i’r tai marchnad agored a rhai materion parthed y ffordd stad. 

O ganlyniad, diwygiwyd y cais trwy newid y trefniant yma 

gan olygu fod palmant yn cael ei ddarparu ar hyd y blaen. O 

ganlyniad nid yw’r Uned Drafnidiaeth yn gwrthwynebu’r 

cais ag awgrymir cynnwys amodau safonol parthed y 

datblygiad. 
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Cyfoeth Naturiol Cymru: Arolwg ystlumod yn cadarnhau nad oedd presenoldeb 

ystlumod ar y safle, er hynny, argymhellir cynnal unrhyw 

ddatblygiad yn gwbl unol a’r mesurau lliniaru i osgoi unrhyw 

effaith niweidiol ar rywogaethau wedi eu gwarchod. 

 

Dŵr Cymru: Awgrymir cynnwys amodau safonol i gytuno ar drefniant 

draenio’r safle. Yn ogystal, rhoddir cyngor safonol parthed 

materion megis cyflenwad dwr a chysylltu gyda’r rhwydwaith 

carthffosiaeth gyhoeddus. 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: Heb eu derbyn 

 

Uned Bioamrywiaeth/Coed: Mae’r adroddiad coed a gyflwynwyd yn dderbyniol a 

chytunir gyda’r asesiad a wnaed. Mae’r arolwg ystlumod 

hefyd yn dderbyniol ag awgrymir dilyn yr argymhellion fel 

y nodir. Mae’r arolwg ymlusgiaid yn awgrymu dylid 

neilltuo un rhan o’r safle fel safle i’w warchod ar gyfer 

ymlusgiaid yn ystod cyfnod adeiladu. Nodir y byddai angen 

cynllun/manylion llawn i sicrhau hyn. 

 

Gwasanaeth Archeolegol: Heb eu derbyn 

  

Uned Strategol Tai: Mae’r wybodaeth a gynhwysir yn y cais yn gyson gyda’r 

wybodaeth am angen lleol. 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben a derbyniwyd nifer 

o lythyrau / gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 Gor-ddatblygiad 

 Gwybodaeth anghywir/camarweiniol o fewn 

datganiadau a chynlluniau 

 Effaith niweidiol ar y rhwydwaith ffyrdd 

lleol/cynnydd annerbyniol mewn lefelau 

traffig/ffordd rhy gul 

 Diffyg cydymffurfiaeth gyda pholisïau a chanllawiau 

lleol a chenedlaethol 

 Pryderon draenio 

 Safleoedd datblygu ar gael tu mewn i’r ffin datblygu 

 Tai ar gael yn lleol ar gyfer rhent/pris fforddiadwy 

 Effaith niweidiol ar fwynderau trigolion lleol ag 

effaith ar adeiladwaith yn ystod cyfnod adeiladu 

 Arolygon bywyd gwyllt annigonol 

 Gwerth bioamrywiaeth i’r tiroedd 

 Tir wedi ei lygru 

 Effaith niweidiol ar goed 

 Colli preifatrwydd 

 Cais cyn amserol o ystyried agosrwydd 

mabwysiadu’r Cynllun Lleol 

 Dyluniad y tai ddim yn gweddu 

 Ni fyddai’r tai marchnad agored ar gael i drigolion 

lleol 

 Ymgynghoriad annigonol 
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 Effaith niweidiol ar gerddwyr/beicwyr 

 Ffordd gyfagos yn rhan o Lon Las Cymru 

 

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio 

dilys oedd yn cynnwys: 

 

 Diffygion presennol o fewn stad gyfagos 

 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Rhaid asesu unrhyw ddatblygiad preswyl fel yma ar sail polisïau mabwysiedig lleol a 

chenedlaethol yn ogystal â chanllawiau mabwysiedig megis y CCA fel y nodir uchod. 

Rhoddir hefyd ystyriaeth lawn i faterion cynllunio perthnasol eraill gan gynnwys 

ymatebion i’r ymgynghoriad statudol a chyhoeddus. 

 

5.2 Mewn egwyddor, mae’r Awdurdod Cynllunio Lleol yn cefnogi ceisiadau i 

ddefnyddio safleoedd o fewn y ffin datblygu a safleoedd a ddatblygwyd o’r blaen (Tir 

Llwyd) ac felly o safbwynt y tir  a ddefnyddiwyd yn y gorffennol ar gyfer y busnes 

argraffu ac sydd o fewn y ffin datblygu (ble lleolir y 3 tŷ marchnad agored) credir fod 

yr elfen yma yn unol â pholisïau C1 a C3. 

 

5.3 Mae polisi CH4 yn caniatáu codi tai newydd ar safleoedd heb eu dynodi o fewn 

ffiniau datblygu, ac felly credir fod yr egwyddor o godi’r 3 tŷ marchnad agored yn 

dderbyniol. 

 

5.4 Yn yr un modd, mae polisi CH7 yn caniatáu codi tai fforddiadwy ar diroedd sydd yn 

ymylu yn union a’r ffin datblygu os gellir cydymffurfio â meini prawf sy’n ymwneud 

ag angen lleol, fforddiadwyedd a’r effaith ar ffurf yr anheddle. 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.5 Mae’r cynlluniau a gyflwynwyd fel rhan o’r cais hwn yn dangos bwriad i godi tai 

deulawr ar ffurf tai ar wahân, tai par a theras. Fe welir o fewn yr ardal gyfagos, 

amrywiaeth eang o ran ffurf a dyluniad tai presennol, ac yn amlwg hefyd y math o dai 

a welir. Yn gyfagos i safle’r datblygiad arfaethedig fe welir tai deulawr ar wahân, tai 

par a therasau. Er na chredir fod patrwm unffurf i ddatblygiadau presennol o fewn yr 

ardal gyfagos, maent iddynt oll nodweddion cyffredin megis toeau llechi a 

gorffeniadau allanol megis rendr a/neu rendr gyda defnydd o garreg naturiol hefyd yn 

amlwg ar rai safleoedd. 

 

5.6 Mae’r cais hwn yn dangos bwriad i godi adeiladau sydd yn cynnwys nodweddion ac 

o ffurf sydd yn cyfleu edrychiadau cyffredinol a welir o fewn yr ardal gyfagos megis 

toeau llechi, carreg naturiol a rendr. O ganlyniad, ni ystyrir fod y bwriad yn 

annerbyniol o safbwynt gofynion polisïau B22 a B25. 

 

5.7 Nid yw’r manylion a gyflwynwyd yn cynnwys unrhyw wybodaeth ynglŷn â thirlunio 

bwriedig ar gyfer y safle. Credir fod elfen o dirlunio yn bwysig ar gyfer safle a 

datblygiad o’r math yma er mwyn sicrhau fod edrychiadau i mewn ac allan o’r safle 

yn cynnwys elfennau naturiol yn ogystal â ffurf adeiledig ffurfiol. Fel sydd yn arferol, 
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awgrymir cynnwys amod safonol er mwyn cytuno ar fanylion tirlunio ar gyfer y safle, 

trwy hynny credir fod gofynion polisi B27 yn cael ei fodloni.   

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.8 Mae’n rhaid ystyried yr hyn a fwriedir o ran ei ddefnydd yn ogystal â ffurf y 

datblygiad yn nhermau ei effaith ar fwynderau cyffredinol a phreswyl yr ardal. 

 

5.9 Mae cryn wahaniaeth o ran yr hyn a fwriedir a’r hyn a ymgeisiwyd amdano gyda’r 

cais blaenorol (er na benderfynwyd y cais hwn yn ffurfiol) trwy leihau nifer y tai o 14 

i 9. 

 

5.10 Mae lleoliad y tai marchnad agored a’r teras fforddiadwy wedi eu gosod o fewn y 

safle yn fwriadol er mwyn cyfleu patrymau cyffredinol presennol trwy fod yn 

gyfochrog a’r ffordd gyfagos. 

 

5.11 Derbynnir fod ymgais wedi bod i ddylunio’r datblygiad fel y byddai yn gweddu o 

fewn yr ardal gymaint ag sydd yn rhesymol bosib. Gan mai patrwm amrywiol sydd i 

ffurf a dyluniad tai presennol, ni ellir dilyn patrwm unffurf ond fe ellir cyfleu 

edrychiadau a nodweddion cyffredinol er mwyn sicrhau y bydd y datblygiad yn 

integreiddio i batrwm a chymeriad yr ardal leol a thrwy hynny yn darparu datblygiad 

o ansawdd fyddai’r dderbyniol o safbwynt ei effaith ar fwynderau cyffredinol a 

phreswyl yr ardal. Trwy wneud hynny, credir y bydd gofynion perthnasol polisi B23 

yn cael ei fodloni. 

 

5.12 Mae’r tai ar hyd blaen y safle wedi eu gosod yn ôl o’r ffordd gyfagos, golygai hyn yn 

ogystal â lled y ffordd ei hun, fod pellter rhesymol rhwng blaen y tai arfaethedig a 

thai presennol sydd gyferbyn a’r safle. Oherwydd hynny, ni chredir y byddai 

gosodiad y tai yn arwain at or-edrych gormodol nac annerbyniol. Oherwydd ffurf 

agored bresennol y tir sydd i’w ddatblygu ar gyfer yr elfen fforddiadwy, yn amlwg mi 

fyddai codi strwythurau ffurfiol fel y bwriedir yn amharu ar edrychiadau agored 

presennol. Er hynny, ni chredir y byddai yn arwain at amharu sylweddol yn nhermau 

effaith ar fwynderau preswyl trigolion cyfagos ac felly ni chredir fod y bwriad yn 

annerbyniol o safbwynt gofynion polisi B23.      

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.13 Mae nifer o wrthwynebiadau a dderbyniwyd ynglŷn â’r cais yma yn cyfeirio at 

bryderon yn ymwneud a’r ffordd gyfagos ag effaith y datblygiad ar ddiogelwch y 

ffordd a symudiadau ar ei hyd. Cydnabyddir fod y ffordd yn gul mewn mannau ond 

mae’n rhaid cofio fod rhan o’r safle yma wedi ei ddefnyddio yn y gorffennol fel 

gwaith argraffu masnachol ac felly er y segurdod presennol, mae’r ffordd wedi gweld 

symudiadau o ganlyniad i weithwyr, cwsmeriaid a danfoniadau yn ymweld â’r rhan 

yma o’r safle. 

 

5.14 Mae’r Uned Drafnidiaeth wedi ystyried y bwriad gan awgrymu newidiadau i osodiad 

mynedfeydd y tai marchnad agored, yn ogystal, nodwyd y byddai angen lleihau'r 

palmant o amgylch man troi mewnol y stad gan ail-leoli’r man troi mor dyn a phosibl 

at y tai. Gofynnwyd am y newidiadau i osodiad y palmant a’r man troi er mwyn 

sicrhau y byddai yn cyrraedd gofynion mabwysiadu'r Cyngor. 

 

5.15 Diwygiwyd y cais o ganlyniad i’r sylwadau hyn gan ddarparu trefn newydd i 

fynedfeydd y tai marchnad agored gan gynnwys darparu troedffordd newydd ar hyd 
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blaen y safle a threfniant mewnol y stad. O ganlyniad, gwelir fod yr Uned 

Drafnidiaeth yn fodlon gyda’r hyn a gynigir. 

 

5.16 Mae’r safle yn gymharol wastad sydd yn golygu na fyddai rhwystrau amlwg o ran 

hygyrchedd a mynediad. Credir fod y bwriad bellach yn dderbyniol o safbwynt 

materion trafnidiaeth, cydnabyddir fod pryderon wedi eu hamlygu gan drigolion 

presennol ynglŷn ag effaith y bwriad ar y rhwydwaith ffyrdd lleol ond fe welir nad 

yw’r Uned Drafnidiaeth yn gwrthwynebu’r cais ac felly credir fod y bwriad yn 

dderbyniol o safbwynt ei gydymffurfiaeth gyda gofynion polisïau CH30, CH33 a 

CH36. 

 

Materion bioamrywiaeth/Coed 

 

5.17      Cyflwynwyd dau adroddiad, un yn arolwg ymlusgiaid a’r llall yn arolwg ystlumod. 

Mae’r adroddiad ystlumod yn cadarnhau na ddarganfuwyd ystlumod yn ystod yr 

arolygon ag ar sail hynny, nid oes gan yr Uned Bioamrywiaeth wrthwynebiad o 

safbwynt yr agwedd yma. Maent yn awgrymu cynnwys amod i sicrhau fod y safle yn 

cael ei archwilio ymhellach gan arbenigwyr ystlumod cyn cychwyn gwaith 

dymchwel. 

 

5.18 Canfuwyd nadroedd defaid ar ran o’r safle wrth gynnal yr arolwg ymlusgiad. Nifer 

isel a welwyd, er hynny, awgrymir fod rhan o dir o fewn ardal gogledd dwyreiniol y 

safle yn cael ei warchod ar gyfer ymlusgiaid a bod goruchwylio yn cael ei gynnal yn 

ystod cyfnod clirio’r safle. Mae’r Uned Bioamrywiaeth yn cytuno gydag 

argymhellion yr adroddiad. 

 

5.19 Cyflwynwyd adroddiad coed gyda’r cais gan fod nifer o goed aeddfed wedi eu lleoli 

yn agos ac ar hyd rhan o ffin ogleddol y safle. Mae’r Uned Bioamrywiaeth yn fodlon 

gyda’r adroddiad ac yn cyd-fynd gyda chynnwys yr asesiad a’r mesurau sydd yn cael 

eu cynnig i liniaru’r effaith ar y coed. Er hynny, mae rhan o’r datblygiad o fewn ardal 

ble mae rhywfaint o risg y bydd gwreiddiau coed yn cael eu heffeithio. Credir felly 

fod angen cynnwys amod i sicrhau fod arbenigwyr coed yn bresennol yn ystod gwaith 

datblygu cychwynnol y safle er mwyn delio gydag unrhyw ddifrod yn unol â’r 

argymhellion o fewn yr adroddiad coed fel y cyflwynwyd. Nid yw’r coed yma wedi 

eu gwarchod ac felly ni ystyrir y bwriad o safbwynt cydymffurfiaeth gyda pholisi 

B19 sydd yn ymwneud a choed wedi eu gwarchod. Er hynny, maent yn gyfraniad 

pwysig i’r ardal leol o safbwynt mwynderau ond o ystyried y bwriad i warchod y 

coed yn ystod cyfnod datblygu, ni chredir y byddai’n groes i ofynion perthnasol polisi 

mwynderau B23. 

 

5.20 O safbwynt materion bioamrywiaeth, ac fel a nodir uchod mae’r bwriad yn 

dderbyniol o safbwynt materion bioamrywiaeth a rhywogaethau wedi eu gwarchod 

sydd o ganlyniad yn cydymffurfio gyda polisi B20. 

 

Materion tai fforddiadwy  

 

5.21      Yn unol â gofynion polisi CH4, rhaid ystyried os dylai cyfran o’r tai marchnad agored 

a’u cynigir fod yn fforddiadwy i gwrdd ag angen lleol cyffredinol. Yn yr achos yma, 

mae’r datblygiad yn ei gyfanrwydd yn dangos fod darpariaeth fforddiadwy yn cael ei 

gynnig fel rhan o’r cynnig sef 6 uned o’r 9 ty a gynigir. Ar sail yr ystyriaeth yma, ni 

chredir fod y bwriad yn annerbyniol o safbwynt gofynion polisi CH4. 

5.22 O safbwynt y rhan o’r safle sydd y tu allan i’r ffin ddatblygu, rhaid ystyried yn gyntaf 

os fyddai’r safle yn dderbyniol o safbwynt ffurfio estyniad rhesymegol i ffin a 

phatrwm datblygu'r Ganolfan Leol. Yn yr achos yma, mae’r ardal gyfagos yn 
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cynnwys tai preswyl presennol ar hyd yr ochr arall i’r ffordd sydd yn ymylu a’r safle 

yma, er mai tir agored amaethyddol presennol yw’r safle, ni fyddai’r datblygiad 

arfaethedig yn ymwthio yn gyfan gwbl i dir cefn gwlad cwbl agored oherwydd 

presenoldeb datblygiadau preswyl presennol. Oherwydd hynny, ni chredir y byddai 

yn ffurfio estyniad annerbyniol i gefn gwlad na chreu patrwm datblygu tameidiog. 

 

5.23 Yna, rhaid sefydlu os oes gwir angen yn bodoli am yr unedau fforddiadwy a’u 

cynigir. Mae’n bwysig felly ystyried sylwadau’r Uned Strategol Tai mewn perthynas 

â’r cais hwn. Nodir bod datganiad tai fforddiadwy wedi ei gyflwyno gan Gymdeithas 

Tai Cartrefi Cymunedol Gwynedd sy’n nodi’r angen am dai fforddiadwy yn yr ardal. 

Yn yr ymateb a dderbyniwyd gan Uned Strategol Tai y Cyngor, mae’r wybodaeth a 

gyflwynwyd yn gyson gyda gwybodaeth i law am yr angen yn yr ardal am unedau 

fforddiadwy ac felly ystyrir fod angen amdanynt yn bodoli. 

 

5.24 O safbwynt trefniant gosod tai CCG, gofynwyd am gadarnhad o’r trefniadau hyn yn 

dilyn gohirio penderfynu’r cais yn y pwyllgor olaf; derbynwiwyd yr ymateb canlynol 

gan CCG: 

 

 “Bydd tenantiaeth newydd ar gyfer y tai fforddiadwy newydd yn Meysydd Llydan yn 

cael ei osod yn unol â pholisi gosod tai cyffredin Cyngor Gwynedd. Dyma yw’r polisi 

mae Cymdeithasau Tai yng Ngwynedd yn ei ddilyn ar gyfer tenantiaethau newydd. 

Sylwer bod pwyntiau ychwanegol ar gael ar gyfer cysylltiad gyda’r Cyngor Cymuned 

- hynny yw, ymgeiswyr sydd yn byw ym Mhenrhyndeudraeth. Bydd CCG hefyd yn 

hyrwyddo’r cynllun fel mae’r gwaith adeiladu yn symud yn ei flaen trwy ddiwrnodiau 

agored i’r cyhoedd i sicrhau fod pobl leol yn cofrestru ar gyfer y tai newydd”. 

 

 Credir fod yr uchod yn cadarnhau trefniadau gosod cyfredol y cwmni.   

 

 O ran y galw presennol yn lleol am dai o’r fath, cadarnhawyd y mater yma fel rhan o 

Ddatganiad Tai Fforddiadwy a gyflwynwyd gyda’r cais yn wreiddiol. Er cadarnhad 

nodir canfyddiadau’r datganiad: 

 

 Mae gan Cyngor Cymuned Penrhyndeudraeth gyflenwad o 57 ty 2 a 3 ystafell wely 

ar rent cymdeithasol yn y gymdogaeth. 

 Mae’r galw tai presennol ( Awst 2016 ) am dai rent cymdeithasol o fewn ardal 

Cyngor Cymuned Penrhyndeudraeth yn 55 mewn nifer ar gyfer tai 2 a 3 ystafell wely. 

Mae 16 ymgeisydd wedi cael eu hasesu gyda chysylltiad lleol dros 5 mlynedd ag 

ardal y cyngor cymuned. 

 Mae cronfa ddata Tai Teg mewn perthynas â pherchnogaeth tai fforddiadwy yn nodi 

fod 22 cais wedi cofrestru gyda chysylltiad lleol dros 10 mlynedd ar gyfer tai 2 a 3 

ystafell wely yn ardal y cyngor cymuned. 

 Mae’r datblygiad arfaethedig yn Meysydd Llydan, Penrhyndeudraeth yn cynnwys 

cynnig ar gyfer 6 ty fforddiadwy ar ffurf 3 ty 2 ystafell wely a 3 ty 3 ystafell wely. 

Mae’r data anghenion tai sydd ynghlwm a’r adroddiad yn cadarnhau fod galw am dai 

fforddiadwy yn ardal Penrhyndeudraeth. 

 

5.25 Yn unol â gofynion polisi CH7, rhaid sefydlu os yw’r raddfa’r hyn a fwriedir tu allan 

i’r ffin yn dderbyniol a’i fod yn diwallu angen lleol cyffredinol am dai fforddiadwy. 

Yn yr achos yma, rhaid ystyried yr hyn mae’r CDU wedi ei gyflawni eisoes trwy 

ddiwallu peth o’r angen am dai a nodwyd ar gyfer ardal dibyniaeth Porthmadog. 

Mae’r sefyllfa bresennol yn dangos fod diffyg amlwg yn y ddarpariaeth tai newydd o 

fewn nid yn unig ardal dibyniaeth Porthmadog ond trwy’r sir yn gyffredinol. 

 

Tud. 26



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 19/12/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 
5.26 Mae’r angen dros wneud hyn yn bodoli oherwydd problemau sydd yn bodoli ym 

Mhorthmadog o ran datblygu tai, yn benodol felly o ran ei leoliad o fewn parth 

llifogydd. Nid oedd yn bosib cynnwys dynodiadau tai ym Mhorthmadog ac felly 

roedd yn rhaid edrych i Ganolfannau eraill o fewn yr un Ardal Dalgylch Dibyniaeth 

(ADD) i ddiwallu datblygiadau tai i gwrdd â’r galw. Mae Penrhyndeudraeth wedi 

cael ei adnabod fel Canolfan Leol yn y CDU. 

 

5.27 Nodai paragraffau 5.1.24 a 5.1.25 o’r CDU y canlynol:  

 

“Ond mae rhai ffactorau’n effeithio ar y modd y mae'r hierarchaeth hon yn 

gweithredu. Un o’r rhain yw’r cyfyngiadau ffisegol o fewn rhai Canolfannau. Er y 

rhoddir blaenoriaeth i ddynodi tiroedd yn y Canolfannau, ni fu’n bosib gwneud hyn 

i’r graddau a ddymunir bob amser. Mae ffurf y tir ynghyd â’r ffaith fod yno 

orlifdiroedd yn golygu bod prinder tir addas ar gael i’w ddynodi mewn rhai 

Canolfannau e.e. Pwllheli a Phorthmadog. Yn sgil hyn bu’n rhaid dyrannu elfen o’r 

tai a fuasai wedi cael eu dynodi yn y Canolfannau hyn fel arall i Ganolfannau Lleol a 

Phentrefi strategol eu lleoliad, sydd wedi eu lleoli o fewn yr un ADD”. 

 

5.28 Nodir yn ogystal fod y briffiau datblygu perthnasol ar gyfer safleoedd sydd wedi eu 

dynodi ym Mhenrhyndeudraeth yn nodi “Gan fod diffyg safleoedd addas ar gael ar 

gyfer adeiladu tai ym Mhorthmadog, sef prif ganolfan yr Ardal Dalgylch Dibyniaeth, 

mae strategaeth y Cynllun yn tywys tai marchnad gyffredin i’r canolfannau eraill o 

fewn Ardal Dalgylch Dibyniaeth Porthmadog”. 

 

5.29 Yn amlwg, mi fyddai angen sicrhau bod unedau sydd yn diwallu gwahanol 

ddeiliadaeth (h.y. tai marchnad agored a thai fforddiadwy) yn cael eu datblygu ar y 

cyd ac nad oes posibilrwydd mai dim ond y tai marchnad agored fydd yn cael eu 

datblygu.  Yn yr achos yma, mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn bartneriaid yn y 

cynllun ac fel sydd yn arferol mewn achosion ble nad ydyw Cymdeithas Tai yn 

berchen y tir neu’n ymgeisydd (pan yr ystyrir y cais), mi fyddai angen llunio 

Cytundeb 106 safonol i sicrhau fod y tai yn cael eu trosglwyddo i’r Gymdeithas 

fyddai wedyn yn sicrhau fod yr unedau yn dod ar gael i ddiwallu angen lleol. 

 

5.30 Mae’r cynnig yn dangos y bydd y tai fforddiadwy yn gymysg o ran maint gyda 3 

uned yn cynnig 3 ystafell wely a’r 3 arall yn cynnig 2 ystafell wely. Credir fod y 

gymysgedd yma yn briodol ar gyfer diwallu galw cyffredinol am dai fforddiadwy. 

 

5.31 Mae sylwadau wedi eu derbyn parthed lleoliad y ffin datblygu a lleoliad un o’r tai 

marchnad agored. Mae’r cais diweddaraf yma yn dangos y ffin yn rhedeg trwy’r safle 

gan olygu fod rhan o un adeilad y tu allan i’r ffin, er hynny, mi fyddai mwyafrif yr 

adeilad oddimewn i’r ffin ac felly ni chredir yn yr achos yma fod hyn yn annerbyniol 

o safbwynt lleoli uned breswyl marchnad agored y tu allan i ffin datblygu. Golyga 

hyn hefyd fod cymysgedd da o dai, i ddiwallu sawl angen o fewn y gymuned, yn cael 

eu darparu fel rhan o’r datblygiad. 

 

5.32 Ar sail yr uchod, credir felly fod y bwriad yn ei gyfanrwydd yn dderbyniol ac y 

byddai yn ddatblygiad sydd yn ymateb i angen cydnabyddedig ar gyfer yr unedau 

arfaethedig. Credir bod y materion a amlygwyd yn y pwyllgor olaf fel materion i’w 

cadarnhau, wedi eu profi i raddau derbyniol, credir felly fod y bwriad yn dderbyniol 

a’i fod yn cydymffurfio gyda gofynion polisi CH7, NCT a’r CCA. 

Materion Ieithyddol 

 

5.33 Rhoddir ystyriaeth i ofynion polisïau perthnasol o fewn Cynllun Datblygu Unedol 

Gwynedd yn ogystal â’r Canllaw Cynllunio Atodol - Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 
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mewn perthynas ag effaith unrhyw ddatblygiad ar yr iaith Gymraeg. Yn benodol, mae 

polisïau A1, A2 ac A3 yn berthnasol. 

 

5.34 Cyflwynwyd Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol i gyd fynd â’r cais ac fe aseswyd ei 

gynnwys gan yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd. 

 

5.35 Yn ôl proffil ward Penrhyndeudraeth o fewn Ystadegau Allweddol Cyfrifiad 2011, 

ymddengys fod 74.8% o boblogaeth y ward, yn gallu siarad Cymraeg. Mae hyn yn 

ostyngiad bychan o -2.5% o’i gymharu â 2001. 

 

5.36 Derbyniwyd cadarnhad gan yr Uned Bolisi Cynllunio ar y Cyd ynglŷn â 

chasgliadau’r asesiad a gyflwynwyd gan ddatgan: “Ar y cyfan, ni chredir fod natur na 

graddfa’r datblygiad arfaethedig yn debygol o gael effaith andwyol ar yr iaith 

Gymraeg. Mae’r cais yn golygu bydd 6 o’r 9 tŷ arfaethedig yn rai fforddiadwy, fe 

ddylai ddiwallu anghenion lleol ar gyfer tai a helpu cadw’r boblogaeth bresennol yn 

y gymuned”. 

 

5.37 Ar sail y sylwadau cadarnhaol a dderbyniwyd gan yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd, 

ystyrir fod y datganiad fel y cyflwynwyd yn dderbyniol fel yr eglurir uchod. 

Oherwydd hynny, fe gredir fod y cais yn dderbyniol ac yn bodloni gofynion polisïau 

A1, A2 ac A3 o safbwynt materion ieithyddol. 

 

Unrhyw ystyriaethau eraill 

 

5.38 O safbwynt gofynion Polisi CH37, ni chredir bod angen cyfraniad addysgol mewn 

perthynas â’r bwriad hwn oherwydd bod capasiti digonol o fewn yr ysgol leol. 

 

5.39 Gan fod y bwriad diwygiedig yn cynnig llai na 10 uned, nid ydyw Polisi CH43, o ran 

darpariaeth llecynnau agored, yn berthnasol yn yr achos yma. 

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.40    Derbyniwyd nifer o wrthwynebiadau a sylwadau yn ymwneud a’r cais hwn gan 

drigolion cyfagos a’r aelod lleol. Amlygwyd pryderon ynglŷn ag effaith y datblygiad 

arfaethedig ar nifer o faterion amrywiol. 

5.41 Mae paragraff 3.1.8 o Bolisi Cynllunio Cymru yn datgan: ‘Wrth benderfynu ar 

geisiadau cynllunio, rhaid i awdurdodau cynllunio lleol ystyried unrhyw sylwadau 

perthnasol ar faterion cynllunio a fynegir gan ddeiliaid cyffiniol, trigolion lleol ac 

unrhyw drydydd parti arall. Er bod rhaid ystyried sylwedd sylwadau lleol, y 

ddyletswydd yw penderfynu ar bob achos yn ôl ei ragoriaethau cynllunio. Fel 

egwyddor gyffredinol, nid yw gwrthwynebiad neu gefnogaeth leol i gynnig yn sail 

resymol, ar ei ben ei hun, dros wrthod neu roi caniatâd cynllunio. Rhaid seilio 

gwrthwynebiadau, neu gefnogaeth, ar ystyriaethau cynllunio dilys’. 

5.42 Fe welir fod pryderon wedi eu hamlygu am effaith y datblygiad ar y rhwydwaith 

ffyrdd lleol, materion draenio, bioamrywiaeth ayyb. Derbyniwyd ymateb gan 

ymgynghorwyr statudol megis yr Uned Drafnidiaeth, Dwr Cymru, Uned 

Bioamrywiaeth yn cadarnhau fod angen cynnwys amodau perthnasol os caniateir y 

bwriad, ond nad oedd gwrthwynebiad i’r bwriad yn ei hanfod. 

5.43 Rhoddwyd ystyriaeth lawn i’r holl sylwadau cynllunio perthnasol a dderbyniwyd 

wrth asesu’r cais hwn. 
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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 yn ogystal â’r holl sylwadau a dderbyniwyd, 

credir fod y bwriad yma yn dderbyniol a’i fod yn bodloni gofynion y polisïau 

perthnasol fel y nodir uchod. 

 

7. Argymhelliad: 

 

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

ymgeisydd gwblhau cytundeb 106 er mwyn sicrhau fod y tai sydd i’w codi tu allan i’r 

ffin yn cael eu trosglwyddo i gymdeithas tai ac i amodau perthnasol yn ymwneud â: 

 

 1. Amser 

 2. Cydymffurfio gyda chynlluniau 

 3. Deunyddiau allanol gan gynnwys llechi 

 4. Tirlunio 

 5. Priffyrdd 

 6. Dwr Cymru 

 7. Bioamrywiaeth 

 8. Coed 

 9. Tynnu hawliau PD  

 10. Cyflwyno a chytuno ar Gynllun Rheolaeth Adeiladu 
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Rhif:    2 

 

Cais Rhif: C16/0677/11/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

30/06/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Bangor 

Ward: Deiniol 

 

Bwriad: Codi adeilad 4 llawr i ddarparu 2 siop a 15 uned byw 

i fyfyrwyr  

  

Lleoliad: 146-152 High Street, Bangor, Gwynedd, LL571NT 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATAU GYDAG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r bwriad yn ymwneud a chodi adeilad 4 llawr gyda tho brig  i greu 2 siop ar y 

llawr gwaelod  a 15 uned byw hunangynhaliol ar gyfer myfyrwyr uwchben. Mae’r 

safle yn ffurfio rhan o gwrtil tŷ tafarn ac yn bresennol mae’r safle yn cael ei 

defnyddio fel gardd gwrw. 

 

1.2 Mae’r safle wedi ei leoli ar ran o’r Stryd Fawr ym Mangor, rhwng tŷ tafarn a neuadd 

snwcer. I’r blaen mae unedau masnachol bychan gyda swyddfeydd ac unedau byw 

uwchben a safle adeiladau gyda chaniatâd cynllunio i greu 2 uned manwerthu a 49 

uned byw i fyfyrwyr. I’r cefn mae maes parcio presennol y safle a thai teras. 

 

1.3 Mae’r eiddo wedi ei leoli o fewn y ffin datblygu a’r Canol Tref diffiniedig Dinas 

Bangor. 

 

1.4 Roedd y cais gwreiddiol i godi adeilad 3 llawr to fflat i ddarparu 2 siop a 10 uned 

byw i fyfyrwyr a chodi adeilad 2 lawr ar wahân i’r cefn er mwyn darparu 8 uned byw 

i fyfyrwyr. Derbyniwyd cais diwygiedig mewn ymateb i bryderon swyddogion ar sail 

effaith ar fwynderau preswyl, dyluniad a hefyd gwrthwynebiad gan yr Uned 

Drafnidiaeth oherwydd colled o lefydd parcio a diffyg lle trio yn y maes parcio tu 

cefn. 

 

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

ARDALOEDD CADWRAETH  

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

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

yr ardal gadwraeth a’i gosodiad. 

 

Tud. 38



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 19/12/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 
POLISI B22 - DYLUNIAD ADEILADAU 

Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy sicrhau fod cynigion yn cydymffurfio â 

chyfres o feini prawf sy’n anelu i ddiogelu nodweddion a chymeriad cydnabyddedig y 

dirwedd a’r amgylchedd leol. 

 

POLISI B23 - MWYNDERAU 

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

gydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu i warchod nodweddion 

cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol.  

 

POLISI B25 - DEUNYDDIAU ADEILADU 

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

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

 

POLISI B26 - BLAEN SIOPAU AC UNEDAU MASNACHOL YNG NGHANOL 

 TREFI 

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

bensaernïol yr adeilad a’r ardal leol. 

 

POLISI 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 CH3 - TAI NEWYDD AR SAFLEOEDD HEB EU DYNODI O FEWN 

FFINIAU DATBLYGU’R GANOLFAN IS-RANBARTHOL A’R 

CANOLFANNAU TREFOL 

Caniatáu adeiladu tai ar safleoedd priodol sydd heb eu dynodi o fewn ffiniau 

datblygu’r Ganolfan Isranbarthol a’r Canolfannau Trefol. 

 

POLISI CH6 - TAI FFORDDIADWY AR BOB SAFLE A DDYNODWYD YN 

ARDAL Y CYNLLUN AC AR SAFLEOEDD A DDAW AR GAEL SYDD HEB 

EU DYNODI O FEWN FFINIAU DATBLYGU’R GANOLFAN IS-

RANBARTHOL A’R CANOLFANNAU TREFOL 

Caniatáu cynigion i ddatblygu tai ar safleoedd  wedi eu dynodi ar gyfer tai neu ar 

safleoedd ar hap ar gyfer 5 uned neu fwy o fewn ffiniau datblygu’r ganolfan 

isranbarthol a’r canolfannau trefol sy’n darparu elfen briodol o dai fforddiadwy. 

 

POLISI CH18 - SEILWAITH SYDD AR GAEL 

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

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

faen prawf penodol sydd yn nodi bod trefniadau priodol yn cael eu gwneud er mwyn 
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darparu cyflenwad digonol neu fod y datblygiad yn digwydd fesul dipyn er mwyn 

cyd-fynd ag unrhyw gynllun arfaethedig i ddarparu seilwaith.   

 

POLISI CH30 - MYNEDIAD I BAWB 

Gwrthod cynigion ar gyfer unedau preswyl/busnes/diwydiant neu 

adeiladau/cyfleusterau at ddefnydd cyhoeddus os na ellir dangos y rhoddwyd 

ystyriaeth lawn i ddarparu mynediad priodol i’r ystod ehangaf posib o unigolion.  

 

POLISI CH33 - DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD 

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

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

tawelu traffig.     

 

POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT 

Gwrthodir cynigion am ddatblygiadau newydd, ehangu datblygiadau presennol neu 

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

chanllawiau parcio cyfredol y Cyngor, gan roi ystyriaeth i hygyrchedd gwasanaeth 

cludiant cyhoeddus, y gallu i gerdded a beicio o safle a phellter y safle at faes parcio 

cyhoeddus. 

 

POLISI CH39 - DATBLYGU ADDYSG BELLACH AC ADDYSG UWCH 

Caniateir cynigion am ddatblygiadau penodol ar safle addysg bellach neu uwch os 

gellir cydymffurfio a meini prawf penodol sydd yn ymwneud a materion mwynderol 

a phriffyrdd ac o ran cymeriad yr ardal a hygyrchedd y safle i wahanol ddulliau o 

deithio. 

 

POLISI CH43 - DARPARU LLECYNNAU AGORED O WERTH ADLONIADOL 

MEWN DATBLYGIAD TAI NEWYDD 

Disgwyl bod datblygiadau tai newydd o 10 neu fwy mewn ardaloedd lle na fydd y 

ddarpariaeth llecynnau agored presennol yn diwallu anghenion y datblygiad ddarparu 

llecynnau agored addas o werth adloniadol fel rhan hanfodol o’r datblygiad. 

 

POLISI D22 - DATBLYGIADAU NEWYDD O FEWN CANOL TREFI 

 DIFFINIEDIG 

Caniatáu cynigion ar gyfer datblygiadau manwerthu newydd neu estyniadau i rai 

presennol o fewn canol trefi diffiniedig os gellir cydymffurfio gyda meini prawf yn 

ymwneud gydag atyniad, hyfywedd a bywiogrwydd y ganolfan, y cydbwysedd rhwng 

defnyddiau manwerthu a rhai heb fod yn manwerthu, materion priffyrdd a thraffig, 

trefniadau gwasanaethu’r uned ac argaeledd cyfleusterau.  

 

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 (Fersiwn 9) 

 

TAN 12: Dylunio 

 

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

Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth” 
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3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C07A/0008/11/LL – Creu lle eistedd tu allan. Caniatáu 05/04/07 

 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Ymateb i’r cais gwreiddiol - Gwrthwynebiad. Gor-

Ddatblygiad o’r safle a gormod o dai amlfeddiannaeth yn yr 

ardal yn barod. 

 

Ymateb i’r cais diwygiedig – Heb eu derbyn. 

  

Uned Drafnidiaeth: Ymateb i’r cais gwreiddiol -Nodi pryder ynglŷn â'r 

ddarpariaeth parcio a ddangosir gyda'r cais yma. 

 

Yn bresennol ymddengys fod oddeutu 11 o lecynnau parcio 

wedi ei ddarparu ar y safle ac mewn defnydd, mewn 

cysylltiad â busnes Varsity gerllaw. 

 

Bwriedir adeiladau ar safle'r maes parcio gostwng y parcio i 

lawr i 5 llecyn. Nid yw'n glir os mae'r parcio ar gyfer 

defnydd Varsity yntau ar gyfer y datblygiad newydd.  Yn 

ogystal nid yw'n glir sut fwriedir ymdrin â lliniaru'r lleihad 

yn y parcio presennol. 

 

Mae'r cynllun yn nodi 5 llecyn parcio mewn iard gyfyng, 

gyda mynediad troellog a chul ac argymhellir fod yr 

ymgeisydd yn cyflwyno cynllun ychwanegol 'swept path 

analysis' er mwyn arddangos fod modd cael mynediad 

hwylus gyda cherbyd i'r iard hon. 

 

Mae'r datganiadau hefyd yn nodi ' ...students can be expected 

to make use of non car modes...' fel cyfiawnhad am leihau'r 

parcio, er nid yw'n datgan bwriad i annog myfyrwyr i 

arwyddo cytundeb ddim i ddod a cherbyd i'r ddinas. Os 

caniateir y cais yna argymhellaf gynnwys amod ar y llinellau 

yma er mwyn lleihau unrhyw effaith ar y pwysau parcio yn 

lleol. 

 

Ymateb i’r cais diwygiedig - Cyfeiriaf at y cais a 

chadarnhaf nad oes gennyf wrthwynebiad i'r bwriad. 

 

Mae'r cynlluniau diwygiedig yn dangos mynediad fel yn 

bresennol i'r ddarpariaeth parcio (presennol) yn y cefn, ac 

mae'r ddarpariaeth parcio honno yn dangos lle i 9 os nid fwy 

o gerbydau. 

 

 

Dŵr Cymru: Ymateb i’r cais gwreiddiol - Angen amod i gytuno cynllun 

draenio tir. 

 

Ymateb i’r cais diwygiedig – 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 

dderbyniwyd sawl gohebiaeth yn gwrthwynebu’r bwriad 

gwreiddiol ar sail: 

 

 Gor-datblygiad o’r safle. 

 Byddai’r datblygiad yn dwysau defnydd o ardal gan 

fyfyrwyr. 

 Lleihau llefydd parcio a dadleoli ceir i lefydd arall. 

 Cwsmeriaid yn gorfod smocio ar y stryd. 

 Mynedfa cefn y gul, annigonol i wasanaethau tan. 

 Achosi trafferth i gerbydau mwy. 

 Diffyg lle i storio a gwaredu gwastraff. 

 Byddai mwy o finiau yn cael effaith negyddol ar 

fwynderau’r ardal. 

 Aflonyddwch a sŵn. 

 Colled o lecyn agored ar y stryd fawr. 

 Dim angen am unedau masnachol. 

 Diffyg pellter rhwng bloc A a tai Lôn Pobty, achosi 

effaith dominyddol gormesol.   

 Bloc A ddim yn parchu patrwm datblygu’r ardal. 

 Bloc A yn ddatblygiad tir cefn anaddas. 

 Effaith niweidiol ar gymeriad a mwynderau’r ardal. 

 Mynedfa anaddas o Lon Pobty gyda gwelededd 

annigonol. 

 Diffyg llefydd parcio a lle troi o fewn y safle. 

 Gormod o lety myfyrwyr a thai amlfeddiannaeth yn 

yr ardal yn barod. 

 

Hefyd derbyniwyd sylwadau yn nodi: 

 

 Dim gwrthwynebiad pe byddai’r datblygiad ond yn 

ymwneud ar unedau masnachol a’r unedau myfyrwyr 

i blaen y safle gyda mynedfa troed i’r myfyrwyr o 

blaen y safle. 

 

 

Hysbysebwyd y cais eto mewn ymateb i’r cynlluniau 

diwygiedig. Mae’r cyfnod hysbysebu wedi dod i ben ac ni 

dderbyniwyd unrhyw sylwadau pellach. 

 

 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae’r bwriad yn ymwneud a chodi adeilad 4 llawr i greu 2 siop ar y llawr gwaelod  a 

15 uned byw hunangynhaliol ar gyfer myfyrwyr.  Mae’r safle presennol yn ffurfio 

rhan o gwrtil tŷ tafarn y Varsity. Mae’r safle o fewn ffin ddatblygu’r Ddinas ac o 

fewn y canol dref diffiniedig. Nid yw’r safle yma wedi ei ddynodi ar gyfer unrhyw 

ddefnydd penodol. 

Tud. 42



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 19/12/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 
 

5.2 Mae polisi C1 o’r Cynllun Datblygu Unedol yn cyfeirio at leoli datblygiadau newydd, 

ac mae’n datgan mai tir o fewn ffiniau datblygu trefi a phentrefi a ffurf ddatblygedig 

pentrefi gwledig fydd y prif ffocws ar gyfer datblygiadau newydd. Yn yr achos yma, 

mae’r bwriad yn ymwneud a datblygu tir a ddatblygwyd o blaen o fewn ffin datblygu 

canolfan ranbarthol dinas Bangor; ac felly mae’r bwriad yn cydymffurfio a’r polisi 

penodol yma. Mae’r bwriad hefyd yn cydymffurfio a pholisi C3 sy’n cymeradwyo 

cynigion sy’n rhoi blaenoriaeth i ailddefnyddio tir neu adeiladau a ddatblygwyd o’r 

blaen a leolir o fewn neu o gwmpas ffiniau datblygu. 

 

5.3 Nid oes polisi penodol yn y CDU sy’n ymdrin gyda datblygiad o’r math hwn ac nid 

yw polisïau tai’r CDU (yn benodol polisïau CH3 a CH6) nac ychwaith polisi CH39 

(Datblygiadau Addysg  Bellach ac Addysg Uwch), sydd yn cyfeirio at ddatblygiadau 

ar safle addysg uwch, yn gwbl berthnasol. 

 

5.4 O ganlyniad, mae angen pwyso a mesur yr ystyriaethau materol wrth benderfynu os 

yw egwyddor y datblygiad arfaethedig yn y lleoliad penodol hwn yn dderbyniol. Yn 

benodol, o gofio’r hyn a nodir ym Mholisi CH39, mae angen ystyried y rhesymeg 

dros beidio lleoli’r llety arfaethedig ar gampws y Brifysgol. 

 

5.5 O edrych ar ffigyrau myfyrwyr ar gyfer 2014/2015  fe nodir fod yna 9186 o fyfyrwyr 

llawn amser yn y Brifysgol. Mae’r Brifysgol yn nodi bod 577 gyda chyfeiriad cartref 

yn Ynys Môn a 970 yng Ngwynedd ond nid oes gwybodaeth faint o’r rhain sydd yn 

israddedig neu’n raddedig, nac ychwaith yn byw gartref neu yn byw mewn llety 

myfyrwyr ym Mangor ei hun. 

 

5.6 Mae gan y Brifysgol 3648 o unedau llety (bedspaces) sydd wedi eu hadeiladu, ac sy’n 

cynnwys y datblygiad diweddar ar safle’r Santes Fair (602). Yn y sector breifat mae 

yna 802 o unedau llety wedi eu hadeiladu a 49 wrthi’n cael ei adeiladu (137 Stryd 

Fawr, Bangor). Mae yna 161 yn ychwanegol sydd wedi derbyn caniatâd cynllunio ac 

sydd eto i’w cychwyn (mae hyn yn cynnwys 3 ganiatâd drwy apêl yn ddiweddar- 

safle Three Crowns am 15 uned, cyn safle’r Railway Institute sy’n 48 uned a safle 

Lôn Bobty  sy’n 18 uned) ac mae  145 o dan ystyriaeth gan yr arolygydd cynllunio ar 

safle’r Hen Swyddfa Bost. Gan gynnwys y cais yma, mae hyn yn rhoi cyfanswm o 

1172 o unedau preifat sydd un ai ar gael neu wedi derbyn caniatâd cynllunio neu sydd 

o dan ystyriaeth. 

 

5.7 Mae’r Uned Bolisi Cynllunio ar y Cyd ar hyn o bryd yn y broses o ddiweddaru 

gwybodaeth 2013 ynglŷn â thai amlfeddiannaeth gyda gwybodaeth 2016, ond mae 

problemau yn ymwneud a phlotio’r wybodaeth ar fapiau yn golygu nad ydyw ar gael 

ar hyn o bryd. Mae’r wybodaeth sydd ar gael wedi ei gasglu gan yr Adran Tai ac 

Adran Trethu’r Cyngor yn Medi 2013, ac maent wedi eu selio ar y nifer o dai o fewn 

gwahanol rannau o Fangor sydd wedi eu cofrestru gan yr Adran Tai fel tŷ 

amlfeddiannaeth a’r rhai sydd ddim yn talu treth y Cyngor. Nid yw’r ffigyrau yma yn 

benodol nac yn sbesiffig ar gyfer y nifer o fyfyrwyr sy’n byw o fewn tai preifat neu 

dai amlfeddiannaeth felly, dim ond awgrymiad ydyw o’r wybodaeth sydd ar gael. 

 

5.8 Mae’r wybodaeth yma yn dangos fod 1012 o dai ym Mangor unai yn dy mewn 

amlfeddiannaeth neu ddim yn talu treth Cyngor, a chan fod yna gyfanswm o 6597 o 

dai ym Mangor mae hyn gyfystyr a 15.3% o’r stoc tai. 

 

5.9 Mae’r wybodaeth hefyd yn dangos fod 168 o dai yn ward Deiniol (ward y cais) unai 

yn dy mewn amlfeddiannaeth neu ddim yn talu Treth y Cyngor, a chan fod yna 
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gyfanswm o 606 o dai yn ward Deiniol mae hyn yn gyfystyr a 27.7% o stoc tai'r 

ward. 

 

5.10 Mae’n ymddangos felly fod y llety myfyrwyr sy’n cael ei ddiwallu ar hyn o bryd yn 

gymysgedd o lety sydd wedi ei adeiladu’n bwrpasol ar gyfer myfyrwyr (3648 o 

unedau’r brifysgol a 1172 o unedau preifat ar gael/wedi eu caniatáu/dan ystyriaeth), 

tai amlfeddiannaeth (awgrym o oddeutu 1012 o dai) a thai preifat neu gyfeiriad 

cartref (1547 - ond mae bosib fod rhai o’r rhain yn cael eu dyblygu yn y wybodaeth 

tai amlfeddiannaeth). 

 

5.11 Mae’n ymddangos hefyd fod yna newid yn y galw am y math o lety mae myfyrwyr 

yn chwilio amdano, a bod y cynnydd hynny i’w weld yn y llety sydd wedi ei 

adeiladu’n bwrpasol. Mae’n ymddangos hefyd y byddai llety mewn tai 

amlfeddiannaeth yn parhau i fod yn boblogaidd i fyfyrwyr yn yr ardaloedd hynny 

sydd mwyaf hwylus i’r Brifysgol. 

 

5.12 Cydnabyddir fod rhai yn pryderu am y nifer o letya preifat sydd wedi ei adeiladu yn 

bwrpasol yn ardal Bangor a bod awgrym fod nifer o’r ystafelloedd sydd ar gael yn 

wag. Ond o edrych ar y ffigyrau uchod, mae’n ymddangos mai canran gymharol isel 

o’r holl ddarpariaeth sydd ar gael sy’n cael ei ddiwallu gan y math yma o unedau ar 

hyn o bryd, ac felly ni ystyrir y byddai’n rhesymol i wrthod y bwriad yma ar sail 

diffyg angen am y math yma o letya. Mae’n ymddangos y gall y galw am y gwahanol 

fathau o letya newid o flwyddyn i flwyddyn, ac yn enwedig wrth gymharu adegau 

gwahanol o’r un flwyddyn (e.e. dechrau a diwedd y flwyddyn academaidd). 

 

5.13 Mae darparu rhagor o letya myfyrwyr sydd wedi ei adeiladu’n bwrpasol a darparu 

cyfleusterau safonol i fyfyrwyr sydd wedi ei reoli mewn modd ffurfiol o bosib gyda’r 

potensial i gael effaith bositif ar y farchnad dai lleol gan y gall rhyddhau tai sydd ar 

hyn o bryd mewn amlfeddiannaeth a’u newid ar gyfer eu defnyddio gan aelwydydd 

lleol sydd angen tai o’r fath (e.e. unedau bychain, fflatiau un llofft ayyb). Er mwyn 

sicrhau fod trefniant boddhaol ar gyfer gosod yr unedau ac i sicrhau pwynt cyswllt ar 

gyfer unrhyw bryderon mwynderol yn y dyfodol, ac i sicrhau defnydd o’r unedau yn 

unol â’r bwriad gerbron (h.y. ar gyfer myfyrwyr), ystyrir y byddai’n rhesymol gosod 

amod i gytuno’r cytundebau lletya o flaen llaw gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol. 

 

5.14 Mae’r bwriad yma hefyd yn ymwneud â darparu dwy uned fasnachol (A1 Siopa) ar 

lawr gwaelod yr adeilad. Gan fod y safle wedi ei leoli o fewn Canol y Dref 

Diffiniedig, mae polisi D22 o’r CDU yn berthnasol. Mae polisi  D22 yn caniatáu 

datblygiadau masnachol newydd o fewn canol trefi diffiniedig. Mae maint yr unedau 

eithaf bychan  (42m2 a 39m2) ac mae’r  lleoliad hefyd  yn agos i’r brif ardal siopa, o 

ganlyniad ystyrir fod y bwriad yn unol â meini prawf y polisi. 

 

5.15 Ystyrir felly fod egwyddor y datblygiad yn dderbyniol yn ei gyfanrwydd.  

 

Llecynnau Agored 

 

5.16 Yn unol â gofynion Canllaw Cynllunio Atodol ‘Datblygiadau Tai a Llecynnau 

Agored o Werth Adloniadol’ fel arfer bydd angen darparu rhywfaint o lecyn chwarae 

agored gyfer Ieuenctid ac Oedolion ynghlwm a’r bwriad yma. Yn yr achos yma, ni 

ellir darparu’r llecyn chwarae agored o fewn y safle, ond ar hyn o bryd mae’n 

rhesymol disgwyl fod llety myfyrwyr yn gallu dibynnu ar ddarpariaeth chwarae’r 

Brifysgol a’i glybiau perthnasol a hefyd gwneud defnydd o diroedd a chyfleusterau 

chwarae sydd eisoes ar gael yn lleol. Am y rheswm yn felly, ystyrir fod y bwriad yn 

cydymffurfio a gofynion polisi CH43 o’r CDU a’r Canllaw Cynllunio Atodol 
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‘Datblygiadau Tai a Llecyn Agored o Werth Adloniadol.’ ac nid oes angen cyfrannu 

tuag at ddarpariaeth ychwanegol. 

 

Materion Ieithyddol 

 

5.17 Cyflwynwyd Datganiad Effaith Ieithyddol a Chymunedol gyda’r cais sydd yn asesu 

os yw’r datblygiad yn debygol o gael effaith bositif, negyddol neu dim effaith o gwbl 

ar gymunedau presennol ac yn arbennig, yr iaith Gymraeg. 

 

5.18 Mae’r Uned Bolisi Cynllunio ar y Cyd wedi cadarnhau fod canran gymharol isel o 

siaradwyr Cymraeg ym Mangor, fodd bynnag, ni chredir fod graddfa’r datblygiad 

arfaethedig yn debygol o achosi tyfiant sylweddol yn y boblogaeth a all effeithio’n 

andwyol ar yr iaith Gymraeg. Mae gan Fangor boblogaeth uchel, yn enwedig felly o 

ran poblogaeth myfyrwyr. O’r herwydd, nid yw maint y datblygiad a’r tyfiant dilynol 

yn y boblogaeth yn debygol o gael effaith arwyddocaol ar yr Iaith Gymraeg. Yn 

ogystal, ni fydd y bwriad yma’n golygu unrhyw newid ym mhoblogaeth y Ddinas, 

gan fod y myfyrwyr yn bresennol yno’n barod a bydd argaeledd unedau byw 

pwrpasol ar gyfer myfyrwyr yn debygol o ryddhau tai preifat i’r farchnad agored, ac 

felly i drigolion lleol. 

 

5.19 Ar y cyfan felly, ystyrir fod natur Bangor, o ran maint y boblogaeth, patrwm 

ieithyddol, yr amrywiaeth o wasanaethau a’r cyfleusterau sydd ar gael yno yn golygu 

na ddylai’r datblygiad gael effaith andwyol ar yr iaith Gymraeg. Ystyrir felly fod y 

bwriad yn unol â pholisi A2 o’r CDU a’r CCA - Cynllunio a’r Iaith Gymraeg yn 

ogystal â NCT20: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg. 

 

Mwynderau gweledol 
 

5.20 Lleolir y safle mewn ardal o ddefnyddiau cymysg ar ymylon prif ardal manwerthu’r 

Ddinas a’r Ardal Cadwraeth.  Mae cefn y safle yn ffinio gyda thai Lôn Pobty sydd yn 

codi at diroedd uwch a Mynydd Bangor. Mae polisïau B22, B23, B24, B25 a B26 o’r 

Cynllun Unedol yn berthnasol ac yn ymwneud a dyluniad, deunyddiau, gwarchod 

mwynderau gweledol a blaen siopau. Mae polisi B4 hefyd yn berthnasol oherwydd 

agosrwydd y safle (tua 36m) i’r Ardal Gadwraeth. Hefyd mae adran 72 o Ddeddf 

Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 yn gosod 

dyletswydd ar Awdurdodau Lleol i roi sylw arbennig i’r ffaith ei bod yn ddymunol 

cadw neu wella cymeriad neu olwg ardaloedd cadwraeth. 

 

5.21 Byddai’r adeilad arfaethedig bedwar llawr o uchder yn wynebu’r Stryd Fawr. 

Nodweddir y Stryd Fawr gan gymysgedd o arddulliau a meintiau adeiladau sydd yn 

cynnwys datblygiadau modern sydd hefyd yn uwch na’r bwriad yma. Mae’r dyluniad 

arfaethedig yn fodern ond mae amrywiaeth eang  o ran y ffurfiau adeiledig ar y Stryd 

Fawr. Mae’r dyluniad a dewis o orffeniadau hefyd yn adlewyrchu rhai nodweddion 

dylunio o adeilad y Varsity er mwyn ymgorffori’r adeilad yn well i’r strydlun. O 

edrych o’r Stryd Fawr, ystyrir y bydd swmp yr adeilad yn cael ei ymgorffori yn 

llwyddiannus rhwng yr adeiladau cyfagos neu i’w weld yn erbyn tiroedd uwch i’r 

cefn. O ganlyniad ystyrir y byddai’r adeilad arfaethedig yn ategu patrwm y strydlun 

presennol mewn modd derbyniol. Ystyrir y byddai’r defnydd manwerthu arfaethedig 

ar y llawr gwaelod yn unol â’r defnyddiau tir cyfagos ac yn gallu cyfrannu mewn 

modd positif i edrychiad a bywiogrwydd y stryd fawr. 

 

5.22 Mae’r safle yn agos i ffin Ardal Cadwraeth Bangor. Mae’r Ardal Gadwraeth yn eang 

ac yn cynnwys sawl adeilad rhestredig gradd I. Mae topograffi Bangor yn golygu fod 

rhannau o’r ddinas yn weladwy o bellter e.e. golygfeydd o brif adeilad y Brifysgol 
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(sydd yn adeilad rhestredig gradd I) ar draws y ddinas. O’r Brifysgol mae’r ardal o 

gwmpas safle’r cais yn dangos sawl elfen gyffredin ym mhensaernïaeth yr ardal gyda 

thoeau crib llechi a datblygiadau sy’n dilyn patrymau’r strydoedd. O fannau uwch, o 

bosib fe fydd to'r datblygiad yn weladwy. 

 

5.23 Roedd y cynllun gwreiddiol yn cynnwys dau adeilad to fflat. Er byddai’r effaith ar yr 

Ardal Gadwraeth yn ei gyfanrwydd yn eithaf bychan, ystyrir nad oedd y toeau fflat yn 

parchu gosodiad nac edrychiad yr ardal gadwraeth gyfagos na’r strydlun. Er mwyn 

ymateb i’r pryderon derbyniwyd cynlluniau diwygiedig i godi un adeilad yn unig 

gyda tho brig llechi. Oherwydd hyn, fe fydd y strwythur ei hun dipyn uwch na’r 

strwythur to fflat ond ystyrir byddai’r adeilad yn gweddu yn well i’r strydlun ac yn 

cyd fynd gyda’r patrwm datblygu a chymeriad yr ardal ac na fyddai’n ymddangos fel 

nodwedd anghydweddol. O ganlyniad ni ystyrir byddai’r datblygiad yn groes i bolisi 

B4 sy’n gwarchod ardaloedd cadwraeth. 

 

5.24 O’r agwedd yma, ni ystyrir y byddai’r bwriad yn cael effaith ar nac ychwaith yn 

achosi niwed arwyddocaol i osodiad yr Ardal Gadwraeth na chymeriad ac edrychiad 

y strydlun. Ystyrir felly bod y bwriad yn cydymffurfio â Pholisïau B4, B22, B23, B25 

a B26 o’r CDUG. 

 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 
 

5.25 Mae polisi B23 o’r Cynllun Datblygu Unedol yn ymwneud a 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. 

Mae’r safle presennol yn cael ei defnyddio fel gardd gwrw i’r tafarndy cyfagos. 

Mae’r ardal yma hefo gymysgedd o ddefnyddiau sydd yn cynnwys fflatiau, siopau, 

lefydd bwyta (yn cynnwys sefydliadau bwyd poeth i fynd allan), tafarndai  a 

busnesau eraill. Mae'r ardal felly, yn gallu fod yn fywiog yn ystod y dydd a nos ac ni 

ystyrir byddai’r defnydd arfaethedig anghydnaws yn y lleoliad yma nac yn 

gwaethygu unrhyw effeithiau presennol sy’n deillio o ddefnydd y safle fel gardd 

cwrw. 

 

5.26 Derbyniwyd sawl gwrthwynebiad i’r bwriad gwreiddiol yn bennaf ar sail yr uned 

ddeulawr i gefn y safle. Mewn ymateb i’r gwrthwynebiadau a gwrthwynebiad gan yr 

Awdurdod Cynllunio Lleol i’r agwedd yma o’r cais, derbyniwyd cynlluniau 

diwygiedig yn dileu'r elfen yma o’r cais. Hysbysebwyd y cais eto ond ni dderbyniwyd 

gwrthwynebiad pellach i’r bwriad. Ystyrir fod y cynlluniau diwygiedig wedi ymateb 

i’r gwrthwynebiadau mewn modd boddhaol trwy sicrhau digon o bellter rhwng cefn 

tai Lôn Pobty a’r datblygiad newydd, dim colled o lefydd parcio na lle troi o fewn y 

safle ac o ganlyniad byddai diogon le i storio biniau o fewn y cwrtil. Er cydnabyddir 

pryder am y fynedfa cefn i’r unedau byw, ni ystyrir bydd y mynd a dod o 15 uned un 

llofft yn achosi symudiadau llawer mwy na gwaeth na’r hyn sy’n gallu digwydd yn 

barod o’r dafarn. 

 

5.27 Ni ystyrir bydd y bwriad yn cael unrhyw effaith negyddol o safbwynt mwynderau 

cyffredinol a phreswyl oherwydd natur defnydd presennol y safle a’r ardal o’i 

amgylch. Ystyrir felly fod y bwriad yn cydymffurfio gyda gofynion polisi B23 uchod. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 
 

5.28 Mae polisi CH33 o’r Cynllun Datblygu Unedol yn sicrhau diogelwch ar ffyrdd a 

strydoedd ac mae’n caniatáu cynigion datblygu os gellir cydymffurfio gyda meini 
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prawf penodol sydd yn ymwneud a’r fynedfa gerbydau, safon y rhwydwaith ffyrdd 

presennol a mesurau tawelu traffig. Nid yw’r bwriad yn darparu unrhyw lecynnau 

parcio ychwanegol fel rhan o’r datblygiad, ond serch hynny nid oedd gan yr Uned 

Drafnidiaeth unrhyw wrthwynebiad i’r bwriad diwygiedig oherwydd nad yw’r bwriad 

yn golygu colli llecynnau presennol a’i leoliad canolog mewn dinas, agosatrwydd at 

feysydd parcio cyhoeddus a chyfleusterau’r brifysgol. Er hynny ystyrir fod amod i 

gytuno cytundebau lletya myfyrwyr dal yn angenrheidiol er mwyn sicrhau na fydd y 

datblygiad yn niweidiol i’r safle presennol a’r ardal o’i amgylch. Ystyrir fod y bwriad 

yn cydymffurfio gyda holl ofynion polisi CH30, CH33 a CH33 o’r Cynllun Datblygu 

Unedol. 

 

Materion isadeiledd 
 

5.29 Mae polisi B32 a CH18 yn berthnasol i agwedd yma o’r cais. Mae’r polisïau yn 

ymwneud a rheoli dŵr wyneb a sicrhau fod yna ddarpariaeth ddigonol o seilwaith i’r 

datblygiad. Yn ddarostyngedig i amodau nid oedd gan Dwr Cymru wrthwynebiad i’r 

bwriad. 

 

5.30 Er mwyn cydymffurfio gyda’r polisïau uchod bydd rhaid gosod amod i sicrhau na 

ellid dechrau ar y datblygiad hyd nes y cyflwynir cynllun draenio dŵr ar gyfer y safle 

sydd yn cydymffurfio gydag anghenion Dwr Cymru. Credir, drwy osod amodau o’r 

fath, y gellid sicrhau na fydd y datblygiad yn creu perygl llifogydd a hefyd fod y 

bwriad yn unol â pholisi B32 a CH18. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Mae’r safle yma wedi ei leoli o fewn ffiniau datblygu dinas Bangor fel y’i dynodwyd 

yn y CDUG ac mae polisi CH15 yn caniatáu ceisiadau i drosi lloriau uwchben siopau 

ac unedau masnachol yn fflatiau. Ni ystyrir bydd y bwriad yn niweidiol i’r strydlun 

na gosodiad yr ardal gadwraeth gyfagos nac ychwaith yn cael effaith niweidiol 

annerbyniol ar fwynderau preswyl yr ardal. 

 

6.2 O ystyried yr uchod ac wedi rhoi ystyriaeth lawn i’r holl faterion cynllunio perthnasol 

gan gynnwys llythyrau o wrthwynebiad a’r sylwadau a dderbyniwyd, fe gredir fod y 

bwriad yma yn dderbyniol a’i fod yn cydymffurfio gyda gofynion polisïau a 

chanllawiau lleol a chenedlaethol.    

 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau – amodau  

 

1. Amser 

2. Yn unol â’r cynlluniau 

3. Deunyddiau 

4. Llechi 

5. Cynllun Rheolaeth Myfyrwyr (cytundebau lletya). 

6. Cyfleusterau parcio yn unol â’r cynlluniau. 
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Rhif:    3 

 

Cais Rhif: C16/0773/14/AM 

Dyddiad 

Cofrestru: 

01/07/2016 

Math y Cais: Amlinell 

Cymuned: Caernarfon 

Ward: Seiont 

 

Bwriad: DATBLYGIAD PRESWYL I FYNY I 45 O DAI (GAN 

GYNNWYS TAI FFORDDIADWY) YNGHYD A CHREU 

MYNEDFA NEWYDD, UWCHRADDIO’R FYNEDFA 

BRESENNOL, DARPARU LLECYNNAU MWYNDERAU 

CYHOEDDUS, LLECYNNAU PARCIO A THIRLUNIO 

Lleoliad: CYN SAFLE YSGOL YR HENDRE, FFORDD ERYRI, 

CAERNARFON, GWYNEDD, LL552LY 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

GWRTHOD  
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais amlinellol yw hwn ar gyfer codi hyd at 45 o dai gan gynnwys tai fforddiadwy ar 

safle cyn Ysgol Gynradd yr Hendre, Caernarfon. Mae materion fel tirweddu, 

edrychiadau, cynllun a graddfa yn cael eu cadw’n ôl ar gyfer eu hystyried eto mewn 

cais materion a gadwyd yn ôl. Gellir didoli’r bwriad fel a ganlyn:- 

 

 Adeiladu hyd at 45 o dai gyda bron i 50% yn dai fforddiadwy a bydd y tai 

hyn yn cynnwys tai rhent cymdeithasol a fydd yn cael eu darparu gan 

landlord cymdeithasol cofrestredig - CCG yn yr achos hwn. Bydd amrywiaeth 

y tai yn cynnwys 10 tŷ 2-lofft, 10 tŷ 3-llofft a 2 dy 4-llofft (tai preifat) a 4 

byngalo 2 lofft, 2 byngalo 3 llofft, 8 tŷ 2 lofft, 7 tŷ 3 llofft a 2 dy 4 llofft (tai 

rhent cymdeithasol). 

 

 Creu mynedfa newydd oddi ar ffordd sirol ddi-ddosbarth (Ffordd Eryri) 

oddeutu hanner ffordd lawr y safle. 

 

 Uwchraddio’r fynedfa bresennol sydd yng nghornel gogledd-gorllewinol y 

safle ar gyfer gwasanaethu 3 tŷ. 

 

 Darparu llecynnau mwynderol cyhoeddus o fewn rhan gogleddol y safle 

ynghyd a llecyn yng nghornel de-dwyreiniol y safle. 

 

 Llecynnau parcio yn rhannol o fewn cwrtil y tai a rhannol y tu allan gan 

ddarparu parcio cymunedol. 

 

 Tirlunio cyffredinol o fewn ac ar ymylon y safle gan gynnwys coed, llwyni a 

gerddi. 

 

1.2 Fel rhan o’r cais cyflynwyd y wybodaeth ganlynol:- 

 

 Datganiad cefnogol cynllunio sy’n asesu’r bwriad o fewn y cyd-destun 

polisïau a chanllawiau cynllunio lleol a chenedlaethol perthnasol. 

 Asesiad Effaith Trafnidiaeth. 

 Asesiad Coedyddiaeth. 

 Datganiad Cymunedol ac ieithyddol. 

 Asesiad Desg Archeolegol ynghyd a rhigoli arbrofol/trial trenching.  

 Adroddiad Ecolegol. 

 

1.3 Mae safle’r cais wedi ei leoli o fewn ardal breswyl sefydledig ac oddi fewn i ffin 

datblygu Caernarfon fel y’i cynhwysir yng Nghynllun Datblygu Unedol Gwynedd 

(CDUG). I’r gogledd lleolir y ffordd sirol ddi-ddosbarth (Cefn Hendre) gyda thai 

ymhellach draw, i’r dwyrain lleolir  ffordd sirol ddi-ddosbarth (Ffordd Eryri) gyda’r 

fynwent ymhellach draw, i’r de lleolir tai Stad Bryn Hyfryd ac i’r gorllewin lleolir tai 

Stadau Llys y Foel, Llys Siabod a Llys Tryfan. 

 

1.4 Mae’r safle yn mesur oddeutu 1.4 ha ac yn cynnwys llystyfiant erbyn hyn ynghyd a 

sylfeini’r cyn-ysgol gynradd. Mae’n weddol wastad o ran lefelau gyda rhywfaint o 

raddiant i lawr tua’r dwyrain a’r cyn cae chwarae.  Lleolir nifer o goed llydanddail 

aeddfed ar hyd ffin y safle gyda Ffordd Eryri gydag ardaloedd o dir prysg o fewn y 

safle ei hun. 
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1.5 Yn unol â chanllawiau diwygiedig Rheoliadau Cynllunio Gwlad A Thref (Asesu 

Effeithiau Amgylcheddol)(Cymru), 2016 nid oes angen mwyach i sgrinio datblygiad 

o’r fath gan nad yw arwynebedd y safle yn fwy na 5ha, nid yw’r bwriad yn cynnwys 

mwy na 150 o dai ac nid yw’r bwriad yn cynnwys mwy na 1ha o ddatblygiad nad 

yw’n ddatblygiad tai annedd. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

 2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

POLISI A1 - ASESIADAU AMGYLCHEDDOL NEU ASESIADAU EFFEITHIAU ARALL 

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

effeithiau amgylcheddol neu eraill sylweddol tebygol ar ffurf asesiad amgylcheddol neu 

asesiadau o effeithiau eraill.   

 

POLISI A2 - GWARCHOD GWEAD CYMDEITHASOL, IEITHYDDOL A 

DIWYLLIANNOL CYMUNEDAU 

Diogelu cydlyniad cymdeithasol, ieithyddol neu ddiwylliannol cymunedau rhag niwed 

arwyddocaol oherwydd maint, graddfa, neu leoliad cynigion. 

 

POLISI B7 - SAFLEOEDD O BWYSIGRWYDD ARCHEOLEGOL 

Gwrthod cynigion fydd yn difrodi neu ddifetha gweddillion archeolegol o bwysigrwydd 

cenedlaethol (boed yn rhai cofrestredig ai pheidio) neu eu gosodiad.  Gwrthodir hefyd 

datblygiad fydd yn effeithio ar weddillion archeolegol eraill oni bai bod yr angen am y 

datblygiad yn drech nag arwyddocâd y gweddillion archeolegol. 

 

POLISI 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. 
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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 

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

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

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

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

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

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

gyflwyno deunyddiau sy’n israddol neu’n ymwthiol. 

 

POLISI 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 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 CH3 - TAI NEWYDD AR SAFLEOEDD HEB EU DYNODI O FEWN FFINIAU 

DATBLYGU’R GANOLFAN IS-RANBARTHOL A’R CANOLFANNAU TREFOL 

Caniatáu adeiladu tai ar safleoedd priodol sydd heb eu dynodi o fewn ffiniau datblygu’r 

Ganolfan Isranbarthol a’r Canolfannau Trefol. 

 

POLISI CH6 - TAI FFORDDIADWY AR BOB SAFLE A DDYNODWYD YN ARDAL Y 

CYNLLUN AC AR SAFLEOEDD A DDAW AR GAEL SYDD HEB EU DYNODI O 

FEWN FFINIAU DATBLYGU’R GANOLFAN IS-RANBARTHOL A’R CANOLFANNAU 

TREFOL 

Caniatáu cynigion i ddatblygu tai ar safleoedd  wedi eu dynodi ar gyfer tai neu ar safleoedd ar 

hap ar gyfer 5 uned neu fwy o fewn ffiniau datblygu’r ganolfan isranbarthol a’r canolfannau 

trefol sy’n darparu elfen briodol o dai fforddiadwy 

 

POLISI CH18 - SEILWAITH SYDD AR GAEL 

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

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

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

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

arfaethedig i ddarparu seilwaith.   

 

POLISI CH29 - GWARCHOD A GWELLA CYSYLLTIADAU I GERDDWYR 

Gwrthodir cynigion o fewn Canolfannau a Phentrefi os nad ydynt yn darparu llwybrau 

cerdded diogel, deniadol ac uniongyrchol i gerddwyr ar draws ac allan o’r safle lle bo cyfle 

clir i wneud darpariaeth o’r fath.   
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POLISI CH30 - MYNEDIAD I BAWB 

Gwrthod cynigion ar gyfer unedau preswyl/busnes/diwydiant neu adeiladau/cyfleusterau at 

ddefnydd cyhoeddus os na ellir dangos y rhoddwyd ystyriaeth lawn i ddarparu mynediad 

priodol i’r ystod ehangaf posib o unigolion.  

 

POLISI CH33 – DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD. 

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

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

traffig.   

 

POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT 

Gwrthodir cynigion am ddatblygiadau newydd, ehangu datblygiadau presennol neu newid 

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

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

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

 

POLISI CH43 – DARPARU LLECYNNAU AGORED O WERTH ADLONIADOL MEWN 

DATBLYGIAD TAI NEWYDD. 

Disgwyl bod datblygiadau tai newydd o 10 neu fwy mewn ardaloedd lle na fydd ddarpariaeth 

llecynnau agored presennol yn diwallu anghenion y datblygiad ddarparu llecynnau agored 

addas o werth adloniadol fel rhan hanfodol o’r datblygiad. 

 

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

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

ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 

 

Canllaw Cynllunio Atodol (CCA): Tai Fforddiadwy. 

CCA: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg. 

CCA: Datblygiadau Tai a Darpariaeth Addysgol. 

CCA: Datblygiadau Tai a Llecynnau Agored o Werth Adloniadol. 

CCA: Ymrwymiadau Cynllunio. 

 

Canllawiau Dylunio Gwynedd (2003). 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 9, (2016). 

Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 2 Cynllunio a Thai Fforddiadwy (2006). 

NCT 12 Dylunio (2016).  

NCT 20 Cynllunio a’r Iaith Gymraeg (2013). 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Cais rhif C12/0297/14/R3 - dymchwel adeiladwaith yr ysgol a symud dosbarth dros 

dro wedi ei ganiatáu yn Ebrill, 2012. 

 

3.2 Cais rhif C09A/0378/14/R3 - cais ol-weithredol ar gyfer uned symudol i gynnwys 2 

ddosbarth wedi ei ganiatáu ym Medi, 2009. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Cefnogi. 
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Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad mewn egwyddor yn dilyn cynlluniau 

diwygiedig i osodiad y ffordd sirol gyfagos ac i osodiad  

ffordd y stad a gellir cytuno gydag agweddau eraill priffyrdd 

pe cyflwynir cais manwl ar gyfer y datblygiad.   

 

Uned Bioamrywiaeth: Dim gwrthwynebiad yn amodol bod y datblygiad yn cael ei 

gario allan yn unol ag argymhellion yr Adroddiad Ecolegol. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Dim sylwadau i’w gwneud ar y bwriad. 

 

Gwasanaeth Cynllunio 

Archeolegol Gwynedd: 

Angen amod parthed darparu manylion archeolegol parthed 

rhaglennu unrhyw waith archeolegol pellach ar y safle. 

 

Uned Strategol Tai:   Mae’r bwriad yn dderbyniol ar sail bod angen am dai 

fforddiadwy yng Nghaernarfon ac mae’r dystiolaeth a 

gyflwynwyd gan yr ymgeisydd ar ffurf cofrestr Tai Cyffredin 

Cyngor Gwynedd (sy’n cael ei ddarparu gan Dim Opsiynau 

Tai) yn cadarnhau yr elfen hon o’r cais cynllunio. 

 

Dŵr Cymru: Gwrthwynebu ar sail buasai’r bwriad yn gorlwytho’r gwaith 

trin dŵr Dwr Cymru yng Nghaernarfon. Nid oes unrhyw 

waith i uwchraddio’r gwaith trin dŵr  presennol  o fewn 

Rhaglen Buddsoddi Cyfalaf  cyfredol Dwr Cymru  a buasai 

unrhyw ddatblygiad cyn ymgymryd â’r gwelliannau hyn yn 

gynamserol. 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: Dim ymateb. 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybuddion o amgylch y safle a gwybyddwyd 

trigolion cyfagos. Mae’r cyfnod hysbysebu eisoes wedi dod i 

ben a derbyniwyd gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 A yw’r cyflenwad parcio ar gyfer y tai arfaethedig yn 

ddigonol ar gyfer deiliaid y tai ynghyd ac ymwelwyr 

i’r tai eu hunain? Fe all diffyg cyflenwad parcio 

olygu bod cerbydau yn parcio ar gerbydlon Ffordd 

Eryri ar draul diogelwch ffyrdd. 

 Bydd bwriad o’r fath raddfa a dwysedd yn cael 

effaith andwyol ar fwynderau trigolion lleol ar sail 

sŵn, aflonyddwch, gor-edrych, colli preifatrwydd a 

chysgodi gan greu datblygiad gormesol. 

 Bydd dyluniad y tai arfaethedig allan o gymeriad a 

thai presennol ardal yr Hendre.  

 Mae eisoes digon o dai cymdeithasol yn yr ardaloedd 

cyfagos. 

 Buasai effaith cronnol y datblygiad ynghyd a’r 

datblygiad tai  newydd ger safle'r ysgol newydd yn 

effeithio ar gymeriad yr ardal ar sail cynyddu traffig. 

 Buasai’r bwriad, o’i ganiatáu, yn effeithio’n andwyol 

ar gapasiti’r ysgol newydd gan nad oes lle i’w 

ymestyn ar gyfer disgyblion ychwanegol a all deillio 

o’r datblygiad hwn. 
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Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio 

dilys oedd yn cynnwys: 

 

 Byddai’r tai arfaethedig yn amharu ar olygfeydd o’r 

mynyddoedd ac, felly’n, dibrisio gwerth y tai o 

amgylch y safle ac yn amharu ar safonau byw. 

 A oes ymdrech wedi ei wneud ar gyfer datblygu’r 

safle i ddiwydiant er mwyn denu swyddi i’r ardal? 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad  

 

5.1   Mae’r egwyddor o ddatblygu’r safle hwn ar gyfer anheddau preswyl wedi ei selio ym 

Mholisi C1, C3 a CH3 o GDUG. Mae Polisi C1 yn datgan mai tir o fewn ffiniau 

datblygu trefi a phentrefi a ffurf ddatblygedig pentrefi gwledig fydd y prif ffocws ar 

gyfer datblygiadau newydd. Mae Polisi C3 yn caniatáu cynigion sy’n rhoi 

blaenoriaeth, lle bynnag y bo modd, i ail-ddefnyddio tir a ddatblygwyd o’r blaen a 

leolir o fewn ffiniau datblygu cyn belled fod y bwriad yn cyd-fynd a holl bolisïau 

perthnasol eraill y Cynllun. 

 

5.2 Dywed Polisi CH3, mewn egwyddor, caniateir cynigion i adeiladu tai ar safleoedd 

priodol sydd heb eu dynodi o fewn ffiniau datblygu’r Ganolfan Is-ranbarthol a’r 

Canolfannau Trefol sy’n cynnwys Caernarfon. Dywed yr eglurhad i’r polisi bydd rhai 

safleoedd yn dod ar gael ân annisgwyl (fel y safle cyfredol hwn) oherwydd ail-

ddatblygu neu ail-leoli defnydd arall. 

 

5.3 Pan ddaw unrhyw safle ar gael ar hap yn y Ganolfan Isranbarthol neu Ganolfannau 

Trefol yn ardal y Cynllun Datblygu mae’n ofynnol hefyd i ystyried gofynion Polisi 

CH6. Noda’r polisi hwn y gwrthodir cynigion i ddatblygu tai ar safleoedd a ddaw ar 

gael yn annisgwyl ym Mangor, Blaenau Ffestiniog, Caernarfon, Porthmadog neu 

Bwllheli a allai yn eu cyfanrwydd ymdopi gyda 5 neu fwy o unedau tai os na bod 

canran (fydd yn amrywio o safle i safle) o’r unedau a ddarperir fel rhan o’r cynllun yn 

rhai sy’n cwrdd ag angen am dai fforddiadwy. Mae’r wybodaeth a gyflwynwyd gan 

yr ymgeisydd yn datgan bydd 22 o’r unedau yn rhai fforddiadwy ar gyfer rent 

cymdeithasol (a fydd yn cael eu rheoli gan yr ymgeisydd - Cartrefi Cymunedol 

Gwynedd) a 23 o’r unedau yn rhai marchnad agored. I’r perwyl hyn, felly, credir fod 

y ddarpariaeth ar gyfer tai fforddiadwy yn dderbyniol ar y safle arbennig hwn ac yn 

sylweddol uwch na’r canran arferol o 30%. 

 

5.4 Er hyn, bydd rhaid gofalu na fydd y datblygiad yn golygu gorddatblygu’r safle nac yn 

arwain at golli mannau agored. I’r perwyl hyn, gan ystyried y niferoedd o dai a 

gynhwysir yn y cais hwn ynghyd a’u gosodiad o fewn safle’r cais, ni chredir fod y 

bwriad fel y’i cyflwynwyd yn gyfystyr a gor-ddatblygu’r safle arbennig hwn. Yn 

ychwanegol i’r uchod, credir bod y ffigwr o 45 tŷ yn cydymffurfio a dwysedd 

datblygu o 30 uned yr hectar fel y’i hybir yn y Cynllun Datblygu. 

 

5.5 Gan ystyried yr asesiad uchod ac yn ddarostyngedig i’r bwriad gydymffurfio gyda’r 

polisiau eraill y cyfeirir atynt isod ynghyd a chymryd i ystyriaeth sylwadau’r Uned 

Strategaeth Tai y Cyngor (Tim Opsiynau Tai) sy’n cadarnhau bod y math o dai a 

gynigir fel rhan o’r cais hwn yn cyfarch anghenion ymgeiswyr sydd ar gofrestr tai 

cyffredin y Cyngor credir bod y cais amlinellol, fel y’i cyflwynwyd, yn dderbyniol 

mewn egwyddor.  
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Mwynderau gweledol  

 

5.6   Mae’r safle wedi ei leoli ar gyrion stadau o dai sefydledig sydd o amrywiol ffurf, 

dyluniad, cynllun  a maint gyda deunyddiau allanol amrywiol iddynt. Mae’r safle yn 

weddol wastad ond gydag ychydig o rediant i’r dwyrain ac wedi ei leoli mewn man 

amlwg iawn yn y drefwedd gyda golygfeydd amlwg ohono o’r pedwar cyfeiriad. Ceir 

anheddau preswyl i’r dwyrain, de a’r gorllewin o’r safle gyda’r fynwent wedi ei leoli 

i’r gogledd a’r ochr arall i’r ffordd sirol ddi-ddosbarth (Ffordd Eryri). Roedd 

adeiladwaith y cyn-ysgol (gan gynnwys y dosbarthiadau symudol) yn unllawr mewn 

uchder ond o ddyluniad ymarferol yn hytrach nag o ddyluniad trawiadol. Yn 

bresennol, dim ond sylfeini’r ysgol sy’n bodoli ynghyd a llystyfiant ar ffurf ychydig o 

goed llydanddail ar ffin ogleddol y safle gyda phrysg oddi fewn i rannau o’r safle ei 

hun. 

 

5.7 Gan mai cais amlinellol yw hwn cyflwynwyd cynllun a gosodiad y tai ar y safle, 

lleoliad y llecynnau parcio a’r ardaloedd amwynderol yn unig. Mae manylion sy’n 

ymwneud a dylunio a deunyddiau allanol datblygiadau yn fater sydd i’w drafod pan 

gyflwynir ceisiadau ar gyfer materion a gadwyd yn eu hol. Rhagdybir mai parhad o 

ddeunyddiau sy’n gyffelyb i’r tai cyfagos bydd yn cael eu defnyddio yma fel llechi 

naturiol i’r toeau ynghyd a gwaith bric glan a rendr i’r waliau. Mae’r safle ar hyn o 

bryd yn  dirywio ar sail mwynderau gweledol ac yn ddolur llygaid yn y strydlun a 

buasai caniatáu’r cais hwn yn debygol o fod yn gam tuag at wella mwynderau 

gweledol y rhan yma o’r dref. Ar sail yr uchod credi, drwy amodau priodol, fod modd 

sicrhau fod y bwriad yn cydymffurfio gyda Pholisi B22, B23 a B25 o GDUG. 

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl  

 

5.8   Mae anheddau preswyl wedi eu lleoli i’r gogledd, de a gorllewin o’r safle gyda’r 

anheddau agosaf wedi eu lleoli 4m (o dalcen i dalcen 17 Llys y Foel) a 13.5m (o 

gornel i gornel 14 Llys Siabod) i’r gorllewin o gefnau’r tai arfaethedig. Er mai 

cynlluniau dangosol o leoliad y tai arfaethedig a gyflwynwyd gyda’r cais cyfredol 

hwn mae’n bosib lleihau ar unrhyw or-edrych, colli preifatrwydd a chreu strwythurau 

gormesol (sef, prif wrthwynebiadau trigolion cyfagos i’r cais amlinellol) drwy ail-

ddylunio gosodiad rhai o’r tai arfaethedig fel nad ydynt yn achosi niwed sylweddol ac 

arwyddocaol i fwynderau trigolion lleol. Er bod gwrthwynebiadau wedi eu derbyn 

parthed aflonyddwch yn tanseilio mwynderau trigolion lleol rhaid cofio bod y safle 

wedi ei leoli o fewn ardal breswyl sefydledig sydd o ddwysedd uchel ble mae 

aflonyddwch domestig eisoes yn rhan annatod o gymeriad yr ardal ynghyd a’r ffaith 

mai ysgol oedd yn bodoli ar y safle yn y gorffennol gyda’r cae pêl droed yn cael ei 

ddefnyddio gan dimau lleol yn rheolaidd ar benwythnosau. Gan ystyried yr elfennau 

hyn ni chredir y byddai lleoli hyd at 45 tŷ yn tarfu’n sylweddol ar fwynderau preswyl 

na chyffredinol trigolion lleol ar sail aflonyddwch annerbyniol er cydnabyddir bydd 

rhywfaint o aflonyddwch yn deillio o’r datblygiad yn ystod y gwaith adeiladu er mai 

am gyfnod dros dro yn unig y bydd hyn. Ni chredir, felly, fod y bwriad yn groes i 

Bolisi B23o’r CDU. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.9   Cyflwynwyd asesiad effaith trafnidiaeth gyda’r cais a ddaw i’r canlyniadau canlynol:- 

 

 Bydd y fynedfa bresennol yn cael eu huwchraddio ar gyfer ymdopi gyda 45 o dai. 

 Mae’r safle yn hygyrch ar gyfer nifer amrywiol o ddulliau teithio fel cerdded, beicio a 

thrafnidiaeth gyhoeddus sy’n gwasanaethu’r ardal leol. 
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 Mae cyfleusterau hanfodol amrywiol oddeutu 0.8 milltir pellter cerdded o’r safle gan 

gynnwys siopau, banciau a bwytai. 

 Gall y rhwydwaith ffyrdd lleol ymdopi gyda’r cynnydd mewn trafnidiaeth i mewn ac 

allan o’r safle heb amharu ar ddiogelwch presennol defnyddwyr y ffyrdd. 

 

5.10 Mewn ymateb i’r asesiad uchod ynghyd a’r cynlluniau a gyflwynwyd gyda’r cais yn 

wreiddiol yn dangos lleoliad a dyluniad y ffordd stad a’r mannau parcio fe 

ddiwygiwyd y cynlluniau yn unol a gofynion yr Uned Drafnidiaeth ac, i’r perwyl hyn, 

mae’r cynlluniau diweddaraf yn dderbyniol ac yn cydymffurfio a gofynion diogelwch 

priffyrdd. Credir, felly, i’r bwriad cydymffurfio gyda gofynion Polisi CH29, CH30, 

CH33 a CH36 o GDUG. 

 

Materion bioamrywiaeth  

 

5.11  Fel y cyfeiriwyd ato uchod cyflwynwyd Adroddiad Ecolegol gyda’r cais ac mewn 

ymateb i’w gynnwys datgan yr Uned Bioamrywiaeth y dylid cydymffurfio gydag 

argymhellion yr adroddiad parthed gwelliannau ecolegol fel rhan o’r datblygiad. 

Gellir sicrhau hyn drwy amod perthnasol. Mae’r bwriad, felly, yn cydymffurfio gyda 

Pholisi B20 o GDUG. 

 

Materion Archeolegol  

 

5.12  Cyflwynwyd Asesiad Desg Archeolegol ynghyd a rhagori arbrofol gyda’r cais gan 

ystyried agosatrwydd y safle i fynwent Rufeinig sydd ar yr un safle a’r fynwent 

bresennol i’r dwyrain o’r safle ei hun. Dywed Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol 

Gwynedd ei bod hi’n bosibl dod ar draws amlosgiadau o fewn safle’r cais a phe bai 

hyn yn digwydd buasai’r fath ddarganfyddiadau yn sylweddol iawn ar sail eu 

pwysigrwydd hanesyddol. I’r perwyl hyn, gofynnir i unrhyw ganiatâd cynnwys amod 

parthed darparu manylion sy’n ymwneud a rhaglennu gwaith archeolegol ar y safle. 

Ystyrir, felly, fod y bwriad yn dderbyniol ar sail gofynion Polisi B7 o GDUG. 

 

Materion isadeiledd 

 

5.13  Y polisi cynllunio lleol perthnasol yng nghyd destun isadeiledd yw Polisi CH18 sy’n 

datgan y gwrthodir cynigion datblygu os nad oes yna ddarpariaeth ddigonol o 

seilwaith sy’n angenrheidiol ar gyfer y datblygiad sy’n cynnwys cyflenwad pŵer a 

dŵr, modd o waredu dŵr a charthion, modd o waredu dŵr wyneb a gwasanaethau 

hanfodol eraill oni bai gellir cydymffurfio ag un o’r meini prawf canlynol:- 

 

1. Bod trefniadau priodol yn cael eu gwneud er mwyn darparu cyflenwad  

  digonol, neu 

 

2.  Bod y datblygiad yn digwydd fesul dipyn er mwyn cyd-fynd ag unrhyw 

gynllun arfaethedig i ddarparu rhagor o seilwaith.   

 

5.14  Mae eglurhad i’r polisi hwn yn datgan na fydd datblygiad yn cael ei ganiatáu lle nad 

oes seilwaith digonol yn bodoli’n barod oni bai gelli’r cywiro’r sefyllfa’n foddhaol. 

Fel y cyfeiriwyd ato uchod mae Dŵr Cymru yn gwrthwynebu’r cais yma ar sail ei fod 

yn gynamserol ac y buasai’r bwriad, o’i ganiatáu, yn gorlwytho ymhellach gwaith trin 

dŵr sydd wedi ei leoli ar Ffordd Santes Helen yng Nghaernarfon. Yn ychwanegol i 

hyn, maent wedi cadarnhau na fydd unrhyw waith i uwchraddio’r gwaith trin dŵr o 

fewn Rhaglen Buddsoddi Cyfalaf Dwr Cymru eu hunain. 
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5.15 Yn dilyn hysbysu’r ymgeisydd o wrthwynebiad Dwr Cymru i’r cais ymgymerwyd â 

thrafodaethau rhwng yr ymgeisydd a Dŵr Cymru ynglŷn â’r ffordd ymlaen. Fodd 

bynnag, er gwaethaf y trafodaethau hyn, mae Dŵr Cymru yn parhau i ddatgan eu 

gwrthwynebiad i’r cais. Mae’n bwysig nodi yma fod y fath wrthwynebiad yn 

wrthwynebiad cynllunio materol (sydd nid yn unig yn berthnasol i’r achos arbennig 

hwn ond sydd hefyd yn berthnasol i ddatblygiadau cyffelyb yn yr ardal yn 

gyffredinol) sydd raid ei ystyried yn ofalus cyn dod i benderfyniad ar y cais. Yn 

ychwanegol i hyn ni fydd hi’n bosibl goresgyn y gwrthwynebiad drwy osod amod 

cynllunio perthnasol a hynny oherwydd nad oes gan Dwr Cymru unrhyw gynllun i 

uwchraddio’r gwaith trin dŵr yn eu Rhaglen Buddsoddi Cyfalaf ac, felly, buasai’n 

afresymol i gynnwys amod cynllunio fyddai’n gohirio’r datblygiad nes bod y gwaith 

trin dŵr wedi ei gwblhau. Gan fod Dŵr Cymru eisoes yn ymwybodol o’r diffygion yn 

y gyfundrefn garthffosiaeth gyhoeddus o fewn y dref byddai caniatáu’r cais hwn yn 

gadael y Cyngor yn agored i Ddŵr Cymru herio’r Cyngor drwy ymgymryd ag 

adolygiad barnwrol/judicial review gan fod y Cyngor wedi diystyru’r cyngor Dwr 

Cymru a gyflwynwyd o dan y drefn ymgynghori statudol. 

 

5.16 Yn ychwanegol i’r polisi cynllunio lleol uchod rhaid hefyd ystyried cyngor 

cenedlaethol a gynhwysir ym Mholisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 9, Pennod 12 

Seilwaith a Gwasanaethau. Dywed mae sicrhau bod cyflenwadau dwr a’r seilwaith 

garthffosiaeth digonol yn ystyriaethau perthnasol wrth ystyried ceisiadau ac 

apeliadau cynllunio…mae angen ystyried y materion hyn mewn da bryd wrth leoli 

datblygiadau yn y dyfodol. Felly, dylai awdurdodau cynllunio lleol…geisio osgoi 

defnyddio safleoedd lle mae’n annhebygol y ceir yno gyflenwad digonol o ddwr a/neu 

ddarpariaeth ar gyfer draenio. Pe caniateir y cais hwn yn groes i wrthwynebiad cryf 

Dwr Cymru fe all y datblygiad or-lwytho’r capasiti gwaith trin dwr Caernarfon 

ymhellach gyda’r canlyniad posib o lygru nid yn unig tiroedd cyfagos ond hefyd 

cartrefi ac adeiladau masnachol. 

 

5.17 I’r perwyl hyn, felly, credir na all y bwriad gydymffurfio gyda gofynion Polisi CH18 

o GDUG nag ychwaith gyda’r cyngor a gynhwysir ym Mholisi Cynllunio Cymru gan 

nad oes seilwaith digonol yn bodoli ar ffurf capasiti’r gwaith trin dŵr yng 

Nghaernarfon ar gyfer y datblygiad hwn.       

 

Materion ieithyddol a chymunedol 

 

5.18  Mae Polisi A2 o GDUG yn datgan gwrthodir cynigion na fyddai oherwydd eu maint, 

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

ieithyddol neu ddiwylliannol cymunedau. Dywed CCA: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 

bod angen edrych yn ofalus ar sut y bydd datblygiadau newydd yn effeithio ar y 

patrwm presennol o wead cymdeithas a'i bod hi’n ofynnol i ddatblygiadau 

cydymffurfio a gofynion polisïau ieithyddol a chenedlaethol. 

 

5.19 I’r perwyl uchod mae’r ymgeisydd wedi cyflwyno Datganiad Ieithyddol a 

Chymunedol i gefnogi’r bwriad ac mae’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd wedi dod i’r 

canlyniadau canlynol :- 

 

 Bydd y tai fforddiadwy a gynigir yn ddeniadol iawn i drigolion ac ynb debygol o 

ddiwallu anghenion lleol. 

 Bydd y datblygiad yn rhoi  mwy o ddewis i bobl leol o fewn y farchnad dai lleol. 

 O ystyried maint a lleoliad y tai a gynigir ni ddisgwylir i’w prisiau godi allan o afael 

trigolion lleol. Ac yn debygol o gadw’r boblogaeth leol yn y gymuned ac fe all 

gyfrannu i gael effaith  bositif ar yr iaith Gymraeg. 

 Mae’n debyg bydd y datblygiad yn ddeniadol iawn i deuluoedd gyda phlant. 
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 Angen ystyried os byddai’r datblygiad dyn rhoi pwysau ar yr ysgol gynradd (Ysgol yr 

Hendre). 

 Ar y cyfan, ni chredir fod natur na graddfa’r datblygiad arfaethedig yn debygol o gael 

effaith andwyol ar yr iaith Gymraeg. 

 

5.20 O ystyried yr asesiad hwn ac o ystyried sylwadau’r Uned Bolisi Cynllunio ar y Cyd a 

nodir uchod credir fod y bwriad yn unol gyda Pholisi A2 o GDUG yn ogystal â’r 

CCA: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg. 

 

Materion addysgol  

 

5.21 Y ddogfen berthnasol o dan y pennawd yma yw CCA: Datblygiadau Tai a 

Darpariaeth Addysgol sy’n cynnig cyfarwyddyd i ymgeiswyr ar gyfer datblygiadau 

preswyl ynglŷn â’r achosion pryd bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn argeisio 

cyfraniad ariannol tuag at gyfleusterau addysg leol. I’r perwyl hyn, dengys ystadegau 

capasiti ysgolion Gwynedd mai capasiti Ysgol yr Hendre yw 420 ac ym Medi, 2015 

(y flwyddyn addysgol pryd cyflwynwyd y cais)  nodwyd bod 345 yn mynychu’r 

ysgol (gyda’r ffigwr yn 382 ar gyfer Medi, 2016). Yn unol â’r fformiwla yn y CCA 

rhagwelir y byddai potensial i 18 disgybl ysgol gynradd ychwanegol ddeillio o’r 

datblygiad hwn. Rhaid ystyried hefyd y ffaith bod datblygiad o 136 o dai wrthi’n cael 

eu hadeiladu ar hyn o bryd yn Gwel y Llan (Ffordd Llanbeblig) ar safle  a 

ddynodwyd yng NgDUG ar gyfer tai, fodd bynnag, nid yw hwn yn effeithio’r capasiti 

ar gyfer asesu y cais hwn. I’r perwyl uchod credir bod capasiti yn bodoli yn Ysgol yr 

Hendre ar gyfer y niferoedd o ddisgyblion ysgol gynradd rhagwelir bydd yn deillio 

o’r datblygiad ei hun ac o ganlyniad i hyn ni fydd angen cyfraniad addysgol ar gyfer 

y bwriad hwn.   

 

Materion cytundeb 106 

 

5.22  Fel y cyfeiriwyd ato uchod bydd 22 o’r 45 o dai sy’n destun y cais hwn yn dai 

fforddiadwy ar gyfer rhent cymdeithasol o dan oruchwyliaeth Cartrefi Cymunedol 

Gwynedd sy’n landlord cymdeithasol cofrestredig. Gan ystyried y ffaith hon gellir 

delio gyda’r cais cynllunio fel eithriad i ofynion Polisi CH6 sy’n datgan bydd rhaid 

rhwymo defnydd y tai hyn ar gyfer tai fforddiadwy ar ffurf trefniant cytundeb 

cyfreithiol o dan Adran 106.   

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Er yr ystyrir bod y datblygiad yn dderbyniol ar sail lleoliad, dwysedd, trafnidiaeth, 

anghenion tai, mwynderau preswyl a gweledol, bioamrywiaeth, effaith ar yr iaith 

Gymraeg, archeoleg a materion addysgol ystyrir bod y bwriad yn ddiffygiol ar sail 

nad yw’n cydymffurfio a gofynion Polisi CH18 o GDUG sy’n allweddol i sicrhau 

datblygiad derbyniol ac sydd yn ymwneud a sicrhau bod trefniadau seilwaith digonol 

yn bresennol i allu ymdopi gyda datblygiadau newydd. 

 

6.2 Yn yr achos yma mae Dwr Cymru sydd yn ymgynghorwyr statudol ar faterion o’r 

fath wedi cadarnhau nad oes capasiti ar gael yng ngwaith trin dwr Caernarfon ar gyfer 

ymdopi a gofynion y datblygiad ac i’r perwyl hyn credir bod y cais yn gynamserol. 

Cadarnhawyd hefyd nad oes gan Dwr Cymru unrhyw fwriad i uwchraddio’r gwaith 

trin dwr o fewn eu Rhaglen Buddsoddi Cyfalaf cyfredol ac felly nad yw’r sefyllfa am 

newid am beth amser. Oherwydd y gwrthwynebiad sylfaenol hwn nid oes dewis felly 

ond i argymell gwrthod y cais.   
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7. Argymhelliad: 

 

7.1 Gwrthod – rheswm:- 

 

1. Mae Dŵr Cymru wedi datgan nad oes capasiti ar gael ar gyfer y datblygiad yn y 

gwaith trin dŵr yng Nghaernarfon ac y byddai’r bwriad o ganlyniad yn gorlwytho 

gwaith trin dŵr Dwr Cymru. Mae’r bwriad felly yn groes i ofynion Polisi CH18 o 

Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd ac i Polisi Cynllunio Cymru, Pennod 12 

Seilwaith a Gwasanaethau sy’n datgan gwrthodir cynigion datblygu os nad oes 

darpariaeth ddigonol o seilwaith sy’n angenrheidiol ar gyfer y datblygiad ar gael. Yn 

ogystal, nid oes gan Dwr Cymru unrhyw gynlluniau i uwchraddio’r gwaith trin dŵr o 

fewn eu Rhaglen Buddsoddi Cyfalaf cyfredol a buasai caniatáu unrhyw ddatblygiad 

cyn ymgymryd â’r gwelliannau hyn yn gynamserol. 
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Rhif:    4 
 

Cais Rhif: C16/1090/33/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

02/09/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Buan 

Ward: Efailnewydd/Buan 

 

Bwriad: Cynyddu nifer o unedau teithiol o'r 11 ganiatawyd i 

19 (8 ychwanegol) a chodi adeilad golchi  

  

Lleoliad: Plas Yng Ngheidio, Boduan, Pwllheli, Gwynedd, 

LL538YL 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATÁU GYDAG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais yw hwn ar gyfer cynyddu niferoedd carafanau teithiol ar faes carafanau 

presennol.  Byddai’r bwriad arfaethedig yn golygu cynyddu nifer yr unedau teithiol o 

11 i 19 sef 8 yn ychwanegol.  Mae’r cais hefyd yn cynnwys adeiladu adeilad golchi, 

ardal chwarae newydd, ffensio rhan o’r cae er mwyn ei gau ffwrdd i hybu bywyd 

gwyllt a phlannu rhai coed o fewn y safle gerllaw’r ardal chwarae newydd. 

 

1.2 Mae’r safle wedi ei leoli yng nghefn gwlad agored ac o fewn Ardal Gwarchod y 

Dirwedd.  Mae hefyd wedi ei leoli oddi fewn i Dirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol 

Eithriadol.  Yn cyd redeg a therfyn gogledd dwyreiniol y cae mae trac fferm sydd 

hefyd yn llwybr cyhoeddus. Gwasanaethir y safle gan ffordd ddosbarth 3 sy’n rhedeg 

cyfochrog a’r fferm.  I’r gogledd ddwyrain o’r cae mae Safle o Ddiddordeb 

Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) Gors Geirch sydd hefyd yn safle Ramsar ac Ardal 

Cadwraeth Arbennig (ACA) Corsydd Llyn. 

 

1.3 Cyflwynir y cais i Bwyllgor gan ei fod yn ymwneud â datblygiad o fwy na 5 carafán 

a bod yr ymgeisydd yn Aelod. 

 

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. 
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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 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 D20 - SAFLEOEDD CARAFANAU TEITHIOL, GWERSYLLA AC 

UNEDAU TEITHIOL - ESTYNIADAU, LLEINIAU YCHWANEGOL, ADLEOLI 

A CHYFNEWID - Caniatáu cynigion i gynyddu nifer y lleiniau neu estyniadau i’r 

safleoedd, neu adleoli lleiniau neu gyfnewid llecynnau  cyhyd a chwrdd gyda meini 

prawf penodol yn ymwneud gyda gwelliannau amgylcheddol a gweledol, gosodiad, 

dyluniad a gwedd y safle a’i le yn y dirwedd o’i amgylch, gallu rhesymol y cyffiniau i 

gynnwys datblygiadau o’r fath effaith gronnol safleoedd carafanau, gwersylla ac 

unedau teithio presennol. 

 

Canllaw Cynllunio Atodol : Llety Gwyliau (Gorffennaf 2011) 

 

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 9, Tachwedd 2016) 

Nodyn Cyngor Technegol 13 – Twristiaeth 

Nodyn Cyngor Technegol 18 – Trafnidiaeth 
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3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

3.1 C14/1218/33/LL – Newid defnydd cae i greu safle carafanau teithiol ar gyfer 11 

carafán a 2 ‘pod’ campio ynghyd ac adeiladu bloc toiledau / cawod a gosod tanc 

septig newydd – Caniatáu 27 Mawrth 2015. 

 

3.2 C12/0718/33/LL Gwelliannau i’r fynedfa gerbydol a gwaith peirianyddol: Caniatáu 

16 Gorffennaf 2012 

 

3.3 C12/0195/33/LL Safle ar gyfer 12 carafán deithiol a chyfleusterau ymolchi: Gwrthod 

19 Ebrill 2012  

 

3.4 C08D/0048/33/AM Tŷ unllawr: Gwrthod 14 Ebrill 2008 

 

3.5 C07D/0267/33/AM Adeiladu dau dy: Gwrthod 19 Medi 2007 

 

3.6 C02D/0035/33/LL Sied amaethyddol Caniatáu 12 Ebrill 2002 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Heb eu derbyn. 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad i’r bwriad.  Er bod y  cynnydd yn y 

niferoedd yn un sylweddol tybir fod y nifer fel cyfanswm yn 

annhebyg o gael effaith niweidiol a bod y  rhwydwaith ffyrdd 

yn y cyffiniau’n ddigon addas i ymdopi a’r niferoedd yr 

ymgeisir amdano. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Sylwadau 15 Tachwedd 2016 

Diolch am gyfeirio manylion y tanc trin yn gysylltiedig 

gyda’r cais.  Gallwn gadarnhau ein bod yn fodlon gyda’r 

manylion a gyflwynwyd o safbwynt y tanc trin. 

 

Sylwadau 19 Medi 2016 

Yn y cais cynllunio blaenorol bu i ni argymell yr angen am 

wely hesg.  Daeth yr ymgeisydd i gysylltiad gyda ni i drafod 

y risg o ddŵr daear i’r SoDdGA.  Bu i’r ymgeisydd ddatgan y 

byddai tanc septig gyda gwell ffos gerrig yn cael ei osod.  

Mae’r gwell ffos gerrig yma yn golygu y byddai elifiant yn 

cael ei arafu fel ei bod yn cael ei gadw mewn haen o dywod 

wedi ei olchi a haen pilen.  Mae hyn yn caniatáu ymddatodiad 

bacterial o’r elifiant yn y ddaear ac i osgoi arllwysiad cyflym 

i’r dŵr daear.  Bydd angen sicrhau fod y capasiti yn addas ar 

gyfer y llwyth ychwanegol heb achosi llygredd. 

 

Dŵr Cymru: Carthffosiaeth 

Dim sylwadau ar yr agwedd yma gan na fwriedir cysylltu i’r 

garthffos gyhoeddus. 

 

Cyflenwad Dŵr 

Dim gwrthwynebiad i’r bwriad 

 

Uned Bioamrywiaeth: Sylwadau 21 Tachwedd 2016 

Rwyf yn fodlon gyda’r wybodaeth ychwanegol sydd wedi ei 

gyflwyno a does gen i ddim sylwadau pellach i’w gwneud. 
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Sylwadau 26 Medi 2016 

Dim pryderon am y cais wedi ei gyflwyno ond rwy’n sylwi 

fod Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyfeirio yn eu sylwadau at 

ddull gwahanol o drin carthion i’r hyn a ganiatawyd yn y cais 

blaenorol sef Gwely Hesg (C14/1218/33/LL).  Dylid 

cynnwys manylion y dull newydd yma yn y cais presennol 

gan ddangos sut y bydd yn ymdrin â’r cynnydd yn y nifer 

carafanau a’r adeilad golchi newydd. 

 

Uned Llwybrau: Heb eu derbyn. 

 

Swyddog Carafanau: Nid oes gwrthwynebiad i’r cais cyn belled ag y bydd 

cydymffurfiad gydag amodau trwydded.  Rhaid i’r datblygiad 

hwn 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. 

Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd wneud cais i ddiwygio 

trwydded safle petai’r cais hwn yn cael ei ganiatáu. 

 

Gwasanaeth Tân: Dim sylwadau o safbwynt mynediad ar gyfer offer tân a 

chyflenwad dŵr. 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben a derbyniwyd 1  

llythyr / gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 Materion yn ymwneud gyda’r cyflenwad dŵr gan fod 

eiddo’r cais a’u heiddo hwy yn rhannu un bibell ddŵr 

ac nad yw’r materion hynny wedi eu datrys ers y cais 

blaenorol. 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

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 ac ychwanegu 8 llain newydd ar safle 

carafanau presennol, sydd â chaniatâd cynllunio i osod 11 carafán deithiol a 2 pod. 

Bwriedir lleoli’r unedau newydd ar ffin orllewinol y safle.  Mae’r cynlluniau wedi eu 

newid o’r hyn gyflwynwyd yn wreiddiol, gyda mwy o welliannau wedi eu cynnig. 

Mae bwriad i dirlunio cornel ogledd gorllewinol y safle drwy blannu rhai coed, 

bwriedir hefyd greu ardal chwarae newydd ac adeiladu adeilad golchi newydd.  

Bwriedir hefyd ffensio rhan o’r cae tua’r gorllewin o’r safle ar gyfer hybu bywyd 

gwyllt.  Mae’r safle hwn yn gymharol guddiedig ac anymwthiol yn y tirlun, gan fod 

clawdd pridd gyda thyfiant ar ei ben wedi ei leoli tua ffin ddwyreiniol y safle ac 

mae’r tir tua’r gorllewin yn uwch.  Bu  i waith plannu gwrychoedd gymryd lle yn 
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ddiweddar ar y clawdd tua’r dwyrain o’r safle ac mae’r tyfiant yma bellach wedi 

aeddfedu er bod rhan fechan tua’r gornel gogledd dwyreiniol i weld yn wannach na’r 

gweddill ar hyn o bryd. 

 

5.3 Fel rhan o’r gwelliannau gofynnir am adeiladu adeilad golchi newydd gerllaw’r 

adeilad cawod / toiledau sydd wedi ei godi ar y safle.  O ran ei leoliad, dyluniad a 

maint ystyrir fod yr adeilad yn  rhesymol, ac i’w leoli gerllaw adeilad presennol o 

fewn y safle carafanau a hefyd heb fod ymhell o’r tŷ fferm.  Nodir y byddai 

gorffeniad waliau allanol o chwipiad a byddai’r to o ddalennau rhychiog.. 

  

5.4 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 y bwriad o ran lleoliad, 

gosodiad, dyluniad a gwedd yn debygol o integreiddio a chymhathu i’r safle a’i 

dirwedd. Nid yw’r safle’n amlwg nac 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.  Mae’r Uned 

Priffyrdd yn credu bod y cynnydd o 8 uned o fewn gallu rhesymol y cyffiniau a’r 

rhwydwaith ffordd sirol i ymdopi a’r cynnydd.  Gyferbyn a safle’r cais ceir maes 

carafanau eithriedig Graeanfryn, ceir hefyd safle carfannau Carreg Lwyd i gyfeiriad 

Ceidio. Mae caniatâd hefyd ar gyfer safle carafanau yn Tu Hwnt i’r Ffrwd sydd hefyd 

yn gymharol agos i safle’r cais.  Serch hynny, ni ystyrir y byddai’r ychwanegiad hwn 

yn mynd tu hwnt i allu rhesymol y cyffiniau i ymdopi a datblygiad o’r fath ar hyn o 

bryd, wrth eu hystyried yn nhermau effaith gronnol a’r cyd-destun effaith 

amgylcheddol, mwynderol, a ffyrdd fyddai’n cyfiawnhau gwrthod y cais. Mae’r 

ffordd i fyny at Plas yng Ngheidio yn ddigon llydan ac addas i ddelio a’r llif 

trafnidiaeth.  Ystyrir felly fod y cynnydd mewn niferoedd a’r gwelliannau a fwriedir 

yn cydymffurfio a gofynion polisïau B10, B22, B25, B27 a D20 CDUG. 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.6 Un o brif amcanion polisi B10 yw diogelu a chyfoethogi Ardaloedd Gwarchod y 

Dirwedd a sicrhau bod datblygiadau yn cael eu hintegreiddio yn dderbyniol gyda’r 

dirwedd. Fel nodwyd eisoes, ni ystyrir fod y safle yn ei ffurf bresennol yn rhy 

ymwthiol yn y tirlun o’r mannau mwyaf cyhoeddus megis o’r ffyrdd cyfagos, a hynny 

oherwydd y cloddiau, y tir uwch yn y cefndir a chysgod yr adeiladau fferm. Mae’r 

cloddiau ym mhen pellaf y cae ychydig is a fwy agored i gyfeiriad y gogledd orllewin 

serch hynny, mae plannu helaeth wedi cymryd lle ac maent yn ymddangos i fod wedi 

cydio yn y rhan yma a bydd hyn yn debygol o leddfu’r effaith ar ôl aeddfedu. Byddai 

gofyn bod pob ymdrech yn cael ei wneud i sicrhau y bydd y tirlunio hwn yn cael ei 

gynnal a’i gadw i’r dyfodol.   

 

5.7 Nid oes pryder sylweddol am effaith gweledol yr unedau teithiol.  Ystyrir hefyd fod 

yr adeilad golchi arfaethedig yn dderbyniol o ran dyluniad, maint a graddfa ac wedi ei 

leoli yn y gornel agosaf i’r bloc cawod / toiledau ac i’r  tŷ, felly yn cadw perthynas 

dda gyda’r adeiladau presennol. Ni ystyrir gyda’r gwaith lefelu sydd wedi cymryd lle, 

a’r cloddiau uchel a’r plannu y byddai’r bwriad yn achosi niwed arwyddocaol 

sylweddol i ansawdd gweledol y dirwedd nac yn cael effaith andwyol ar yr Ardal 

Gwarchod y Dirwedd.  O ganlyniad ystyrir bod y bwriad yn cydymffurfio gyda 

Pholisiau B10, B22, B25 a B27 CDUG. 

 

Tud. 79



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 19/12/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 

 

5.8 Gorwedd y safle o fewn y Dirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol.  Mae Polisi 

B12 CDUG yn gofyn fod angen asesu effaith cynigion ar y dirwedd hanesyddol pan 

mae ar y fath raddfa ac mor fawr fel y bydd yn cael effaith fwy nag effaith leol.  Gan 

mai bwriad ar gyfer cynyddu niferoedd ar safle carafanau yw’r bwriad  ni ystyrir y 

byddai hynny ar y fath raddfa fel y byddai’n cael effaith ar y dirwedd hanesyddol.  

Ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt Polisi B12 CDUG.   

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

5.9 Ar wahân i dŷ fferm Plas yng Ngheidio ceir dau dŷ annedd yng nghyffiniau’r cais, sef 

byngalo Tŷ Ni sydd o fewn perchnogaeth y fferm yn ogystal ag eiddo Graeanfryn 

gyferbyn. Ni ystyrir y byddai safle o 19 carafán deithiol a dau ‘pod’ yn golygu gor-

ddatblygu’r safle nac yn arwain at ychwanegiad mewn traffig fel y buasai’n cael 

niwed arwyddocaol ar fwynderau lleol. Mae safle Graeanfryn ei hun yn gweithredu 

fel safle carafanau eithriedig clwb Carafán a Champio, felly byddai’r defnydd dan 

sylw yn annhebygol o effeithio’n fwy ar yr eiddo na’r hyn a phrofi’r yn bresennol. Ni 

ystyrir felly y byddai’r bwriad yn achosi niwed arwyddocaol i fwynderau’r 

gymdogaeth leol ac ystyrir y bwriad yn dderbyniol o agwedd Polisi B23 CDUG. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

5.10 Mae mynedfa gerbydol lydan newydd i’r ffordd sirol dosbarth 3 eisoes wedi ei 

ganiatáu a’i chreu. Mae’r fynedfa newydd yn sicrhau gwell gwelededd i’r ddau 

gyfeiriad na’r fynedfa fferm wreiddiol. Datgan yr Uned Drafnidiaeth eu bod yn 

fodlon gyda’r bwriad ac y byddai’r bwriad yn annhebygol o gael effaith niweidiol a 

bod y rhwydwaith ffyrdd yn y cyffiniau’n addas i ymdopi gyda’r nifer ychwanegol yr 

ymgeisir amdanynt.  Mae’r ffordd sirol dosbarth 3 sy’n arwain o gylchfan Bryn 

Cynnan i’r safle yn gymharol agored a’r mwyafrif ohono'n ddigon llydan i ddau 

gerbyd felly yn dderbyniol i ymdopi a’r cynnydd mewn trafnidiaeth. Ystyrir felly fod 

y bwriad yn bodloni gofynion Polisi CH33 CDUG heb fod yn niweidiol i ddiogelwch 

ffyrdd. 

 

Materion Ieithyddol 

5.11 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. Derbyniwyd Datganiad Ieithyddol a 

Chymunedol fel rhan o’r cais blaenorol pan ganiatawyd y safle carafanau ar gyfer 11 

carafán deithiol a 2 pod.  Ni ystyriwyd y byddai’r bwriad hynny yn achosi niwed 

arwyddocaol i’r iaith Gymraeg.  Mae’r cais presennol ar gyfer 8 uned deithiol 

ychwanegol ac felly nid oedd gofyn fod Datganiad Ieithyddol a Chymunedol yn cael 

ei gyflwyno am y nifer yma o unedau.  Oherwydd natur dymhorol a teithiol yr unedau 

mewn cwestiwn ni ystyrir y byddai’r bwriad o gael 8 uned deithiol ychwanegol yn 

achosi niwed arwyddocaol i gydlyniad cymdeithasol, ieithyddol neu ddiwylliannol y 

gymuned a'i fod felly yn dderbyniol o ran Polisi A2 CDUG. 

 

Materion bioamrywiaeth 

5.12 Saif Cors Geirch oddeutu 160 medr i’r gogledd o’r safle sy’n cyd-redeg gydag Afon 

Geirch. Mae’r gors wedi ei hadnabod fel safle Ramsar ac Ardal Gadwraeth Arbennig 

(ACA) sydd o bwysigrwydd cadwraeth ryngwladol. Mae’r gors hefyd wedi ei 

ddynodi fel  Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) o bwysigrwydd 

cenedlaethol. Ar y cais gwreiddiol derbyniwyd sylwadau gan Cyfoeth Naturiol 

Cymru yn datgan pryder am y system trin gwastraff arfaethedig a’i effaith posib ar y 

safle gwarchodedig. Yn sgil hyn gosodwyd amod ar ganiatâd cynllunio 

C14/1218/33/LL yn gofyn am ddarparu gwely hesg.  Fodd bynnag yn dilyn rhoddi’r 

caniatâd cynllunio yma mae’n ymddangos i’r ymgeisydd gynnal trafodaethau gyda 

Cyfoeth Naturiol Cymru pryd y daethpwyd i ddealltwriaeth y byddai gosod tanciau 
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trin gyda ffos gerrig o ansawdd gwell na’r arferol yn dderbyniol.  Cyflwynwyd 

manylion y tanciau trin yma fel rhan o’r cais ac mae Cyfoeth Naturiol Cymru a’r 

Uned Bioamrywiaeth yn fodlon gyda’r manylion a bod y capasiti yn ddigonol ar gyfer 

y bwriad.  Mae’r tanciau trin yma eisoes wedi eu gosod mewn ymgynghoriad gyda 

Cyfoeth Naturiol Cymru.  Ystyrir fod y bwriad felly yn dderbyniol o safbwynt Polisi 

B15 a B16 CDUG. 

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.13 Derbyniwyd llythyr mewn ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus, yn datgan pryder am 

effaith y bwriad ar bwysedd a chyflenwad dŵr i eiddo Graeanfryn.  Nodwyd 

sylwadau cyffelyb ar gais C14/1218/33/LL gan fod problemau gyda phwysedd dŵr 

gyda’r cyflenwad  yn gwasanaethu eiddo Plas yng Ngheidio yn gyntaf, cyn eiddo 

Graeanfryn ac y byddai’r datblygiad arfaethedig yn arwain at fwy o broblemau.  

Roedd amod ar ganiatâd C14/1218/33/LL yn gofyn fod manylion parthed y dull o 

sicrhau bod cyflenwad dŵr digonol ar gael i wasanaethu’r datblygiad.  Rhoddwyd yr 

amod yma yn sgil sylwadau Dŵr Cymru ar y cais.  Derbyniwyd ymateb Dŵr Cymru 

i’r cais presennol yn datgan nad oedd ganddynt wrthwynebiad i’r bwriad o safbwynt y 

cyflenwad dŵr.  Nid oes unrhyw gyfeiriad y tro yma yn eu sylwadau at y ffaith fod y 

brif bibell yn annigonol i sicrhau cyflenwad nag o ran awgrymu i’r ymgeisydd osod 

tanc a phwmp i ddygymod efo’r galw ychwanegol neu osod gwasanaeth newydd i 

bibell arall.  Deallir ers i’r cais blaenorol gael ei ganiatáu fod trafodaethau wedi bod 

yn cymryd lle rhwng yr ymgeisydd a Dŵr Cymru o safbwynt ceisio dod i 

ddealltwriaeth o safbwynt y cyflenwad dŵr a'u bod wedi bod yn edrych am gael 

cyflenwad dŵr o bibell neillog.  Y bwriad yw i gysylltu i’r prif gyflenwad dŵr yn 

Cefn Morfa a bod Dŵr Cymru wedi bod allan ar y safle yn gweld ac asesu’r llinell ar 

gyfer gosod y pibelli.  Ymddengys felly fod cynlluniau ar y gweill i ddatrys y 

broblem cyflenwad dŵr ar gyfer y safle a gellir rhoddi amod i sicrhau fod y gwaith o 

gysylltu i’r prif bibell ddŵr yn cael ei wneud cyn bod y bwriad sy’n destun y cais 

presennol yn cychwyn.  Ystyrir yn sgil hyn a sylwadau Dwr Cymru ar y cais 

presennol fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt cael cyflenwad dŵr digonol ar gyfer 

y safle. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Mae gwaith lefelu tir a thirlunio sylweddol wedi ei wneud i wella gwedd y safle yn y 

dirwedd. Yn sgil y gwaith, ynghyd a’r nodweddion tirlunio presennol  ystyrir nad 

yw’r safle bellach yn ymwthiol yn y dirwedd ac ni ystyrir ei fod yn debygol o gael 

effaith niweidiol arwyddocaol ar fwynderau gweledol Ardal Gwarchod y Dirwedd yn 

y tymor hir.  O safbwynt sicrhau fod y safle yn cael ei reoli yn gywir ystyrir y gellir 

sicrhau hyn drwy amodau perthnasol.  

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau – amodau  

 

1. Cychwyn o fewn 5 mlynedd. 

2. Unol â chynlluniau.  

3.  Nifer o unedau ar y safle ar unrhyw un adeg i’w cyfyngu i 19 carafán deithiol a 2 

 ‘pod’. 

4.  Cyfyngu i dymor gwyliau 

5. Unedau gwyliau yn unig a chadw cofrestr 

6.  Dim storio carafanau ar y tir. 

7.  Tirlunio 
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8.  Cynnal a chadw’r tirlunio tra bydd y defnydd carafanau yn bodoli  

9. Waliau allanol yr adeilad golchi i gydweddu. 

10. To'r adeilad golchi i gydweddu. 

11. Angen cysylltu i’r brif bibell ddŵr cyn i’r datblygiad a ganiateir drwy hyn gael ei 

ddefnyddio am y tro cyntaf. 
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Rhif:    5 

 

Cais Rhif: C16/1239/41/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

14/10/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanystumdwy 

Ward: Llanystumdwy 

 

Bwriad: DIWYGIAD I GAIS A WRTHODWYD O DAN 

C16/0407/41/LL AR GYFER CREU SAFLE CARAFANAU 

TEITHIOL NEWYDD 17 UNED, CODI BLOCK TOILEDAU A 

GOSOD TANC SEPTIG A DARPARU LLECYNNAU PASIO 

Lleoliad: SŴN Y DON, AFONWEN, CHWILOG, PWLLHELI, 

GWYNEDD, LL53 6TA 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATAU GYDAG AMODAU   
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Dyma gais diwygiedig i gais llawn flaenorol a wrthodwyd i greu maes carafanau 

teithiol ar gyfer 17 carafán symudol ynghyd a chodi adeilad unllawr i gynnwys 

toiledau/adnoddau ymolchi, nodir hefyd yn wreiddiol, y bwriad o symud dwy garafán 

statig o’u lleoliad presennol i leoliad newydd. Mae’r diwygiadau o gymharu’r cais 

presennol yma gyda’r cais blaenorol a wrthodwyd yn golygu y bydd 3 llecyn pasio yn 

cael eu darparu o fewn ymylon y ffordd sydd yn arwain at y safle. Mi fyddant yn 

mesur isafswm o 6m o hyd gyda goleddfiad. 

 

1.2     Mae’r safle wedi ei leoli ar dir agored ar gyrion Afonwen ac yn weddol agos i’r traeth 

a’r rheilffordd gyda mynediad tuag at y safle i lawr ffordd gul bresennol oddiar 

briffordd yr A497 ag yna ar hyd ffordd breifat sydd yn croesi’r Afon Wen tros bont 

drawiadol. 

 

1.3       Mae’r bwriad yn golygu creu 17 llain ar gyfer yr unedau carafán symudol a fyddai 

wedi eu gosod mewn rhes gyferbyn a'i gilydd a chodi adeilad newydd i gynnwys 

toiledau a chawodydd. Mi fyddai’r adeilad yma yn mesur 11.1m x 3.6m, gyda waliau 

rendr a tho llechi naturiol gyda gwastraff yn llifo i danc septig sydd i’w osod mewn 

cae cyfagos. Bwriedir codi clawdd pridd gyda gwrych o blanhigion cynhenid ar ffin 

ogleddol y safle. Roedd y cais yn wreiddiol hefyd yn cyfeirio at y bwriad i symud 

dwy garafán statig bresennol ger y tŷ i leoliad newydd ymhellach i ffwrdd o’r eiddo 

ar dir agored gerllaw.   

 

1.4 Derbyniwyd Datganiad Ieithyddol a Chymunedol gyda’r cais. 

 

1.5 Mae’r cais wedi ei ddiwygio o’r hyn a gyflwynwyd yn wreiddiol trwy ddileu yn 

gyfan gwbl, yr elfen i ail leoli 2 garafán statig bresennol o’u lleoliad presennol i 

leoliad newydd. 

 

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. 
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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 mwynderau’r ardal leol. 

 

POLISI B27 - CYNLLUNIAU TIRLUNIO - Sicrhau fod cynigion a ganiateir yn 

ymgorffori tirlunio meddal/caled o safon uchel sy’n briodol ar gyfer y safle ac sy’n 

ystyried cyfres o ffactorau sy’n anelu i osgoi niwed i nodweddion cydnabyddedig. 

 

POLISI CH22 - RHWYDWAITH BEICIO, LLWYBRAU A HAWLIAU TRAMWY  

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

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

cynlluniau i ymestyn y rhwydwaith beicio, llwybrau a hawliau tramwy. Os na fydd 

hyn yn bosib bydd yn rhaid gwneud darpariaeth briodol i wyro’r llwybr neu i 

ddarparu llwybr newydd boddhaol.  

 

 POLISI CH33 – DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD - Caniateir cynigion 

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

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

    

 POLISI D19 - SAFLEOEDD NEWYDD AR GYFER CARAFANAU TEITHIOL, 

GWERSYLLA AC UNEDAU TEITHIOL - Caniatáu cynigion i ddatblygu safleoedd 

carafanau teithiol, gwersylla neu unedau teithiol newydd os gellir cydymffurfio gyda 

meini prawf penodol yn ymwneud gyda dyluniad, gosodiad a gwedd a lleoliad y 

datblygiad, rhwydwaith priffyrdd a mynediad digonol, defnydd dibenion teithiol yn 

unig, effaith gronnol safleoedd carafanau teithiol, gwersylla ac unedau teithiol 

presennol a gallu rhesymol y cyffiniau i gynnwys datblygiadau o’r fath.   

 

Yn ychwanegol i bolisïau’r Cynllun Unedol, mae ystyriaeth lawn yn cael ei roi i Ganllawiau 

Cynllunio Atodol (CCA) mabwysiedig yr Awdurdod, sydd yn ystyriaethau materol a 

pherthnasol. Yn berthnasol yn yr achos yma, mae’r canlynol: 

 

 Llety Gwyliau 

 Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 

 

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, 2016): 

 

 Pennod 7  - Cynnal yr Economi  

 Pennod 11 - Twristiaeth, Chwaraeon a Hamdden  

 

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio (2016)  

Nodyn Cyngor Technegol 13: Twristiaeth (1997) 

Nodyn Cyngor Technegol 18: Trafnidiaeth (2007) 

Nodyn Cyngor Technegol 20: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 

Nodyn Cyngor Technegol 23: Datblygu Economaidd 
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3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Cais C16/0407/41/LL - cais ar gyfer creu safle carafanau teithiol newydd 17 uned, ail 

leoli 2 uned statig bresennol a chodi bloc toiledau - gwrthodwyd 04.08.16 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Gwrthwynebu oherwydd fe ragwelir y byddai problemau 

gyda mynediad i’r safle 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad gan y tybir y byddai’r mannau pasio yn 

ddigonol, mi fydd angen cytuno trwy ofynion perthnasol y 

Ddeddf Briffyrdd ar y gwaith cyn cychwyn unrhyw ran o’r 

datblygiad.  

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Cyngor safonol parthed materion draenio a gwastraff. 

 

Dŵr Cymru: Cyngor safonol 

 

Swyddog Carafanau: Mi fydd y bwriad angen trwydded safle, nid yw yn wybyddus 

sut fydd y bwriad yn effeithio ar bolyn trydan presennol sydd 

ar ran o’r safle.   

 

Uned Bioamrywiaeth: Dim pryderon 

 

Uned Hawliau Tramwy: Dim sylw 

 

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

ben, ni dderbyniwyd llythyr / gohebiaeth. Ail ymgynghorwyd 

yn llawn yn dilyn y diwygiad i’r cais, ni dderbyniwyd sylw o 

ganlyniad i’r ail ymgynghori yma. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae polisi D19 o’r CDU yn datgan y caniateir cynigion i ddatblygu safleoedd 

carafanau teithiol, gwersylla neu unedau teithiol newydd os gellir cydymffurfio 

gyda’r holl feini prawf o fewn y polisi. Credir felly fod  y bwriad mewn egwyddor, 

yn dderbyniol. Mae meini prawf y polisi yma yn ymwneud yn bennaf â sicrhau fod y 

safle yn un anymwthiol ac na fyddai’n achosi niwed arwyddocaol i ansawdd 

gweledol y dirwedd, ei fod yn agos i’r rhwydwaith priffyrdd ag y gellir darparu 

mynediad digonol heb achosi niwed arwyddocaol i gymeriad a nodweddion y 

dirwedd, fod y safle i ddiben teithiol yn unig yn ogystal ag effaith gronnol safleoedd 

carafanau teithiol. Trafodir yr agweddau yma yng ngweddill yr asesiad o’r cais hwn. 

 

Mwynderau gweledol, mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.2      Er bod y safle o fewn lleoliad gweddol agored ac yn agos i’r arfordir nid yw o fewn 

unrhyw ddynodiad tirlun ffurfiol. Gwelir hefyd fod coed presennol yn wasgaredig 

gerllaw ac ar hyd y ffordd fynediad sydd yn arwain at y safle. 

 

5.3 Mae bwriad i godi clawdd pridd ar ran o ffin ogleddol sydd i gynnwys plannu ar ffurf 

gwrych o goed/llwyni cynhenid ar ei ben. Mi fyddai hyn o fudd i warchod 
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mwynderau gweledol y safle a’r ardal gyfagos ac felly o safbwynt yr elfen yma, ni 

chredir fod y bwriad yn gwbl annerbyniol ar sail mwynderau gweledol ac felly ni 

ystyrir ei fod yn groes i ofynion polisi B23 na rhan 1 o Bolisi D19. 

 

5.4 Nid oes tai preswyl yn agos i’r safle ei hun (heblaw tŷ sydd o fewn yr un 

berchnogaeth) ag fe’i hamgylchynir gan dir amaethyddol agored i gyfeiriad y 

gogledd, llinell rheilffordd i’r de a thraeth agored wedi hynny. Ni chredir y byddai 

unrhyw effaith andwyol ar fwynderau cyffredinol na phreswyl yr ardal ac felly ni 

fyddai yn annerbyniol o safbwynt gofynion perthnasol polisi B23. 

 

5.5 Fel sydd yn arferol mewn achosion tebyg, ystyrir y byddai’n briodol sicrhau cynllun 

tirweddu priodol (yn ogystal â’r gwrych sydd yn rhan o’r cais) er mwyn cynnal a 

gwella mwynderau'r ardal a byddai hyn yn unol gyda Pholisi B27 o’r CDU. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.6        Mae ffordd ddi-ddosbarth is-safonol gul yn arwain oddiar y briffordd gyfagos. Mae’r 

ffordd yma wedyn yn rhannu ble gellir cael mynediad at y traeth gerllaw neu trwy 

ffordd breifat tuag at safle’r cais. 

 

5.7 Roedd yr Uned Drafnidiaeth yn gwrthwynebu’r cais blaenorol oherwydd pryder am 

safon a chulni’r ffordd fynediad oddiar y briffordd gyfagos. Bellach, mae’r cais yn 

dangos bwriad i ddarparu mannau pasio yn wasgaredig ar hyd y ffordd, ac ar sail hyn, 

nid yw’r Uned Drafnidiaeth bellach yn gwrthwynebu’r cais, yn ddibynnol ar 

gytundeb rhwng yr Uned a’r ymgeisydd i gynnal y gwaith cyn cychwyn unrhyw 

ddatblygiad arall ynghlwm a’r bwriad. 

 

5.8 Roedd Uned Hawliau Tramwy'r Cyngor hefyd yn bryderus ar adeg y cais blaenorol 

am wrthdaro posib rhwng cerddwyr a cherbydau oherwydd culni’r ffordd. Mae’r 

Uned yma hefyd bellach yn derbyn fod y mannau pasio yn dderbyniol ac felly fod 

gofynion polisi CH22 yn cael eu bodloni. 

 

5.9 Mae ail faen prawf  Polisi D19 yn gofyn i unrhyw safle fod yn agos at y rhwydwaith 

priffyrdd ag y  gellir darparu mynediad digonol heb achosi niwed arwyddocaol i 

gymeriad a nodweddion y dirwedd. Bwriedir defnyddio mynedfa a ffordd bresennol 

ar gyfer y datblygiad fel sydd eisoes wedi ei nodi. Er bod y ffordd ddi-ddosbarth yma 

yn cychwyn allan gyda lle i ddau gar deithio ar y cyd mae’n raddol yn culhau.  O 

fewn y mannau yma, mae’r bwriad bellach yn dangos y bydd mannau pasio yn cael 

eu darparu ag y byddant, yn ôl yr Uned Drafnidiaeth, yn ddigonol ar gyfer 

gwasanaethau’r datblygiad arfaethedig yn ogystal â defnyddwyr presennol y ffordd. 

 

5.10 Ar sail yr uchod ystyrir felly fod y bwriad bellach yn dderbyniol a thrwy hynny yn 

cydymffurfio gyda maen prawf 2 o Bolisi D19 a gofynion polisi CH33. 

 

5.11      Cydnabyddir fod gwrthwynebiad wedi ei dderbyn gan y Cyngor Cymuned leol ar sail 

pryderon mynediad, ond fel yr esboniwyd uchod, nid yw’r Uned Drafnidiaeth na’r 

Uned Hawliau Tramwy bellach yn gwrthwynebu’r cais ar sail y materion hyn. 

 

Materion Ieithyddol a Chymunedol  
 

5.12 Cyflwynwyd Datganiad Ieithyddol a Chymunedol fel rhan o’r cais a gofynnwyd i’r 

Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd am sylwadau ar ei gynnwys. Ni dderbyniwyd ymateb 

ar adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn ond credir ei bod yn rhesymol cyfeirio at 
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sylwadau a gyflwynwyd gyda’r blaenorol gan fod y bwriad yn ei hanfod, yn parhau'r 

un peth a bod y Datganiad yr un peth a’r hyn a gyflwynwyd yn flaenorol: 

 

 Mae’r safle tu mewn i ward Llanystumdwy. Yn ôl Cyfrifiad 2011 roedd 77% o 

unigolion 3+ yn gallu siarad Cymraeg. Mae angen cymryd gofal i sicrhau bod 

datblygiadau yn cyfrannu i gadw’r canran dros 70%. 

 

 Mae preswyliaeth mewn carafanau teithiol yn un dros dro ei natur.  Dim ond ar gyfer 

diben gwyliau yn unig fydd y carafanau yn cael eu defnyddio. Oherwydd bydd y 

maes carafanau ar agor am gyfnod o’r flwyddyn mae’n bosib y bydd ymwelwyr yn yr 

ardal trwy gydol y cyfnod hwnnw. Dylid wrth gwrs cofio nad all y system gynllunio 

defnydd tir wahaniaethu yn erbyn unigolion ar sail eu gallu ieithyddol. Ni ddylid 

ceisio rheoli pwy sy’n aros ar y maes carafanau ar sail ieithyddol.  Bydd yr union 

effaith yn dibynnu ar drosiant yr ymwelwyr ar y safle a faint o ddefnydd fyddant yn 

ei wneud o gyfleusterau a gwasanaethau lleol a beth ydi agwedd y busnesau/ 

darparwyr cyfleusterau a gwasanaethau i’r Gymraeg.  Dylid hefyd ystyried y 

potensial i ymwelwyr di-Gymraeg symud i fyw i’r ardal yn barhaol ar ôl bod ar eu 

gwyliau yno. 

 

 Gall y system gynllunio defnydd tir gyfrannu i gynnal a gwarchod treftadaeth 

ddiwylliannol a’r iaith Gymraeg trwy hyrwyddo datblygiadau sy’n creu gwaith yn 

lleol. Mae’r datblygiad arfaethedig yn mynd i gyfrannu i gynnal neu gryfhau’r 

economi leol yn uniongyrchol trwy gyflogi yn lleol ac yn anuniongyrchol trwy 

ychwanegu at wario mewn busnesau lleol eraill.   

 

 Er mwyn uchafu’r effeithiau positif posib awgrymir fod mesurau ymyriadau positif 

yn cael eu hystyried er mwyn gwarchod a hyrwyddo’r iaith Gymraeg yn ystod gam 

gweithredu’r caniatâd cynllunio.  Gall y rhain gynnwys, enw Cymraeg ar y safle, 

arwyddion dwyieithog ar y safle, a darparu gwybodaeth am hanes a diwylliant yr 

ardal. Awgrymir bod rheolwr y safle yn cysylltu gyda’r Fenter Iaith leol (Hunaniaeth) 

i gael trafodaeth ynglŷn â mesurau a allai ychwanegu gwerth i’r busnes, e.e. defnydd 

o’r Gymraeg wrth hysbysebu’r safle. Gallai’r rheolwr gysylltu hefyd gyda Swyddfa 

Comisiynydd yr Iaith a Busnes Cymru sydd yn gallu rhoi cyngor ymarferol i fusnesau 

sydd am weithredu yn ddwyieithog. 

             Gwelwyd felly fod yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd yn credu fod y Datganiad yn 

dderbyniol. Credir felly fod y bwriad yn bodloni gofynion polisi A2 o’r CDU yn 

ogystal â’r CCA perthnasol. 

 

 

Unrhyw ystyriaethau eraill 

 

5.13     Derbyniwyd sylwadau gan y Gwasanaeth Archaeoleg yn datgan pryder am allu pont 

hanesyddol i gynnal traffig i’r safle. Ni dderbyniwyd unrhyw sylw ynglŷn â’r mater 

yma gan yr Uned Drafnidiaeth ac felly ni chredir fod gwir bryder yn yr achos yma. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 O ystyried yr uchod ac wedi ystyried yr holl faterion cynllunio perthnasol gan 

gynnwys polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol yn ogystal â sylwadau a 

dderbyniwyd, credir bellach fod y bwriad yn dderbyniol ar sail y materion fel y nodir 

yn yr adroddiad ac y byddai trwy hynny yn cydymffurfio gyda gofynion y polisïau 

perthnasol fel y nodir. 
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7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau – amodau  

 

 1. Amser 

 2. Cydymffurfio gyda chynlluniau 

 3. Deunyddiau 

 4. Tirlunio 

 5. Priffyrdd 

 6. Rheoli defnydd y safle fel maes teithiol/gosodiad/tymor/dim storio 
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Rhif:    6 

 

Cais Rhif: C16/1240/41/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

07/10/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanystumdwy 

Ward: Llanystumdwy 

 

Bwriad: Cais i godi porth ar yr annedd presennol ynghyd a chodi 

modurdy gydag ystafell chwaraeon uwchben  

  

Lleoliad: Safle Hen Gapel Moriah, Llanystumdwy, Criccieth, 

Gwynedd, LL520SH 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATAU GYDAG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r cais hwn yn gais ar gyfer codi ports ar yr annedd presennol a chodi modurdy 

gydag ystafell chwaraeon uwchben o fewn y cwrtil. 

 

1.2 Mae’r eiddo yn dy deulawr presennol sydd wedi ei leoli ar ei ben ei hun ger yr Afon 

Dwyfor yng nghanol pentref Llanystumdwy. Mae cwrtil eithaf sylweddol i’r eiddo. 

Mae’r eiddo yn wag ar hyn o bryd. 

 

1.3 Mae’r ports bwriedig i’w leoli ar ochr yr adeilad a byddai’n mesur 4.5m wrth 3m ac 

5m o uchder i’r crib. Mae bwriad gorffen y ports gyda charreg i gydweddu a’r eiddo, 

ynghyd a llechi ar y to. 

 

1.4 Mae’r modurdy bwriadedig i’w leoli rhwng yr eiddo presennol a’r fynedfa gerbydol. 

Mae’n cynnwys ystafell chwaraean uwchben, ac mae’n cynnwys mynedfa allanol 

gyda grisiau allanol. Mae’r adeilad yma yn mesur 8m wrth 7m ac 8m o uchder i’r 

crib. Mae bwriad gorffen y modurdy gyda charreg i gydweddu a’r eiddo, ynghyd a 

llechi ar y to. 

 

1.5 Mae’r safle wedi ei leoli o fewn Ardal Gadwraeth Llanystumdwy ac ardal llifogi 

parth C2, ac mae rhan o’r safle wedi ei ddynodi yn llecyn agored i warchod. Mae 

pont i gerbydau wedi ei leoli i Ogledd Ddwyrain y safle ac mae wedi ei restru Gradd 

II. Mae mynedfa i’r safle oddi ar y briffordd dosbarth III ger y bont, ac i lawr ffordd 

sengl breifat sy’n gwasanaethu oddeutu 5 eiddo preswyl gan gynnwys yr eiddo sy’n 

destun y cais yma. Mae safle’r cais ar lefel sy’n is na’r ffordd ddosbarthedig a’r 

ffordd sengl breifat. 

 

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

ARDALOEDD CADWRAETH  

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

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

gadwraeth a’i gosodiad. 

 

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

RHYNGWLADOL A CHENEDLAETHOL 

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

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

ddiogelu nodweddion cydnabyddedig y safle. 

 

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

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

chymeriad cydnabyddedig y dirwedd a’r amgylchedd lleol. 

 

POLISI B23 - MWYNDERAU - Diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol drwy sicrhau bod 

rhaid i gynigion gydymffurfio a chyfres o feini prawf sy’n anelu i warchod nodweddion 

cydnabyddedig mwynderau’r ardal leol. 

 

POLISI B24 - GWNEUD NEWIDIADAU AC YMESTYN ADEILAD O FEWN FFINIAU 

DATBLYGU, PENTREFI GWLEDIG A CHEFN GWLAD - Sicrhau fod cynigion i wneud 

newidiadau neu ymestyn adeilad yn cydymffurfio a chyfres o feini prawf sy’n anelu i 

ddiogelu cymeriad a gwerth mwynderol yr ardal leol. 

 

POLISI B25 - DEUNYDDIAU ADEILADU - Gwarchod cymeriad gweledol drwy sicrhau 

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

yr ardal leol. 

 

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 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 CH42 - DIOGELU LLECYNNAU AGORED O WERTH ADLONIADOL 

Gwrthodir cynigion a fyddai’n arwain at golli llecynnau agored o werth adloniadol oni ellir 

bodoli gyfres o feini prawf yn ymwneud gydag angen am y cyfleusterau, darparu darpariaeth 

gyffelyb, modd gorau o sicrhau dyfodol y cyfleuster, gwella amrediad ac ansawdd y 

ddarpariaeth bresennol a phwysigrwydd o safbwynt bioamrywiaeth, ansawdd y dirwedd a 

mwynderau. 
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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: 

NCT 12 Dylunio (2016) 

NCT 15 Datblygu a Pherygl o Lifogydd (2004) 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 9) 2016 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C00D/0311/41/LL - ADEILADU TY ANNEDD – CANIATAU - 25-Oct-2000 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Cefnogi 

 

Dwr Cymru:  Sylwadau cyffredinol 

 

Uned Drafnidiaeth:  Dim gwrthwynebiad i’r bwriad. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru:  Argymhellir y dylid ond caniatáu’r bwriad yn ddarostyngedig 

i’r amodau canlynol. Mae’r amodau yn lleddfu pryder 

sylweddol yr ydym wedi eu canfod, ac ni fyddwn yn 

gwrthwynebu ar sail eich bod yn gosod yr amodau i’r 

caniatâd cynllunio. 

 

Risg llifogi 

Mae’r safle wedi ei leoli’n rhannol o fewn parth llifogi C2 fel 

y diffinnir o fewn y mapiau cysylltiedig a TAN 15 

Datblygiadau a Pherygl Llifogi. 

 

Cyn belled fod lleoliad y modurdy/ystafell chwaraeon yn aros 

yn unol â hynny a ddangosir ar gynllun rhif 04 JOD 16 ac nad 

ydyw’n cael ei leoli’n agosach i’r Afon Dwyfor; ystyrir o 

ganlyniad i raddfa’r datblygiad, ac oherwydd na gyflwynir 

asesiad canlyniad llifogi, fod y risg yn gallu bod yn 

dderbyniol yn ddarostyngedig fod y datblygwr yn ymwybodol 

i’r potensial o risg llifogi ac awgrymir ei fod yn gosod 

mesurau atal llifogydd fel rhan o’r datblygiad e.e. lefelau 

llawr wedi eu codi. 

 

Yn ogystal, ac er mwyn lleihau’r risg llifogi o ganlyniad i 

drosi'r adeilad i ddefnydd preswyl yn y dyfodol, gofynnir fod 

unrhyw ganiatâd cynllunio yn cynnwys amod i ddileu hawliau 

dirprwyedig a ganiateir o’r adeilad. 

 

Amod - Dileu’r hawliau dirprwyedig a ganiateir o’r adeilad er 

mwyn sicrhau ei ddefnydd dibreswyl drwy’r adeg. 

 

Yn ddarostyngedig i gynnwys yr amod uchod ar unrhyw 

ganiatâd cynllunio a bod yr ymgeisydd yn deal y potensial ar 

gyfer llifogi fel y nofir uchod, ystyrir fod y risg yn un 

derbyniol. 
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Gwastraff 

Rhaid gwaredu ac unrhyw wastraff yn unol â gofynion y 

Ddeddf Gwarchod yr Amgylchedd 1990. 

 

Rhywogaethau a warchodir 

Awgrymu y dylech sgrinio’r cais er posibilrwydd o effaith ar 

ystlumod. 

 

Uned Bioamrywiaeth:  Sylwadau yn nodi fod yna risg isel fod ystlumod yn 

defnyddio’r adeilad ac amod i sicrhau fod gwaith o dorri i 

mewn i’r to yn digwydd rhwng dechrau Hydref a diwedd 

Ebrill mewn unrhyw flwyddyn, a bod blwch ystlumod yn 

cael ei osod ar dalcen y modurdy bwriadedig. 

 

Swyddog Cadwraeth:  Mae’r safle wedi lleoli o  fewn pentref Llanystumdwy sydd o 

fewn yr Ardal Cadwraeth a gerllaw'r bont restredig. Ni 

chredir y byddai’r bwriad yn cael unrhyw effaith ar osodiad y 

bont restredig. Teimlir fod maint ac uchder y modurdy 

arfaethedig yn ormodol, ond ni chredir y byddai’n cael 

unrhyw effaith andwyol ar osodiad na chymeriad yr Ardal 

Cadwraeth. 

 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle. Mae’r cyfnod hysbysebu wedi 

dod i ben a derbyniwyd nifer o lythyrau / gohebiaeth yn 

gwrthwynebu ar sail yr isod: 

 

 Effaith ar ddiogelwch ffyrdd o’r fynedfa o’r briffordd 

ac i lawr y trac mynediad. 

 Uchder a maint 

 Effaith ar olygfeydd o’r bont/llwybr cyhoeddus 

 

 

 

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 ’r Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn ymwneud a gwneud 

newidiadau i adeiladau. Mae’r bwriad ar gyfer codi ports i’r tŷ ac adeiladu modurdy 

ar wahân o fewn y cwrtil gydag ystafell chwaraeon uwchben.  Ystyrir fod y bwriad o 

godi ports a modurdy yn cydweddu a’r eiddo presennol o ran maint a dyluniad, a bod 

ei raddfa o’r math sy’n arferol ar gyfer eiddo preswyl presennol. Ystyrir felly fod y 

bwriad yn cydymffurfio a pholisi B24. 

 

5.3 Mae polisi B29 o’r Cynllun Datblygu Unedol yn 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. Mae’r safle yn rhannol o fewn parth llifogi C2, ac mae Cyfoeth Naturiol 
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Cymru wedi cadarnhau ar sail graddfa’r datblygiad, ac yn ddarostyngedig i osod 

amod ar y caniatâd cynllunio yn rhwystro unrhyw ddefnydd preswyl o’r adeilad; bod 

modd rheoli’r risg llifogi mewn modd derbyniol. Yn yr achos yma ystyrir fod y 

bwriad yn dderbyniol gan ei fod yn gwbl atodol i’r eiddo preswyl presennol ar y safle 

ac felly yn cydymffurfio a gofynion polisi B29 a Nodyn Cyngor Technegol 15 

Datblygu a Pherygl o Lifogydd. 

 

5.4 Mae polisi CH42 o’r Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn ymwneud a diogelu 

llecynnau agored o werth adloniadol. Mae rhan o’r safle yma wedi ei ddynodi yn 

llecyn agored i’w warchod. Mae’n ffurfio rhan o lecyn mwy sydd ymhellach i lawr ar 

hyd yr afon, ac sy’n le agored. Mae’r rhan sydd wedi ei leoli o fewn ffiniau’r cais 

yma o fewn cwrtil preswyl yr eiddo presennol ac ni ellir ei ddefnyddio fel llecyn 

agored o gwbl. Mae safle’r modurdy yn rhannol ar y llecyn agored. Gan fod y cais 

yma yn effeithio rhan fechan o’r llecyn agored, a bod yna ddarpariaeth sy’n weddill 

yn ddigon i ddiwallu’r angen, ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio ac egwyddor 

polisi CH42. 

 

5.5 Mae polisïau B3 a B4 o’r Cynllun Datblygu Unedol yn ymwneud a sicrhau nad yw 

unrhyw ddatblygiad yn achosi effaith andwyol ar gymeriad yr Ardal Gadwraeth nac 

unrhyw strwythur sydd wedi ei restru. Mae’r Uwch Swyddog Cadwraeth wedi 

cadarnhau, er bod y modurdy yn sylweddol, na fydd yn debygol o gael effaith 

andwyol ar yr Ardal Gadwraeth, na’r bont gerllaw sydd wedi ei rhestru. Ystyrir felly 

fod y bwriad yn cydymffurfio a gofynion polisïau B3 a B4 uchod. 

 

Mwynderau gweledol, cyffredinol a phreswyl 

 

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

ag asesu dyluniad y bwriad , mwynderau a deunyddiau allanol. 

 

5.7 Mae’r bwriad ar gyfer codi porth ar ochr yr eiddo a chodi modurdy ar wahan o fewn y 

cwrtil gydag ystafell chwaraeon uwchben. Nid oes ffenestri ar ochrau’r 

estyniad/modurdy ar lefel nac mewn lleoliad sy’n debygol o achosi goredrych i 

unrhyw lecyn preifat. Yn ogystal, mae’r safle wedi ei leoli yn is na’r ffordd ac felly 

mae’n annhebygol y byddai’n cael effaith andwyol ar unrhyw lecyn preifat cyfagos. 

 

5.8 Mae nifer o wrthwynebiadau wedi eu derbyn sy’n ymwneud a maint ac uchder y 

modurdy bwriadedig a'i effaith ar olygfeydd o fewn yr ardal. 

 

5.9 Mae’r caniatâd gwreiddiol ar gyfer codi tŷ ar y safle yn cynnwys cynllun safle sy’n 

cynnwys codi modurdy. Ni chyflwynwyd cynlluniau edrychiadau ar gyfer y modurdy 

ac felly ni chaniatawyd y modurdy bryd hynny. 

 

5.10 Mae’r modurdy bwriadedig yn sylweddol, ond nid yw ei hyd nac ei led yn anarferol. 

Mae pits ac uchder to y modurdy bwriadedig yn anarferol, ond mae’n cydweddu a 

phits ac uchder to yr eiddo preswyl sydd ar y safle. Mae’r bwriad yn cynnwys ystafell 

llawr cyntaf ar gyfer defnydd chwaraeon/ystafell hobïau. Mae’r eiddo preswyl 

presennol ar y safle gyda tho pits nodweddiadol sy’n debyg iawn i’r capel oedd yn 

sefyll ar y safle yn flaenorol. Mae’r modurdy bwriadedig gyda tho pits sy’n 

cydweddu a tho nodweddiadol yr eiddo preswyl o ran pits ac uchder. Ystyrir y 

byddai’n anodd darparu to arall ar y modurdy a fyddai’n gweddu i’r safle a’r eiddo 

presennol. Er bod y modurdy yn sylweddol felly o ran maint ac uchder, nid yw’n 

ymddangos yn ormesol o gwbl o’i gymharu â’r eiddo preswyl presennol ar y safle, ac 

mae’n cydweddu gydag edrychiad yr eiddo hynny gan sicrhau datblygiad sy’n 

gweddu o safbwynt ei edrychiad. Mae hyn yn ystyriaeth y byddai’n cael ei wneud ar 
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unrhyw safle, ac yn asesiad sy’n cael ei wneud ar rinweddau pob safle ar ei ben ei 

hun. Ystyrir y byddai newid maint a dyluniad y modurdy fel ei fod yn llai gyda pits to 

gwahanol yn achosi mwy o effaith weledol gan y byddai yn gwrthdaro yn erbyn 

dyluniad penodol yr eiddo presennol. 

 

5.11 Felly, o asesu’r modurdy bwriedig yn nghyd destun ei leoliad o fewn cwrtil ac mewn 

cyswllt a’r tŷ preswyl presennol ystyrir fod y modurdy yn cydweddu i’w leoliad 

penodol ac na fydd yn achosi effaith andwyol ar fwynderau’r ardal, nac unrhyw 

drigolyn cyfagos. 

 

5.12 Bydd y modurdy i’w weld o’r bont gyfagos sydd yn rhestredig Gradd II, ac o’r llwybr 

cyhoeddus gerllaw; ond bydd yn weladwy mewn cyswllt a’r eiddo preswyl presennol 

sydd yn llawer mwy o faint ac yn fwy trawiadol na’r modurdy. O bwyso a mesur y 

sefyllfa, ni ystyrir felly fod y bwriad yn debygol o gael effaith andwyol annerbyniol 

ar fwynderau’r ardal leol o’r herwydd. 

 

5.13 Mae bwriad gorffen y datblygiad i gydweddu a’r eiddo presennol (gorffeniad carreg) 

a llechi ar y to. 

 

5.14 Ni ystyrir felly fod y bwriad yn groes i ofynion polisïau B22, B23 na B25 o’r Cynllun 

Datblygu Unedol. 

 

Materion Bioamrywiaeth 

 

5.15 Mae polisi B20 o’r Cynllun Datblygu Unedol yn ymwneud a diogelu rhywogaethau 

sydd wedi eu gwarchod, ac mae’n 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. 

 

5.16 Mae’r Uned Bioamrywiaeth wedi cadarnhau fod yna risg isel fod ystlumod yn 

defnyddio’r adeilad ac yn awgrymu cynnig amod fod y gwaith o dorri i mewn i’r to 

yn digwydd rhwng dechrau’r Hydref a diwedd Ebrill mewn unrhyw flwyddyn. I 

leihau’r risg i’r ystlumod ymhellach awgrymir y dylai gosod blwch ystlum pwrpasol 

yn cael ei osod ar dop talcen y modurdy newydd. 

 

5.17 Ar sail yr uchod, ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio a gofynion polisi B20. 

 

Materion Priffyrdd 

 

5.18 Mae polisi CH33 o’r CDU yn diogelu ffyrdd a strydoedd ac mae polisi CH36 yn 

sicrhau cyfleusterau parcio digonol. Mae gwrthwynebiadau wedi eu derbyn sy’n 

ymwneud ac effaith y bwriad ar ddiogelwch ffyrdd a gwelededd o’r fynedfa oddi ar y 

briffordd a gwelededd ar y trac mynediad heibio’r safle. Ni fydd y bwriad yn amharu 

ar welededd y fynedfa oddi ar y briffordd gan fod bwriad lleoli’r modurdy yr ochr 

arall i’r eiddo preswyl i’r mynediad. Mae’r trac mynediad presennol yn eithaf cul a 

throellog ac yn teithio i fyny allt tua’r fynedfa i’r briffordd. Mae wal garreg ar ochr y 

trac gyda safle’r cais. Mae’r trac yn breifat ac yn darparu mynedfa at dai preswyl 

preifat yn unig. Mae’r Uned Drafnidiaeth yn ymwybodol o’r pryderon sydd wedi eu 

derbyn gan y cyhoedd ac wedi cadarnhau nad oes gwrthwynebiad i’r bwriad, ac felly 

ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio a gofynion polisiau CH33 a CH36. 
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6. Casgliadau: 

 

6.1 Nid yw’r bwriad yn debygol o gael effaith andwyol ar fwynderau’r ardal leol, unrhyw 

eiddo cyfagos, yr Ardal Gadwraeth na gosodiad y bont restredig Gradd II. O 

ganlyniad ni ystyrir fod y bwriad yn groes i unrhyw bolisi perthnasol a nodir uchod ac 

wedi ystyried yr holl wrthwynebiadau ni ystyrir fod unrhyw fater cynllunio 

perthnasol yn datgan fel arall. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau – amodau  

 

1. 5 mlynedd 

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

3. Llechi ar y to 

4. Gorffeniad i gydweddu a’r annedd bresennol 

5. Defnydd fel modurdy yn unig/dim defnydd preswyl/cysgu atodol 

6. Rhaid cwblhau’r gwaith torri i mewn i do’r annedd presennol rhwng dechrau mis Hydref a 

    diwedd mis Ebrill o fewn unrhyw flwyddyn. 

7. Cyn cychwyn unrhyw waith yn ymwneud a’r bwriad yma, rhaid cyflwyno a chytuno 

     manylion gosod blwch ystlumod a’i osod yn ei le cyn cychwyn gwaith torri i mewn i’r to. 

 

Nodyn Dwr Cymru 
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Rhif:    7 

Cais Rhif: C16/1306/11/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

19/10/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Bangor 

Ward: Deiniol 

 

Bwriad: NEWID DEFNYDD SWYDDFEYDD AR Y LLORIAU 

CYNTAF, AIL A TRYDYDD ER MWYN DARPARU 7 UNED 

BYW  

Lleoliad: 205-207 STRYD FAWR/HIGH STREET, BANGOR, 

GWYNEDD, LL57 1NY 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATAU GYDAG AMODAU   
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r bwriad yma i newid defnydd swyddfeydd sydd wedi eu lleoli ar y lloriau 

cyntaf, ail a trydydd er mwyn creu saith fflat hunangynhaliol. Mae’r bwriad yn 

golygu, gwneud newidiadau mewnol ar gyfer creu saith uned byw hunangynhaliol, 

chwe uned gydag un ystafell wely ar y llawr cyntaf a’r ail lawr ac un uned gyda 2 

ystafell wely dros y trydydd llawr. Mae’r bwriad hefyd yn golygu creu ffenestri 

gromen to brig yn y to. Mae’r bwriad yn cadw’r defnydd fel siop ar y llawr gwaelod 

sy’n wynebu’r Stryd Fawr. 

 

1.2 Mae’r adeilad wedi ei leoli ar ddiwedd teras sy’n ffurfio rhan o’r Stryd Fawr ym 

Mangor, ac mae’r edrychiad ochr yn wynebu llecyn eistedd o flaen y Gadeirlan. 

Golyga hyn fod yr adeilad yn nodweddiadol oherwydd ei leoliad a’i ffurf ‘ar gornel’ 

sy’n darparu blaen siop ar yr edrychiad blaen ac ochr. Mae’r eiddo wedi ei leoli o 

fewn Ardal Gadwraeth Bangor, ac mae teras o dai sydd wedi eu lleoli yn union tu 

cefn i’r adeilad yn rhestredig gradd II, ac mae’r Gadeirlan sydd wedi ei leoli nepell 

20m i ffwrdd o’r safle wedi ei restru gradd I. Mae’r eiddo hefyd wedi ei leoli o fewn 

Canol Tref diffiniedig a Phrif Ardal Siopa ddynodedig Dinas Bangor. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

 2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

POLISI B3 - DATBLYGIADAU SY’N EFFEITHIO AR OSODIAD ADEILAD 

RHESTREDIG 

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

bod yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sydd yn anelu i warchod cymeriad 

arbennig yr Adeilad Rhestredig a’r amgylchedd lleol. 

 

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

ARDALOEDD CADWRAETH  

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

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

yr ardal gadwraeth a’i gosodiad. 
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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 C1 - LLEOLI DATBLYGIAD NEWYDD 

Tir o fewn ffiniau datblygu trefi a phentrefi a ffurf ddatblygedig pentrefi gwledig fydd 

y prif ffocws ar gyfer datblygiadau newydd. Gwrthodir adeiladau, adeiladweithiau a 

chyfleusterau atodol newydd yng nghefn gwlad ar wahân i ddatblygiad sy’n cael ei 

ganiatáu gan bolisi arall yn y Cynllun. 

 

POLISI C4 - ADDASU ADEILADAU I’W HAIL-DDEFNYDDIO 

Cymeradwyir cynigion i addasu adeiladau i’w hailddefnyddio yn lle eu dymchwel os 

gellir cydymffurfio gyda meini prawf penodol sy’n ymwneud ag addasrwydd yr 

adeilad, ystyriaethau gweledol, dyluniad ac effaith ar fywiogrwydd trefi a phentrefi 

cyfagos.     

 

POLISI CH15 - TROSI LLORIAU UWCHBEN SIOPAU AC UNEDAU 

MASNACHOL YN FFLATIAU NEU’N UNEDAU PRESWYL 

Caniatáu cynigion i drosi a defnyddio lloriau uwchlaw siopau ac unedau masnachol 

eraill ar gyfer defnydd preswyl (lle bo angen hawl cynllunio). 

 

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 (Fersiwn 9) 

TAN 12: Dylunio 

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

Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth” 
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3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C13/0912/11/LL - Cais ar gyfer newid defnydd llawr gwaelod a llawr is-waelod 

bresennol o siop (a1) i gaffi/bar (a3) ynghyd a gwneud newidiadau allanol. Gwrthod 

17.10.2013 

 

3.2 C07A/0646/11/LL Addasu'r llawr cyntaf, ail lawr a'r trydydd llawr i dri fflat - 

caniatáu 16.10.2007 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Heb eu derbyn 

 

Uned Drafnidiaeth: Cadarnhaf nad oes gennyf wrthwynebiad i'r bwriad. 

 

Mae'r adeilad mewn lleoliad canolog o fewn y ddinas, yn 

agos i nifer o gyfleusterau lleol ac o fewn pellter rhesymol i 

wasanaeth cludiant cyhoeddus rheolaidd ac i nifer o feysydd 

parcio. Tybir felly fod y bwriad ddim gwaith na'r defnydd 

presennol fel swyddfeydd ac yn annhebyg o gael effaith 

andwyol ar y rhwydwaith ffyrdd lleol. 

 

 

Dŵr Cymru: Dim gwrthwynebiad, angen amod dwr wyneb.  

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Mae’r cyfnod hysbysebu wedi dod i ben ac ni 

dderbyniwyd unrhyw ohebiaeth.  

 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae polisi C1 o’r Cynllun Datblygu Unedol yn cyfeirio at leoli datblygiadau newydd, 

ac mae’n datgan mai 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. Yn yr achos 

yma, mae’r bwriad yn golygu trosi rhan o adeilad presennol sydd wedi ei leoli o fewn 

ffin datblygu canolfan ranbarthol dinas Bangor; ac felly mae’r bwriad yn 

cydymffurfio a’r polisi penodol yma. 

 

5.2 Mae polisi C4 o’r Cynllun Datblygu Unedol yn ymwneud ag addasu adeiladau i’w 

hail-ddefnyddio; ac mae’n cymeradwyo 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. Ystyrir fod yr adeilad presennol yn addas ar 

gyfer y defnydd bwriedig preswyl yma, a bod y newidiadau allanol yn dderbyniol. 

Ystyrir felly ei fod yn parhau i  barchu strwythur, ffurf a chymeriad yr adeilad 

gwreiddiol a’r ardal o’i gwmpas ac yn cadw nodweddion cynhenid traddodiadol. 

Ystyrir felly fod y bwriad yn cydymffurfio a holl ofynion polisi C4 uchod. 

 

Tud. 120



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 19/12/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 
5.3 Mae polisi CH15 o’r Cynllun Datblygu Unedol yn ymwneud a throsi lloriau uwchben 

siopau ac unedau masnachol yn fflatiau, ac mae’n caniatáu cynigion i wneud hyn. 

Mae’r polisi yn cydnabod fod lloriau uwchben siopau yn gallu cynnig cyfle i 

ddarparu cartrefi ar gyfer rhai grwpiau o’r gymuned  a hefyd yn fodd o sicrhau 

defnydd cymysg ac yn dod a bywiogrwydd i’r ardal. Roedd y lloriau uwchben y siop 

yn gweithredu fel swyddfeydd a storfeydd ac ystyrir fod y bwriad o drosi’r lloriau 

uwchben yn gwbl cydymffurfio a gofynion polisi CH15.  

 

Mwynderau gweledol 
 

5.4 Mae safle’r cais wedi ei leoli mewn lleoliad amlwg tu fewn i’r Ardal Gadwraeth a 

hefyd yn agos i nifer o adeiladau rhestredig yn cynnwys y Gadeirlan sydd yn adeilad 

Rhestredig Gradd I. Mae polisïau B3 a B4 yn gwarchod gosodiad adeiladu rhestredig 

ac ardaloedd cadwraeth. Hefyd mae adran 72 o Ddeddf Cynllunio (Adeiladau 

Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 yn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol 

i roi sylw arbennig i’r ffaith ei bod yn ddymunol cadw neu wella cymeriad neu olwg 

ardaloedd cadwraeth. Mae polisïau B22, B23, B24 a B25 hefyd yn berthnasol ac yn 

ymwneud a dyluniad, deunyddiau a gwarchod mwynderau gweledol. 

 

5.5 Mae’r bwriad yn golygu gosod chwe ffenest gromen to brig newydd yn nho’r adeilad 

i adlewyrchu’r ffenest gromen bresennol sydd yn y to a hefyd ymgymryd â gwaith 

cynnal a chadw i’r adeilad. Roedd y cynlluniau gwreiddiol a dderbyniwyd hefyd yn 

ceisio’r hawl i dynnu simdde’r adeilad er mwyn hwyluso’r gwaith mewnol i 

ddarparu’r unedau byw. Derbyniwyd cynlluniau diwygiedig mewn ymateb i bryder 

swyddogion i agwedd hon o’r cais oherwydd mae’r polisïau yn gwarchod 

nodweddion traddodiadol mewn ardaloedd cadwraeth a hefyd mae nodweddion o’r 

fath yn cyfrannu mewn modd positif i gymeriad ardaloedd cadwraeth. 

 

5.6 Mae safle’r cais eisoes yn segur ac mewn cyflwr gwael sydd ddim yn cyfrannu mewn 

modd positif i’r strydlun na’r ardal cadwraeth. Mae paragraff 22 o’r Cylchlythyr 

61/96 yn cydnabod fod ail defnyddio lloriau uchaf sy’n wag yn arbennig at ddibenion 

preswyl, nid yn unig yn darparu incwm ychwanegol a sicrwydd i berchennog y siop, 

ond mae hefyd yn helpu i sicrhau bod adeiladau sydd yn aml yn bwysig i’r treflun yn 

cael eu cadw mewn cyflwr da. 

 

5.7 O’r agwedd yma, ni ystyrir y byddai’r bwriad yn cael effaith ar nac ychwaith yn 

achosi niwed arwyddocaol i osodiad yr Ardal Gadwraeth na chymeriad pensaernïol 

neu hanesyddol adeiladau rhestredig. Ystyrir felly bod y bwriad yn cydymffurfio â 

Pholisïau B3, B4, B22, B23, B24 a B25 o’r CDUG. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 
 

5.8 Mae polisi B23 o’r Cynllun Datblygu Unedol yn ymwneud a 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. 

 

5.9 Fe fydd defnydd masnachol yr adeilad yn parhau trwy gadw’r siop ar y llawr gwaelod 

a darparu saith uned byw hunangynhaliol uwchben. Mae’r safle wedi ei leoli o fewn 

canol y ddinas gyda chymysgedd o siopa a defnyddiau A3 (bwyd a diod), hefyd mae 

yna fflatiau preswyl uwchben unedau busnes a hefyd tai preswyl yn agos i’r safle 

sydd yn nodweddiadol o ganol dinasoedd. Ni ystyrir y bydd y bwriad yn cael unrhyw 

effaith negyddol o safbwynt mwynderau cyffredinol a phreswyl oherwydd defnydd 

presennol y safle a’r ardal o’i amgylch. Ystyrir felly fod y bwriad yn cydymffurfio 

gyda gofynion polisi B23 uchod. 
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Materion trafnidiaeth a mynediad 
 

5.10 Mae polisi CH33 o’r Cynllun Datblygu Unedol yn sicrhau diogelwch ar ffyrdd a 

strydoedd ac mae’n caniatáu 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. Nid yw’r bwriad yn darparu unrhyw lecynnau 

parcio fel rhan o’r datblygiad, ond serch hynny nid oedd gan yr Uned Drafnidiaeth 

unrhyw wrthwynebiad i’r bwriad oherwydd defnydd blaenorol y safle a’i leoliad 

canolog a’i agosatrwydd at feysydd parcio cyhoeddus. Ystyrir fod y bwriad yn 

cydymffurfio gyda holl ofynion polisi CH33 o’r Cynllun Datblygu Unedol. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Mae’r safle yma wedi ei leoli o fewn ffiniau datblygu dinas Bangor fel y’i dynodwyd 

yn y CDUG ac mae polisi CH15 yn caniatáu ceisiadau i drosi lloriau uwchben siopau 

ac unedau masnachol yn fflatiau. Ni ystyrir bydd y newidiadau allanol yn niweidiol 

i’r adeilad presennol na gosodiad yr ardal gadwraeth nac ychwaith yr adeiladau 

rhestredig cyfagos. Ystyrir byddai sicrhau defnydd newydd i’r adeilad yn gallu 

cyfrannu mewn modd positif i edrychiad a chymeriad yr adeilad a’r ardal o’i 

gwmpas.   

 

6.2 O ystyried yr uchod ac wedi rhoi ystyriaeth lawn i’r holl faterion cynllunio perthnasol 

a sylwadau a dderbyniwyd, fe gredir fod y bwriad yma yn dderbyniol a’i fod yn 

cydymffurfio gyda gofynion polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol.   

 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau – amodau  

 

 1. Amser 

 2. Yn unol â’r cynlluniau 

 3. Deunyddiau 
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Rhif:    8 

 

Cais Rhif: C16/1353/17/HT 

Dyddiad 

Cofrestru: 

26/10/2016 

Math y Cais: Hysbysiad Telathrebu 

Cymuned: Llandwrog 

Ward: Groeslon 

 

Bwriad: GOSOD TWR 18M 'LATTICE' GYDA 3 ANTENNA, 1 

LLOEREN CYFATHREBU AR EI BEN, A 2 GABINET OFFER, 

1 CABINET MESUR A DATBLYGIAD CYSYLLTIOL SY'N 

CYNNWYS FFENS 2.1M O UCHDER 

Lleoliad: TIR MGW COAL MERCHANTS, LLIFON YARD, 

GROESLON, CAERNARFON, GWYNEDD, LL54 7DE 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATAU GYDAG AMODAU   
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais i osod tŵr telethrebu 18m 'lattice' gyda 3 antenna, 1 lloeren cyfathrebu ar ei ben, 

2 gabinet offer, 1 cabinet mesur a datblygiad cysylltiol ar y llawr sy'n cynnwys codi 

ffens 2.1m o uchder oddi amgylch yr offer.  

 

1.2       Mae’r safle wedi ei leoli ar gyrion pentref Y Groeslon, oddi mewn i safle sydd wedi ei 

sefydlu fel iard lo/adeiladu ers nifer o flynyddoedd. Mae mynediad cerbydol i mewn 

i’r safle oddi ar y briffordd gyfagos i’r de gyda wal garreg/bric a ffens yn 

amgylchynu’r iard ei hun. Mae llwybr sefydledig Lôn Eifion yn rhedeg heibio ffin 

ddwyreiniol y safle gyda thafarn ger llaw yn ogystal. Mae tai preswyl yr ochr bellaf 

i’r ffordd gyhoeddus i gyfeiriad y de tra bod caeau amaethyddol agored i gyfeiriad y 

gogledd a’r gorllewin gyda chefnffordd yr A487 ymhellach draw i’r un cyfeiriad. 

Mae nifer o goed sefydledig ar dir cyfochrog Lôn Eifion i gyfeiriad y gogledd a’r 

gogledd ddwyrain. 

 

1.3        Mae’r bwriad yn golygu codi codi tŵr 'lattice' 18m o wneuthuriad dur ac wedi ei 

orffen mewn lliw llwyd i gynnwys 3 antenna ar ei ben gyda lloeren gyfathrebu. Yn 

ogystal, codir 3 cabinet safonol o amrywiol faint ger gwaelod y tŵr gyda ffens 2.1 

gwyrdd tywyll yn amgylchynu.    

 

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 B23 – MWYNDERAU - Diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol drwy 

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

warchod nodweddion cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol.  

 

POLISI B25 - DEUNYDDIAU ADEILADU - Gwarchod cymeriad gweledol trwy 

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

gymeriad ac edrychiad yr ardal leol. 

 

POLISI C3 - AIL-DDEFNYDDIO SAFLEOEDD A DDEFNYDDIWYD O’R 

BLAEN - Cymeradwyir cynigion sy’n rhoi blaenoriaeth i ailddefnyddio tir neu 

adeiladau a ddatblygwyd o’r blaen a leolir o fewn neu o gwmpas ffiniau datblygu cyn 

belled ag y bo’r safle neu’r adeilad a’r defnydd yn addas.  
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POLISI CH20 - OFFER TELATHREBU - Caniateir cynigion am offer telathrebu 

fydd angen caniatâd cynllunio os gellir cydymffurfio a chyfres o feini prawf penodol 

sydd yn ymwneud a materion gweledol, amgylcheddol ac iechyd. Dylid ceisio 

defnyddio strwythurau neu adeiladau presennol addas a dylid symud yr offer 

telathrebu o’r safle os na fydd ei angen mwyach. 

 

POLISI CH22 - RHWYDWAITH BEICIO, LLWYBRAU A HAWLIAU TRAMWY  

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

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

cynlluniau i ymestyn y rhwydwaith beicio, llwybrau a hawliau tramwy. Os na fydd 

hyn yn bosib bydd yn rhaid gwneud darpariaeth briodol i wyro’r llwybr neu i 

ddarparu llwybr newydd boddhaol.  

 

POLISI CH33 - DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD - Caniateir cynigion 

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

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

 

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 fersiwn 8 2016 

Nodyn Cyngor Technegol 19: Telathrebu 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Mae hanes cynllunio amrywiol i’r safle hwn yn ymwneud yn bennaf ynglŷn â’i 

ddefnydd fel iard lo a storio deunyddiau adeiladu. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Heb eu derbyn 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim sylw 

 

Uned Hawliau Tramwy: Heb eu derbyn 

 

Dŵr Cymru: Heb eu derbyn 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: Heb eu derbyn 

 

Y Weinyddiaeth Amddiffyn: Heb eu derbyn 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben ac ni dderbyniwyd 

llythyr  gohebiaeth fewn y cyfnod ymgynghori statudol. 
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5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

5.1 Mae gofynion polisi C3 yn cymeradwyo 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. Mae’r safle wedi ei leoli tu mewn i ffin datblygu pentref Y Groeslon ac ystyrir 

bod egwyddor y datblygiad arfaethedig yn dderbyniol gan ei fod yn gwneud defnydd 

da o ran o safle sydd eisoes wedi ei ddatblygu (Tir Llwyd) a’i fod trwy hynny yn 

cydymffurfio gyda gofynion cyffredinol polisi C3. 

 

5.2 Yn yr un modd, mae polisi CH20 yn caniatáu cynigion ar gyfer seilwaith newydd ac 

offer telathrebu yn ddarostyngedig i ystyriaeth lawn o feini prawf penodol ynghlwm 

a’r polisi yma, sef: 

 

1.  Bod y datblygiad yn defnyddio strwythurau (gan gynnwys offer telathrebu 

eraill) neu adeiladau presennol addas oni bai y gellir profi’n glir na fyddai 

hynny’n ymarferol a phriodol; 

 

2.  Na fydd graddfa, lleoliad, dyluniad ac amlygrwydd y datblygiad yn achosi 

niwed arwyddocaol i’r dirwedd, yr arfordir, bioamrywiaeth, neu ardal/ 

nodwedd hanesyddol, yn arbennig o fewn neu wrth ymyl adeiladau/ 

ardaloedd dynodedig; 

 

3.  Bod y datblygiad wedi ei ardystio i gydymffurfio â chanllawiau ICNIRP; 

 

4.  Os na fydd angen yr offer telathrebu mwyach, ei fod yn cael ei symud o’r 

safle a bod gwaith adfer priodol yn cael ei wneud. 

 

5.3 Credir fod egwyddor y datblygiad yn dderbyniol ag yn cydymffurfio gyda gofynion 

cyffredinol y polisïau uchod. 

 

Mwynderau gweledol 

5.4 Gyda’r math yma o ddatblygiad, mae’n anorfod y byddai’r strwythur arfaethedig yn 

rhannol weladwy o fannau cyhoeddus oherwydd yr angen iddo fod mewn lleoliad 

weddol agored er mwyn sicrhau y byddai’n gweithio i’w gapasiti llawn. Er hynny, 

credir yn yr achos yma fod cefn len naturiol bresennol o edrych at y safle o gyfeiriad 

y de, de-orllewin a’r de ddwyrain oherwydd presenoldeb coed aeddfed ar hyd ochrau 

Lôn Eifion sydd yn rhedeg heibio’r safle gerllaw. 

 

5.5 Er bod y safle yn ymylu a chefn gwlad agored, mae’r ardal gyfagos yn un preswyl 

gyda nifer o amrywiol dai o ran maint ag edrychiadau. Mae nifer o strwythurau main 

ag uchel yn bodoli eisoes yn yr ardal, megis polion trydan a golau stryd. 

 

5.6 O edrych at y safle o gyfeiriad y gogledd, er yn fwy agored i raddau, mae tai preswyl 

a ffurf adeiledig y pentref ar y gorwel ac felly ni chredir fod y lleoliad arfaethedig yn 

gwbl agored o safbwynt yr hyn sydd i weld oddi amgylch. Credir felly fod gofynion 

cyffredinol polisi B23 yn cael eu bodloni. 

 

5.7 Mae gorffeniad y mast mewn llwyd, sydd yn yr achos yma yn dderbyniol oherwydd 

credir y byddai yn ymdoddi yn well gyda’r gorffeniad hwn. Mae’r offer cysylltiol sef 

y cabinets a’r ffens oddi amgylch, yn ogystal yn dderbyniol oherwydd eu gorffeniad 

ac yn bennaf, oherwydd bod yr iard bresennol ar lefel tir sydd yn is na Lôn Eifion 
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gerllaw ac estron nac yn weladwy. O ran gorffeniadau, credir fod y bwriad yn 

dderbyniol o safbwynt gofynion polisi B25. 

 

5.8 Strwythur main a syml yw hwn yn y bôn, sydd yn annhebygol o gael effaith amlwg 

hir dymor ar fwynderau gweledol yr ardal leol. Credir fod y bwriad o safbwynt yr 

elfen yma yn dderbyniol ac felly yn bodloni gofynion faen yr ail faen prawf o Bolisi 

CH20 sy’n datgan na ddylai’r datblygiad gael effaith niweidiol sylweddol ar y 

dirwedd. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.9 Mae gwybodaeth wedi ei gyflwyno gyda’r cais sydd yn rhestru safleoedd eraill ger y 

pentref a ystyriwyd cyn penderfynu ar y safle yma. Gwelir fod nifer o’r rhain yn cael 

eu diystyru oherwydd effaith niweidiol posib ar fwynderau preswyl a chyffredinol o 

fewn yr ardaloedd hynny. 

 

5.10 Ni ystyrir y byddai’r bwriad yn achosi niwed arwyddocaol o safbwynt sŵn, ac na 

fyddai yn amharu ar fwynderau cyffredinol a phreswyl yr ardal gyfagos o safbwynt yr 

agwedd yma. Ni dderbyniwyd sylwadau ynglŷn ag effaith y bwriad o safbwynt 

iechyd cyhoeddus, ni chredir felly fod y bwriad yn annerbyniol o safbwynt trydydd 

maen prawf polisi CH20. 

 

5.11 Credir fod y safle yma, i ffwrdd o dai preswyl ac o fewn safle sydd eisoes wedi ei 

ddatblygu, yn lleoliad addas ar gyfer y math yma o ddatblygiad a’i fod oherwydd 

hynny yn dderbyniol o safbwynt ei effaith ar fwynderau cyffredinol a phreswyl yr 

ardal ag yn cydymffurfio yn llawn gyda gofynion polisi B23. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.12 Mae lleoliad y strwythur a’r holl offer cysylltiol ym mhen pellaf yr iard bresennol, ni 

fyddai yn amharu mewn unrhyw ffordd ar symudiadau cerbydau i mewn ac allan o’r 

safle ei hun. Er y byddai yn rhannol weladwy o ffyrdd cyhoeddus cyfagos, ni 

wrthwynebir y bwriad gan yr Uned Drafnidiaeth ac felly ni chredir fod unrhyw bryder 

o safbwynt cydymffurfio gyda gofynion polisi CH33. 

 

5.13 Mae’r safle wedi ei leoli o fewn oddeutu 5m i Lôn Eifion ar dir sydd fymryn yn is 

mewn lefel, ni chredir y byddai yn amharu mewn unrhyw ffordd amlwg ar 

ddefnyddwyr y llwybr poblogaidd yma ac felly ni fyddai yn annerbyniol o safbwynt 

gofynion polisi CH22 sydd yn gwarchod llwybrau fel hyn. 

   

  

Unrhyw ystyriaethau eraill 

 

5.14      Cyflwynwyd ymholiad cyn cyflwyno cais ynglŷn â’r datblygiad arfaethedig hwn. 

Cynhaliwyd ymgynghoriaeth gydag Uned Bioamrywiaeth y Cyngor ar y pryd, fe 

gadarnhawyd na fyddai pryder o safbwynt effaith niweidiol ar rywogaethau wedi eu 

gwarchod ac na fyddai angen cyflwyno archwiliad ecolegol i gefnogi’r cais.  

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 O ystyried yr uchod ac wedi ystyried yr holl faterion cynllunio perthnasol gan 

gynnwys polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol, ni chredir fod y bwriad i godi 

mast telathrebu fel y ceir yma yn annerbyniol a’i fod yn cydymffurfio gyda gofynion 

y polisïau perthnasol fel y nodir uchod. 
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7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau – amodau  

 

 1. Amser 

 2. Cydymffurfio gyda chynlluniau 

 3. Tynnu’r mast a’r offer cysylltiol ac adfer y tir os ydi’r defnydd yn dod i ben. 

 4. Amod lliw y mast a’r antena/lloeren 

 5. Amod lliw y cabinet a’r ffens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tud. 132



Tud. 133



Tud. 134



Tud. 135



Tud. 136



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 19/12/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 

Rhif:    9 
 

Cais Rhif: C16/1367/25/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

03/11/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Pentir 

Ward: Pentir 

 

Bwriad: Codi estyniad 4 llawr ochr, estyniad cefn ac ochr i'r is-

lawr a chreu maes parcio newydd  

  

Lleoliad: Woodlands House, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, 

LL574FA 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATAU GYDAG AMODAU 

 

Tud. 137

Eitem 5.9



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 19/12/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 
 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn yw hwn ar gyfer ymestyn yr adeilad presennol er mwyn darparu warws, 

ehangu’r swyddfeydd presennol, creu cyfleusterau cyfarfodydd ac ystafell cyfarpar er 

mwyn i’r busnes presennol ehangu ar y safle yn hytrach na ail leoli. Mae’r bwriad yn 

golygu codi estyniad ochr pedwar llawr, estyniad ochr a chefn i greu lefel islawr a 

chreu maes parcio newydd. Mae dogfennau’r cais yn dangos byddai’r cynllun yn creu 

hyd at 15 swydd newydd o fewn y busnes. 

 

1.2 Cyflwynwyd y dogfennau isod fel rhan o’r cais cynllunio : 

 Datganiad Dylunio. 

 Datganiad Trafnidiaeth. 

 Adroddiad Coed. 

 Asesiad Botanegol a Rhywogaethau a Warchodir. 

 

1.3 I’r gogledd a’r gorllewin o’r safle lleolir coedlan a adnabyddir fel Coedlan Warren  

ynghyd a neuadd ‘Masonic’, i’r gogledd-ddwyrain lleolir masnachwr adeiladu ac 

wedyn yr annedd breswyl a adnabyddir fel Capel y Graig Lodge sydd hefyd yn 

adeilad rhestredig, i’r de-ddwyrain lleolir wal restredig Stad y Faenol gyda’r 

gefnffordd A487 y tu ôl iddo, i’r de lleolir warws y ‘Bookpeople’ ac wedyn tir parc 

Stad y Faenol sy’n cynnwys  porfa agored a choedlannau. 

 

1.4 Mae safle’r cais wedi ei ddynodi o fewn Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 

(CDUG) fel Safle Cyflogaeth i’w Warchod. Mae’r safle o fewn Ardal Gwarchod y 

Dirwedd a Thirwedd Hanesyddol Gofrestredig.  Yn ychwanegol i hyn lleolir Ardal 

Gadwraeth Stad y Faenol oddeutu 400m i’r de-orllewin o ffin orllewinol safle’r cais. 

  

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

 2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

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

ARDALOEDD CADWRAETH  

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

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

yr ardal gadwraeth a’i gosodiad 

 

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

RHYNGWLADOL A CHENEDLAETHOL 

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

rywogaethau a warchodir a’u cynefinoedd oni bai y gellid cydymffurfio â chyfres o 

feini prawf sy’n anelu i ddiogelu nodweddion cydnabyddedig y safle. 

 

POLISI B22 - DYLUNIAD ADEILADAU 

Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy sicrhau fod cynigion yn cydymffurfio â 

chyfres o feini prawf sy’n anelu i ddiogelu nodweddion a chymeriad cydnabyddedig y 

dirwedd a’r amgylchedd lleol. 

 

POLISI B23 - MWYNDERAU 

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

gydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu i warchod nodweddion 

cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol.  

 

POLISI B24 - GWNEUD NEWIDIADAU AC YMESTYN ADEILAD O FEWN 

FFINIAU DATBLYGU, PENTREFI GWLEDIG A CHEFN GWLAD  

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

chyfres o feini prawf sy’n anelu i ddiogelu cymeriad a gwerth mwynderol yr ardal 

leol. 

 

POLISI B25 - DEUNYDDIAU ADEILADU 

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

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

 

POLISI 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 D1 - SAFLEOEDD CYFLOGAETH SAFON UCHEL 

Diogelu tir ac unedau ar Safleoedd Cyflogaeth Safon Uchel. Mewn achosion 

eithriadol caniatáu cyfleusterau cefnogol cyflenwol ar raddfa fach os gelir 
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cydymffurfio gyda chyfres o feini prawf yn ymwneud gyda chyfiawnhad gorbwysol; 

gymesuredd, swyddogaeth y safle dan sylw 

 

POLISI D8 - EHANGU MENTRAU PRESENNOL 

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

presennol neu fentrau eraill os gellir cydymffurfio gyda meini prawf penodol yn 

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

defnyddiau cyfagos a’i berthynas a’r gwaith presennol.   

 

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 9 (2016). 

 

Nodyn Cyngor Technegol  (NCT) 5 Cynllunio a Chadwraeth Natur (2009). 

 

NCT 12 Dylunio (2016). 

 

NCT 23 Datblygu Economaidd (2014). 

 

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

 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C03A/0828/25/LL - Adeiladu swyddfeydd, mannau parcio a thirweddu. Caniatau 

12/04/04 

 

3.2 C98A/0360/25/AM - Cais amlinellol i ddatblygu swyddfeydd. Caniatau 02/09/98 

 

3.3 C98A/0338/25/LL - Codi dau adeilad yn cynnwys gwesty, bwyty, canolfan 

cynhadledd maes parcio, mynedfa a thirlunio. Caniatau 29/07/98 

 

3.4 C97A/0464/25/CL - Adeiladu gwesty/ganolfan cynhadledd a maes parcio 

(adnewyddu caniatâd cynllunio amlinellol rhif 3/25/356E. Caniatáu 01/10/97 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  

 

Heb eu derbyn 

Uned Drafnidiaeth: 

 

Dim gwrthwynebiad. 

Cyfoeth Naturiol Cymru: 

 

Dim gwrthwynebiad 

Dŵr Cymru: 

 

Dim gwrthwynebiad – cyngor safonol. 

Trafnidiaeth Cynulliad: Dim gwrthwynebiad 

 

CADW: 

 

Dim gwrthwynebiad – dim effaith ar osodiad y parc a gerddi 

hanesyddol cofrestredig gan nad oes golygfeydd allan o’r 

parc yn gyfeiriad yma. 
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Ymddiriedolaeth Gerddi 

Hanesyddol Cymru: 

 

Heb eu derbyn. 

Uned Bioamrywiaeth / Coed: 

 

Dim gwrthwynebiad - angen amodau - cwblhau'r gwaith yn 

unol â’r adroddiad ecolegol, adroddiad coed a’r cynllun 

plannu coed. 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daw’r cyfnod hysbysebu i ben ar y 14/12/16 ond ar 

adeg paratoi’r adroddiad nid oedd unrhyw sylwadau wedi 

derbyn. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae Polisi D1 yn diogelu tir ac unedau ar Safleoedd Cyflogaeth Safon Uchel (sy’n 

cynnwys Parc Menai) ar gyfer mentrau cyflogaeth/busnesau a gynhwysir yn nosbarth 

B1. Fe ystyrir fod y bwriad yma yn cydymffurfio gyda’r polisi hwn trwy ehangu 

defnydd yr uned B1 presennol. 

 

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

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

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

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

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

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

Mae’r polisi hefyd yn cydnabod pwysigrwydd mentrau presennol i’r economi leol a 

gallant ychwanegu at hyfywedd canolfannau a phentrefi presennol. Nod y polisi yw 

hwyluso eu datblygiad a ni ddylai cynigion i ehangu, ymestyn a dwysáu beri unrhyw 

anhawster ar Safleoedd Cyflogaeth Safon Uchel neu Safleoedd Diwydiannol. 

 

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

Cymru, Pennod 7 hefyd yn adlewyrchu’r polisïau’r CDUG trwy bwysleisio dylai 

awdurdodau cynllunio lleol geisio sicrhau bod datblygiadau economaidd yn digwydd 

yn y mannau mwyaf priodol a chynaliadwy (fel safleoedd cyflogaeth safon uchel yn 

yr achos hwn) yn hytrach na rhwystro a dadlau yn erbyn datblygiadau o’r fath. Mae’r 

cyngor hefyd yn datgan, dylai awdurdodau ddelio a cheisiadau datblygu economaidd 

mewn ffordd bositif ac adeiladol. 

 

5.4 Gan ystyried y bwriad, polisïau perthnasol, y dynodiadau tir a defnydd presennol y 

safle, credir bod y bwriad fel y’i cyflwynwyd yn dderbyniol mewn egwyddor yn 

ddarostyngedig ei fod hefyd yn cydymffurfio gyda’r polisïau perthnasol eraill a 

drafodir isod. 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.5 Mae safle’r cais wedi ei leoli ar dir  tu cefn i’r adeilad presennol ac i’r ochrau. Mae 

rhannau o’r safle yn ffurfio rhan o’r cwrtil presennol ond fe fydd yr estyniad 4 llawr 

a’r maes parcio newydd yn ymestyn fewn i’r goedlan sy’n ochri’r safle. Mae’r safle 

presennol wedi ei leoli ar dir sydd ar lefel is na’r masnachwr adeiladu cyfagos, y 

lonydd stad a safle’r Bookpeople gerllaw. Er bod yr adeilad presennol yn eithaf 

swmpus fel y mae, oherwydd y topograffi a choed naturiol sy’n amgylchu’r safle nid 

yw’n amlwg o fewn y parc busnes na’r dirwedd o’i amgylch. 
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5.6 Mae’r estyniad ochr ogleddol a’r estyniad cefn yn adlewyrchiad (ar sail dyluniad, 

ffurf a deunyddiau allanol) o’r adeilad presennol. Er hynny fe fydd yr estyniad ochr 

ddeheuol o ddyluniad modern gyda defnydd o wydr, to fflat ac ystafell cyfarpar 

fychan ar ei ben. 

 

5.7 Mae’r datganiad dylunio yn esbonio rhesymeg yr estyniad trwy ddatgan fod ôl-troed 

y safle wedi ei gyfyngu gan ffiniau’r safle, coed ac anghenion parcio. Mae’r 

strwythur a gosodiad mewnol yn golygu fod yr estyniad yn gallu cael ei addasu fel 

mae anghenion y busnes yn newid. Mae’r defnydd o wydr yn uchafu’r golau naturiol 

i mewn i’r adeilad ar safle sydd wedi amgylchu gan goed. Fe fydd y gwydr yn 

ysgafnu edrychiad yr adeilad trwy adlewyrchu golau a’i amgylchoedd naturiol o’i 

gwmpas.     

 

5.8  Ni ystyrir fod yr estyniad 4 llawr sydd yn uwch na’r adeilad presennol yn estyniad 

hollol naturiol i’r adeilad presennol. Er hynny ni ystyrir bydd yr estyniad yn 

sylweddol niweidiol i’r adeilad presennol gan nad oes nodweddion pensaernïol 

arbennig i’r adeilad fyddai’n cael ei golli na’i niweidio. Nid yw’r adeilad presennol 

yn weladwy yn y dirwedd ehangach ac o ganlyniad ystyrir bydd prif effaith y 

datblygiad yn cael ei gyfyngu i fannau o fewn y parc busnes ei hun yn hytrach nag o 

olygfeydd pellach. Oherwydd uchder yr adeilad o bosib bydd rhannau uwch o’r 

adeilad i’w weld o bellter ond fe fydd hyn ymysg coed neu gyda chefndir o adeiladau 

eraill (e.e. adeilad Bookpeople) o fewn y parc busnes. 

 

5.9 Er mwyn lleihau effaith y bwriad a hefyd i liniaru’r golled o goed mae’r cais wedi 

cynnwys cynllun tirweddu ac ail blannu. Ystyrir fod hyn yn hanfodol er mwyn 

sicrhau na fydd yr estyniad newydd na’r adeilad presennol yn cael ad-drawiad 

annerbyniol ar y tirlun lleol nac ar edrychiad y parc busnes. 

 

5.10 Nodir hefyd bod y safle wedi ei leoli o fewn Ardal Gwarchod y Dirwedd fel y’i 

dynodir yn CDUG yn ogystal â bod o fewn Tirwedd Hanesyddol Gofrestredig gyda’r 

flaenoriaeth o fewn y fath ddynodiadau i ddiogelu ac i gyfoethogi nodweddion 

cadarnhaol y dirwedd a gwrthod cynigion os ydynt yn amharu’n andwyol ar 

gymeriad, edrychiad a gosodiad tirwedd hanesyddol. Gan ystyried yr asesiad uchod, 

credir na fydd y bwriad hwn yn cael effaith sylweddol nac arwyddocaol ar osodiad a 

chymeriad y rhan yma o’r tirlun hanesyddol. 

 

5.11 Mae’r bwriad hefyd wedi ei leoli yn agos i ardal gadwraeth Stad y Faenol ynghyd a 

wal ffiniol restredig gradd II y Stad sydd wedi ei leoli i’r dwyrain o safle’r cais a thŷ 

preswyl rhestredig. Er y dynodiadau statudol hyn credir na fydd unrhyw effaith 

negyddol sylweddol ar osodiad yr ardal gadwraeth na’r strwythurau rhestredig o 

ystyried topograffi, lleoliad a dyluniad yr estyniad ynghyd a’r sgrinio a’r tirweddu 

sydd yn lleihau ei ad-drawiad ar yr amgylchedd lleol. 

 

5.12 Ystyrir fod y dyluniad a deunyddiau wedi cael ei gyfiawnhau yn y datganiad dylunio 

a'i fod yn addas ar gyfer ei lleoliad ar safle cyflogaeth safon uchel ac felly yn cwrdd 

ag anghenion polisïau B3, B4, B12, B22, B23, B24, B25 o’r Cynllun Unedol 

Datblygu Gwynedd. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.13 Fel y cyfeiriwyd ato uchod lleolir yr estyniad o fewn safle sydd wedi ei ddynodi’n 

benodol ar gyfer defnydd diwydiannol/masnachol o safon uchel ac mae’r rhan yma o 

Barc Menai eisoes wedi cael ei ddatblygu ar gyfer y fath yma o ddefnydd. Lleolir yr 
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annedd breswyl agosaf oddeutu 100m i’r dwyrain  gyda choedlan ac adeilad 

masnachwr adeiladu wedi eu lleoli rhyngddynt. 

 

5.14 Gan fod defnydd busnes/gwaith eisoes wedi cael ei sefydlu ar y safle a chan ystyried 

lleoliad yr estyniad yng nghefn ac ochr yr adeilad presennol credir na fydd 

mwynderau preswyl a chyffredinol deiliaid yr eiddo hwn yn mynd i’w cael eu 

tanseilio’n sylweddol pe caniateir y cais yma. Credir na fydd y bwriad yn creu 

cynnydd sylweddol mewn trafnidiaeth/symudiadau i mewn ac allan o’r safle a 

fyddai’n achosi effaith andwyol ar fwynderau preswyl yr eiddo. 

 

5.15 Ystyrir hefyd, wrth ddarparu’r adroddiad hwn, nad oes unrhyw ymateb wedi ei 

dderbyn hyd yn hyn gan y cyhoedd i’r bwriad fel y’i cyflwynwyd yn ystod y cyfnod 

hysbysu statudol.  Credir bod y bwriad, felly, yn dderbyniol ar sail gofynion Polisi 

B23 o GDUG.    

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.16 Mae polisi CH33 o’r Cynllun Datblygu Unedol yn sicrhau diogelwch ar ffyrdd a 

strydoedd ac mae’n caniatáu 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 polisi CH36 yn ymwneud a chyfleusterau 

parcio preifat.  Fe fydd y bwriad yn darparu maes parcio newydd fel rhan o’r bwriad 

gyda 10 llecyn parcio newydd a dderbyniwyd datganiad trafnidiaeth fel rhan o’r cais 

er mwyn asesu effaith tebygol y datblygiad. Ar sail y wybodaeth a dderbyniwyd nid 

oedd gan yr Uned Drafnidiaeth nac uned Cefnffyrdd Llywodraeth Cymru unrhyw 

wrthwynebiad i’r bwriad. Ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio gyda holl ofynion 

polisi CH33 a CH36 o’r Cynllun Datblygu Unedol. 

 

Materion bioamrywiaeth a choed 

 

5.17 Mae polisi B20 o’r CDU yn diogelu rhywogaethau a’u cynefinoedd sy’n bwysig yn 

rhyngwladol, ac mae’n 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. 

 

5.18 Fe fydd y bwriad yn golygu colled o rhan o’r coedlan presennol i ochor deheuol y 

safle er mwyn  codi’r estyniad a darparu maes parcio newydd. Derbyniwyd adroddiad 

coed ac adroddiad botanegol a rhywogaethau a warchodir ar gyfer y safle. Ni oedd 

gan yr Uned Bioamrywiaeth gwrthwynebiad i’r bwriad os ydi’r mesurau yn yr 

adroddiad ecolegol a’r adroddiad coed yn cael eu dilyn a fod y cynllun plannu yn cael 

ei weithredu. Ystyrir felly, gydag amodau fod y bwriad yn cydymffurfio gyda 

gofynion polisi B20 o’r CDU. 

 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Mae safle’r cais wedi ei ddynodi o fewn Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 

(CDUG) fel Safle Cyflogaeth i’w Warchod. Mae’r polisïau lleol a cenedlaethol yn 

cydnabod pwysigrwydd mentrau presennol i’r economi leol a gallant ychwanegu at 

hyfywedd canolfannau a phentrefi presennol. Nod y polisïau yw hwyluso  datblygiad 

ac yn gyffredinol ni ddylai cynigion i ehangu, ymestyn a dwysáu busnesau presennol 

fod yn broblemus ar Safleoedd Cyflogaeth Safon Uchel neu Safleoedd Diwydiannol. 
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6.2 O ystyried yr uchod ac wedi rhoi ystyriaeth lawn i’r holl faterion cynllunio 

perthnasol a’r sylwadau a dderbyniwyd, fe gredir fod y bwriad yma yn dderbyniol a’i 

fod yn cydymffurfio gyda gofynion polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol. 

 

7. Argymhelliad: 

 

 Caniatau – amodau  

 

 1. Amser 

 2. Yn unol â’r amodau. 

 3. Deunyddiau 

 4. Amodau Bioamrywiaeth - cwblhau'r gwaith yn unol â’r adroddiad ecolegol,  

 adroddiad coed a’r cynllun plannu coed. 

 5. Cwblhau'r maes parcio newydd cyn defnyddio’r estyniad. 
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