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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 
 

 

 Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb 
 

 

2.   DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 

 

 Derbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.  

3.   MATERION BRYS 
 

 

 Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu 

hystyried. 

 

4.   COFNODION 
 

 7 - 13 

 Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor 
hwn a gynhaliwyd 16 Mai 2016 fel rhai cywir    
 

 

5.   CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO 
 

 

 I gyflwyno adroddiad y Pennaeth Adran Rheoleiddio 
 

 

5.1.  CAIS RHIF  C14/1228/14/LL - PARCIA BACH, FFORDD 
BANGOR, CAERNARFON 

 

14 - 28 

 Addasu rhan o'r adeilad amaethyddol presennol ar gyfer 11 cybiau cwn 
ynghyd â lleoli tanc storio carthion gerllaw 
 
AELOD LLEOL: CYNGHORYDD IOAN CEREDIG THOMAS 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.2.  CAIS RHIF C16/0149/15/LL - TIR YNG NGHEFN 3, STRYD 
NEWTON, LLANBERIS 

 

29 - 44 

 Codi annedd deulawr gyda tair llofft 
 
AELOD LLEOL: CYNGHORYDD TREVOR EDWARDS 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.3.  CAIS RHIF  C16/0292/35/LL - TIR GYFERBYN GWESTY 
GEORGE IV, STRYD FAWR, CRICIETH 

 

45 - 56 

 Cais i newid amod 3 o ganiatad cynllunio C13/0028/35/AM er mwyn 
ymestyn yr amser a roddwyd i gyflwyno'r materion a gadwyd yn ôl. 
 
AELOD LLEOL: CYNGHORYDD EIRWYN WILLIAMS 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 

 

https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C14/1228/14/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=540442%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1579613%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=540442%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/0149/15/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=544252%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1589177%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=544252%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/0292/35/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=544254%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1589179%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=544254%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2


 

 

5.4.  CAIS RHIF C16/0310/46/LL - PENCLAWDD, LLANGWNNADL, 
PWLLHELI 

 

57 - 68 

 Estyniad i safle carafanau teithiol yn cynnwys ymestyn tir a chynyddu nifer 
o 8 i 22 uned deithiol ynghyd a chodi bloc cyfleusterau newydd. 
 
AELOD LLEOL: CYNGHORYDD SIMON GLYN 
 

Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.5.  CAIS RHIF  C16/0337/17/LL - YSGOL GYNRADD BRON Y FOEL, 
Y FRON, CAERNARFON 

 

69 - 88 

 Cais ar gyfer newid defnydd, estynnu a gwneud newidiadau allanol sy'n 
cynnwys gosod paneli solar o'r cyn Ysgol Gynradd i greu Canolfan 
Gymunedol, hostel/bunkhouse 16 gwely, caffi, siop, ardal newid allanol, 
ystafelloedd cyfarfod /uned deori busnes ac ystafell driniaeth. 
 
AELOD LLEOL: CYNGHORYDD DILWYN LLOYD 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.6.  CAIS RHIF C16/0371/14/LL - FFERM HENDY, FFORDD PANT, 
CAERNARFON 

 

89 - 99 

 Codi sied amaethyddol ar gyfer gwartheg godro ynghyd a bae silwair. 
 
AELODAU LLEOL:  CYNGHORYDD ENDAF COOKE 
                                  CYNGHORYDD W. ROY OWEN 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.7.  CAIS RHIF  C16/0375/42/LL - RHANDIROEDD NEFYN, STRYD 
FAWR, NEFYN 

 

100 - 115 

 Cais diwygiedig - Adeiladu 4 byngalo dwy ystafell wely a man chwarae. 
 
AELOD LLEOL: CYNGHORYDD GRUFFYDD WILLIAMS 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.8.  CAIS RHIF  C16/0399/17/LL - CAE YMRYSON, CARMEL, 
CAERNARFON 

 

116 - 122 

 Cais ar gyfer codi modurdy. 
 
AELOD LLEOL: CYNGHORYDD DILWYN LLOYD 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 

 

https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/0310/46/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=544260%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1589185%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=544260%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/0337/17/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=544261%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1589188%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=544261%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/0371/14/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=544262%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1589191%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=544262%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/0375/42/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=544264%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1589193%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=544264%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/0399/17/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=544265%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1589194%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=544265%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2


 

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

 

  123 - 130 

 Cais ôl-weithredol i gadw pontwn o fewn y cei. 
 
AELOD LLEOL: SEDD WAG 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

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

131 - 138 

 Cais ôl-weithredol i gadw pontwn o fewn y cei. 
 
AELOD LLEOL: SEDD WAG 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.11.  CAIS RHIF C15/1358/42/LL - FFERM PORTHDINLLAEN, MORFA 
NEFYN 
 

139 - 156 

 Gwelliannau i safle carafannau teithiol sy’n cynnwys cynnyddu nifer o 
unedau o 36 i 60, creu 61 llawr caled, ail leoli man chwarae a chreu man 
chwarae newydd, cysylltiadau gwasanaethau, dymchwel bloc cyfleusterau a 
chodi adeilad cyfleusterau newydd i gynnwys siop, creu ffordd fewnol a 
safle parcio, lleoli carafan rheolwr a gwaith tirlunio 
 
AELOD LLEOL: CYNGHORYDD SIAN WYN HUGHES 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

 
 
 
 
 

https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C15/0808/20/LL&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=508358%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1492994%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=508358%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C15/0807/20/CR&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=508372%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1493014%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=508372%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C15/1358/42/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=544488%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1589672%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=544488%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
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PWYLLGOR CYNLLUNIO 16/5/16 
 

 
Yn bresennol:   
 
Y Cynghorwyr:    Elwyn Edwards, Simon Glyn, Gwen Griffith, Anne Lloyd Jones, Eric Merfyn 
Jones, June Marshall, Michael Sol Owen, W. Tudor Owen, John Pughe Roberts, Eirwyn Williams, 
Gruffydd Williams, Owain Williams (Eilydd) ac Eurig Wyn. 
 
Eraill a wahoddwyd: Y Cynghorydd Ioan Ceredig Thomas  (Aelod lleol). 
 
Hefyd yn bresennol: Gareth Jones (Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio), Cara Owen (Rheolwr 
Rheolaeth Datblygu), Idwal Williams (Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu),  Rhun ap Gareth 
(Uwch Gyfreithiwr), Gareth Roberts (Uwch Beiriannydd Rheolaeth Datblygu) a Glynda O’Brien 
(Swyddog Cefnogi Aelodau a Chraffu). 
 
Ymddiheuriadau: Y Cynghorwyr Endaf Cooke, Hefin Williams a Sian Gwenllian (Aelod lleol)  
 
1. ETHOL CADEIRYDD 
 

Penderfynwyd: Ethol y Cynghorydd Anne Lloyd Jones yn Gadeirydd i’r pwyllgor hwn 
am y flwyddyn 2016/17. 

 
Diolchodd i’w chyd-aelodau am y fraint o gael cadeirio’r Pwyllgor hwn a chymryd y cyfle i 
ddiolch i’r cyn Gadeirydd, y Cynghorydd Michael Sol Owen am ei waith trylwyr dros y ddwy 
flynedd diwethaf. 

 
Cymerodd y Cynghorydd Michael Sol Owen y cyfle i ddiolch i’r Aelodau, Swyddogion, 
Cofnodwyr, Cyfreithiwr a’r Cyfieithwyr am eu gwaith i’r Pwyllgor Cynllunio, gan nodi bod yr 
Adran Cynllunio yn ymdrin ag oddeutu 1,200 o geisiadau a dim ond canran fechan iawn 
sydd yn cael eu cyflwyno er ystyriaeth y Pwyllgor. 

 
2. ETHOL IS-GADEIRYDD 
 

Penderfynwyd: Ethol y Cynghorydd Elwyn Edwards yn Is-gadeirydd i’r pwyllgor hwn 
am y flwyddyn 2016/17. 

 
3.   DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 
(a) Datganodd yr  aelod canlynol fuddiant personol mewn perthynas â’r eitem a nodir isod: 

 

 Y Cynghorydd Ioan C. Thomas (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 7.3 ar y rhaglen (cais cynllunio rhif C16/239/14/LL – Galeri Doc Victoria, 
Caernarfon, oherwydd ei fod yn Gyfarwyddwr ar Galeri. 

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

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

nodir: 
 

 Y Cynghorydd John Wyn Williams (a oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 7.1 (cais cynllunio rhif C14/1110/20/LL)  

Tud. 7

Eitem 4.
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 Y Cynghorydd Ioan Ceredig Thomas, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), 
yn eitem 7.2 a 7.3 ar y rhaglen, (ceisiadau cynllunio rhifau C14/1228/14/LL a 
C16/239/14/LL) 

 Y Cynghorydd Anne Lloyd Jones, (a oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 7.4 ar y rhaglen, (cais rhif C16/0265/09/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. 

 
4. COFNODION 
 

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod blaenorol y pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 25 
Ebrill  2016, fel rhai cywir.   
 

5. CEISIADAU CYNLLUNIO 
 

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

  
1. Cais rhif C14/1110/20/LL – Oaklands, Penybryn, Y Felinheli 
 
 Codi 4 tŷ tair ystafell wely, un ohonynt i fod yn dy fforddiadwy. 
 
(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais,  gan nodi bod y safle wedi 

ei leoli o fewn ffin datblygu’r pentref gyda 2 eiddo ar wahân eisoes wedi eu caniatáu ar ran 
blaen o’r safle. Nodwyd bod y safle yn hir a chul gyda llwybr Lôn Las Menai yn rhedeg ar 
hyd ochr y safle. Tynnwyd sylw at y polisïau perthnasol ynghyd a’r sylwadau hwyr a 
dderbyniwyd yn datgan yr angen am gynllun diwygiedig o’r man troi siâp “T” ar ben y stad.  
Yn wreiddiol ystyriwyd bod angen i 2 o’r tai fod ar gyfer angen fforddiadwy ynghyd a 
chyfraniad addysgol ar gyfer 2 ddisgybl ychwanegol yn yr ysgol leol.  Fodd bynnag, yn dilyn 
derbyn barn Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd o hyfywdra darparu cyfraniad addysgol a 
chynnig 2 uned fforddiadwy, ystyrir y byddai’r risg o’r datblygiad yn anhyfyw.  Yn seiliedig ar 
yr uchod, ystyrir bod darpariaeth o un tŷ fforddiadwy fel rhan o’r cynllun yn dderbyniol er 
mwyn sicrhau elfen fforddiadwy a bod y datblygiad yn hyfyw.  Ni ystyrir bod y bwriad yn 
debygol o achosi goredrych sylweddol nac ychwaith ei fod yn anghyson gyda phatrwm 
datblygu’r ardal ac yn addas o ran ei leoliad, ei ddyluniad a’i faint. O safbwynt materion 
bioamrywiaeth, yn dilyn trafodaethau ac yn seiliedig ar leihau’r nifer o dai oedd yn destun y 
cais gwreiddiol o 5 i 4 a thrwy newid eu lleoliadau, ystyrir bod y bwriad yn cydymffurfio a 
pholisïau perthnasol. Argymhelliad y swyddogion cynllunio ydoedd dirprwyo’r hawl i 
ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i gwblhau Cyrundeb 106 er mwyn sicrhau fod un ty yn 
fforddiadwy ar gyfer angen lleol ac yn unol â’r amodau a nodir yn yr adroddiad. 

 
(b) Yn manteisio ar yr hawl i siarad, nododd cynrychiolydd yr ymgeisydd y prif bwyntiau isod: 
 

 bod y broses wedi bod yn hir gyda'r cais wedi ei gyflwyno ers bron i ddwy flynedd  

 bod y dyluniad gwreiddiol yn golygu 5 tŷ tri llawr fel y rhai sydd eisoes wedi eu 
caniatáu i aelodau o’r teulu 

 derbyniwyd sylwadau gan y Swyddog Bioamrywiaeth ynglŷn â phryder am y coetir 
cyfagos ac yn dilyn trafodaethau pellach bu’n rhaid lleihau’r nifer o dai i 4 a newid 
eu lleoliad i warchod y coed ynghyd ag amod bod coed i’w plannu ar blot rhif 5 yn 
wreiddiol 

Tud. 8
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 golygai hyn bod y drws wedi cau ar unrhyw obaith i adeiladu pumed tŷ er 
cynigiwyd i blannu coed ar safle arall 

 oherwydd yr angen i symud y tai nid oedd tai tri llawr yn gweddu i’r lleoliad ac fe 
ail-ddyluniwyd y cais yn unol â’r gofynion drwy wario’n sylweddol ar gynlluniau 
diwygiedig er mwyn bodloni’r angen am dai fforddiadwy 

 apeliwyd ar y pwyllgor i gefnogi’r cais  
 

(c) Nododd y Cynghorydd John Wyn Williams (a oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn ac 
yn cynrychioli’r aelod lleol gan ei bod wedi datgan diddordeb) ei fod yn gefnogol i’r cais ac 
yn derbyn bod llawer o drafodaethau wedi digwydd a bellach wedi cyrraedd at gyfaddawd 
a oedd orau i bawb o safbwynt hyfywdra’r datblygiad a thai fforddiadwy.   

 

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

(d) Yn ystod y drafodaeth ddilynol, nodwyd y pwyntiau canlynol: 
 

(i) Mewn ymateb i ymholiad o safbwynt cyfraniad ariannol i’r ysgol, nododd y Rheolwr 
Rheolaeth Datblygu bod fformiwla penodol wedi ei nodi yn y CCA perthnasol ac fod 
ffigwr cenedlaethol o oddeutu £12,000 wedi cael ei osod fel cyfraniad addysgol ar 
gyfer pob plentyn fyddai’n debygol o ddeillio o ddatblygiad a ble nad oes capasiti ar 
gael o fewn yr ysgol ar eu cyfer.  Yng nghyswllt y cais gerbron, esboniwyd y byddai’r 
datblygiad yn golygu 2 ddisgybl ychwanegol i’r ysgol leol ac yn unol â Chanllaw 
Cynllunio Atodol: Ymrwymiad Cynllunio sy’n datgan bod y Cyngor yn awyddus i 
beidio peryglu hyfywdra cynlluniau datblygu trwy anelu am ormod o gyfraniadau gan 
ddatblygwyr. Yn yr achos hwn felly daethpwyd i gytundeb mai darpariaeth o 1 uned 
fforddiadwy ddylid cael blaenoriaeth. Yng nghyd-destun ardaloedd eraill, byddai’n 
angenrheidiol asesu os oes lle ar gael yn yr ysgol sy’n lleol i’r datblygiadau.  
Ychwanegodd yr Uwch Gyfreithiwr, bod yn rhaid ymdrin â’r cyfraniadau addysgol i’r 
ysgol lle mae effaith uniongyrchol y datblygiadau ar yr ysgol leol  ac ni fyddai’n 
bosibl, yn gyfreithiol, i ofyn am gyfraniad yn seiliedig ar ganran gwerth unrhyw 
ddatblygiadau.   

(ii) Pryder gan aelod bod tueddiad gan swyddogion cynllunio i wrthod ceisiadau a 
gyflwynir gan ymgeiswyr yn fuan yn y trafodaethau yn hytrach nag esbonio bod cais 
yn groes i ganllawiau ac yn sgil hyn bod prosesu ceisiadau yn mynd yn hir ac yn 
creu rhwystredigaeth i ymgeiswyr.  Roedd yr aelod yn synhwyro o’r cais gerbron y 
byddai caniatâd i 5 ty wedi gweddu hefo patrwm tai eraill a adeiladwyd ac yn 
caniatáu mwy o dai fforddiadwy.   

(iii) Mewn ymateb i’r uchod, esboniodd yr Uwch  Reolwr Gwasanaeth Cynllunio bod y 
swyddogion cynllunio yn cynnig barn broffesiynol gorau bosibl i ymgeiswyr yn 
seiliedig ar y polisïau cynllunio perthnasol. O safbwynt y cais gerbron, roedd 
trafodaethau yn seiliedig ar safle anodd yng nghyd-destun materion bioamrywiaeth, 
a.y.b. a chyrhaeddwyd yn y pen draw ar benderfyniad i’w ganiatáu yn unol â 
thrafodaeth gyda’r ymgeisydd. Eglurwyd ymhellach mai mater i ymgeiswyr yw 
cyflwyno ceisiadau ond bod swyddogion cynllunio yn ceisio rhoi'r cyngor proffesiynol 
gorau fel bo ymgeiswyr ddim yn gwastraffu arian ac mewn gwell sefyllfa i fedru 
ymdrin â’r cais. 

 

PENDERFYNWYD: Dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio i ganiatáu’r cais yn  
ddarostyngedig i arwyddo Cytundeb 106 i sicrhau fod un o’r tai yn dy fforddiadwy ar  
gyfer angen lleol, derbyn cynllun diwygiedig o’r man troi siâp “T” ar ben y stad, ac i 

amodau perthnasol yn ymwneud â: 
 

1. 5 mlynedd 
2. Unol a chynlluniau 
3. To llechi 
4. Dwr Cymru 
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5. Priffyrdd (parcio a datganiad dull adeiladu) 
6. Cynllun plannu/gwella bioamrywiaeth i ddigolledu ac i sicrhau fod y man yma yn 

cael ei gadw ar gyfer gwerth Bioamrywiaeth. 
7. Diogelu llwybr cyhoeddus 
8. Tynnu hawliau dirprwyedig 
9. deunyddiau i’w cytuno 

 
2.  Cais rhif C14/1228/14/LL – Parcia Bach, Bangor Road, Caernarfon 
 
(a)  Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais o addasu rhan o’r 

adeilad amaethyddol presennol ar gyfer 11 cybiau cwn ynghyd a lleoli tanc storio carthion 
gerllaw, ac yn cynnwys creu uned arwahanu i gadw cwn pe byddent yn dioddef o haint neu 
salwch ynghyd a lolfa/swyddfa ac ystafell paratoi bwyd.  Lleolir y safle ar gyrion gorllewinol 
Caernarfon mewn ardal rhannol wledig sy’n cynnwys anheddau preswyl wedi eu lleoli ar 
wasgar i’r gogledd, gorllewin ac i’r de-ddwyrain o safle’r cais.  Cyfeiriwyd at y polisïau 
cynllunio perthnasol a’r ymgynghoriadau cyhoeddus.  Nodwyd bod yr egwyddor yn seiliedig 
ar bolisi D10 o CDUG i greu amrywiaeth o gyfleoedd cyflogaeth yn lleol drwy drosi 
adeiladau ar gyfer defnyddiau masnachol a diwydiannol.  Ymhelaethwyd ar y bwriad o 
safbwynt mwynderau gweledol, mwynderau cyffredinol a phreswyl ac yn benodol effaith 
sŵn ac aflonyddwch ar fwynderau trigolion cyfagos,  ynghyd a materion trafnidiaeth a 
mynediad. Tynnwyd sylw bod yr ymgeisydd wedi cyflwyno gwybodaeth ychwanegol gyda’r 
cais i liniaru unrhyw effaith trafnidiaeth gyda’r bwriad o gasglu’r cwn i leihau cynnydd yn y 
drafnidiaeth i mewn ac allan o’r safle.  Byddai unrhyw fynediad i’r safle gan y cyhoedd / 
perchnogion yn eithriad a thrwy wahoddiad yn unig (rhwng 3.00 a 6.00 p.m. ar ddydd Sul. 
Mewn ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus a’r gwrthwynebiadau a dderbyniwyd am nifer o 
resymau, ystyrir nad oedd unrhyw fater yn gorbwyso’r ystyriaethau polisi a bod y bwriad yn 
dderbyniol ac yn cydymffurfio a’r polisïau a chanllawiau cynllunio lleol a chenedlaethol 
perthnasol.  Argymhelliad y swyddogion cynllunio ydoedd caniatáu’r cais yn unol ag 
amodau fel amlinellir yn yr adroddiad. 
 

(b) Nododd yr aelod lleol (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn)  
 

 cydnabyddai bod angen i arall gyfeirio ac edrych am opsiynau eraill gyda’r 
weledigaeth yn cynnig darpariaeth newydd o safon uchel  

 bod y safle yn agored ar gyrion Caernarfon ac yn denu cryn dipyn o fywyd gwyllt a’i 
fod yn encil tawel 

 cyfeiriwyd at y gwrthwynebiadau gan berchnogion y tai cyfagos a oedd yn cynnwys 
yn bennaf bryderon am y sŵn, ac nad oedd canllawiau ar ofynion trwyddedu cybiau  
masnachol 

 bod y lleoliad yn agos i dai a’r risg o greu aflonyddwch i’r trigolion cyfagos  

 ansicrwydd am y nifer o gwn ar y safle a phryder o gwn yn dianc 

 yr effaith ar gynaladwyedd llety gwely a brecwast  cyfagos 

 dim son am eiddo o’r enw ‘Stablau o fewn yr adroddiad 

 awgrymwyd i’r Pwyllgor ymweld â’r safle a rhoi ystyriaeth bryd hynny i bryderon y 
gwrthwynebwyr sef yn benodol sŵn a mwynderau, y fynedfa, peipen cyflenwad dwr, 
llifogydd, a thrwyddedu cybiau llety masnachol.           

 
(c) Cynigwyd ac eiliwyd i’r Pwyllgor Cynllunio ymweld â’r safle. 
 
(ch)  Yn ystod y drafodaeth ddilynol, amlygwyd y pwyntiau canlynol gan aelodau unigol: 

                                       

 Cytunwyd a phryderon y gwrthwynebwyr a phe byddai’r fenter yn llwyddiannus 
efallai y byddai cais pellach i gadw mwy o gwn a fyddai yn ei dro yn creu mwy o sŵn 
ac aflonyddwch i’r tai cyfagos 

 Y byddai’n fanteisiol i’r cybiau wynebu’r de yn hytrach na’r gogledd i liniaru’r sŵn 
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 Pryder ynglŷn â’r amod a gynigir gan yr ymgeisydd o gasglu’r cwn a gwahardd 
ymwelwyr o ystyried efallai y byddai perchnogion cwn angen ymweld â’r safle cyn 
ymrwymo i’w cwn fynd yno 

 Pryder ynglŷn â’r fynedfa o ystyried cynnydd yn y drafnidiaeth i’r safle 

 Y byddai’n fanteisiol i wahodd swyddog priodol o Adran Gwarchod y Cyhoedd i’r 
Pwyllgor Cynllunio pan drafodir y cais i ymateb i bryderon ynglŷn â swn ac 
aflonyddwch i drigolion cyfagos 

 
 PENDERFYNWYD:  Gohirio gwneud penderfyniad ar y cais a gofyn i’r Uwch 

Reolwr Gwasanaeth Cynllunio drefnu: 
 

(i) i’r Pwyllgor Cynllunio ymweld â’r safle 
(ii) gwahodd swyddog priodol o Adran Gwarchod y Cyhoedd i’r Pwyllgor 

Cynllunio pan drafodir y cais i ymateb i bryderon ynglŷn â swn.   
 
3. Cais rhif C16/239/14/LL – Galeri, Doc Victoria, Caernarfon  
 

Codi estyniad tri llawr blaen er mwyn darparu 2 sgrin sinema, derbynfa, swyddfeydd a 
chyfleusterau manwerthu. 

 
(a)  Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi y byddai 

edrychiadau allanol yr estyniad yn gymysg o ddeunyddiau gydag edrychiad diwydiannol 
iddynt ac wedi eu dewis gan gymryd i ystyriaeth lleoliad agored y safle i heli’r môr ynghyd 
a’r amcan i greu adeilad sy’n adlewyrchu hanes diwydiannol y rhan yma o’r dref.  
Cyfeiriwyd at y polisïau cynllunio perthnasol.  Ystyrir bod y bwriad o ymestyn yr adeilad 
presennol yn dderbyniol mewn egwyddor ac o safbwynt mwynderau gweledol ni chredir y 
byddai'n creu strwythur anghydnaws yn y strydlun.  Ni fyddai ychwaith yn cael ardrawiad 
sylweddol nac arwyddocaol ar fwynderau’r trigolion / defnyddwyr cyfagos.  O safbwynt 
materion trafnidiaeth cyflwynwyd cynllun diwygiedig parthed yr encilfa a chyfeiriwyd at 
ddatganiad gan yr Uned Drafnidiaeth ar y ffurflen sylwadau hwyr nad oedd ganddynt 
wrthwynebiad i’r cynllun diwygiedig sy’n lleihau’r encilfa ar gyfer un bws yn unig.  Tynnwyd 
sylw bod Polisi CH36 yn datgan gwrthod datblygiadau os na ddarperir lle i barcio cerbydau 
oddi ar y stryd ond yr achos hwn credir (er gwaethaf bod 4 llecyn parcio yn cael eu colli) 
bod hygyrchedd y safle parthed gwasanaeth cludiant cyhoeddus a pha mor rhwydd yw hi i 
gerdded ac i feicio i’r safle ynghyd a pha mor agos ydyw at fannau parcio cyhoeddus yn 
digolledu’r 4 man parcio.  Yn seiliedig ar yr holl ystyriaethau roedd y swyddogion cynllunio 
o’r farn bod y bwriad yn dderbyniol ar sail egwyddor, graddfa, lleoliad, dyluniad, ffurf, 
deunyddiau, diogelwch ffyrdd, mwynderau gweledol a phreswyl ac yn sgil hyn yn argymell 
caniatáu’r bwriad. 

 
(b)    Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais. 
 
(c)   Yn ystod y drafodaeth ddilynol, amlygwyd y pwyntiau canlynol gan aelodau unigol: 
 

 tra’n gefnogol i’r cais, hyderir y byddai’r ddarpariaeth yn cael fwy o ddefnydd na’r 
sinema sydd yn bodoli’n barod yn yr adeilad ac na fydd yn segur o ystyried bod pobl 
yn teithio i Landudno i’r sinema 

 bod siawns i achub y blaen ar drefi eraill ac y dylid bod yn flaengar mewn 
hysbysebu a gwerthu’r diwydiant ffilmiau yn effeithiol  

 bod y parcio yn peri pryder yn enwedig yn dilyn dyfodiad syrjeri’r meddygon i’r 
cyffiniau ac efallai y byddai modd i’r Cyngor fedru agor maes parcio aml-lawr staff y 
Cyngor sydd wedi ei leoli gerllaw at ddefnydd parcio pan nad mewn defnydd gan 
aelodau staff y Cyngor 

 nad oedd 4 llecyn parcio yn hyfyw ac y dylid cael o leiaf 100 o fannau parcio i 
ddatblygiad o’r fath 
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 teimlwyd nad oedd y deunyddiau a ddefnyddir yn gynaliadwy o ystyried lleoliad yr 
adeilad  

 croesawyd y dyluniad fel un gwahanol a chyffrous a’i fod yn gweddu i Doc Victoria o 
ystyried yr hanes diwydiannol i’r ardal 

 nad oedd cilfan i un bws yn ddigonol ac oni ddylid lleihau mannau parcio eraill 

 pryder ynglyn a nifer o lefydd parcio i’r anabl a gofynnwyd bod mannau digonol yn 
cael eu darparu 

 y dylid bod yn ymwybodol o anghenion unigolion sy’n dioddef o ddementia o 
safbwynt gorffeniad y lloriau tu fewn i’r adeilad 

 pryder bod yr adeilad yn amddifadu’r golygfeydd  
 
(ch)    Mewn ymateb i’r pryderon amlygwyd uchod, esboniodd y swyddogion fel a ganlyn: 
  

 o safbwynt parcio, bod tri maes parcio cyhoeddus o fewn pellter cerdded i’r adeilad 
a bod potensial i agor maes parcio staff y Cyngor ar ôl 6.00 p.m.  

 y byddai 2 gilfan bws yn amharu ar welededd y fynedfa 

 bod y cynllun yn dangos 2 safle parcio i’r anabl ond byddai modd i’r Uwch 
Beiriannydd Rheolaeth Datblygu drafod ymhellach gyda’r ymgeisydd ar gyfer mwy o 
ddarpariaeth parcio i’r anabl wrth y drws ffrynt 

 mai ar yr ochr ddwyreiniol fyddai’r datblygiad ac felly ddim yn amharu ar y 
golygfeydd 

  
 PENDERFYNWYD: Yn unfrydol, caniatáu’r cais yn ddarostyngedig i amodau 

perthnasol yn ymwneud â:- 
  
 1. 5 mlynedd. 
 2. Yn unol â’r cynlluniau. 
 3. Amod Dwr Cymru parthed gwaredu dŵr hwyneb o’r safle. 
 4. Amodau priffyrdd. 
 5. Deunyddiau allanol i’w cytuno. 
 
4. Cais Rhif C16/0265/09/LL – 14 College Green, Tywyn   

 
  Bu i’r Is-gadeirydd cymryd y gadair ar gyfer y cais hwn er mwyn caniatáu i’r 

Cadeirydd annerch y Pwyllgor fel Aelod lleol. 
 

Newid defnydd o siop (A1) i fwyd a diod (A3) ynghyd ag estyniad uned echdynnu a 
newidiadau i gefn yr eiddo.    

 
(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi mai’r bwriad 

ydoedd newid defnydd o siop sydd wedi bod yn wag ers peth amser i ddefnydd gwerthu 
bwyd a diod. Noda’r cais mai bwyty fydd y bwriad gyda’r bwriad o werthu bwyd poeth i’w 
gario allan yn ogystal. Golyga’r cais newidiadau allanol i gynnwys estyniad ar gyfer 
darpariaeth toiledau cwsmeriaid. Yn ogystal, bwriedir gosod ffliw echdynnu ar ddrychiad 
cefn yr eiddo, a blaen siop newydd ar y drychiad blaen.  Tynnwyd sylw bod y safle o fewn 
ffin datblygu Tywyn ac o fewn ardal gyda chymysgedd o ddefnyddiau sydd yn cynnwys tai 
preswyl, siopau, llefydd bwyta, tafarn a busnesau eraill.  Cyfeiriwyd at grynodeb o’r polisïau 
perthnasol o fewn yr adroddiad a derbyniwyd sylwadau hwyr gan Uned Gwarchod y 
Cyhoedd am fwy o wybodaeth ynglyn a’r uned echdynnu. Derbyniwyd deiseb gan fusnesau 
a thrigolion lleol yn gwrthwynebu’r cais am ‘run  rhesymau a gyfeirir atynt yn yr adroddiad.  
Noda’r adroddiad gyflwr gwael yr adeilad a’r cyfnod a fu yn wag.   O ystyried bod yr ardal o 
fewn canol tref ddiffiniedig Tywyn mor hir a bod y safle ar y cyrion ni ystyrir y byddai’r 
bwriad yn tanseilio swyddogaethau manwerthu'r dref.  Ni ystyrir ychwaith y byddai’r bwriad 
yn arwain at effaith annerbyniol ychwanegol o safbwynt swn, arogl nac ysbwriel.  Nodwyd y 
dylid cytuno ar fanylion yr uned echdynnu a’i gweithredu cyn i’r defnydd gychwyn.  
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Cyfeiriwyd at apeliadau diweddar a’r farn gan yr Arolygydd bod well cael defnydd o eiddo 
na siop wag sy’n dirywio ac o ganlyniad yn cael effaith o fewn tref.  O safbwynt mwynderau 
cyffredinol a phreswyl ni ystyrir y byddai’r bwriad yn ychwanegu at neu greu crynhoad 
annerbyniol o’r math yma o ddefnydd a’i fod yn achosi effaith andwyol ar yr ardal.  Ni ystyrir 
y byddai’r estyniad unllawr bychan i gefn yr eiddo yn cael effaith andwyol ar fwynderau 
trigolion eiddo cyfagos ac felly ystyrir bod y bwriad yn cydymffurfio a holl ofynion y polisi 
perthnasol. Fe fyddir yn gosod amodau ynglyn ag oriau agor yn ogystal ag uned echdynnu 
pe caniateir y cais.  Argymhellir i ddirprwyo’r hawl i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i 
dderbyn mwy o wybodaeth gan Uned Gwarchod y Cyhoedd ynglyn a’r offer echdynnu ac yn 
unol â’r amodau a nodir yn yr adroddiad. 

 
(b) Nododd yr Aelod lleol (a oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn) nad oedd yn 

gwrthwynebu’r cais ac nad oedd cystadleuaeth gyda busnesau eraill o fewn yr ardal dan 
sylw yn rheswm i wrthod y cais.  Fodd bynnag, amlygwyd pryderon gan y cymdogion 
cyfagos ond hyderir y byddai’r pryderon ynglyn ag arogl yn cael ei liniaru gan y sustem 
echdynnu,  Ni ragwelai y gellir ei wrthod a bod defnydd o’r eiddo i’w groesawu yn hytrach 
na’i fod yn wag ac yn dirywio.   

   
(c) Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais. 
 
(ch)  Mewn ymateb i ymholiadau gan Aelodau unigol, nododd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu: 
 

 Bod yr Adran Gynllunio yn nodi’r amodau ar gyfer oriau agor er mwyn gwarchod 
mwynderau lleol  

 Tra’n derbyn bod rhai busnesau o’r fath sydd wedi eu sefydlu ers blynyddoedd yn 
gweithredu heb amodau ond ceisir bod yn gyson gydag oriau agor ar geisiadau 
newydd  

 Y byddai hawl gan y perchnogion i roi cais i’r Uned Drwyddedu i ddiwygio’r amod  

 Hyderir y byddai’r sustem echdynnu yn lliniaru unrhyw arogl   

 
PENDERFYNWYD: Yn unfrydol, dirprwyo’r hawl i Uwch Reolwr 
Gwasanaeth Cynllunio, Amgylchedd a Gwarchod y Cyhoedd i ganiatáu’r cais yn 
ddarostyngedig i dderbyn manylion derbyniol am yr uned echdynnu ac i dderbyn 
sylwadau ffafriol gan Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd ar y manylion hynny ac i 
amodau canlynol:–  

 
1. Y datblygiad i gychwyn o fewn 5 mlynedd i ddyddiad y caniatâd; 
2. Un ôl a’r cynlluniau a gyflwynwyd; 
3. Cyflwyno manylion uned echdynnu er cymeradwyaeth ysgrifenedig cyn 

cychwyn y defnydd, rhaid i’r system echdynnu a gytunir fod yn weithredol cyn 
cychwyn y defnydd; 

4. Gorffeniadau i gydweddu a’r adeilad presennol;  
5. Ni fydd y safle yn agored i gwsmeriaid y tu hwnt i oriau 9:00 a 23:00 ar unrhyw 

ddiwrnod penodol; 
6. Dim dŵr wyneb ychwanegol i’w waredu i’r garthffos gyhoeddus; 
7. Unrhyw amod cynllunio perthnasol a argymhellir gan Uned Gwarchod y 

Cyhoedd. 

 
 

Dechreuodd y cyfarfod am 1.00pm a daeth i ben am 2.25pm. 
 
 
 

 

                                                              CADEIRYDD 
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ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 
Rhif:    5.1 
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ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 
Cais Rhif: C14/1228/14/LL 

Dyddiad Cofrestru: 08/03/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Caernarfon 

Ward: Menai (Caernarfon) 
 

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

CYBIAU CWN YNGHYD A LLEOLI TANC STORIO CARTHION GERLLAW 

Lleoliad: PARCIA BACH, BANGOR ROAD, CAERNARFON, LL551TP 
 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATAU GYDAG AMODAU.  
 

1.  Disgrifiad: 
 

1.1 Gohiriwyd y cais yn y Pwyllgor Cynllunio dyddiedig 16.05.16 er mwyn cynnal 

ymweliad safle cyn gwneud penderfyniad terfynol ar y cais. Roedd y Pwyllgor yn 

bryderus ynglŷn ag effaith y bwriad ar fwynderau preswyl trigolion cyfagos ar sail 

sŵn ag aflonyddwch ynghyd ag addasrwydd y fynedfa bresennol i’r safle. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

rhedeg ar hyd y cefn. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

preswyl mewn clwstwr gan gynnwys Penrhiw, Stablau, Bryn Parkia, Parkia a 

Bwthyn Parkia. 

 

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

ymgymerwyd ag asesiad sŵn diwygiedig ar gais Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd 

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

manwl ar y bwriad ei hun.    
 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

Polisi Cynllunio Cymru yn pwysleisio y dylid penderfynu ceisiadau yn unol â’r 
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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 A3 - EGWYDDOR RAGOFALUS  

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

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

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

 

POLISI B22 - DYLUNIAD ADEILADAU 

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

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

amgylchedd lleol. 

 

POLISI B23 – MWYNDERAU 

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

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

leol.  

 

POLISI B24 - GWNEUD NEWIDIADAU AC YMESTYN ADEILAD O FEWN FFINIAU 

DATBLYGU, PENTREFI GWLEDIG A CHEFN GWLAD  

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

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

 

POLISI B25 – DEUNYDDIAU ADEILADU 

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

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

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

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

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

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

gyflwyno deunyddiau sy’n israddol neu’n ymwthiol. 

 

POLISI B33 - DATBLYGIADAU SY’N CREU LLYGREDD NEU BOENDOD 

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

lefelau uchel o lygredd. 
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POLISI CH33 - DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD 

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

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

traffig. 

 

POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT 

Gwrthodir cynigion am ddatblygiadau newydd, ehangu datblygiadau presennol neu newid 

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

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

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

 

P0LISI D10 - ADDASU ADEILADAU AR GYFER DEFNYDD DIWYDIANNOL NEU 

FUSNES 

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

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

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

datblygiad gydag adeiladau/defnyddiau gerllaw.         

 

2.3 Polisïau Cenedlaethol: 

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

(2010). 

 

NCT 11 – Swn, (1997). 

 

NCT 12 – Dylunio, (2009). 

 

NCT 23 – Datblygu Economaidd, (2014). 

 

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

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

Amgylcheddol a Llygredd a’u Rheoli. 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

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

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

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

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

gael ei ddefnyddio at ddibenion amaethyddol. 

 

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

parthed yr egwyddor o greu cytiau cwn ym Mharciau Bach.  

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

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

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

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

cyfagos. 

 

Uned Drafnidiaeth:  

 

 

Dim argymhelliad gan y tybir na fuasai’r datblygiad 

arfaethedig yn cael effaith andwyol ar unrhyw ffordd neu 

ffordd arfaethedig. 
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Llywodraeth Cymru  

(Trafnidiaeth):  

Yn dilyn derbyn gwybodaeth ychwanegol gan yr ymgeisydd 

ynglyn a dyluniad y fynedfa bresennol cyfarwyddir i unrhyw 

ganiatad cynllunio gynnwys amod a nodiadau perthnasol.  

 

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

carthion aflan gael ei symud gan gontractwr trwyddedig i’w 

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

gadw mewn cynhwysydd addas a’i waredu i safle trwyddedig 

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

mwyn atal gorlifo. 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd:  

 

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

cyfagos os nad yw cynllun gweithredol yn cael ei gynllunio 

yn y modd cywir sy’n cydymffurfio gydag amodau safonol 

cenedlaethol. Yn dilyn cyflwyno asesiad swn diwygiedig 

credir bod y bwriad yn dderbyniol ar sail llygredd swn yn 

ddarostyngedig ar gynnwys amodau priodol yn ymwneud a 

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

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

safle i lefel swn cefndir presennol, cyflwyno cynllun rheoli 

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

ardal ymarfer.    

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

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

derbyniwyd  gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 Swn yn deillio o’r cytiau cwn gan amharu ar 

fwynderau’r trigolion lleol yn ystod y diwrnod ble 

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

ystod y nos. Mae aflonyddwch swn eisoes yn bodoli 

o weithgareddau’r fferm. Effaith swn ar fusnes gwely 

a brecwast lleol. 

 

 Pryder ynglŷn â’r cynnydd mewn trafnidiaeth i mewn 

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

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

prysurdeb cerbydau sy’n defnyddio’r ffordd ei hun. 

 

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

arwahanu, adnodd diogel ar gyfer cadw 

meddyginiaeth ayyb. 

 

 Llif dwr sylweddol yn rhedeg oddi ar y caeau ger 

Parciau Bach ac angen sicrhau fod trefniadau 

gwaredu dŵr addas yn eu lle. 

 

 Cywirdeb cynnwys datganiad dylunio a mynediad ee. 

mae ei gynnwys yn gamarweiniol gan fod anheddau 

preswyl wedi eu lleoli o amgylch safle’r cais.  

 

 Potensial o gwn i ddianc a rhedeg ar draws tir 

amaethyddol cyfagos ar draul diogelwch a 

mwynderau preswyl deiliaid cyfagos. 
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5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

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

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

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

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

feini prawf sy’n ymwneud a:- 

 

1. Bod graddfa a natur y datblygiad yn dderbyniol o ystyried ei leoliad 

gwledig/trefol a maint yr adeilad dan sylw; a 

 

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

gerllaw neu ddefnydd presennol. 

 

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

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

cael ei adlewyrchu yn genedlaethol gan Lywodraeth Cymru yn y dogfennau 

canlynol:- 

 

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

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

arallgyfeirio yn yr economi wledig fel modd o ddarparu cyfleoedd gwaith 

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

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

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

 

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

Cynllunio Lleol arwain datblygiadau economaidd i’r lleoliadau mwyaf 

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

 

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

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

hyrwyddo gweithgarwch economaidd iach mewn ardaloedd gwledig gan 

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

 

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

ddarostyngedig i gwrdd â pholisïau perthnasol eraill ac yn ddarostyngedig ar 

gynnwys mesurau lliniaru priodol drwy osod amodau cynllunio perthnasol. 

 

Mwynderau gweledol 

 

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

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

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

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

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

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

bwyd a’r lolfa o flociau wedi eu rendro. O ystyried nad yw’r rhan yma o’r daliad 
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amaethyddol yn weladwy o’r cefn ffordd nag o unrhyw dramwy cyhoeddus a chan 

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

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

B23, B24 a B25 o GDUG. 

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl  

 

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

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

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

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

ddwyrain o’r safle. Lleolir anheddau eraill yng nghlwstwr o dai y tu cefn i Penrhiw 

gan gynnwys Bryn Parkia, Parkia a Bwthyn Parkia. Mae’r tir yn union o amgylch y 

cytiau arfaethedig yn dir amaethyddol agored heb unrhyw lystyfiant sylweddol yn 

enwedig i’r gogledd er bod rhywfaint o lystyfiant ar sail llwyni a choed wedi eu lleoli 

i’r de o’r safle ei hun. Mae nifer o ddeiliaid yr anheddau hyn wedi gwrthwynebu i’r 

cais ar sail y potensial bydd swn ac aflonyddwch yn tarfu o’r cytiau gan i’r cwn 

gyfarth ac yn effeithio’n niweidiol ar fwynderau preswyl y trigolion cyfagos.  Mewn 

ymateb i’r pryderon hyn ac ar ofyniad Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd mae’r 

ymgeisydd wedi cyflwyno asesiad swn diwygiedig sy’n datgan buasai’r bwriad, o’i 

ganiatáu, yn cael traweffaith lleiafswm ar fwynderau cyffredinol yr ardal ac, felly, yn 

cydymffurfio gyda gofynion statudol cenedlaethol. 

 

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

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

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

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

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

cynllunio. 

 

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

chanlyniadau’r asesiad swn diwygiedig  ac ymateb Gwasanaeth Gwarchod y 

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

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

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

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

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

A3, B23, B33 a D10 o GDUG.    

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

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

y cefn ffordd A.487. Mae gwelededd clir o 166m i’r de a 145m i’r gogledd sy’n 

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

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

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

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

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

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

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

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

gwybodaeth ychwanegol gyda’r cais sy’n cyfeirio at faterion trafnidiaeth:- 
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 Ar gyfartaledd mae 10 taith y dydd yn cael eu gwneud i mewn ac allan o’r safle ar 

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

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

 

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

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

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

ddefnyddio’r fynedfa bresennol. 

 

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

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

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

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

fynedfa bresennol i’r cefn ffordd. 

             

I’r perwyl hyn, felly, credir na fydd y bwriad yn cael ad-drawiad ar y rhwydwaith ffyrdd lleol 

ac o ystyried hyn mae’r bwriad yn dderbyniol ar sail gofynion Polisi CH33 a CH36 o GDUG.  

  

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus  

 

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

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

gwrthwynebiadau cynllunio perthnasol wedi derbyn ystyriaeth lawn yn yr asesiad 

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

perthnasol a nodir. 

 

6. Casgliadau: 

 

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

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

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

ddweud hyn. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau – amodau:- 

 

 1. 5 mlynedd. 

 2. Yn unol a’r cynlluniau. 

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

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

18:00 ar ddydd Sul yn unig. 

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

 yr ardal ymarfer ar unrhyw un adeg.  

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

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

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

ddefnyddio ar gyfer cwt arferol. 

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

8. Cyflwyno cynllun rheoli cwn i’w gytuno gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol.  
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Rhif:    5.2 
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Cais Rhif: C16/0149/15/LL 

Dyddiad Cofrestru: 15/04/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanberis 

Ward: Llanberis 

 

Bwriad: CODI ANNEDD DEULAWR GYDA TAIR LLOFFT 

Lleoliad: TIR YNG NGHEFN  3, STRYD NEWTON, LLANBERIS, CAERNARFON, GWYNEDD, 

LL55 4HN 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  
 

CANIATAU GYDAG AMODAU.   

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn yw hwn i godi tŷ deulawr ar lecyn o dir y tu cefn i Stryd Newton ac i’r de 

o Stryd y Dŵr a Stryd y Ffynnon o fewn pentref Llanberis. Yn fewnol, bydd y bwriad 

yn cynnig stydi, 2 lofft, ystafell ymolchi ac ystafell iwtiliti ar y llawr gwaelod gyda 

chegin, llofft, ystafell fwyta, lolfa ac ystafell ymolchi ar y llawr cyntaf. Yn allanol, 

bydd y tŷ o wneuthuriad to llechi crib, waliau o chwipiad garw lliw gwyn gyda’r 

ffenestri a’r drysau o wneuthuriad UPV-c. 

 

1.2 Yn hanesyddol, defnyddiwyd y safle fel man parcio a chwrtil preswyl ar wahân i rhif 

3 Stryd Newton gyda caniatâd cynllunio wedi ei roi ar gyfer codi modurdy yno yn ôl 

yn 2004 ynghyd ac addasu’r adeilad allanol ar gyfer anecs. Arwynebedd y plot yw 

334m2 ac o fewn y safle lleolir y tŷ ei hun, 2 lecyn parcio a lle throi. Bwriedir codi 

wal 1.2m o uchder rhwng gardd cefn rhif 3 Stryd Newton a safle’r cais. Bydd y 

bwriad hefyd yn golygu tyrchu fewn i’r tir a’r graig gyfagos er mwyn lleihau uchder 

y tŷ ar y safle ei hun. Mae’r tŷ ar ffurf “L” er mwyn gwneud y gorau o’r safle o 

safbwynt dyluniad a mwynderau. 

 

1.3 Gwasanaethir y safle oddi ar rodfa breifat sydd â chysylltiad gyda ffordd sirol ddi-

ddosbarth ymhellach ymlaen. Mae’r ffordd hefyd yn gwasanaethu nifer o fodurdai 

preifat ynghyd a chefnau tai Stryd Newton. Saif y safle ar lwyfandir uwchben 

anheddau a strydoedd cyfagos gyda gerddi cefn anheddau Stryd y Dŵr i’r gorllewin 

o’r safle, anheddau preswyl a ffordd ddi-ddosbarth Stryd   y Ffynnon wedi eu lleoli 

i’r gogledd, cefnau anheddau Tai Newton i’r dwyrain ynghyd a’r rhodfa breifat a thir 

agored i’r de. Lleolir y safle oddi fewn i ffin datblygu fel y’i cynhwysir yng 

Nghynllun Datblygu Unedol Gwynedd (CDUG).   

 

1.4 Yn dilyn pryderon gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol ynglŷn ag effaith cynllun y tŷ 

gwreiddiol  ar fwynderau preswyl trigolion cyfagos ynghyd a’i effaith ar fwynderau 

gweledol a’r tirlun lleol cyflwynwyd cynlluniau diwygiedig sy’n suddo’r tŷ 1m yn is i 

mewn i’r tir ac sydd hefyd yn cynnwys  diwygiadau i’r rhai o’r ffenestri ynghyd ac ail 

leoli’r tŷ 1m ymhellach i ffwrdd o dalcen tŷ rhif 13Stryd y Ffynnon.   

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

POLISI 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 

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 C1 - LLEOLI DATBLYGIAD NEWYDD 

Tir o fewn ffiniau datblygu trefi a phentrefi a ffurf ddatblygedig pentrefi gwledig fydd y prif 

ffocws ar gyfer datblygiadau newydd. Gwrthodir adeiladau, adeiladweithiau a chyfleusterau 

atodol newydd yng nghefn gwlad ar wahân i ddatblygiad sy’n cael ei ganiatáu gan bolisi arall 

yn y Cynllun 

 

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

FFINIAU DATBLYGU CANOLFANNAU LLEOL A PHENTREFI 

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

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

fforddiadwy o fewn y datblygiad. 

 

POLISI CH33 – DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD. 

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

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

traffig.   

 

POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT 

Gwrthodir cynigion am ddatblygiadau newydd, ehangu datblygiadau presennol neu newid 

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

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

gerdded a beicio o safle a phellter y safle at faes parcio cyhoeddus.  
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2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 12 Dylunio (2016). 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Cais rhif C04A/0648/15/LL - adeiladu modurdy ac addasu adeilad allanol i anecs 

wedi ei ganiatáu yn Nhachwedd, 2004. 

 

3.2       Cyflwynwyd ymholiad cyn cyflwyno cais ar gyfer codi ty ar y safle o dan gyfeirnod 

Y15/002870. Ymatebwyd drwy ddatgan bod yr egwyddor o godi ty ar y safle yn 

dderbyniol gan ei fod wedi ei leoli oddi fewn i ffin datblygu Llanberis ond bod 

pryderon ynglŷn â’i  ddyluniad a’i effaith ar fwynderau gweledol a mwynderau 

preswyl (gor-edrych dros eiddo cyfagos). 

 

4.          Ymgynghoriadau: 

 

Cyngor Cymuned/Tref: Dim gwrthwynebiad yn amodol fod y 

swyddogion yn fodlon nad yw’r ty yn tarfu 

ar fwynderau’r tai cyfagos a bod lle digonol 

ar gyfer parcio o fewn y safle.   

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad gan y dangosir 2 man 

parcio a man troi o fewn y cwrtil. 

 

Dŵr Cymru: Dim ymateb. 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a 

gwybyddwyd trigolion cyfagos parthed y 

cynllun gwreiddiol i godi tŷ. O ganlyniad i 

hysbysu’r cynllun hwn derbyniwyd nifer o 

ohebiaeth gan drigolion lleol yn 

gwrthwynebu’r cais ar sail:- 

 

 Buasai’r bwriad o’i ganiatáu yn 

golygu gor-edrych sylweddol 

ynghyd a cholli preifatrwydd i 

ddeiliaid tai cyfagos. 

 Buasai strwythur o’r maint hwn yn 

amharu’n andwyol ar y tirlun 

agored sy’n bodoli’n bresennol ar 

safle’r cais ynghyd a chreu 

strwythur gormesol ar draul 

mwynderau preswyl. 

 Buasai codi tŷ dau lawr ar y safle 

yn golygu tywyllu anheddau 

cyfagos gan iddo gael ei leoli rhwng 

rhediad yr haul a’r anheddau eu 

hunain. 

 

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod 

derbyniwyd gwrthwynebiadau nad oedd yn 

wrthwynebiadau cynllunio dilys oedd yn 

cynnwys: 
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 Colli golygfeydd o’r Wyddfa.  

 Dibrisio gwerth tai. 

 

Yn dilyn derbyn y gwrthwynebiadau 

uchod ynghyd a derbyn cyngor yr 

Awdurdod Cynllunio Lleol. Bu i’r 

ymgeisydd gyflwyno cynlluniau  

diwygiedig sy’n dangos y tŷ wedi ei 

suddo 1m i mewn i’r tir er mwyn lleihau 

ei ad-drawiad nid yn unig ar y tirlun ond 

hefyd ar fwynderau preswyl a 

chyffredinol anheddau cyfagos, y tŷ 

wedi ei ail-leoli 1m ymhellach i ffwrdd 

o dalcen rhif 13 Stryd y Ffynnon a 

chefnau anheddau Stryd y Dŵr ynghyd 

a diwygiadau i rai o’r ffenestri ar 

edrychiadau allanol y tŷ ei hun. Ail-

hysbysebwyd y cais a derbyniwyd 2 

lythyr yn gwrthwynebu ar sail:- 

 

 Buasai’r bwriad diwygiedig yn 

parhau i effeithio’n andwyol ar 

fwynderau preswyl drwy greu 

strwythur anghydnaws a 

gormesol. 

 Buasai’r bwriad diwygiedig yn 

parhau i greu gor-edrych 

sylweddol ynghyd a cholli 

golau i mewn i anheddau 

cyfagos. 

 
 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1  Mae’r egwyddor o godi ty newydd oddi fewn i ffin datblygu fel y’i cynhwysir yng 

NgDUG wedi ei selio ym Mholisi CH 4 sy’n datgan cymeradwyir cynigion am dai 

newydd ar safleoedd sydd heb eu dynodi o fewn ffiniau datblygu pentrefi a 

chanolfannau lleol os gellir cydymffurfio a nifer o feini prawf sy’n ymwneud a:- 

 

1. Bod canran o’r unedau ar bob safle (fydd hyn yn amrywio o safle i safle) yn rhai 

fforddiadwy sy’n cyfarfod ag angen lleol cyffredinol. 

2. Bod maint, cynllun adeiladu, dyluniad a deunyddiau’r ty fforddiadwy yn gymesur a’r 

angen penodol am y fath yma o dy. 

3. Bod trefniadau boddhaol ar gael i gyfyngu meddiannaeth y ty yn y lle cyntaf ag am 

byth ar gyfer angen lleol cyffredinol am dy fforddiadwy. 

   

5.2   Gan ystyried mai dim ond un ty sy’n cael ei gynnig yma ynghyd a’r ffaith  bod y safle 

ei hun wedi ei leoli oddi fewn i’r ffin datblygu ac mewn ardal breswyl sefydledig 

credir na fydd cyfiawnhad iddo fod yn dy fforddiadwy ar gyfer cyfarfod ag angen 

lleol cyffredinol.  
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5.3  Dywed Polisi C1 o GDUG tir o fewn ffiniau trefi a phentrefi fydd y prif ffocws ar 

gyfer datblygiadau newydd. I’r perwyl hyn credir bod y bwriad yn cydymffurfio gyda 

gofynion y polisi arbennig hwn gan fod y safle wedi ei leoli o fewn ffin datblygu’r 

pentref. Gan ystyried y polisïau uchod credir bod yr egwyddor o godi ty ar y safle 

hwn yn dderbyniol mewn egwyddor. 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.4  Fel y cyfeiriwyd ato uchod lleolir y safle ar lwyfandir sy’n rhannol domineiddio’r 

rhan yma o’r pentref gyda golygfeydd agored i’r dwyrain a thua’r de ac mae’n 

bwysig sicrhau nad yw unrhyw strwythur sy’n cael ei godi yma yn domineiddio’r 

trilun lleol ac i’r perwyl hyn (ac wedi derbyn cyngor gan Swyddogion) bydd y tŷ yn 

cael ei suddo1m i mewn i’r tir. Mae hyn wedyn yn galluogi’r ymgeisydd gadw uchder 

y tŷ deulawr i 6m drwy gynnwys ystafelloedd yng ngwagle’r to (mae’r uchder hwn 

yn is na’r cyfartaledd uchder am dai dau lawr nodweddiadol sydd oddeutu 8m o 

uchder).  Gan ystyried cynllun y tŷ ar ffurf “L” bydd hyn hefyd yn lleihau effaith ac 

ad-drawiad y strwythur yn y tirlun  gan dorri i fyny  edrychiadau allanol y tŷ.  

 

5.5  Bydd gwneuthuriad allanol y tŷ o ddeunyddiau traddodiadol sy’n gyffelyb a 

deunyddiau allanol anheddau eraill yn nalgylch safle’r cais. Gall hyn alluogi’r  tŷ 

arfaethedig asimileiddio i’w gefndir a’i gefnlen. Er amlygrwydd y safle yn y tirlun 

lleol credir mai dim ond golygfeydd ysbeidiol ceir o’r tŷ ei hun gan ystyried gosodiad 

a dyluniad y tai a’r strydoedd o’i amgylch ac na fydd ei effaith ar fwynderau 

gweledol yn fwy nag effaith  anheddau cyffelyb o fewn y pentref ac sydd wedi eu 

lleoli ar dir uchel a dyma, yn wir, yw natur a chymeriad pentref fel Llanberis. I’r 

perwyl uchod credir, felly, fod y bwriad wedi ei ddiwygio yn dderbyniol ar sail ei 

effaith ar fwynderau gweledol y tirlun lleol a’i fod yn cydymffurfio a gofynion Polisi 

B22, B23 a B25 o GDUG a’i fod yn ogystal yn cydymffurfio a’r cyngor a gynhwysir 

yn y ddogfen NCT 12 Dylunio. 

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

 

5.6  Mae’r asesiad hwn eisoes wedi datgan bod nifer o wrthwynebiadau wedi eu derbyn 

parthed effaith negyddol o godi tŷ deulawr ar y safle hwn ar fwynderau preswyl a 

chyffredinol deiliaid cyfagos.  Y prif wrthwynebiadau yw y buasai’r tŷ newydd yn 

golygu colli preifatrwydd a chreu gor-edrych i mewn i’r  anheddau a’u gerddi cyfagos 

yn ogystal â chreu strwythur gormesol gan dywyllu’r anheddau hyn. 

 

5.7  Fel y cyfeiriwyd ato eisoes saif y tŷ arfaethedig ar lwyfandir sy’n uwch na’r 

anheddau wedi eu lleoli ar hyd Stryd y Ffynnon, Stryd y Dŵr a Stryd Newton.  Mae 

rhif 13 Stryd y Ffynnon a’i gwrtil cefn wedi eu lleoli cyfochrog a ffin ogleddol safle’r 

cais gyda gwagle o 4.4m rhwng wal allanol estyniad deulawr rhif 13 a wal talcen 

edrychiad dwyreiniol y tŷ newydd. Mae rhif 13 wedi ei leoli 2.2m is law rhan 

ddeheuol  safle’r cais gyda ffens bren 1.2m o uchder (ynghyd a wal garreg islaw) 

wedi ei godi ar y ffin rhwng y ddau safle (golyga hyn bod uchder oddeutu 3.4m o 

wyneb solat yn bodoli rhwng rhif 13 a safle’r cais). Nid oes ffenestr ar wal ddeheuol 

yr estyniad. Lleolir ffenestr llofft ar y llawr gwaelod ynghyd a ffenestr o wydr afloyw 

(ystafell ymolchi) gydag ail ffenestr llofft ar y llawr cyntaf. Bydd golygfeydd tua’r 

gogledd  o’r ffenestri llawr gwaelod wedi eu  rhwystro gan y ffens bren a bydd y 

golygfeydd o’r ffenestr ar y llawr cyntaf uwchben to a chwrtil rhif 13 Stryd y 

Ffynnon ac i’r perwyl hyn, felly, credir na fydd unrhyw or-edrych uniongyrchol 

sylweddol annerbyniol i mewn i’w gwrtil. Lleolir y ty newydd 3.2m yn ôl o’r ffens 

bren gydag uchder o 6m sy’n golygu bod crib to’r ty newydd 3m uwchben to gwastad 

estyniad rhif 13 a 600mm yn uwch na’i brif do. Credir, gan fod cwrtil cefn rhif 13 
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eisoes yn gyfyngedig ac yn cael ei gysgodi’n sylweddol gan y wal a’r ffens bresennol, 

ni fydd codi’r ty yn y lleoliad a ddangosir yn y cynlluniau sydd ynghlwm a’r cais yn 

mynd i waethygu’r sefyllfa i’r fath raddau nes bod y cais yn amharu’n andwyol ar 

fwynderau deiliaid rhif 13 Stryd y Ffynnon ar sail cysgodi a chreu strwythur 

gormesol.   

 

5.8  I’r gogledd o safle’r cais lleolir gerddi cefn anheddau Lôn y Dŵr gyda ffin ogleddol y 

safle wedi ei ddiffinio gan wal garreg ychydig mwy na 1m o uchder ac wedi ei godi 

ar greigen. Mae edrychiadau cefn yr anheddau hyn yn cynnwys nifer helaeth o 

agoriadau ar y llawr gwaelod ac ar y llawr cyntaf gyda nifer ohonynt wedi cael eu 

hymestyn ar sail estyniadau un llawr toeau gwastad gyda’r ty pen pellaf i’r teras o 

safle’r cais wedi ei ymestyn ar sail estyniad dau lawr. Bydd edrychiad gogleddol y ty 

newydd yn cynnwys dwy ffenestr ar y llawr gwaelod (un i’r ystafell wely ac un o 

wydr afloyw ar gyfer ystafell ymolchi) gyda ffenestr yn y rhan uchaf o’r gebl ar gyfer 

goleuo’r gegin. Bydd golygfeydd tua’r gogledd o’r ffenestri llawr gwaelod yn 

rhwystredig oherwydd uchder y wal garreg a bydd y ffenestr ar y llawr cyntaf 

uwchlaw lefel llygaid a chredir ni fuasai preifatrwydd deiliaid anheddau Stryd y Dŵr 

yn mynd i’w cael eu tanseilio’n sylweddol gan ystyried hefyd bod gor-edrych 

cymunedol a goddefol eisoes yn bodoli yng nghefnau’r anheddau. Credir hefyd na 

fydd y ty newydd yn creu strwythur gormesol sylweddol i ddeiliaid yr anheddau hyn 

ar sail ei ddyluniad/graddfa a’i osodiad mewn perthynas â’r anheddau eu hunain. 

 

5.9  I’r de o safle’r cais lleolir llecyn o dir agored ynghyd a modurdai a rhodfa breifat sy’n 

gwasanaethu’r safle. Nid oes anheddau preswyl yn agos i safle’r cais o’r cyfeiriad 

hwn ac, felly, nid oes mwynderau preswyl i’w tanseilio yma. 

 

5.10  I’r dwyrain o safle’r cais lleolir gerddi cefn a chefnau anheddau sydd gyferbyn a 

Stryd Newton ar dir sydd 1.5m islaw safle’r cais. Mae nifer helaeth o’r anheddau hyn 

wedi cael eu hymestyn ar ffurf estyniadau deulawr toeau gwastad ynghyd ac amryw 

helaeth o adeiladau allanol wedi eu lleoli yn y gerddi cefn, er enghraifft, mae estyniad 

deulawr i rif 1, 3 (eiddo’r ymgeisydd) a 5 Stryd Newton wedi eu lleoli oddeutu 17m i 

ffwrdd o edrychiad dwyreiniol y tŷ newydd. Bydd edrychiad dwyreiniol y tŷ newydd 

yn cynnwys drws patio ar y llawr gwaelod gyda ffenestr yn goleuo’r grisiau ynghyd a 

ffenestr ar ffurf triongl o fewn talcen y llawr cyntaf yn gwasanaethu’r lolfa. Gosodir 

hefyd 2 ffenestr velux yn y to gydag un ohonynt yn rhannol guddiedig gan graig 

sylweddol yn y rhan yma o’r safle. Y ffenestr fwyaf yma yw’r ffenestr ar gyfer 

goleuo’r lolfa ac mae yno ar gyfer cymryd mantais o’r olygfa o'r Wyddfa. Mae sil y 

ffenestr wedi ei osod 1.1m uwchben lefel y llawr a chan ystyried hefyd gosodiad y 

ffenestr ei hun mewn perthynas â’r anheddau is- law ynghyd a’i uchder uwchlaw lefel 

daear y safle credir bydd unrhyw olygfeydd o’r ffenestr uwchben y toeau gwastad a’r 

prif doeau llechi'r teras islaw. Ni dderbyniwyd unrhyw ymateb i’r bwriad gan 

ddeiliaid y teras hwn yn dilyn y cyfnod hysbysu statudol.      

 

5.11  Gan ystyried yr asesiad uchod credir na fydd y bwriad, fel mae wedi ei ddiwygio, yn 

cael effaith sylweddol annerbyniol ar fwynderau preswyl a chyffredinol deiliaid sy’n 

byw yn nalgylch safle’r cais.  Credir na fydd yn creu strwythur gormesol sy’n taflu 

cysgodion sylweddol nac yn creu colli preifatrwydd a gor-edrych sylweddol 

annerbyniol i mewn i erddi ac anheddau’r deiliaid hyn. Er hyn, cydnabyddir bydd 

rhywfaint o aflonyddwch yn bodoli yn ystod y gwaith adeiladu ond rhaid cofio mai 

am gyfnod dros dro yn unig fydd hyn. I’r perwyl yma, felly, credir bod y bwriad yn 

dderbyniol ar sail gofynion Polisi B23 o GDUG. 
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Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.12  Y bwriad yw defnyddio’r fynedfa bresennol ar gyfer gwasanaethu’r ty newydd. Bydd 

hyn yn golygu parhau i ddefnyddio’r rhodfa breifat sy’n cysylltu’r safle gyda’ r 

rhwydwaith ffyrdd di-ddosbarth lleol. Bwriedir creu 2 man parcio oddi ferwn i gwrtil 

y ty newydd ynghyd a mannau troi ac mae’r trefniant hyn yn dderbyniol i’r Uned 

Drafnidiaeth. Credir bod y rhwydwaith ffyrdd lleol o safon ddigonol i allu delio a’r 

llif traffig sy’n debygol o ddeillio o’r datblygiad hwn ac sydd ddim yn wahanol i’r 

sefyllfa bresennol. I’r perwyl hyn, felly, credir bod y bwriad yn dderbyniol ar sail 

gofynion Polisi CH33 a CH36 o GDUG. 

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.13  Fel y cyfeiriwyd ato uchod derbyniwyd gwrthwynebiadau ynglŷn â’r bwriad hwn am 

nifer o resymau gan gynnwys rhesymau sy’n faterol i gynllunio. Credir fod y 

gwrthwynebiadau cynllunio perthnasol wedi derbyn ystyriaeth lawn yn yr asesiad ac 

nad oes unrhyw fater yn gorbwyso’r ystyriaethau polisi a’r cyngor perthnasol a nodir. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Gan ystyried yr asesiad uchod credir bod y bwriad fel y mae wedi ei ddiwygio yn 

dderbyniol ac yn cydymffurfio a’r polisïau a chanllawiau cynllunio lleol a 

chenedlaethol perthnasol fel y nodir yn yr adroddiad ac nad oes unrhyw ystyriaeth 

cynllunio faterol yn gwrth-ddweud hyn. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu - amodau:- 

  

1. 5 mlynedd. 

2. Yn unol â’r cynlluniau diwygiedig. 

3. Llechi naturiol. 

4. Deunyddiau allanol. 

5. Tynnu hawliau datblygiadau a ganiateir. 

6. Cyfyngu ar amseroedd gweithio. 

7. Parcio a lle troi. 
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Rhif:    5.3 
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Cais Rhif: C16/0292/35/LL 

Dyddiad Cofrestru: 07/04/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Criccieth 

Ward: Criccieth 

 

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

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

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

GWYNEDD 

 

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

 

1.  Disgrifiad: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

ôl sy’n ffurfio rhan o’r cais gerbron. 

 

1.2 Mae’r datblygiad yn golygu codi 34 uned preswyl i’r henoed, un llety warden a 2 

llety staff a chyfleusterau cymunedol. Byddai’r bwriad hefyd yn darparu 18 llecyn 

parcio ar gyfer defnydd yr unedau preswyl a 15 llecyn parcio i ddefnydd Gwesty’r 

George IV yr ochr arall i’r Stryd Fawr. 

 

1.3 Defnyddir y safle’n bresennol fel maes parcio a gardd yn gysylltiedig â’r gwesty 

sydd gyferbyn â’r safle.  I’r gogledd o’r safle mae’r Stryd Fawr ac i’r de mae maes 

parcio cyhoeddus. Mae’r safle yn gorwedd o fewn y ffin datblygu ac hefyd o fewn yr 

Ardal Gadwraeth. 

 

1.4 Cyflwynwyd cynllun lleoliad, a Datganiad Dylunio a Mynediad a Datganiad 

Cymunedol a Ieithyddol wedi eu diweddaru  fel rhan o’r cais. Mae’r gweddill y cais 

yn unol a’r dogfennau hynny a gyflwynwyd fel rhan o gais C13/0028/35/AM. 

 

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

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

POLISI A2 - GWARCHOD GWEAD CYMDEITHASOL, IEITHYDDOL A 

DIWYLLIANNOL CYMUNEDAU 

Diogelu cydlyniad cymdeithasol, ieithyddol neu ddiwylliannol cymunedau rhag niwed 

arwyddocaol oherwydd maint, graddfa, neu leoliad cynigion. 

 

POLISI B3 - DATBLYGIADAU SY’N EFFEITHIO AR OSODIAD ADEILAD 

RHESTREDIG 

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

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

Rhestredig a’r amgylchedd lleol. 

 

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

ARDALOEDD CADWRAETH  

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

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

gadwraeth a’i gosodiad. 

 

POLISI B22 - DYLUNIAD ADEILADAU 

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

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

amgylchedd lleol. 

 

POLISI B23 - MWYNDERAU 

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

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

leol.  

 

POLISI B25 - DEUNYDDIAU ADEILADU 

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

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

 

POLISI C1 - LLEOLI DATBLYGIAD NEWYDD 

Tir o fewn ffiniau datblygu trefi a phentrefi a ffurf ddatblygedig pentrefi gwledig fydd y prif 

ffocws ar gyfer datblygiadau newydd. Gwrthodir adeiladau, adeiladweithiau a chyfleusterau 

atodol newydd yng nghefn gwlad ar wahân i ddatblygiad sy’n cael ei ganiatáu gan bolisi arall 

yn y Cynllun. 

 

POLISI C3 - AIL-DDEFNYDDIO SAFLEOEDD A DDEFNYDDIWYD O’R BLAEN 

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

o’r blaen a leolir o fewn neu o gwmpas ffiniau datblygu cyn belled ag y bo’r safle neu’r 

adeilad a’r defnydd yn addas.  

 

POLISI C7 - ADEILADU MEWN MODD CYNALIADWY 

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

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

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

cynaliadwy, oni bai ei bod yn anymarferol gwneud hynny.   
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POLISI CH4 - TAI NEWYDD AR SAFLEOEDD SYDD HEB EU DYNODI O FEWN 

FFINIAU DATBLYGU CANOLFANNAU LLEOL A PHENTREFI 

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

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

fforddiadwy o fewn y datblygiad. 

 

POLISI CH30 - MYNEDIAD I BAWB 

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

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

priodol i’r ystod ehangaf posib o unigolion.  

 

CH33 – DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD - Caniateir cynigion datblygu os 

gellir cydymffurfio gyda meini prawf penodol sydd yn ymwneud a’r fynedfa gerbydau, safon 

y rhwydwaith ffyrdd presennol a mesurau tawelu traffig.  

 

POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT 

Gwrthodir cynigion am ddatblygiadau newydd, ehangu datblygiadau presennol neu newid 

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

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

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

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru – Argraffiad 8 (2016)  

- Rhan 4.9 – Ffafrio ailddefnyddio tir  

- Rhan 4.11 – Hybu cynaliadwyedd trwy ddylunio da 

- Rhan 4.12 – Cynllunio ar gyfer adeiladau cynaliadwy  

- Para. 6.5.9 - Effaith ar adeiladau rhestredig  

- Para. 8.7.1 – Rheoli datblygu a thrafnidiaeth  

- Para. 9.2.14 - Angen y gymuned am dai fforddiadwy 

- Para. 9.3.1 - Dylai datblygiadau tai newydd gael eu hintegreiddio a’u cysylltu’n dda 

â’r patrwm presennol o aneddiadau.  

-  

Nodyn Cyngor Technegol 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy  

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio 

Nodyn Cyngor Technegol 18: Trafnidiaeth  

Nodyn Cyngor Technegol 20: Yr Iaith Gymraeg 

Nodyn Cyngor Technegol 22: Cynllunio ar gyfer adeiladau cynaliadwy  

 

Canllawiau Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy 

Canllawiau Cynllunio Atodol: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 

Canllawiau Cynllunio Atodol: Cynllunio ar gyfer adeiladu’n gynaliadwy 

Canllaw Dylunio Gwynedd 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C04D/0392/35/LL – Codi adeilad er darparu 41 fflat ymddeol ynghyd a darpariaeth 

ychwanegol, a ffurfio maes parcio a thurnio. Wedi’u tynnu’n ôl 16/02/09 

 

3.2 C05D/0211/35/LL – Codi adeilad er darparu 41 fflat ymddeol ynghyd a darpariaeth 

ychwanegol, a ffurfio maes parcio a thurnio  Gwrthod 25/07/05 

 

3.3 C08D/0478/35/AM - Adeiladu 37 o unedau preswyl i gynnwys 34 uned lloches i’r 

henoed, llety warden a 2 llety staff, darpariaeth parcio i’r preswylwyr a staff s 
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pharcio ar wahân i ymwelwyr Gwesty George IV a thirlunio. Gwrthod - Caniatawyd 

ar apêl 15/03/10 

 

3.4 C13/0028/35/AM - Adnewyddu caniatâd cynllunio C08D/0478/35/AM ar gyfer codi 

34 uned lloches i’r henoed, llety warden, 2 llety staff, cyfleusterau cymunedol, 

darparion parcio i’r preswylwyr, staff a gwesty George IV a thirlunio - Caniatáu 

16/05/2013 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Penderfynwyd i wrthwynebu oherwydd bod y cais wedi ei 

adnewyddu unwaith yn barod a gan nad oedd yna brawf i 

ddangos bod yna alw am y math yma o fenter yn y dref. 

Mae'r Cyngor Tref am bwysleisio y rhesymau dros wrthod y 

cais gwreiddiol: sef y pwysau y byddai’r cynlluniau yma yn 

eu rhoi ar wasanaethau lleol, gan gynnwys y ganolfan iechyd 

a’r system garthffosiaeth, ynghyd â’r problemau parcio a 

mynediad peryglus i’r safle/stryd fawr. 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad 

 

Dŵr Cymru: Dim ymateb ar adeg ysgrifennu’r adroddiad. 

 

Network Rail: Dim ymateb ar adeg ysgrifennu’r adroddiad  

 

Cadw: Dim ymateb ar adeg ysgrifennu’r adroddiad. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Risg isel a chyngor safonol. 

 

Swyddog Cadwraeth: Cadarnhau  fod sylwadau ar y cais amlinellol blaenorol yn 

parhau i fod yn berthnasol a chadarnhau felly nad oes 

gwrthwynebiad i’r cais.  

 

Bioamrywiaeth: Dim pryderon bioamrywiaeth am y bwriad i ymestyn yr 

amser. Angen atgoffa’r datblygwr fod yna Japanese 

knotweed ar y safle, ac mae amod cynllunio 

C13/0028/35/AM yn cyfeirio at gymryd mesurau er mwyn 

rheoli'r Japanese knotweed. 

 

Hefyd nid ddylai llwyni ar y safle cael eu clirio yn ystod y 

cofnod nythu, er mwyn gwarchod adar sy’n nythu.. 

 

Uned Polisi Strategol Tai: Cadarnhau fod y ‘commuted sum’ a gytunwyd yn flaenorol 

yn parhau i fod yn dderbyniol ac nid yw’r sefyllfa wedi 

newid fel arall.  

 

Ymddiriedolaeth 

Archeolegol: 

Dim ymateb ar adeg ysgrifennu’r adroddiad 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: 

 

Dim ymateb ar adeg ysgrifennu’r adroddiad. 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Mae’r cyfnod hysbysebu wedi dod i ben. Ar adeg 

ysgrifennu’r adroddiad derbyniwyd sawl gohebiaeth yn 
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gwrthwynebu ar sail: 

 

 Dim galw am y datblygiad 

 Dim pwrpas gosod amser ar ganiatâd os yw ceisiadau 

fel hyn  yn cael eu caniatáu. 

 Goredrych 

 Colli golau 

 Problemau mynediad a thraffig 

 Parcio o flaen Gwesty’r George. 

 Colli llefydd parcio 

 Effaith ar wasanaethau iechyd y dref 

 Effaith ar Iaith Gymraeg 

 Y cam nesaf tebygol fyddai newid defnydd y fflatiau 

i fflatiau gwyliau 

 Effaith ar y system garthffosiaeth 

 Croes i batrwm twt Fictorianaidd y Dref 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Cefndir y cais blaenorol a phenderfyniad apêl 

 

5.1  Cais i newid amod 3 o ganiatâd amlinellol C13/0028/35/AM er mwyn ymestyn yr 

amser a roddwyd i gyflwyno’r materion a gadwyd yn ôl sydd gerbron, ac felly nid oes 

unrhyw newid i’r cynllun, nac i’r cynllun a ganiatawyd drwy apêl yn flaenorol.   Mae’r 

egwyddor y bwriad yma wedi ei dderbyn a sefydlu eisoes gan Arolygydd mewn 

penderfyniad apêl, a thrwy’r caniatâd cynllunio amlinellol pellach er mwyn ymestyn 

amser. Mae hyn yn ystyriaeth faterol cynllunio. Mae’n bwysig ystyried felly os yw’r 

amgylchiadau neu’r sefyllfa bolisi cynllunio wedi newid ers caniatáu’r cais hwn yn 

wreiddiol. O safbwynt y penderfyniad apêl, nododd yr Arolygydd mai’r effaith ar Ardal 

Gadwraeth Criccieth a gosodiad yr adeilad rhestredig cyfagos oedd y prif faterion i’w 

hystyried. 

 

5.2 Er mai amod 3 sy’n ymwneud yn benodol gyda’r cyfnod cyflwyno materion a gadwyd 

yn ôl yw unig destun y cais yma, er mwyn gallu ystyried ymestyn y cyfnod, mae’n 

bwysig asesu a chadarnhau os yw’r sefyllfa yn nhermau cydymffurfio â’r Polisïau 

Cynllunio yn parhau i fod yr un fath. Dim ond os oes tystiolaeth o newid sylweddol 

mewn sefyllfa y gellir cysidro’r bwriad yn wahanol yng nghyd destun y polisïau yma. 

   

Egwyddor y datblygiad 

 

5.3  Yn sgil polisiau lleol, penderfynodd yr Arolygydd Cynllunio yr apêl a penderfynodd yr 

Awdurdod Cynllunio Lleol y cais amlinellol ar sail polisïau Cynllun Datblygu Unedol 

Gwynedd, felly nid oes newid materol wedi bod yn y polisïau ers penderfynu y ddau 

gais blaenorol. 

 

5.4  Mae polisïau C1, C3 a CH4 o’r CDU yn berthnasol i’r cais hwn. Mae polisi C1 yn 

ymwneud a lleoli datblygiadau newydd, prif ffocws y polisi yw cefnogi datblygiadau o 

fewn ffiniau datblygu trefi a phentrefi. Mae safle’r cais tu fewn i ffin datblygu 

Criccieth, felly mae’r cais yn unol â pholisi C1. Mae polisi C3 yn rhoi blaenoriaeth i ail 

ddefnyddio tir a datblygwyd o blaen. Mae rhan o’r safle yn cael ei defnyddio fel maes 

parcio ar gyfer gwesty’r George IV ac yn sgil hyn byddai datblygu ar y safle yma yn 

golygu datblygu ar dir a ddatblygwyd o blaen. Mae’r datblygiad felly yn unol â pholisi 

C3. Nid yw’r sefyllfa wedi newid ers cyfnod yr apêl a’r cais amlinellol felly. 
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5.5  Mae polisi CH4 yn berthnasol i’r cais hwn. Mae’r polisi yn caniatáu codi tai newydd ar 

safleoedd sydd heb eu dynodi o fewn ffiniau datblygu canolfannau lleol a phentrefi os 

yw’r bwriad yn cwrdd â meini prawf y polisi. 

 

5.6  Yn unol â’r hyn a benderfynwyd arno mewn perthynas â’r ceisiadau blaenorol, mae 

darparu elfen o dai fforddiadwy ar gyfer angen lleol cyffredinol o fewn y datblygiad yn 

angenrheidiol yn unol â gofynion Polisi CH4 y CDU. Darparwyd hyn yn y cais 

gwreiddiol ar sail cyfraniad ariannol tuag at ddarparu tai fforddiadwy oddi ar y safle. 

Yn ei benderfyniad apêl, nododd yr Arolygydd fod y Cyngor wedi cytuno mai 

cyfraniad o’r fath oedd yn fwyaf perthnasol ar sail natur arbenigol yr unedau preswyl a 

gynigir. Fe gytunodd yr Arolygydd bod y safbwynt hwn yn bodloni’r meini prawf 

perthnasol o ran darparu rhwymedigaeth cynllunio.  

 

5.7  Yn ystod y cais amlinellol, cadarnhawyd asiant y cais bryd hynny eu bod yn awyddus i 

barhau gyda thelerau’r rhwymedigaeth cynllunio, ac roedd y cyfraniad ariannol yn 

golygu £134,000 tuag at ddarparu tai fforddiadwy. Derbyniwyd gwybodaeth a 

thystiolaeth gan yr ymgeisydd ar adeg y cais amlinellol oedd yn dangos prisiau 

disgwyliedig ar gyfer yr unedau rhwng £90,000 a £110,000. Yn ychwanegol i hyn 

roedd maint a natur yr unedau yn hefyd  fforddiadwy ac yn cwrdd anghenion 

fforddiadwy oedran sbesiffig. Mae amodau ar y caniatâd amlinellol (sydd hefyd ar y 

penderfyniad apêl) yn sicrhau y byddai’r unedau ond ar gael ar gyfer pobol sydd dros 

55. Yn sgil hyn mae’r cyfraniad ariannol yn parhau i fod yn dderbyniol ac yn 

berthnasol i’r datblygiad, ac mae’r Uned Strategol Tai wedi cadarnhau hyn. Yn dilyn y 

broses ymgynghori statudol ar y cais hwn nid oedd gan yr Uned Strategol Tai unrhyw 

wrthwynebiad i’r bwriad. Ystyrir felly fod y cais yn unol â pholisi CH4.   

 

5.8  Mae  gwrthwynebwyr yn cwestiynu’r angen am y math yma o lety yn yr ardal gan nad 

oes unrhyw gychwyn wedi bod ar y datblygiad ers yr apêl nac ers y caniatâd amlinellol 

blaenorol. Nododd yr Arolygydd, mewn perthynas â’r cais oedd y destun yr apel, bod 

Cyngor Gwynedd wedi cadarnhau, o ystyried tueddiadau demograffig, y bydd galw 

cynyddol am ddarpariaeth o’r math hwn.  

 

5.9  Mae datblygiad o’r math yma yn parhau i gyd fynd a Strategaeth Partneriaeth Tai 

Gwynedd a  Strategaeth Comisiynu Pobl Hŷn. Mae unrhyw fuddsoddiad preifat o’r fath  

yn lleihau’r angen  i’r Cyngor fuddsoddi ei hun ac yn cynnig dewis i rai pobl hŷn i allu 

symud i lety addas ar eu cyfer. Roedd cydnabyddiaeth yn ystod y ceisiadau blaenorol 

bydd cynnydd sylweddol  dros y 15 mlynedd nesaf yn nifer poblogaeth pobl hŷn 

Gwynedd a’r angen am amrediad eang o lety addas i gyfarch eu hangen, ac mae hyn yn 

parhau. 

 

5.10  Mae gwybodaeth o gyfrifiad 2011 yn dangos bod 31.4% o boblogaeth ward Criccieth 

yn 65 mlwydd oed neu’n hyn. O ran y grŵp oedran fyddai’n gymwys i fyw yn yr 

unedau arfaethedig, sef pobl sy’n 55 mlwydd oed neu’n uwch, nodai’r Cyfrifiad bod 

45.8% o boblogaeth ward Criccieth yn perthyn i’r categori hwn. Nodir fod poblogaeth 

Gwynedd yn parhau i heneiddio ac mae rhagolygon poblogaeth Llywodraeth Cymru 

sail-2011 yn cefnogi hyn (seiliedig ar wybodaeth ar wefan Stats Wales): 
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Amcanestyniad o gyfradd cynnydd y grwpiau oedran penodol (o’u cymharu â ffigyrau 

sail-2011) ar gyfer y blynyddoedd dethol  - Gwynedd 

 

 2011 2016 2021 2026 2031 2036 

Plant (0 – 15 

mlwydd oed)  
- -2.8% -1.5% -1.9% +1.0% +2.6% 

Poblogaeth 

sydd yn 65 

mlwydd neu’n 

hŷn 

- +8.8% +13.3% +19.7% +27.1% +31.8% 

Cyfanswm 

poblogaeth  
- +1.3% +3.0% +5.0% +6.9% +8.2% 

 
 

Amcanestyniad o ganran y boblogaeth fydd yn perthyn i’r grwpiau oedran penodol yn y 

blynyddoedd dethol (sail-2011) - Gwynedd 

 

 2011 2016 2021 2026 2031 2036 

Plant (0 – 15 

mlwydd oed)  
17.2% 16.5% 16.4% 16.0% 16.2% 16.3% 

Poblogaeth 

sydd yn 65 

mlwydd neu’n 

hŷn 

20.8% 22.4% 22.9% 23.8% 24.8% 25.4% 

Cyfanswm 

poblogaeth  
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 

5.11 Credir fod y wybodaeth yma yn ddigon i brofi bod yr angen yn parhau yn yr ardal ac 

nid yw’n ymddengys bod yna unrhyw newid materol mewn amgylchiadau ers y 

caniatadau blaenorol a fyddai’n cyfiawnhau gwrthod y cais. Ystyrir fod y cais yn unol â 

pholisïau C1, C3 a CH4 ac yn cefnogi ac yn cyd fynd gyda strategaethau’r Cyngor sy’n 

ymwneud gyda darparu llety ar gyfer pobl hyn. 

  

Dyluniad a Mwynderau gweledol a phreswyl. 

 

5.12  Mae polisïau B3, B4, B22, B23, B25 a CH4 yn ystyriaeth ar gyfer yr agwedd hon o'r 

cais. Nid yw’r cais yma yn golygu unrhyw newid i’r cynlluniau sydd eisoes wedi 

derbyn caniatâd drwy apêl na’r caniatâd cynllunio amlinellol a ganiatawyd wedi hynny.  

 

5.13  Mae effaith weledol y datblygiad sydd yn cynnwys effaith ar yr ardal gadwraeth, 

adeiladau rhestredig a'r strydlun eisoes wedi cydnabod yn dderbyniol gan Arolygydd 

Cynllunio. Ers yr apêl mae Gwesty’r George wedi codi estyniad cefn sylweddol ar yr 

adeilad, ac fe asesir y sefyllfa yma yn ystod y cais amlinellol diweddar. Gan mai 

estyniad cefn oedd wedi ei godi, ni ystyrir y byddai hwn yn newid effaith y datblygiad 

hwn ar y strydlun a’r ardal cadwraeth i raddfa fyddai’n arwain at wrthod y cais.   
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5.14  Mae pryderon y gwrthwynebwyr wedi eu cydnabod ac wedi derbyn ystyriaeth lawn ac 

nid oes unrhyw dystiolaeth arall i ddangos fod newid materol wedi bod mewn 

amgylchiadau nac mewn polisi cynllunio ers y caniatâd blaenorol. Felly ystyrir fod y 

datblygiad yn parhau i fod yn dderbyniol ac yn cydymffurfio gyda pholisïau B3, B4, 

B22, B23, B25 a CH4. 

 

Datganiad Ieithyddol  
 

5.15 Cyflwynwyd Datganiad Ieithyddol cyfredol fel rhan o’r cais a gynhwysai gwybodaeth 

benodol ynglŷn â’r ardal a phoblogaeth leol ag effaith y datblygiad ar faterion 

perthnasol. Mae’r adroddiad yn cydnabod pwysigrwydd yr iaith Gymraeg a’r ystyriaeth 

y dylid ei rhoi i’r holl ystyriaethau perthnasol. 

 

5.16  Mae Polisi A2 yn datgan y gwrthodir cynigion a fyddai oherwydd eu maint, eu graddfa 

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

ddiwylliannol cymunedau. Ni ystyrir fod y bwriad hwn ar raddfa anaddas i’r gymuned 

leol ac na fyddai ychwaith yn achosi niwed arwyddocaol i gydlyniad cymdeithasol, 

ieithyddol na diwylliannol Criccieth. Mae angen cydnabyddedig am dai o’r math 

arbennig hwn yn yr ardal ac o fewn y Sir ac ystyrir y gall y bwriad gyfrannu at yr angen 

hwn. Mae gan Criccieth wasanaethau cymunedol da a chysylltiadau hwylus i 

Borthmadog a Pwllheli. Oherwydd natur arbennig y datblygiad hwn ar gyfer oedran ac 

angen penodol, ni ragwelir y byddai’r math hwn o ddatblygiad yn denu prynwyr yn 

chwilio am ail gartref. I’r perwyl hyn, ac os yw’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd yn 

fodlon gyda cynnwys y Datganiad, ni chredir fod y bwriad yn groes i Bolisi A2 gan na 

ystyrir y bydd pwysau ar yr iaith nac effaith negyddol ar y gymuned. Mae hyn hefyd yn 

unol gyda’r Canllawiau Cynllunio Atodol: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg. Byddai 

sylwadau Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd yn cael eu adrodd i’r Pwyllgor fel sylwadau 

hwyr. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.17  Mae Polisïau CH33 a CH36 yn ymwneud gyda diogelwch ar ffyrdd a strydoedd a 

chyfleusterau parcio ceir preifat. Nid yw’r cais yma yn cynnwys unrhyw newid i’r hyn 

a ganiateir yn y cais blaenorol o ran darparu mynedfa gerbydol addas i’r safle ac i’r 

ardal a bod y rhwydwaith ffyrdd presennol yn gallu ymdopi gyda’r traffig sy’n deillio 

o’r datblygiad.  Nid oes gan yr Uned Priffyrdd unrhyw wrthwynebiad i ymestyn y 

cyfnod amser. Mae pryderon y gwrthwynebwyr wedi eu cydnabod ac wedi derbyn 

ystyriaeth lawn ond nid oes unrhyw dystiolaeth i ddangos newid materol mewn 

amgylchiadau ers y caniatâd blaenorol. Gydag amodau ystyrir fod y bwriad yn unol â 

Pholisi CH33 a CH36 CDUG. 

 

Materion Isadeiledd. 

 

5.18 Yn ystod cyfnod y cais amlinellol blaenorol, roedd Network Rail wedi gofyn am 

gyfraniad ariannol trwy unai rwymedigaeth cynllunio neu’r Ardoll Seilwaith 

Cymunedol er mwyn lleihau effaith y datblygiad ar y rhwydwaith trên. Roedd rhaid i 

unrhyw gyfraniad fod yn berthnasol i’r cais sydd dan sylw. Nid oedd unrhyw 

dystiolaeth wedi ei gyflwyno gan Network Rail i ddangos y byddai'r rhwydwaith 

presennol yn anaddas neu yn is safonol ar gyfer nifer uwch o ddefnyddwyr a all ddeillio 

yn uniongyrchol o’r datblygiad yma. Yn ychwanegol nid oedd tystiolaeth y bydd y 

datblygiad hwn yn cael effaith negyddol uniongyrchol ar y rhwydwaith trên. Yn sgil 

hyn ni ystyrir fod y dymuniad yma wedi bod yn hollol resymol  angenrheidiol ar gyfer 

y datblygiad hwn. Ni dderbyniwyd ymateb gan Network Rail i’r cais gerbron, ac i’r 

perwyl hyn ac ar sail yr uchod, ystyrir fod yr un sefyllfa yn parhau. 
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6. Casgliadau: 

 

6.1  Mae’r gwrthwynebiadau gan drigolion lleol wedi derbyn ystyriaeth lawn fel y nodwyd 

uchod. Ar sail yr asesiad uchod ac wedi ystyried yr holl faterion perthnasol gan 

gynnwys y gwrthwynebiadau, ni ystyrir fod y bwriad o ymestyn yr amser a roddir ar 

ganiatâd amlinellol C13/0028/35/AM er mwyn cyflwyno’r materion a gadwyd yn ôl  yn 

groes i’r polisïau na’r canllawiau lleol a chenedlaethol a nodir o fewn yr asesiad ac nad 

oes unrhyw faterion cynllunio perthnasol eraill sy’n datgan i’r gwrthwyneb. Ar sail yr 

uchod credir fod y bwriad yn parhau i fod yn dderbyniol yn ddarostyngedig i amodau 

perthnasol ac fel a roddwyd ar y cais amlinellol a ganiatawyd yn flaenorol. 

 

7. Argymhelliad:  

 

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

gyda’r amodau cynllunio isod a’r cytundeb 106 gwreiddiol yn ddarostyngedig i 

dderbyn sylwadau ffafriol gan Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd.  

 

 1. 5 mlynedd. 

 2. Cyflwyno materion a gadwyd yn ol (edrychiad a tirweddu) o fewn tair mlynedd. 

 3. Cyfyngu defnydd yr unedau i bobol dros 55. 

 4. Deunyddiau a gorffeniadau. 

 5. Mynediad a parcio. 

 6. Manylion coed. 

 7. Tirweddu. 

 8. Cyflwyno cynllun gwaredu llysiau’r dial. 

 9. Dwr Cymru 

 10. Datblygiad yn cydymffurfio gyda chynlluniau a gymeradwywyd.  
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Rhif:    5.4 
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Cais Rhif: C16/0310/46/LL 

Dyddiad Cofrestru: 19/04/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Tudweiliog 

Ward: Tudweiliog 

 

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

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

CYFLEUSTERAU NEWYDD 

Lleoliad: PENCLAWDD, LLANGWNNADL, PWLLHELI, LL538NW 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  GWRTHOD 

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais yw hwn ar gyfer ymgymryd â gwelliannau i safle carafanau teithiol presennol 

ynghyd ac ymestyn y safle i’r caeau tua’r gorllewin a’r gogledd orllewin o’r safle 

presennol. Mae’r gwelliannau yn cynnwys: 

 Cynyddu nifer o unedau teithiol o 8 i 22 

 Ail leoli man chwarae a chreu man chwarae newydd 

 Dymchwel bloc toiledau presennol a chodi adeilad newydd i gynnwys 

toiledau a chawodydd 

 Creu ardal gwastraff / ailgylchu a sychu  

 Gwaith tirlunio. 

  

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

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

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

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

 

1.3 Cyflwynwyd Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol a Datganiad Dyluniad a Mynediad 

fel rhan o’r cais. 

 

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

fwy.  

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 
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2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

POLISI A2 GWARCHOD GWEAD CYMDEITHASOL, IEITHYDDOL A 

DIWYLLIANNOL CYMUNEDAU Diogelu cydlyniad cymdeithasol, ieithyddol neu 

ddiwylliannol cymunedau rhag niwed arwyddocaol oherwydd maint, graddfa, neu 

leoliad cynigion. 

 

POLISI B10 DIOGELU A CHYFOETHOGI ARDALOEDD GWARCHOD Y 

DIRWEDD Yn diogelu a chyfoethogi Ardaloedd Gwarchod y Tirlun drwy sicrhau 

fod yn rhaid i gynigion gydymffurfio â chyfres o feini prawf sydd yn anelu i osgoi 

niwed arwyddocaol i nodweddion cydnabyddedig. 

 

POLISI B12 GWARCHOD TIRWEDDAU, PARCIAU A GERDDI 

HANESYDDOL Gwarchod tirweddau, parciau a gerddi ddiddordeb hanesyddol 

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

hedrychiad neu eu gosodiad. 

 

POLISI B22 DYLUNIAD ADEILADAU Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy 

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

nodweddion a chymeriad cydnabyddedig y dirwedd a’r amgylchedd 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 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 D20 SAFLEOEDD CARAFANAU TEITHIOL, GWERSYLLA AC 

UNEDAU TEITHIOL ESTYNIADAU, LLEINIAU YCHWANEGOL, ADLEOLI A 

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

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

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

ag effaith y datblygiad ar yr ardal leol. 

 

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

 

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

(Tachwedd 2009) 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 8, Ionawr 2016) 

Nodyn Cyngor Technegol 12 – Dylunio  

Nodyn Cyngor Technegol 13 – Twristiaeth 
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Nodyn Cyngor Technegol 18 – Trafnidiaeth 

Nodyn Cyngor Technegol 20 – Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

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

2012. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cymryd camau gorfodaeth gan gynnwys cyflwyno Rhybudd Torri Amod.  Fodd 

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

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

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

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

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

gwblhau.   

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

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

cyn i’r carafanau fynd ar y tir. 

 

Uned Drafnidiaeth: 

 

Argymhellaf wrthod.  Mae’r cais yn gynnydd sylweddol yn y 

niferoedd a thybir y byddai treblu’r niferoedd o ymwelwyr i’r 

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

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

darparu mynedfa o’r maint a ddisgwylir ar gyfer datblygiad 

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

mynedfa safonol ar gyfer y datblygiad gwreiddiol o 

ganlyniad i ddiffyg perchnogaeth tir i’w ddarparu.  

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd:   

 

Heb eu derbyn. 

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

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

ganiatáu. 

 

Dwr Cymru:    Heb eu derbyn. 

 

Swyddog Carafanau: 

 

Heb eu derbyn. 
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Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ger mynedfa’r safle a gwybyddwyd 

trigolion cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben a 

derbyniwyd gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 Croes i Bolisi D19 CDUG. 

 Gwaith yn gysylltiedig gyda'r caniatâd blaenorol fel 

clawdd a mynedfa heb eu cwblhau. 

 Mynedfa beryglus. 

 Effaith ar fwynderau gweledol. 

 Effaith ar breifatrwydd a mwynderau trigolion 

cyfagos. 

 Pryderu sut bydd carthffosiaeth yn cael ei waredu. 

 

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio 

dilys oedd yn cynnwys: 

 

 Materion yn ymwneud gyda dwyn, difrod a 

fandaliaeth.  

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

 Egwyddor y datblygiad a mwynderau gweledol 

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

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

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

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

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

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

presennol. 

 

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

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

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

cyfleusterau llecyn chwarae.   

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ystyrir y byddai hynny yn unol gyda Pholisi B27 CDUG.   

 

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

a chodi bloc newydd mwy yn yr un lleoliad.  Byddai’r bloc toiledau / cawod newydd 
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yn un to fflat a gyda’r waliau allanol yn cael eu gorffen gyda rendr.  O ran ei leoliad, 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trafnidiaeth a mynediad o’r adroddiad.  Nid oes safle teithiol arall agos yn yr un cyd-

destun gweledol a’r safle hwn felly nid oes pryder am effaith gronnol yn yr achos 

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

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

B27 a D20 CDUG. 

 

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

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

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

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

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

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

 

 Materion trafnidiaeth a mynediad 

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

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

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

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

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

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

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

perchnogaeth tir i’w ddarparu.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ffordd sirol cyn cychwyn y defnydd a ganiateir.  Daeth yn amlwg yn dilyn rhyddhau’r 
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caniatâd ac yn sgil ymchwiliadau gan yr Uned Gorfodaeth nad oedd yn bosibl 

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

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

berchnogaeth.  Penderfynodd yr Uned Gorfodaeth mewn ymgynghoriaeth gyda’r 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wneud y gwelliannau i’r fynedfa.  Er bod yr Uned Gorfodaeth wedi penderfynu 

peidio ag mynd ar materion yn ymwneud gyda’r fynedfa ymhellach yn gysylltiedig 

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

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

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

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

groes i Bolisi CH33 CDUG. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

B23 CDUG.   

 

Materion Ieithyddol 

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

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

ieithyddol neu ddiwylliannol cymunedau. Gan fod y bwriad yn ymwneud gyda 
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datblygiad twristiaeth a fydd yn creu deg neu fwy o unedau gwyliau mae gofyn fod 

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

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

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

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

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

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

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

gyda gofynion Polisi A2 CDUG.   

 

6. Casgliadau: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

pholisi CH33 o GDUG. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Gwrthod:  

 

Byddai’r datblygiad arfaethedig yn creu cynnydd sylweddol mewn trafnidiaeth 

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

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

(2009). 
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Rhif:    5.5 
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Cais Rhif: C16/0337/17/LL 

Dyddiad Cofrestru: 15/04/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llandwrog 

Ward: Talysarn 

 

Bwriad: CAIS AR GYFER NEWID DEFNYDD, ESTYNNU A GWNEUD NEWIDIADAU ALLANOL 

SY'N CYNNWYS GOSOD PANELI SOLAR O'R CYN YSGOL GYNRADD I GREU 

CANOLFAN GYMUNEDOL, HOSTEL/BUNKHOUSE 16 GWELY, CAFFI, SIOP, ARDAL 

NEWID ALLANOL, YSTAFELLOEDD CYFARFOD/UNED DEORI BUSNES AC 

YSTAFELL DRINIAETH 

Lleoliad: YSGOL GYNRADD BRON Y FOEL,  Y FRON, CAERNARFON, GWYNEDD LL54 7BB 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATAU GYDAG AMODAU  

  

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r cais yn gais llawn ar gyfer newid defnydd, estynnu a chynnal newidiadau 

allanol gan gynnwys gosod paneli solar ar ran o’r tô presennol fyddai’n gweld y cyn 

ysgol gynradd yn newid i fod yn ganolfan aml ddefnydd gan gynnwys canolfan 

gymunedol, llety hostel 16 gwely, caffi, siop, ystafelloedd cyfarfod, uned deori 

busnes ac ystafell driniaeth. 

 

1.2 Mae’r adeilad wedi ei leoli yng nghanol pentref gwledig Y Fron gyda ffordd 

gyhoeddus yn rhedeg heibio’r ffin gogleddol, cae chwarae cyhoeddus yn gyfochrog 

â’r ffin gorllewinol, cae chwarae’r cyn ysgol i gyfeiriad y de a llwybr cyhoeddus yn 

rhedeg ar hyd y ffin dwyreiniol. Mae tai preswyl o amrywiol faint a ffurf yn 

amgylchynu’r safle i bob cyfeiriad oddi amgylch. 

 

1.3 Mae’r bwriad yn ymwneud a chynnal newidiadau ac ail ddefnyddio adeilad cyn ysgol 

gynradd Bron y Foel ar gyfer defnydd amrywiol fel sydd wedi ei nodi eisioes. Er 

eglurdeb, dyma’r manylion:  

 

 Estyniad newydd tô crib ar brif edrychiad yr adeilad presennol er mwyn creu’r brif 

fynedfa 

 Estyniad ystafell haul ar ‘gefn’ yr adeilad 

 Creu llecynnau parcio 

 Man cadw/golchi beics 

 Tirlunio 

 Storfa ddiogel 

 Gosod paneli solar pv 

 Gosod 2 bwmp gwres aer allanol 

 O fewn yr adeilad y bwriad yw i gynnwys y canlynol o fewn gofod presennol yr 

adeilad: 

Siop, ystafell gyfarfod/ymgynghori, ystafelloedd cymunedol, cegin a chaffi, 4 ystafell 

gysgu gyda chegin gymunol, ystafelloedd newid/ymolchi 

 

1.4       Cyflwynwyd y wybodaeth ganlynol gyda’r cais: 

 

 Asesiad Mynediad 

 Asesiad Strwythurol 

 Arolwg Rhywogaethau wedi eu gwarchod 

 Datganiad Dylunio a Mynediad (er nad yw yn ofynnol i’w cynnwys bellach) 
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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 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 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 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 B24 - GWNEUD NEWIDIADAU AC YMESTYN ADEILAD O FEWN FFINIAU 

DATBLYGU, PENTREFI GWLEDIG A CHEFN GWLAD - Sicrhau fod cynigion i wneud 

newidiadau neu ymestyn adeilad yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu i 

ddiogelu cymeriad a gwerth mwynderol yr ardal leol. 

 

POLISI B25 - DEUNYDDIAU ADEILADU - Gwarchod cymeriad gweledol trwy sicrhau fod 

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

ardal leol. 

 

POLISI B27 - CYNLLUNIAU TIRLUNIO - Sicrhau fod cynigion a ganiateir yn ymgorffori 

tirlunio meddal/caled o safon uchel sy’n briodol ar gyfer y safle ac sy’n ystyried cyfres o 

ffactorau sy’n anelu i osgoi niwed i nodweddion cydnabyddedig. 

 

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

addasu adeiladau i’w hailddefnyddio yn lle eu dymchwel os gellir cydymffurfio gyda meini 
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prawf penodol sy’n ymwneud ag addasrwydd yr adeilad, ystyriaethau gweledol, dyluniad ac 

effaith ar fywiogrwydd trefi a phentrefi cyfagos.   

 

POLISI C7 - ADEILADU MEWN MODD GYNALIADWY - Gwrthodir cynigion ar gyfer 

datblygiadau newydd neu i addasu a newid defnydd tir neu adeiladau pan nad oes ystyriaeth 

wedi ei roi i faterion amgylcheddol penodol. Bydd yn rhaid i gynigon gydymffurfio a meini 

prawf penodol sydd yn ymwneud ag adeiladu mewn modd cynaliadwy, oni bai ei bod yn 

anymarferol gwneud hynny.     

 

POLISI 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 CH31 - DARPARU AR GYFER BEICWYR - Gwrthodir cynigion datblygu na fydd 

yn darparu cyfleusterau penodol sydd yn ymwneud a beicio lle bydd cyfleoedd clir i wneud 

hynny.   

 

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 â ystyriaethau 

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

 

POLISI D10 - ADDASU ADEILADAU AR GYFER DEFNYDD DIWYDIANNOL NEU 

FUSNES - Caniatau cynigion i newid defnydd adeiladau ar gyfer defnyddiau diwydiannol 

neu fusnes ar raddfa fach  os gellir cyfiawnhau’r lleoliad a ddewiswyd  ac os gellir 

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

pherthynas y datblygiad gydag adeiladau/defnyddiau gerllaw.         

 

POLISI D13 - ATYNIADAU A CHYFLEUSTERAU - Caniatau cynigion i ddatblygu 

atyniadau a chyfleusterau newydd ar gyfer ymwelwyr, neu i wella safon cyfleusterau 

presennol os ydynt o fewn ffin ddatblygu neu ar safleoedd o fathau penodol eriall os nad oes 

cyfleoedd addas o fewn ffin ddatblygu. Bydd yn ofynnol i bob cynnig gydymffurfio â’r meini 

prawf sy’n ymwneud gyda datblygu marchnadoedd ‘niche’; neu, cefnogi datblygu thema 

gydnabyddedig Strategaeth Dwristiaeth Gwynedd a, dyluniad, gosodiad a gwedd y datblygiad 

arfaethedig.   

 

POLISI D14 - LLETY GWYLIAU GWASANAETHOL - Caniatau cynigion newydd, neu 

addasu adeiladau presennol neu ymestyn sefydliadau llety gwyliau gwasanaethol presennol os 

yw dyluniad, gosodiad a gwedd y datblygiad o safon uchel ac os gellir cydymffurfio â’r meini 

prawf yn ymwneud gyda lleoliad a graddfa'r datblygiad. 

 

Yn ogystal a’r uchod, rhoddir ystyriaeth berthnasol i’r canlynol: 
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Canllaw Cynllunio Atodol – Trosi adeiladau yng nghefn gwlad agored ag mewn pentrefi 

gwledig – Tachwedd 2009 

 

Canllaw Cynllunio Atodol – Llety Gwyliau – Gorffennaf 2011 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cenedlaethol argraffiad 8 2016 

 

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Cais C01A/0247/17/R3 – estyniad i greu storfa – caniatawyd 13.07.01 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Heb eu derbyn 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad gan na dybir y byddai yn cael effaith 

niweidiol ar unrhyw ffordd 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Cyngor safonol 

 

Dŵr Cymru: Cyngor ag amodau safonol 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: 

 

Heb eu derbyn 

 

Uned Hawliau Tramwy: 

 

Angen gwarchod llwybr cyhoeddus cyfochrog 

 

Uned Bioamrywiaeth: 

 

Angen dilyn argymhellion yr arolwg rhywogaethau wedi eu 

gwarchod 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

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

gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 
 

 Parcio 

 Mynediad anaddas 

 Effaith niweidiol ar fwynderau preswylwyr cyfagos 

 Gwybodaeth gamarweiniol 

 Sŵn 

 Effaith niweidiol ar yr iaith Gymraeg 

 Cynnydd annerbyniol mewn traffig 

 Diogelwch ffyrdd 

 Lleoliad diarffordd 

 Llygredd golau 

 

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio 

dilys oedd yn cynnwys: 
 

 Dibrisio tai cyfagos  

 Materion Iechyd a Diogelwch 
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 Diffyg cyfiawnhad ar gyfer buddsoddiad mor fawr 

 

Derbyniwyd gohebiaeth yn cefnogi / rhoi sylwadau ar y cais 

ar sail: 

 

 Mi fyddai o fudd i’r pentref a’r ardal gyfagos 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

5.1 Egwyddor y datblygiad 

 

5.1.1 Mae polisi C4 yn ymwneud ag addasu adeiladau i’w ail-ddefnyddio. Mae’r polisi 

yma yn cymeradwyo cynigion o’r fath os gellir cydymffurfio gyda meini prawf 

penodol sy’n ymwneud ag addasrwydd yr adeilad ar gyfer y defnydd arfaethedig, 

ystyriaethau gweledol a bod y dyluniad yn parchu'r adeilad gwreiddiol a’r ardal o’i 

gwmpas. Awgrymir y dylid eu haddasu heb waith ailadeiladu sylweddol ac ni ddylent 

ychwaith wasgaru gweithgareddau ar raddfa a fyddai’n niweidio bywiogrwydd trefi a 

phentrefi. 

 

5.1.2 Mae adroddiad strwythurol wedi ei gyflwyno sy’n datgan fod yr adeilad yn 

strwythurol gadarn. Ystyrir felly ar sail yr uchod fod y bwriad yn cydymffurfio gyda 

gofynion perthnasol polisi C4. Mae’r adeilad yn sylweddol ac mae wedi ei leoli o 

fewn cwrtil eithaf sylweddol (sef iard yr ysgol gynt) sy’n cynnwys mynediad 

gerbydol presennol a llecynnau parcio. Ystyrir fod yr adeilad yn addas ar gyfer y 

bwriad o ran ei ddefnydd arfaethedig, ac nad yw’r bwriad yn golygu bod angen 

gwneud newidiadau sylweddol i’r adeilad nac ymestyn ei gwrtil. Mae’r newidiadau 

allanol arfaethedig gan gynnwys yr estyniadau fel a ddangosir yn parchu strwythur, 

ffurf a chymeriad yr adeilad gwreiddiol ac nad ydynt yn debygol o achosi niwed 

arwyddocaol i ansawdd gweledol a chymeriad yr ardal o’i gwmpas. 

 

5.1.3 Nid yw’r adeilad yn un rhestredig, ac mae’r prif newidiadau (ar wahan i’r estyniadau) 

tu mewn i’r adeilad. Ystyrir felly fod y bwriad yn cydymffurfio gyda gofynion meini 

prawf perthnasol polisi C4. Mae’r bwriad yn cynnig defnydd o gyn ysgol ag adeilad 

cymunedol rhannol wag ac mae’r defnydd yn gyfle i sicrhau defnydd hirdymor o’r 

adeilad. Ystyrir felly fod y bwriad yn cydymffurfio gyda gofynion perthnasol polisi 

C4 uchod. 

 

5.1.4 Mae polisi D13 o’r CDU yn ymwneud â darparu atyniadau a chyfleusterau a 

chaniateir cynigion i ddatblygu atyniadau a chyfleusterau newydd ar gyfer 

ymwelwyr, neu i wella safon cyfleusterau presennol os ydynt o fewn ffin ddatblygu 

neu ar safleoedd o fathau penodol eraill os nad oes cyfleoedd addas o fewn ffin 

ddatblygu. Bydd yn ofynnol i bob cynnig gydymffurfio â’r meini prawf sy’n 

ymwneud gyda datblygu marchnadoedd ‘niche’; neu, cefnogi datblygu thema 

gydnabyddedig Strategaeth Dwristiaeth Gwynedd a, dyluniad, gosodiad a gwedd y 

datblygiad arfaethedig.  Yn yr achos yma mae’r bwriad yn golygu ail-ddefnyddio 

adeilad presennol, ac felly mae’n cydymffurfio â rhan gyntaf o’r polisi sy’n ymwneud 

a lleoli datblygiad o’r math yma. Mae polisi D10 yn caniatáu newid defnydd 

adeiladau i ddefnydd busnes newydd ar raddfa bach ag fe welir yn yr achos yma mai 

dim ond cyfran o’r adeilad sydd yn newid ei ddefnydd yng nghwir ystyr y gair gan 

fod defnydd sefydledig yr adeilad yn parhau i gyd-fynd gyda’r bwriad newydd sef yr 

elfen o ddefnydd cymunedol. 

 

5.1.5 Wrth ystyried addasrwydd mentrau i ddatblygu atyniadau a chyfleusterau newydd y 

ddogfen berthnasol yw Cynllun Rheoli Cyrchfan 2013-2020 (Mai 2013), ac mae’r 
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cynllun yn nodi’r angen i roi sylw i ystod o faterion sy’n cynnwys cyfleusterau gwell 

i ymwelwyr, cyfleusterau cyhoeddus gwell ac atyniadau o safon uwch i ymwelwyr. 

Mae’r datblygiad arfaethedig yn cynnwys llety gwasanaethol pwrpasol syml, ynghyd 

a siop a chaffi fydd ar agor i’r cyhoedd ag ystafelloedd fydd ar gael ar gyfer 

gweithgareddau cymunedol. Mae’r bwriad yn defnyddio ag addasu adeilad presennol 

heb newidiadau allanol sylweddol. Ar sail yr uchod felly credir fod y bwriad yn 

cydymffurfio gyda gofynion holl agweddau polisïau D10 a D13. 

 

5.1.6 Mae polisi D14 yn ymwneud â darparu llety gwyliau gwasanaethol, mae’n datgan y 

caniateir cynigion i addasu adeiladau presennol os yw dyluniad, gosodiad a gwedd y 

datblygiad o safon uchel ac os gellir cydymffurfio â’r meini prawf yn ymwneud gyda 

lleoliad a graddfa'r datblygiad. Mae’r bwriad ar gyfer addasu adeilad presennol ar 

gyfer amrywiol ddefnydd gan gynnwys creu llety gwyliau gwasanaethol. Mae’r 

adeilad yn gyn-ysgol, ac mae cwrtil sylweddol yn atodol i’r adeilad gyda mynedfa 

gerbydol a digon o lecynnau parcio a lle troi o fewn y cwrtil. Mae graddfa’r 

datblygiad wedi ei lunio wrth ystyried yr adeilad gwreiddiol a maint y cwrtil o’i 

gwmpas. Mae’r safle wedi ei leoli o fewn pentref gwledig Y Fron ac mae nifer o dai 

preswyl amrywiol ac ar wasgar yn ei amgylchynu yn ogystal a thiroedd chwarae 

agored. Ystyrir fod y bwriad yn addas o ran graddfa, lleoliad a’r anheddiad o dan 

sylw, a'i fod o safon uchel, credir felly fod y bwriad yn cydymffurfio gyda holl 

ofynion y polisi uchod. 

 

5.2      Mwynderau gweledol 

 

5.2.1 Mae polisi B10 yn ymwneud â diogelu a chyfoethogi ardaloedd gwarchod y dirwedd 

drwy sicrhau fod rhaid i gynigion gydymffurfio â chyfres o feini prawf sydd yn anelu 

i osgoi niwed arwyddocaol i nodweddion cydnabyddedig. Yn yr achos yma, mae’r 

bwriad yn golygu trosi cyn-ysgol i amrywiol ddefnydd gan gynnwys siop, gofod 

cymunedol, hostel a chaffi. Mae’r bwriad yn golygu cynnal newidiadau i’r 

edrychiadau allanol gan gynnwys codi dau estyniad a hefyd gosod paneli solar. O 

fewn y cwrtil presennol, bwriedir parcio ceir, storio biniau, tirlunio ayyb. Nid yw 

lleoliad y safle o fewn yr ardal wedi ei gwarchod ond y mae yn cael ei amgylchynu 

yn gyfan gwbl ganddi ag felly credir fod angen ystyried yr effaith ar y tirlun 

oherwydd ei agosatrwydd at yr ardal wedi ei gwarchod. 

 

5.2.2 Mae’r safle yn cynnwys adeilad sylweddol a nodweddiadol, ond ystyrir fod y bwriad 

a’r gwaith arfaethedig, gan gynnwys codi estyniadau a’r gorffeniadau allanol, yn 

addas, ac nad ydyw yn debygol o achosi effaith andwyol ar y dirwedd sydd wedi ei 

gwarchod yn ogystal a mwynderau gweledol cyffredinol y pentref. Ystyrir felly fod y 

bwriad yn cydymffurfio gyda gofynion polisiau B10, B22, B25, B25 a B27. 

 

5.3      Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.3.1 Cydnabyddir fod tai preswyl oddi amgylch y safle, ynghyd ac amryw o anheddau 

eraill ar wasgar ymhellach i ffwrdd o’r safle. O dan y dosbarth defnydd presennol i’r 

adeilad (D1) mae hawl defnyddio’r adeilad fel y mae ar gyfer nifer o ddefnyddiau 

cymunedol megis neuadd, clinic, canolfan iechyd, ‘creche’ galeri, amgueddfa, 

llyfrgell neu ganolfan ddysgu ymhlith eraill heb unrhyw ganiatâd cynllunio o gwbl. 

Ar sail hyn, ni ystyrir fod y bwriad yn debygol o achosi unrhyw effaith sylweddol nac 

annerbyniol nac unrhyw effaith arall ychwanegol ar fwynderau’r trigolion lleol o’i 

gymharu â’r sefyllfa bresennol neu’r hyn all ddiwgydd ar y safle heb yr angen am 

ganiatad cynllunio pellach . Gwelwyd yn ystod archwiliad safle gan swyddogion fod 

rhan o’r adeilad wedi ei ddefnyddio fel Gorsaf Bleidlesio ar gyfer etholiadau’r 

Cynulliad yn ddiweddar. 
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5.3.2 Mae cwrtil yr adeilad yn eithaf sylweddol ac yn ddigonol ar gyfer darparu llecynnau 

parcio a throi ar gyfer y datblygiad. Ni ystyrir fod y bwriad gerbron yn debygol o 

achosi effaith andwyol sylweddol annerbyniol ar fwynderau’r trigolion cyfagos o ran 

defnydd na llif traffig yn enwedig o gymharu’r bwriad gerbron gyda defnydd 

cyfreithiol presennol yr adeilad fel ysgol neu o’i gymharu â’r defnyddiau cyfreithiol 

eraill gellir eu gwneud o’r adeilad heb ganiatâd cynllunio megis meithrinfa plant, 

meddygfa, canolfan iechyd neu amgueddfa. Ystyrir felly fod y bwriad yn 

cydymffurfio a gofynion polisi B23. 
 

5.4      Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.4.1 Mae gwaith eisioes wedi ei gynnal ar ffurf Archwiliad Mynediad gan gynnwys 

gwerthusiad o’r cynllun arfaethedig o safbwynt materion hygyrchedd. Mae 

argymhellion yn cael eu awgrymu er mwyn cydymffurfio gyda gofynion Deddf 

Cydraddoldeb. Credir felly fod y mater o fynediad wedi cael ei asesu yn llawn a 

thrwy hynny, fod gofynion polisi CH30 yn cael eu bodloni. 

 

5.4.2 Gwelir o’r cynlluniau bwriedig fod llecyn allanol yn cael ei ddarparu ar gyfer cadw a 

golchi beics, trwy hynny mae gofynion polisi CH31 yn cael ei fodloni. 

 

5.4.3 Ni wrthwynebir y bwriad gan yr Uned Drafnidiaeth ar sail mynediad a darpariaeth 

parcio cysylltiol. Mae mynedfa bresennol i mewn i’r safle gyda iard eang sydd am 

gael ei defnyddio i barcio cerbydau. Mae’r defnydd olaf fel ysgol yn debygol o fod 

wedi bod yn llawer mwy dwys ar adegau o’i gymharu a’r hun a fwriedir yma o ran 

symudiadau.Ni chredir fod unrhyw sail i wrthwynebu’r bwriad o safbwynt materion 

Trafnidiaeth gan fod y bwriad wedi ei asesu yn llawn gan yr Uned. Credir felly fod y 

bwriad yn dderbyniol o safbwynt gofynion polisiau CH33 a CH36.   
 

5.5      Materion bioamrywiaeth 

 

5.5.1 Mae asesiad safonol wedi ei gynnal i ganfod os oes rhywogaethau wedi eu gwarchod 

yn gwneud defnydd o’r adeilad yn enwedig ers diwedd ei ddefnydd fel ysgol 

gynradd. Ni chanfuwyd olion o fewn yr adeilad ag felly fel mae’r Uned 

Bioamrywiaeth yn cadarnhau ni chredir fod y bwriad yn annerbyniol o safbwynt yr 

agwedd yma a’i fod oherwydd hynny yn dderbyniol ag yn cydymffurfio gyda 

gofynion polisi B20. 
 

5.6      Materion cynaliadwyedd 

 

5.6.1 Mae’n fwriad i osod rhes o baneli solar pv ar dô presennol yr adeilad sydd i gyfeiriad 

y de, mae’r rhan yma o’r adeilad yn edrych dros cae chwarae’r cyn ysgol ag ni 

chredir y byddant yn effeithio ar dai cyfagos. 

 

5.6.2 Yn ogystal mae dau bwmp gwres aer i’w gosod o fewn y safle, mi fyddai hyn hefyd 

yn cyfrannu tuag at effaith bositif o safbwynt materion cynaliadwyedd. Mae waliau 

allanol yr adeilad i’w rendro gyda ynysiad allanol sydd yn sicrhau ynysiad gwell i’r 

adeilad gyfan. Credir fod yr elfennau yma yn dderbyniol fel a ddangosir a thrwy eu 

cynnwys, mae gofynion polisi C7 yn cael ei fodloni. 
 

5.7       Budd cymunedol 
 

5.7.1 Er y credir (fel sydd yn cael ei nodi uchod), fod peth defnydd cymunedol presennol 

yn cael ei wneud o’r adeilad yma, mae’r bwriad yma yn cael ei gyflwyno ar ran grwp 

datblygu cymunedol lleol ac yn cynnwys gofod mewnol ffurfiol ar gyfer defnydd 

cymunedol. 
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5.7.2 Mae polisi CH37 yn datgan y caniateir cynigion ar gyfer cyfleusterau cymunedol 

newydd neu estyniadau i rai presennol os gellir bodloni meini prawf penodol. Yn yr 

achos yma, credir fod hyn wedi llwyddo a thrwy hynny fod y bwriad yn cydymffurfio 

gyda gofynion polisi CH37. 

 

5.8       Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.8.1 Derbyniwyd nifer o wrthwynebiadau a sylwadau yn ymwneud a’r cais hwn. 

Amlygwyd pryderon ynglŷn ag effaith y datblygiad arfaethedig ar nifer o faterion 

amrywiol gan gynnwys yr effaith ar fwynderau preswyl trigolion cyfagos. 

 

5.8.2 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’. 

 

5.8.3 Derbyniwyd gwrthwynebiadau yn nodi effaith andwyol y datblygiad arfaethedig ar yr 

Iaith Gymraeg. Mae Canllaw Cynllunio Atodol wedi ei lunio gan yr Awdurdod 

Cynllunio Lleol sy’n datgan trothwyon ar gyfer y math a maint o ddatblygiad y dylid 

eu hasesu yn erbyn effaith ar yr Iaith Gymraeg. Nid yw’r math o ddatblygiad sydd 

gerbron yn cydymffurfio gyda’r trothwyon ar gyfer cyflwyno datganiad neu asesiad 

o’r fath. 

 

5.8.4 Rhoddwyd ystyriaeth lawn i’r holl sylwadau cynllunio perthnasol a dderbyniwyd, yn 

yr asesiad o’r cais yma. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 O ystyried yr uchod ac wedi ystyried yr holl faterion perthnasol gan gynnwys polisiau 

a chanllawiau lleol a chenedlaethol ynghyd â’r sylwadau a dderbyniwyd, credir fod y 

bwriad yma fel a ddisgrifir yn dderbyniol a’i fod yn cydymffurfio gyda gofynion y 

polisiau perthnasol fel a nodir uchod. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau – amodau  

 

1. Amser 

2. Cydymffurfio gyda cynlluniau 

3. Deunyddiau 

4. Paneli solar proffil isel 

5. Oriau agor y caffi 

6. Amodau Dwr Cymru 

7. Gwarchod Llwybr Cyhoeddus 

8. Dilyn argymhellion yr arolwg ystlumod 

9. Nodyn Cyfoeth Naturiol Cymru 
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Rhif:    5.6 
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Cais Rhif: C16/0371/14/LL 

Dyddiad Cofrestru: 05/04/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Caernarfon 

Ward: Seiont 

 

Bwriad: CODI SIED AMAETHYDDOL AR GYFER GWARTHEG GODRO YNGHYD A BAE 

SILWAIR 

Lleoliad: FFERM HENDY, FFORDD PANT, CAERNARFON, LL545RL 

  

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATAU GYDAG AMODAU.   

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn yw hwn ar gyfer codi sied amaethyddol ar ddaliad amaethyddol fferm yr 

Hendy i’r de o Gaernarfon. Bwriedir codi sied 61m o hyd, 20m o led gydag uchder o 

6.7m i’r crib ar lecyn o dir sy’n gyfochrog i adeiladwaith presennol y daliad a bydd y 

bwriad yn golygu ail-leoli oddeutu 60m o glawdd presennol gan greu clawdd newydd 

o amgylch y sied arfaethedig. Yn fewnol, bydd y sied yn cynnwys llaethdy newydd, 

parlwr godro, storfa lefrith, cyfarpar offer a chyfleusterau trin gwartheg. 

 

1.2 Yn allanol, bydd y sied o wneuthuriad llenni proffil dur i’r to, rhannau uwch o’r 

waliau yn lleiniau o goedyn ar ffurf Efrog (Yorkshire boarding) a’r rhannau isaf o 

floc llwyd. Bydd 3 agoriad ar dalcen gogleddol y sied gydag agoriadau eraill ar hyd 

ochrau’r sied.   

  

1.3 Gwasanaethir y daliad gan rodfa breifat a ffordd sirol dosbarth III Ffordd Pant. Mae 

llwybr cyhoeddus rhif 16 Caernarfon yn rhedeg gerllaw ochr gorllewinol y sied 

arfaethedig. I’r gogledd o’r safle lleolir adeiladwaith presennol y daliad ynghyd a’r 

ffermdy, i’r dwyrain lleolir cae agored gyda choedlan ar lwyfandir ymhellach draw, 

i’r de lleolir caeau a chloddiau rhyngddynt ynghyd a’r eiddo Tŷ’r Allt, i’r gorllewin 

lleolir adeiladwaith niferus ac amrywiol y daliad sydd hefyd yn cynnwys cronfa ddŵr 

ynghyd a chlamp silwair newydd a ganiatawyd yn ddiweddar. 

 

1.4 Byddai caniatáu’r cais yn galluogi’r ymgeisydd cynyddu’r fuches bresennol (sydd yn 

cynnwys 360 o wartheg godro) ynghyd a lleihau’r amser wrth odro’r fuches o 4 awr i 

2 awr y diwrnod. Ni fydd cynyddu’r fuches yn golygu cynnydd yn y niferoedd o 

loriau tancer sy’n trosglwyddo’r llefrith gan y buasai defnydd mwy effeithiol yn cael 

ei wneud o gapasiti’r loriau eu hunain. 

 

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 

Tud. 90



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 13/06/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 
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 (CDUG) 2009: 

 

POLISI B21 - CORIDORAU BYWYD GWYLLT, CYSYLLTIADAU CYNEFINOEDD A 

CHERRIG ‘SARN’ 

Diogelu cyfanrwydd nodweddion tirwedd sy’n bwysig ar gyfer fflora a ffawna gwyllt oni bai 

bod rhesymau dros y datblygiad yn gorbwyso’r angen i gynnal y nodweddion ac y gellir 

darparu mesurau lliniaru. 

 

POLISI B22 - DYLUNIAD ADEILADAU 

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

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

amgylchedd lleol. 

 

POLISI B23 - MWYNDERAU 

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

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

leol.  

 

POLISI B25 – DEUNYDDIAU ADEILADU 

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

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

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

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

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

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

gyflwyno deunyddiau sy’n israddol neu’n ymwthiol. 

 

POLISI B33 - DATBLYGIADAU SY’N CREU LLYGREDD NEU BOENDOD 

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

lefelau uchel o lygredd. 

 

POLISI D9 - ADEILADAU AC ADEILADWEITHIAU FFERM 

Caniatáu codi adeiladau ac adeiladweithiau ar gyfer dibenion amaethyddol os ydynt yn 

rhesymol angenrheidiol at ddibenion amaethyddiaeth ac os gellir cydymffurfio gyda meini 

prawf yn ymwneud gydag effaith y datblygiad ar  nodweddion cydnabyddedig. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

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

(2010). 

 

NCT 12 Dylunio (2016). 

 

Polisi Cynllunio Cymru (2016) Fersiwn8.  

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1  Cais rhif C16/0373/14/LL - creu clamp silwair wedi ei ganiatáu  ym Mai, 2016. 
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3.2        Cais rhif C12/1128/14/LL - creu morlyn ar gyfer storio slyri gwartheg ac estyniad to 

un-codiad i gadw teil sych wedi ei ganiatáu yn Chwefror, 2013. 

 

3.3      Cais rhif C11/0053/14/LL - estyniad i sied amaethyddol wedi ei ganiatáu yn 

Chwefror, 2011. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref: Cefnogi. 

 

Uned Llwybrau: Angen sicrhau bod llwybr cyhoeddus rhif 16 

Caernarfon yn cael ei warchod yn ystod ag ar ôl y 

gwaith adeiladau. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Cyfeirio at y ddeddfwriaeth berthnasol sy’n rheoli'r 

math yma o ddatblygiad. 

 

Uned Bioamrywiaeth: Dim gwrthwynebiad ond yn amodol bod y clawdd yn 

cael ei ddymchwel y tu allan i’r cyfnod nythu. 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: Dim ymateb. 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

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

ond ni dderbyniwyd unrhyw ymateb gan y cyhoedd yn 

dilyn y cyfnod hysbysu statudol. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

 Egwyddor y datblygiad 

 

5.1  Mae’r egwyddor o godi adeiladau amaethyddol wedi ei selio ym Mholisi D9 o 

GDUG sy’n datgan caniateir y fath gynigion os ydynt yn rhesymol angenrheidiol at 

ddibenion amaethyddiaeth ac os gellir cydymffurfio gyda nifer o feini prawf sy’n 

ymwneud a bod y safle’n agos at adeiladau amaethyddol presennol, na fydd y 

datblygiad yn achosi dirfod arwyddocaol i adeilad a warchodir ac na fydd y 

datblygiad yn niweidio bioamrywiaeth a bod y bwriad yn cynnwys mesurau lliniaru 

amgylcheddol digonol. Ar sail y wybodaeth gyda’r cais a’i leoliad ystyrir fod yr 

egwyddor yn dderbyniol. 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.2  Mae safle’r sied amaethyddol  wedi ei leoli yng nghefn gwlad ond gyferbyn ac 

adeiladwaith niferus presennol y daliad amaethyddol. Bydd unrhyw olygfa ohono’n 

ysbeidiol a chyfyngedig ac o bellter a hynny ar hyd y ffordd sirol Ffordd Pant sy’n 

rhedeg i gyfeiriad deheuol o’r sied ei hun. Mae wedi ei sgrinio gan lwyfandir a 

choedlan arno ynghyd a chloddiau o’r dwyrain ynghyd a thirwedd donnog sy’n 

nodweddiadol o’r tirlun lleol. Bydd effaith gweledol y sied hefyd yn cael ei leihau 

gan fod yr adeiladwaith presennol sydd o’i amgylch yn gefnlen iddo ynghyd a chodi 

clawdd newydd er mwyn digolledu’r clawdd presennol.  Bydd y sied, fodd bynnag, 

yn amlwg o’r llwybr troed cyhoeddus sy’n ymlwybro drwy iard y fferm ond bydd 

rhaid ystyried ei effaith weledol leol o fewn cyd-destun adeiladwaith presennol y 

daliad a chredir na fydd yn creu ad-drawiad sylweddol mwy na’r hyn sydd eisoes yn 

bodoli.  Rhaid cofio hefyd fod hon yn ddaliad amaethyddol sefydledig sydd yn 
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parhau i ddatblygu er mwyn  bod yn llewyrchus. I’r perwyl hyn, felly, credir bod y 

bwriad yn dderbyniol ar sail gofynion Polisi B22, B23, B25 a D9 o GDUG ynghyd 

a’r cyngor a gynhwysir yn NCT 6 Cynllunio ar Gyfer Cymunedau Gwledig 

Cynaliadwy a NCT 12 Dylunio. 

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl  

 

5.3   Mae anheddau preswyl wedi eu lleoli ar wasgar o amgylch y daliad ei hun. Lleolir yr 

annedd agosaf i safle’r sied oddeutu 174m i’r de-ddwyrain (Tŷ’r Allt) gyda Bwthyn 

Hendy wedi ei leoli oddeutu 403m i’r dwyrain gyda chaeau amaethyddol a thirwedd 

donnog rhyngddynt sy’n cynnwys cloddiau a choedlannau sefydledig. Gan ystyried y 

pellter yma sydd rhwng y sied amaethyddol a’r anheddau hyn yn ogystal â’r 

anheddau eraill sydd wedi eu lleoli yn nalgylch y daliad amaethyddol, gosodiad y 

sied union gyfochrog a’r adeiladwaith presennol a’r ffaith fod y fferm eisoes yn fferm 

weithredol ni chredir bydd y bwriad yn tarfu’n sylweddol ar fwynderau preswyl a 

chyffredinol deiliaid cyfagos. Ni dderbyniwyd unrhyw ymateb gan y cyhoedd yn 

dilyn y cyfnod hysbysu statudol. I’r perwyl hyn, felly, credir bod y bwriad yn 

dderbyniol ar sail gofynion Polisi B23, B33 a D9 o GDUG ynghyd a NCT 6 

Cynllunio ar Gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy a Pholisi Cynllunio Cymru, 

Pennod 13 Cyfyngu ar Risgiau Amgylcheddol a Llygredd a’u Rheoli.   

 

Materion bioamrywiaeth 

 

5.4  Mae’r bwriad yn golygu colli oddeutu 60m o glawdd cynhenid er mwyn galluogi 

lleoli’r sied arfaethedig mor agos ag sy’n bosibl i’r adeiladwaith presennol ond heb 

ymyrryd a’r llwybr cyhoeddus. Er mwyn digolledu’r clawdd sydd i’w dynnu mae’r 

cais yn cynnwys codi clawdd newydd o amgylch y sied a gellir sicrhau hyn drwy 

gynnwys amodau priodol. Er nad oes gan yr Uned Bioamrywiaeth wrthwynebiad i’r 

cais bydd angen cynnwys amod sy’n cyfyngu’r amser ble ceir chwalu’r clawdd i 

gyfnod y tu allan i’r cyfnod nythu (Mawrth i Awst). I’r perwyl hyn, felly, credir bod y 

bwriad yn dderbyniol.   

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Gan ystyried yr asesiad uchod ynghyd ag ystyried yr holl faterion perthnasol gan 

gynnwys polisïau a chyngor cynllunio lleol a chenedlaethol perthnasol credir bod y 

bwriad yn dderbyniol ar sail egwyddor, graddfa, lleoliad, dyluniad, ffurf, deunyddiau 

ynghyd a mwynderau preswyl a gweledol. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu - amodau:- 

  

1. 5 mlynedd. 

2. Yn unol â’r cynlluniau. 

3. Diogelu llwybr cyhoeddus rhif 16. 

4. Manylion tirweddu/clawdd a’r cyfnod gweithredu.  

5. Gohebu’r Awdurdod Cynllunio Lleol pryd y cwblhawyd y datblygiad. 

6. Defnyddio’r adeilad ar gyfer pwrpas amaethyddol yn unig. 

7. Deunyddiau allanol a lliw i’w cytuno gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol.  

8. Dim tynnu’r clawdd yn ystod y tymor nythu. 
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Rhif:    5.7 
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Cais Rhif: C16/0375/42/LL 

Dyddiad Cofrestru: 08/04/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Nefyn 

Ward: Nefyn 

 

Bwriad: CAIS DIWYGIEDIG - ADEILADU 4 BYNGALO DWY YSTAFELL WELY A MAN 

CHWARAE 

Lleoliad: NEFYN ALLOTMENTS, STRYD FAWR, NEFYN, PWLLHELI, GWYNEDD, LL536HD 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  GWRTHOD  

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn sydd dan sylw ar gyfer datblygiad trigiannol o 4 o dai unllawr a chreu man 

chwarae.  Byddai’r tai wedi eu gosod allan mewn dau floc o dai par. Byddai’r tai 

gyda tho llechi a gyda’r waliau allanol i’w gorffen gyda chwipiad. Bwriedir cael un 

lle parcio i’r blaen o bob tŷ. Byddai’r tai wedi eu lleoli ar ran gogleddol y safle gyda’r 

man chwarae arfaethedig wedi ei leoli yn y gornel fwyaf deheuol. Nid oes manylion 

llawn wedi eu derbyn o sut y bwriedir gosod allan y man chwarae ac os oes bwriad i 

osod offer chwarae ar y tir. 

 

1.2 Mae’r safle wedi ei leoli tu mewn i ffin ddatblygu Nefyn.  Mae’r safle wedi ei 

glustnodi fel llecyn chwarae i’w warchod yn CDUG gyda’r safle yn y gorffennol 

wedi bod yn cael ei ddefnyddio fel rhandiroedd.  Tua’r gogledd o’r safle mae Ardal 

Cadwraeth Nefyn.  Gorwedd y safle o fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol 

Eithriadol Llyn ac Ynys Enlli.  Gwasanaethir y safle gan ffordd sirol ddosbarth 1 sydd 

yn rhedeg drwy Nefyn. 

 

1.3 Mae’r tir cyffiniol i’r gorllewin, sydd hefyd ym mherchnogaeth yr ymgeisydd, eisoes 

wedi derbyn caniatâd cynllunio i adeiladu 10 o dai annedd deulawr.  Fel rhan o’r 

caniatâd hynny roedd bwriad i gadw safle’r cais presennol fel 16 o randiroedd ac mae 

amod ar ganiatâd cynllunio C12/1372/42/LL i sicrhau fod y tir yma yn cael ei 

ddefnyddio fel rhandiroedd. 

 

1.4 Fel rhan o’r cais cyflwynwyd Datganiad Dyluniad a Mynediad.  Cyflwynwyd hefyd 

gopi o lythyr dyddiedig 2 Mawrth 2016 anfonwyd gan yr ymgeisydd at Grŵp 

Rhandiroedd Nefyn yn ceisio cael gwybodaeth am yr angen am randiroedd yn Nefyn 

ac os oedd rhestr aros.  Mae llythyr pellach gan yr ymgeisydd dyddiedig 6 Ebrill 2016 

wedi ei gyflwyno sydd wedi cymryd yn sgil diffyg ymateb gan Grŵp Rhandiroedd 

Nefyn i’w lythyr blaenorol fod yna gyflenwad digonol o randiroedd ganddynt ar eu 

safle ger Y Ddol. 

 

1.5 Cyflwynir y cais i Bwyllgor ar gais yr Aelod Lleol. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

A2 - GWARCHOD GWEAD CYMDEITHASOL, IEITHYDDOL A 

DIWYLLIANNOL CYMUNEDAU - Diogelu cydlyniad cymdeithasol, ieithyddol 

neu ddiwylliannol cymunedau rhag niwed arwyddocaol oherwydd maint, graddfa, 

neu leoliad cynigion. 

 

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. 

 

B7 - SAFLEOEDD O BWYSIGRWYDD ARCHEOLEGOL - Gwrthod cynigion 

fydd yn difrodi neu ddifetha gweddillion archeolegol o bwysigrwydd cenedlaethol 

(boed yn rhai cofrestredig ai peidio) neu eu gosodiad.  Gwrthodir hefyd datblygiad 

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

datblygiad yn drech nag arwyddocâd y gweddillion archeolegol. 

 

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. 

 

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

RHYNGWLADOL A CHENEDLAETHOL - Gwrthod cynigion sy’n debygol o 

achosi aflonyddwch neu niwed annerbyniol i rywogaethau a warchodir a’u 

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

ddiogelu nodweddion cydnabyddedig y safle. 

 

B22 - DYLUNIAD ADEILADAU - Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy sicrhau 

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

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

 

B23 – MWYNDERAU - Diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol drwy sicrhau bod 

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

nodweddion cydnabyddedig mwynderau’r ardal leol. 

 

B25 – DEUNYDDIAU ADEILADU - Gwarchod cymeriad gweledol trwy sicrhau 

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

edrychiad yr ardal leol. 

 

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

sicrhau fforddiadwyedd y datblygiad. 

 

CH33 – DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD - Caniateir cynigion 

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

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

   

CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT - Gwrthodir cynigion am 

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

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

Cyngor. Rhoddir ystyriaeth i hygyrchedd gwasanaeth cludiant cyhoeddus, y gallu i 

gerdded a beicio o safle a phellter y safle at faes parcio cyhoeddus. Os oes angen lle i 

barcio oddi ar y stryd ac nad yw’r datblygwr yn cynnig cyfleusterau parcio ar y safle 

neu na ellir manteisio ar y ddarpariaeth barcio bresennol, caniateir cynigion os bydd y 

datblygwyr yn cyfrannu at y gost o wella hygyrchedd y safle neu ddarparu'r llefydd 

parcio angenrheidiol ar safle arall gerllaw. 

 

CH42 - DIOGELU LLECYNNAU AGORED O WERTH ADLONIADOL - Gwrthod 

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. 

 

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. 

 

Canllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy (Tachwedd 2009) 

Canllaw Cynllunio Atodol: Datblygiadau tai a llecynnau agored o werth adloniadol 

(Tachwedd 2009) 

Canllaw Cynllunio Atodol: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg (Tachwedd 2009) 

 Canllaw Cynllunio Atodol: Cynllunio ar gyfer adeiladu’n gynaliadwy (Ebrill 2010) 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 8, Ionawr 2016) 

Nodyn Cyngor Technegol 2 : Cynllunio a Thai Fforddiadwy 

Nodyn Cyngor Technegol 12 : Dylunio 

Nodyn Cyngor Technegol 16 : Chwaraeon, Hamdden a Mannau Agored 

Nodyn Cyngor Technegol 18 : Trafnidiaeth 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

3.1 C12/1372/42/LL - Adeiladu 10 tŷ annedd deulawr gyda 3 yn dai fforddiadwy a gan 

gadw rhandiroedd i’r cefn - Caniatáu 12 Rhagfyr 2013. 

 

3.2 C15/0614/42/DA – Cais diwygiedig di-faterol i gais a ganiatawyd o dan 

C12/1312/42/LL er mwyn tynnu wal parapet o’r dyluniad a gwneud newidiadau i’r 

cynllun parcio – Gwrthod 3 Gorffennaf 2015. 

 

3.3 C15/0633/42/LL – Adeiladu 6 bynglo dwy ystafell wely – Tynnu yn ôl gan yr 

ymgeisydd ar 5 Awst 2015. 
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3.4 C15/1047/42/LL - Diwygio amod 2 ar ganiatâd cynllunio C12/1372/42/LL er mwyn 

adeiladu’r 10 tŷ yn unol â chynlluniau diwygiedig sy’n cynnwys dileu parapedau o 

do'r tai, ail leoli llefydd parcio ac ail leoli’r tai yn agosach i’r briffordd - Caniatáu 19 

Tachwedd 2015. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Heb eu derbyn. 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad i’r bwriad ond argymhellir darparu mwy 

o barcio fel rhan o’r datblygiad.  Dangosir darpariaeth parcio 

ar raddfa o un llecyn fesul pob uned, fodd bynnag heblaw 

bod y datblygwr yn gallu arddangos nad oes angen 

darpariaeth parcio safonol i’r unedau yma argymhellir 

darparu 2 llecyn i bob bynglo.  Mae darparu dau lecyn i bob 

uned yn debygol o leihau’r angen i barcio ar y ffordd stad a 

lleihau’r posibilrwydd o barcio o’r stad yn gorlifo i’r 

briffordd gyfagos. 

 

Dŵr Cymru: Cyflwyno sylwadau gan gynnwys yr angen i roddi amodau 

ynglŷn â dŵr wyneb, draeniad tir ynghyd a chyflwyno 

manylion cynllun draenio ar unrhyw ganiatâd. 

 

Uned Bioamrywiaeth: Mae yna gofnodion o ymlusgiaid (neidr ddefaid) ar y safle.  

Bydd rhaid i’r ymgeisydd ddarparu arolwg gyda chynllun 

lliniaru ar gyfer ymlusgiaid.  Mae’r ymlusgiaid wedi eu 

gwarchod o dan y Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 

1981 felly buasai’n drosedd i ladd neu niweidio ymlusgiaid. 

 

Awgrymaf amodau yn ymwneud gyda chyflwyno adroddiad 

ymlusgiaid a chamau lliniaru a hefyd amod o ran yr angen i 

glirio llystyfiant ac ati ar y safle y tu allan i’r cyfnod nythu. 

 

Gwasanaeth Cynllunio 

Archeolegol Gwynedd: 

Heb eu derbyn. 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben ac ni dderbyniwyd 

unrhyw ymateb yn ystod y cyfnod yma.   

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 
5.1 Mae’r safle yn ffurfio rhan o safle mwy sydd wedi ei glustnodi fel llecyn chwarae i’w 

warchod yn y CDUG.  Deallir fod y safle wedi ei warchod yn wreiddiol ar sail y 

ffaith ei fod yn cael ei ddefnyddio fel rhandiroedd.  Cadarnhawyd hyn yn 

argymhelliad ARG.0229 o Adroddiad yr Arolygydd mewn perthynas â mabwysiadu’r 

CDUG.  O’r wybodaeth a gyflwynwyd ar gais C12/1372/42/LL deallwyd fod y safle  

wedi ei ddefnyddio fel rhandiroedd hyd at 2009 ble roedd oddeutu 25% o’r holl safle 

yn cael ei ddefnyddio i bwrpas rhandiroedd.  Nid yw’r tir wedi cael ei ddefnyddio fel 

rhandiroedd felly ers 2009.  Pan ganiatawyd cais C12/1372/42/LL roedd oddeutu 

hanner y safle sydd wedi ei glustnodi fel llecyn chwarae i’w gadw fel rhandiroedd 

gyda’r cynlluniau hynny yn dangos bwriad i greu 16 rhandir ar safle’r cais presennol.  

Cyn cyflwyno cais C12/1372/42/LL roedd trafodaethau wedi bod rhwng ymgeisydd y 
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cais hwnnw a Chymdeithas Rhandiroedd Nefyn a chyflwynwyd copi o lythyr gan y 

gymdeithas yn derbyn y cynnig o 12 rhandir fel rhan o’r datblygiad yn 

ddarostyngedig i drafodaethau pellach o safbwynt materion fel y les, paratoi’r 

lleiniau, dŵr ar gyfer y safle a materion yn ymwneud â mynediad i’r safle. Cafodd y 

nifer o randiroedd oedd i’w ddarparu ei gynyddu o 12 i 16 erbyn i’r cais cynllunio 

ffurfiol gael ei gyflwyno.  Roedd y ffaith y byddai 16 o randiroedd yn cael ei 

ddarparu ar y safle yn ystyriaeth faterol wrth ymdrin gyda chais C12/1372/42/LL ac 

yn dyngedfennol o safbwynt cyfiawnhau datblygu 10 o dai ar ran arall o’r safle llecyn 

chwarae i’w warchod o safbwynt Polisi CH42. 

 

5.2 Datgan Nodyn Cyngor Technegol 16 : Chwaraeon, Hamdden a Mannau Agored 

(NCT 16) bod rhandiroedd yn fannau gwyrdd pwysig mewn ardaloedd trefol a 

gwledig, a gall eu trin cyfrannu at gynaliadwyedd, darparu cyfleoedd ar gyfer 

hamdden, ymarfer corfforol a bwyd iach, gwella bioamrywiaeth ac annog 

rhyngweithio ymhlith gwahanol grwpiau yn y gymuned.  Cyfeirir ym mharagraff 

3.27 o NCT 16 fod awdurdodau lleol a chynghorau tref a chymuned dan ddyletswydd 

yn unol â Deddf Man Ddaliadau a Rhandiroedd 1908 i ddarparu digon o blotiau ar 

gyfer preswylwyr os credant fod galw am randiroedd garddio.  Ymhellach ym 

mharagraff 3.28 o NCT 16 nodir y gwarchodir y rhandiroedd statudol a ddarperir gan 

awdurdodau lleol o dan Ddeddf Rhandiroedd 1925 ond ei bod yn bosib na cheir yr un 

diogelwch yn achos safleoedd rhandir sydd mewn perchnogaeth breifat.   

 

5.3 Yn sgil y ffaith fod y safle yn rhan o lecyn chwarae i’w warchod rhaid yw ystyried y 

bwriad o ran Polisi CH42 CDUG sydd yn ymwneud â diogelu llecynnau agored o 

werth adloniadol.  Mae’r polisi yma yn datgan y gwrthodir cynigion fyddai’n arwain 

at golli llecynnau agored o werth adloniadol presennol, yn cynnwys unrhyw 

gyfleusterau cysylltiedig, oni bai y gellir cwrdd â nifer o feini prawf a gynhwysir o 

fewn y polisi.  Pan ganiatawyd cais C12/1372/42/LL ar gyfer 10 o dai roedd safle’r 

cais presennol i ffurfio 16 rhandir ac felly nid oedd yr oll o’r rhandiroedd a’r llecyn 

agored o werth adloniadol yn cael ei golli.  Ystyriwyd hefyd y byddai hyn yn fodd o 

wella’r cyfleusterau ar gyfer deiliaid y rhandiroedd gan fod materion fel paratoi’r 

lleiniau a chael dŵr ar gyfer y safle yn faterion oedd wedi bod yn cael eu trafod 

rhwng perchennog y tir ar y pryd a Chymdeithas Randiroedd Nefyn.  Ystyriwyd felly 

yn unol gyda maen prawf 3 o bolisi CH42 y byddai datblygu rhan fechan o’r safle yn 

ffordd orau o sicrhau dyfodol y cyfleuster a’i wella.  Ers i gais C12/1372/42/LL gael 

ei ganiatáu mae cais am randiroedd ar dir neillog yn Nefyn wedi cael ei ganiatáu.  Y 

cais hwnnw oedd C14/0171/42/LL ar gyfer newid defnydd tir i greu 21 o randiroedd 

a llwybrau mynediad cysylltiedig yn Y Ddol, Nefyn a gafodd ei ganiatáu ar 30 Ebrill 

2014.  Fel rhan o’r cais presennol ysgrifennodd perchennog y tir at Grŵp 

Rhandiroedd Nefyn er ceisio cael gwybodaeth am faint o’r 21 rhandir yn Y Ddol 

sydd wedi eu meddiannu.  Hefyd roedd yn holi os oedd y safle hynny yn Y Ddol yn 

llawn oedd yna restr aros ar gyfer rhandiroedd a hefyd os oedd rhestr faint oedd ar y 

rhestr aros hynny am randir.  Ysgrifennwyd y llythyr hynny ar y 3 Mawrth 2016 ond 

ni dderbyniwyd ymateb gan ymgeisydd y cais i’r llythyr hwnnw.  Mae’r ymgeisydd 

felly wedi cymryd y ffaith na dderbyniwyd ymateb i’r llythyr hwnnw i olygu fod 

Grŵp Rhandiroedd Nefyn yn ystyried for darpariaeth ddigonol o randiroedd ar y safle 

yn Y Ddol.  Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi ei gyflwyno gan yr ymgeisydd 

fel rhan o’r cais yn cyfiawnhau nad oes angen y cyfleuster yma mwyach ar gyfer 

trigolion Nefyn.  Er nad oes gwybodaeth ysgrifenedig wedi ei dderbyn mae’r 

Awdurdod Cynllunio Lleol wedi cael ar ddeall ar lafar fod yna restr aros yn parhau ar 

gyfer rhandiroedd yn Nefyn.  Ysgrifennwyd at Gyngor Tref Nefyn i ofyn a ydynt 

hwy yn ymwybodol fod yr angen am dir mwynderol yn parhau yn Nefyn a hefyd os 

ydynt yn ymwybodol fod yna ddal angen am randiroedd ac os oes, faint o enwau 

sydd ar y rhestr aros.  Disgwylir eu hymateb wrth baratoi’r rhaglen.  Prin iawn yw’r 
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wybodaeth a’r dystiolaeth sydd wedi ei gyflwyno gan yr ymgeisydd er cyfiawnhau 

pam nad oes angen y tir yma bellach fel rhandiroedd neu hyd yn oed ddefnydd arall 

mwynderol cyffelyb.  Yr unig beth sydd wedi cael ei ystyried gan yr ymgeisydd yw 

diffyg ymateb Grŵp Rhandiroedd Nefyn i’w lythyr.  Ni welir fod yr ymgeisydd ei 

hun wedi ceisio darganfod os oes galw am randiroedd yn uniongyrchol gyda phobl yr 

ardal e.e. trwy hysbysebu yn uniongyrchol ei hun fod rhandiroedd ar gael.  Ni welir 

ychwaith fod yr ymgeisydd wedi ceisio gweld os gall gynnig darpariaeth amgen ar 

dir neillog.  Ni ystyrir felly fod y wybodaeth a gyflwynwyd yn dangos sut y byddai’r 

bwriad yn cyd-fynd gyda meini prawf 1 a 2 o Bolisi CH42 ac nid yw’r Awdurdod 

Cynllunio Lleol wedi ei argyhoeddi nad oes galw yn Nefyn am y rhandiroedd a / neu 

dir mwynderol at ddefnydd cyffelyb.  Ystyrir felly nad oes tystiolaeth ddigonol, 

ddiamheuaeth na thrwyadl wedi ei gyflwyno fel rhan o’r cais i gyfiawnhau colli'r 

llecyn agored yma o werth adloniadol er mwyn adeiladu tai ac felly fod y bwriad yn 

groes i Bolisi CH42 CDUG a’r NCT perthnasol. 

 

5.4  Mae’r bwriad ar gyfer adeiladu 4 o dai unllawr.  Mae’r safle wedi ei leoli oddi fewn i 

ffin ddatblygu Nefyn ac felly rhaid yw ystyried yr egwyddor o ddatblygu’r safle ar 

gyfer tai o dan Bolisi CH4 CDUG.  Mae’r polisi yma yn gefnogol i ddarparu tai o 

fewn ffin ddatblygu canolfan leol neu bentref yn ddarostyngedig i’r angen i ddarparu 

cyfran o’r unedau ar bob safle yn rhai fforddiadwy sy’n cwrdd ag angen lleol 

cyffredinol.  Nid yw’r bwriad yn cyfeirio at unrhyw fwriad i ganran o’r tai fod yn 

rhai fforddiadwy.  Ni chyflwynwyd unrhyw wybodaeth fel rhan o’r cais i gyfiawnhau 

pam na fyddai’n briodol darparu tai fforddiadwy ar y safle.  Byddai’r tai yn rhai dwy 

ystafell wely gyda’r maint mewnol oddeutu 57 medr sgwâr sydd y tu mewn i 

uchafswm maint tai fforddiadwy unllawr dwy ystafell wely argymhellir yng 

Nghanllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy.  Er y gallai unedau o’r maint yma 

fod yn fforddiadwy ynddynt eu hunain yn ddibynnol ar yr amgylchiadau ni 

chyflwynwyd fel rhan o’r cais unrhyw wybodaeth i brofi hyn.  Oni bai fod yna 

ffactorau yn profi nad yw’n briodol darparu tai fforddiadwy ar y safle byddai’n 

ddisgwyliedig i ganran o’r unedau fod yn rhai fforddiadwy.  Mae’n debygol fel man 

cychwynnol y byddem yn edrych am i oddeutu 30% o’r unedau fod yn fforddiadwy 

fel sydd wedi ei sicrhau ar gyfer y safle neillog ble mae 3 allan o’r 10 uned wedi eu 

clymu trwy gytundeb 106 i fod yn dai fforddiadwy.  Yn ei ffurf bresennol felly nid 

yw’r bwriad yn cydymffurfio gyda maen prawf 1 o Bolisi CH4 CDUG gan nad oes 

cyfran o dai fforddiadwy yn cael ei gynnig yn rhan o’r bwriad ac na chyflwynwyd 

tystiolaeth i ddangos pam na fyddai’n briodol darparu tai fforddiadwy ar y safle yn yr 

achos yma.   

 

5.5 Mae bwriad i gynnwys man chwarae i blant o fewn y safle.  Er nad oes manylion os 

yw’n fwriad gosod unrhyw offer ar y safle ystyrir y byddai’n bosibl amodi cytuno 

offer o’r math a / neu union osodiad y man chwarae.  Byddai’r man chwarae yma yn 

sicrhau fod yna ddarpariaeth o lecyn agored ar gyfer preswylwyr y tai yma ynghyd 

a’r deg sydd eisoes wedi derbyn caniatâd.  Ystyrir fod y bwriad yn gallu bod yn 

dderbyniol o safbwynt Polisi CH43 CDUG.   

 

 Materion ieithyddol a chymunedol 

5.6 Bwriad sydd yma i adeiladu 4 tŷ annedd ac yn unol gyda’r Canllaw Cynllunio Atodol 

- Cynllunio a’r Iaith Gymraeg nid oes gofyn cyflwyno Datganiad Cymunedol ac 

Ieithyddol ar gyfer datblygiad sydd yn cynnwys llai na 5 uned breswyl.  Sylweddolir 

fod caniatâd cynllunio wedi ei roi ar gyfer 10 uned breswyl ar y tir cyffiniol ond mi 

roedd hwnnw yn gais arwahan a ble y bu i Ddatganiad Cymunedol ac Ieithyddol gael 

ei gyflwyno a’i ystyried ar y cais ar gyfer y 10 tŷ hynny wrth benderfynu’r cais.  

Ystyriwyd wrth ymdrin gyda’r cais hynny na fyddai yna effaith arwyddocaol ar yr 

iaith Gymraeg a’r gymuned yn deillio o’r bwriad hynny.  Gan fod y 10 tŷ hynny 
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eisoes wedi cael eu hystyried o ran eu heffaith cymunedol ac ieithyddol ni ystyrir eu 

bod yn berthnasol wrth ystyried materion ieithyddol a chymunedol yn gysylltiedig 

gyda’r cais presennol.  Ni ystyrir felly fod yna oblygiadau cymunedol ac ieithyddol 

yn deillio o’r cais presennol a bod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt Polisi A2 

CDUG.   

 

Mwynderau gweledol 

5.7 Mae dyluniad y bwriad yn un eithaf syml yn cynnwys rhes o dai unllawr sydd wedi 

eu gwahanu i ffurfio dau bar o efeilldai.  Dyluniad eithaf traddodiadol sydd i’r tai 

gyda tho brig llechi a waliau allanol gyda chwipiad.  O ran eu dyluniad ystyrir y 

byddai’r bwriad yn gweddu i’r ardal ac na fyddai’n cael effaith andwyol annerbyniol 

ar ffurf a chymeriad y dirwedd neu’r drefwedd o’i gwmpas.   Er wedi ei leoli yn agos 

i ffin yr ardal gadwraeth ni ystyrir y byddai’r bwriad yn amharu ar gymeriad yr ardal 

gadwraeth.  Ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol o agwedd Polisïau B4, B22 a B25 

CDUG. 

 

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

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

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

yn cael effaith fwy nag effaith leol arnynt.  Fel y nodwyd uchod mae’r bwriad yn 

ymwneud ag adeiladu tai o fewn ffin ddatblygu ac o ran ei leoliad a’i faint ystyrir mai 

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

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

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

5.9 Mae tai annedd wedi eu lleoli ar ffin ogleddol, ddeheuol a dwyreiniol y safle. Fodd 

bynnag, oherwydd lleoliad y tai arfaethedig a’r ffaith nad oes ffenestri yn nhalcenni’r 

tai arfaethedig a fyddai wedi eu lleoli'r naill ben ni ystyrir y byddai’r bwriad yn cael 

effaith andwyol ar fwynderau trigolion y tai tua’r gogledd a’r de o’r safle.  Mae’r tai 

tua’r dwyrain o’r safle ar lefel is ac felly yn sgil codi ffens ar ffin y safle a bod y tai 

yn rhai unllawr ni ystyrir y byddai’r bwriad yn achosi colli preifatrwydd neu or-

edrych i’r tai tua’r dwyrain.  Ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt Polisi 

B23 CDUG. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

5.10 Byddai mynediad i’r safle trwy’r fynedfa gerbydol newydd sydd wedi ei chaniatáu yn 

rhan o gais C12/1372/42/LL ac sydd wedi cael ei hadeiladu.  Mae’r cynlluniau yn 

dangos bwriad i gael un llecyn parcio i’r blaen o bob tŷ gan greu 4 llecyn parcio ar 

gyfer y datblygiad.  Derbyniwyd sylwadau’r Uned Drafnidiaeth ar y bwriad ac nid 

oedd gwrthwynebiad ganddynt ond yn argymell  darparu fwy o barcio fel rhan o’r 

datblygiad.  Dangosir darpariaeth parcio ar raddfa o un llecyn fesul pob uned, fodd 

bynnag heblaw bod y datblygwr yn gallu arddangos nad oes angen darpariaeth parcio 

safonol i’r unedau yma argymhellir darparu 2 llecyn i bob bynglo.  Mae darparu dau 

lecyn i bob uned yn debygol o leihau’r angen i barcio ar y ffordd stad a lleihau’r 

posibilrwydd o barcio o’r stad yn gorlifo i’r briffordd brysur gyfagos.  Er nad yw’r 

cynlluniau yn dangos 2 lecyn parcio i bob uned ystyrir o osodiad y safle y byddai’n 

bosibl darparu 2 lecyn ar gyfer pob uned ac felly os caniateir y cais byddai’n 

rhesymol rhoddi amod i ddarparu 2 lecyn parcio ar gyfer pob uned.  Yn sgil gwneud 

hynny, ystyrir fod y bwriad yn gallu bod yn dderbyniol o ran diogelwch ffyrdd ac yn 

cydymffurfio gyda gofynion Polisïau CH33 a CH36 CDUG. 

 

Materion bioamrywiaeth 

5.11 Derbyniwyd sylwadau gan yr Uned Bioamrywiaeth ar y cais yn datgan fod yna 

gofnodion o ymlusgiaid (neidr ddefaid) ar y safle.  Mae’r sylwadau yn cyfeirio at yr 
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angen i’r ymgeisydd ddarparu arolwg fyddai’n cynnwys cynllun lliniaru ar gyfer 

ymlusgiaid ac yn awgrymu cynnwys hynny fel amod ar unrhyw ganiatâd cynllunio.  

Ymhellach mae’r Uned Bioamrywiaeth hefyd yn argymell amod o ran yr angen i 

glirio llystyfiant ac ati ar y safle y tu allan i’r cyfnod nythu.  Ystyrir yn sgil rhoddi 

amodau priodol fel y cyfeirir atynt uchod y byddai’r bwriad yn dderbyniol o 

safbwynt Polisi B20 CDUG. 

 

Materion Archeolegol 

5.12 Ymgynghorwyd gyda Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd ar y cais ond ni 

dderbyniwyd ymateb.  Fodd bynnag ar gais C12/1372/42/LL ymgymerwyd ag asesiad 

archeolegol gyda’r canlyniadau yn cael ei gyflwyno ar ffurf adroddiad gan Headland 

Archaeology.  Ni fu i’r asesiad yma ddarganfod tystiolaeth archeolegol ar y safle ac 

felly roedd yn  annhebygol y byddai gweddillion archeolegol ar y safle.  Yn sgil 

hynny annhebygol oedd hefyd y byddai’r bwriad yn cael effaith ar unrhyw olion 

archeolegol.  Nid oedd Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd yn ystyried fod 

angen unrhyw mwy o ymchwiliadau archeolegol yn gysylltiedig gyda’r bwriad hynny 

ac nad oedd angen mesurau lliniaru ar y safle.  Roedd safle’r cais presennol o fewn y 

tir a gafodd ei astudio yn rhan o’r adroddiad archeolegol uchod.  Ni ystyrir fod 

oblygiadau archeolegol felly yn deillio o’r cais presennol ac ystyrir felly fod y bwriad 

yn dderbyniol o safbwynt Polisi B7 CDUG. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Ni ystyrir fod y wybodaeth a gyflwynwyd fel rhan o’r cais yn profi sut y byddai’r 

bwriad yn cyd-fynd gyda gofynion Polisi CH42 CDUG.  Ar sail y wybodaeth a 

gyflwynwyd nid yw swyddogion wedi ei argyhoeddi nad oes galw yn Nefyn am 

randiroedd a / neu dir mwynderol at ddefnydd cyffelyb. Ystyrir felly nad yw’r 

wybodaeth a gyflwynwyd gan yr ymgeisydd/asiant yn ddigonol i gyfiawnhau colli'r 

llecyn agored yma o werth adloniadol er mwyn adeiladu tai ac felly bod y bwriad yn 

groes i Bolisi CH42 CDUG. 

 

6.2 Yn ei ffurf bresennol nid yw’r bwriad yn cydymffurfio gyda maen prawf 1 o Bolisi 

CH4 CDUG gan nad oes cyfran o dai fforddiadwy yn cael ei gynnig yn rhan o’r 

bwriad ac na chyflwynwyd tystiolaeth i ddangos pam na fyddai’n briodol darparu tai 

fforddiadwy ar y safle.   

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Gwrthod – rhesymau  

 

1. Nid yw’r Awdurdod Cynllunio Lleol wedi ei argyhoeddi o’r wybodaeth a’r 

dystiolaeth a gyflwynwyd yn rhan o’r cais nad oes galw yn Nefyn am randiroedd a / 

neu dir mwynderol at ddefnydd cyffelyb  ac ystyrir felly nad yw’r bwriad yn 

cydymffurfio gyda gofynion Polisi CH42 CDUG sydd yn gofyn am ddiogelu 

llecynnau agored o werth adloniadol. 

 

2. Nid yw’r bwriad yn cynnig canran o dai fforddiadwy ac ni chyflwynwyd tystiolaeth i 

ddangos pam na fyddai’n briodol darparu tai fforddiadwy ar y safle ac felly ystyrir 

fod y bwriad yn groes i Bolisi CH4 CDUG a’r CCA: Tai Fforddiadwy. 
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Rhif:    5.8 
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Cais Rhif: C16/0399/17/LL 

Dyddiad Cofrestru: 22/04/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanllyfni 

Ward: Talysarn 

 

Bwriad: CAIS AR GYFER CODI MODURDY 

Lleoliad: CAE YMRYSON, CARMEL, CAERNARFON, GWYNEDD, LL547AS 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATAU GYDAG AMODAU   

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn i godi modurdy dwbl arfaethedig o fewn cwrtil presennol eiddo preswyl ar 

gyrion pentref Carmel. 

 

1.2        Mae ffordd breifat yn arwain at y safle oddiar y briffordd gyfagos (sydd hefyd yn 

gwasanaethu tŷ preswyl ar wahân) gyda thiroedd agored yn amgylchynu’r safle. Mae 

llain galed bresennol ar safle’r modurdy arfaethedig gyda dwy sied bren  sydd i’w 

tynnu oddi yno) ar ran o’r llain. Mae wal garreg yn ffurfio triniaeth ffin y safle gyda 

choed aeddfed oddimewn a thu allan i’r safle. 

 

1.3       Mae’r bwriad yn golygu codi modurdy gydag arwynebedd llawr mewnol 28.3m a 

byddai’n 4m o uchder. Yn allanol mae’r waliau i’w gorffen gyda chwipiad i weddu 

gyda’r eiddo cyfagos ac yn cynnwys to crib gyda llechen naturiol. 

 

1.4 Cyflwynir y cais i’r Pwyllgor oherwydd bod yr ymgeisydd yn gweithio i’r 

Cyngor. 
 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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 B22 - DYLUNIAD ADEILADAU - Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy 

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

nodweddion a chymeriad cydnabyddedig y dirwedd a’r amgylchedd lleol. 
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POLISI B23 – MWYNDERAU - Diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol drwy 

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

warchod nodweddion cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol.  

 

POLISI B25 - DEUNYDDIAU ADEILADU - Gwarchod cymeriad gweledol trwy 

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

gymeriad ac edrychiad yr ardal leol. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

            Polisi Cynllunio Cymru (fersiwn 8) 2016 

 

            NCT 12: Dylunio 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Nid yw’n ymddangos fod hanes Cynllunio perthnasol diweddar yn ymwneud a’r safle 

yma. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref: 

 

Dŵr Cymru:  

Heb eu derbyn 

 

Cyngor safonol 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: 

 

Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd 

trigolion cyfagos a daw'r cyfnod i ben ar ôl paratoi'r 

adroddiad. Ni dderbyniwyd ymateb hyd yma. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

5.1 Egwyddor y datblygiad 

 

Mae’r egwyddor o godi modurdy dwbl o fewn cwrtil preswyl ac ar gyfer defnydd 

domestig fel y bwriedir yma yn dderbyniol. Oherwydd lleoliad y modurdy, fydd yn 

ymwthio ymhellach na wal blaen yr eiddo preswyl ar y safle, mae angen caniatâd 

cynllunio ffurfiol. Pe byddai yn cael ei ail leoli oddeutu 4m yn ôl fel na fyddai yn 

ymwthio ymhellach na wal blaen yr eiddo preswyl ni fyddai angen caniatâd cynllunio 

gan y byddai’n ddatblygiad a ganiateir gan y Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref 

berthnasol. 

 

5.2       Mwynderau gweledol 

 

Polisïau B22 a B25 o Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd (Gorffennaf 2009) a ystyrir 

ar gyfer agweddau yma o'r cais. Fel y’i cyflwynwyd, ystyrir bod dyluniad y 

datblygiad arfaethedig yn dderbyniol ar sail edrychiad, maint, lleoliad a’r defnydd o 

ddefnyddiau.   Byddai’r bwriad wedi ei leoli ar lain galed bresennol o fewn y cwrtil 

ac felly ni ystyrir y byddai’r bwriad yn sefyll allan yn y dirwedd.  Mae waliau carreg 

yn creu ffiniau’r safle gyda choed wedi eu plannu yn wasgaredig o fewn y safle ag ar 

dir cyfagos.  Ni ystyrir felly fod oblygiadau o ran mwynderau gweledol yr ardal 

gyfagos.  Ystyrir fod y bwriad felly yn dderbyniol ac yn unol gyda gofynion meini 

prawf polisïau B22 a B25. 
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5.3       Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

Mae polisi B23 o’r Cynllun Datblygu Unedol yn diogelu mwynderau cyffredinol a 

phreswyl ardaloedd lleol. Byddai’r modurdy arfaethedig yn cael ei lleoli yn rhannol 

ble mae siediau presennol ar lain caled o goncrid o fewn cwrtil presennol yr eiddo.  

Ni ystyrir y byddai’r modurdy yn achosi niwed arwyddocaol i fwynderau’r 

gymdogaeth leol gan gynnwys y tai preswyl agosaf i’r safle ar sail ei leoliad a maint, 

credir felly fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt gofynion Polisi B23.   

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 O ystyried yr uchod ac wedi ystyried yr holl faterion cynllunio perthnasol, credir fod 

y bwriad yma i godi modurdy dwbl o fewn cwrtil preswyl ar gyfer defnydd domestig 

yn dderbyniol a’i fod oherwydd hynny yn cydymffurfio gyda gofynion y polisïau 

perthnasol fel y nodir uchod. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau – amodau  

 

1. Amser 

2. Cydymffurfio gyda chynlluniau 

3. Deunyddiau 

4. Dim defnydd busnes 

5. Nodyn Dwr Cymru 
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Rhif:    5.9 
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Cais Rhif: C15/0808/20/LL 

Dyddiad Cofrestru: 29/07/2015 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Y Felinheli 

Ward: Y Felinheli 

 

Bwriad: CAIS OL-WETHREDOL I GADW PONTŴN O FEWN Y CEI 

Lleoliad: MENAI MARINA, HEN GEI LLECHI, Y FELINHELI, GWYNEDD, LL56 4JN 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATAU GYDAG AMODAU   

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Gohiriwyd y cais ym Mhwyllgor 19 Hydref 2015 oherwydd gweithrediad y drefn 

siarad. Gohiriwyd y cais ym Mhwyllgor 9 Tachwedd 2015 oherwydd penderfyniad y 

Pwyllgor i ofyn am ddiweddariad i’r asesiad strwythurol. Derbyniwyd yr asesiad hwn 

ar 15 Ebrill 2016 ac ail-ymgynghorwyd. 

 

1.2 Mae’r cais hwn yn gais llawn ôl-weithredol i gadw pontŵn o fewn y cei. Mae’r 

pontŵn wedi lleoli ar y wal ogleddol ac yn mesur 30m o hyd a 2m o led. Mae wedi 

cysylltu â wal yr harbwr mewn 3 lleoliad gyda braced haearn a fydd yn gadael i’r 

pontŵn godi gyda’r llanw. Mae ysgol yn mynd i lawr y wal i ganol y pontŵn. Mae’r 

pontŵn wedi’i adeiladau allan o haearn a phren.    

 

1.3 Mae’r safle yn rhan o’r marina presennol sydd wedi ei leoli yn y Felinheli. Mae wal 

yr harbwr wedi ei restru fel adeilad rhestredig gradd II. Mae’r safle o fewn parth C2 

ardal llifogydd.  

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

datblygu 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: 

 

B2 - GWNEUD NEWIDIADAU I ADEILADAU RHESTREDIG NEU ADEILADAU YN 

EU CWRTILAU - Sicrhau nad yw cynigion yn achosi niwed arwyddocaol i gymeriad 

pensaernïol neu hanesyddol arbennig Adeiladau Rhestredig. 

 

B3 - DATBLYGIADAU SY’N EFFEITHIO AR OSODIAD ADEILAD RHESTREDIG - 

Sicrhau nad yw cynigion yn cael effaith ar osodiad adeiladau rhestredig oni bai eu bod yn 
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cydymffurfio â chyfres o feini prawf sydd yn anelu i warchod cymeriad arbennig yr Adeilad 

Rhestredig a’r amgylchedd lleol. 

 

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

cynigion yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu i ddiogelu nodweddion a 

chymeriad cydnabyddedig y dirwedd a’r amgylchedd lleol. 

B23 – MWYNDERAU - Diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol drwy sicrhau bod rhaid i 

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

cydnabyddedig mwynderau’r ardal leol. 

 

B24 - GWNEUD NEWIDIADAU AC YMESTYN ADEILAD O FEWN FFINIAU 

DATBLYGU, PENTREFI GWLEDIG A CHEFN GWLAD - Sicrhau fod cynigion i wneud 

newidiadau neu ymestyn adeilad yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu i 

ddiogelu cymeriad a gwerth mwynderol yr ardal leol. 

B25 - DEUNYDDIAU ADEILADU - Gwarchod cymeriad gweledol trwy sicrhau fod yn 

rhaid i ddeunyddiau adeiladu fod o safon uchel sy’n gweddu i gymeriad ac edrychiad yr ardal 

leol. 

 

2.3 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 8, Ionawr 2016) 

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio 2016 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C01A/0292/20/LL Darparu pontynau a maes parcio i geir (cais adolygol) - Caniatáu 

4-1-2002 

 

3.2 C15/0603/20/CR Cais ôl-weithredol i gadw 3 giât gaeedig diogelwch - Caniatawyd 

gan Bwyllgor 7/9/15 ac anfonwyd at Cadw 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Heb eu derbyn 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Dim gwrthwynebiad mewn egwyddor, ond y sylwadau 

canlynol: 

 

 Dylai’r datblygiad hwn fod wedi cael trwydded 

forwrol gan CNC cyn ei osod, nid yw’r ddeddfwriaeth 

yn caniatáu ceisiadau ôl-weithredol. 

 Ni chredir y byddai’r datblygiad yn cael effaith 

andwyol ar yr ardal o Gadwraeth Arbennig. 

 Awgrymir y byddai’r ymgeisydd yn paratoi cynllun 

paratoi gweithrediad llifogydd 

 

(Sylwadau gwreiddiol dal yn ddilys wedi derbyn yr ail-

ymgynghoriad) 
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Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

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

derbyniwyd nifer uchel o wrthwynebiadau ar sail materion 

cynllunio perthnasol yn ymwneud gyda: 

 

 Effaith y pontŵn ar sefydlogrwydd y wal  

 Cyflwr y wal sydd yn eithaf bregus 

 Effaith o osod y pontŵn ar y wal a’r posibilrwydd o’r 

wal yn disgyn i’r môr gyda gerddi cefn y tai cyfagos 

 Y pwysigrwydd o gael adroddiad strwythurol 

annibynnol 

 

Yn ogystal, derbyniwyd sylwadau nad oeddent yn faterion 

cynllunio perthnasol: 

 Wedi codi heb ganiatâd 

 Materion Yswiriant 

 

Yn dilyn derbyn diweddariad i’r asesiad strwythurol ac ail-

ymgynghori derbyniwyd nifer o wrthwynebiadau ar yr 

asesiad yn cynnwys: 

 Yr asesiad yn hollol annigonol 

 Nid yw’r asesiad yn cyfeirio at y crac ar dop y wal 

 Nid yw’r asesiad yn cyfeirio at y cwympiad blaenorol 

 Nid yw’r asesiad yn cyfeirio at y materion llanw a’r 

effaith ar y pontŵn mewn lleoliad bregus 

Nid yw’r asesiad yn cyfeirio at y ffaith fod y pontŵn wedi ei 

chodi o’i safle yn y Gaeaf 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

5.1 Mae’r bwriad yn golygu cadw pontŵn sydd wedi lleoli ar y wal ogleddol wal yr 

harbwr ac yn mesur 30m o hyd a 2m o led ac wedi ei adeiladau allan o haearn a 

phren. Mae wedi cysylltu â wal yr harbwr mewn 3 lleoliad gyda braced haearn a 

fydd yn caniatáu i’r pontŵn godi a gostwng gyda’r llanw. Mae pontŵn mawr eisoes 

wedi cael caniatâd a’i osod o fewn yr harbwr, felly ni fydd y bwriad yn gosod 

unrhyw nodwedd newydd ar y safle. 

 

5.2 Nid oes unrhyw bryder o ran edrychiad na dyluniad y pontŵn gan ei fod yn debyg 

i’r pontŵn presennol sydd eisoes o fewn y safle, rhaid hefyd cofio mai defnydd 

marina sydd yn parhau ar y safle.  Ni ystyrir y bydd yn edrych yn estron o fewn yr 

harbwr nac ychwaith yn cael unrhyw effaith andwyol ar edrychiad na chymeriad y 

wal restredig. Ni ystyrir y byddai’r pontŵn yn cael unrhyw effaith andwyol ar 

fwynderau’r ardal nac ychwaith y trigolion cyfagos ac ystyrir ei fod yn 

cydymffurfio a gofynion polisi B2, B3, B22, B23, B24 a B25 o’r CDUG. 

 

5.3 Mae’r gwrthwynebiadau sydd wedi’u derbyn yn tynnu sylw at gyflwr wal yr harbwr 

a pha mor briodol yw gosod pontŵn ar wal ble mae rhannau ohoni wedi disgyn yn y 

gorffennol. Mae hyn yn codi’r pryder a yw’r wal yn strwythurol gadarn i allu cynnal 

pontŵn a’r llanw. Mae adroddiad peirianyddol  wedi ei gyflwyno gyda’r cais ac 

mae’n datgan nad yw gosod y pontŵn yn debygol o gael unrhyw effaith andwyol o 

safbwynt strwythur peirianyddol. 
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5.4 Yn dilyn penderfyniad y Pwyllgor i ofyn am fwy o wybodaeth ac yn sgil hynny ein 

bod wedi derbyn diweddariad i’r asesiad strwythurol, ymgynghorwyd gyda Syrfëwr 

o fewn y Cyngor er mwyn derbyn cadarnhad fod yr adroddiad a dderbyniwyd yn 

addas ar gyfer ei bwrpas. Derbyniwyd ymateb gan Syrfewr o’r Cyngor oedd yn 

datgan: “Mae asesu cyflwr a chryfder strwythurwaith unigryw fel y wal hon yn faes 

arbenigol. Mae cwmni Richard Broun Associates yn arbenigwyr yn y maes - maent 

yn darparu arweiniad i ni fel Cyngor ar sefyllfaoedd tebyg ac rydym yn eu 

cydnabod fel Ymgynghorwyr cymwys,  dibynadwy a rhesymol eu barn. Ni allaf 

anghytuno gyda’u casgliadau yn yr achos yma. Yn ôl eu hadroddiad maent wedi 

archwilio’r wal ar ddau achlysur gwahanol gyda chyfnod o flwyddyn rhwng y ddau 

ymweliad. Mae eu casgliadau i weld yn hyderus ac nid ydynt yn annelwig nac yn 

codi unrhyw bryderon o sylwedd. Yn absenoldeb tystiolaeth arbenigol i’r 

gwrthwyneb, ni welaf unrhyw reswm i beidio â derbyn eu casgliadau a’u cyngor.” 

 

5.5 Gwelir o’r ymateb i’r cyfnod ymgynghori fod pryderon yn parhau am sefyllfa a 

chynnwys yr adroddiad diweddaraf sydd wedi ei dderbyn (cyfeirir at y sylwadau a 

dderbyniwyd yn Rhan 4 uchod). Fodd bynnag, nid oes tystiolaeth arbenigol wedi ei 

dderbyn sy’n datgan i’r gwrthwyneb ac felly nid oes rheswm i beidio derbyn y 

casgliadau a’r cyngor sydd wedi ei nodi yn adroddiad mwyaf diweddar Richard 

Broun Associates. Rhaid hefyd nodi fod y materion sy’n cael eu codi gan y rhai sy’n 

gwrthwynebu yn faterion tu hwnt i faterion cynllunio ac sydd o bosib yn faterion 

sifil 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Mae’r pontŵn newydd yn gweddu i’r ardal o agwedd dyluniad ac edrychiad ac o’r 

safbwynt ei fod o fewn marina gweithredol. Nid oes oblygiadau ar edrychiad na 

chymeriad y strwythur rhestredig na mwynderau’r ardal na thrigolion cyfagos, ac 

mae’r adroddiad peirianyddol,  sydd wedi ei gyflwyno, gan gynnwys y diweddariad 

yn datgan cryfder y wal i allu cynnal y pontŵn hwn.  Ystyrir  felly bod y bwriad yn 

dderbyniol ac yn unol â pholisïau B2, B3, B22, B23, B24 a B25 CDUG. 

 

7. Argymhelliad:    Caniatáu gydag amod - 

 

1. Unol â’r cynlluniau 
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Rhif:    5.10 
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Cais Rhif: C15/0807/20/CR 

Dyddiad Cofrestru: 29/07/2015 

Math y Cais: Caniatad Adeilad Rhestredig 

Cymuned: Y Felinheli 

Ward: Y Felinheli 

 

Bwriad: CAIS OL-WEITHREDOL I GADW PONTŴN O FEWN Y CEI 

Lleoliad: MENAI MARINA, HEN GEI LLECHI, Y FELINHELI, GWYNEDD, LL56 4JN 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATAU YN DDIAMODOL   

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Gohiriwyd y cais ym Mhwyllgor 19 Hydref 2015 oherwydd gweithrediad y drefn 

siarad.  Gohiriwyd y cais ym Mhwyllgor 9 Tachwedd 2015 oherwydd sylwadau’r 

Pwyllgor yn gofyn am ddiweddariad i’r asesiad strwythurol. Derbyniwyd yr asesiad 

hwn ar 15 Ebrill 2016 ac ail-ymgynghorwyd a phawb. 

 

1.2 Mae’r cais hwn yn gais rhestredig ôl-weithredol i gadw pontŵn o fewn y cei. Mae’r 

pontŵn wedi ei leoli ar y wal ogleddol ac yn mesur 30m o hyd a 2m o led. Mae wedi 

cysylltu â wal yr harbwr mewn 3 lleoliad gyda braced haearn a fydd yn gadael i’r 

pontŵn godi gyda’r llanw. Mae ysgol yn mynd i lawr y wal at ganol y pontŵn. Mae’r 

pontŵn wedi’i adeiladau allan o haearn a phren.    

 

1.3 Mae’r safle yn rhan o’r marina presennol sydd wedi ei leoli yn y Felinheli. Mae wal 

yr harbwr wedi ei restru fel adeilad rhestredig gradd II. Mae’r safle o fewn parth C2 

ardal llifogydd.  

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

datblygu 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: 

 

B2 - GWNEUD NEWIDIADAU I ADEILADAU RHESTREDIG NEU 

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

arwyddocaol i gymeriad pensaernïol neu hanesyddol arbennig Adeiladau Rhestredig. 

 

B3 - DATBLYGIADAU SY’N EFFEITHIO AR OSODIAD ADEILAD 

RHESTREDIG - Sicrhau nad yw cynigion yn cael effaith ar osodiad adeiladau 
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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. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

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

Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C01A/0291/20/CR Darparu pontynau a maes parcio i geir (cais adolygol) - Caniatáu 

4-1-2002 

 

3.2 C15/0603/20/CR Cais ôl-weithredol i gadw 3 giât gaeedig diogelwch - Caniatawyd 

gan Bwyllgor 7/9/15 ac anfonwyd at Cadw 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Heb eu derbyn 

 

Cymdeithas Fictorianaidd Heb eu derbyn 

 

Comisiwn Brenhinol 

Henebion  Cymru 

Heb eu derbyn 

 

Cymdeithas Henebion 

Hynafol 

Heb eu derbyn 

 

Y Grŵp Sioraidd Heb eu derbyn 

 

Cyngor Archeolegol 

Prydeinig: 

Heb eu derbyn 

 

Cymdeithas Diogelu 

Adeiladau Hynafol:  

Heb eu derbyn 
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Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

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

derbyniwyd nifer uchel o wrthwynebiadau ar sail materion 

cynllunio perthnasol yn ymwneud gyda: 

 

 Effaith y pontŵn ar sefydlogrwydd y wal 

 Cyflwr y wal sydd yn eithaf bregus 

 Effaith o osod y pontŵn ar y wal a’r posibilrwydd o’r 

wal yn disgyn i’r môr gyda gerddi cefn y tai cyfagos 

 Y pwysigrwydd o gael adroddiad strwythurol 

annibynnol 

 

Yn ogystal, derbyniwyd sylwadau nad oeddent yn faterion 

cynllunio perthnasol: 

 Wedi codi heb ganiatâd 

 

Yn dilyn derbyn diweddariad i’r asesiad strwythurol ac ail-

ymgynghori derbyniwyd nifer o wrthwynebiadau ar yr 

asesiad yn cynnwys: 

 Yr asesiad yn hollol annigonol ac yn ddiffygiol 

mewn manylder 

 Nid yw’r asesiad yn cyfeirio at y crac ar dop y wal 

 Nid yw’r asesiad yn cyfeirio at y cwympiad 

blaenorol 

 Nid yw’r asesiad yn cyfeirio at y materion llanw a’r 

effaith ar y pontŵn mewn lleoliad bregus 

 Nid yw’r asesiad yn cyfeirio at y ffaith fod y pontŵn 

wedi ei chodi o’i safle yn y Gaeaf 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

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

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

yr adeilad rhestredig. Nid oes unrhyw faterion eraill yn berthnasol wrth asesu’r cais 

hwn. 

 

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

Amgylchedd Hanesyddol: Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth” y dylai 

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

rhestredig neu ei gefndir neu unrhyw nodweddion o ddiddordeb pensaernïol neu 

hanesyddol sydd ganddo.  Mae Polisi B2 o CDUG yn ategu hyn ac yn datgan y 

caniateir cynigion am newidiadau allanol neu fewnol, ychwanegiadau, neu newid 

defnydd Adeiladau Rhestredig ar yr amod na fydd y cynigion yn achosi niwed 

arwyddocaol i gymeriad pensaernïol neu hanesyddol arbennig yr adeilad. 

 

5.3 Mae’r bwriad yn golygu cadw pontŵn sydd wedi ei leoli ar wal ogleddol wal yr 

harbwr ac yn mesur 30m o hyd a 2m o led ac wedi ei adeiladau allan o haearn a 

phren. Mae wedi cysylltu â wal yr harbwr mewn 3 lleoliad gyda braced haearn a fydd 

yn caniatáu i’r pontŵn godi a gostwng gyda’r llanw. Mae pontŵn mawr arall eisoes 

wedi cael caniatâd ac wedi cael ei osod o fewn yr harbwr, felly ni fydd y bwriad yn 

gosod unrhyw nodwedd newydd ar y safle. 
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5.4 Nid oes unrhyw bryder parthed effaith y pontŵn ar edrychiad na chymeriad y 

strwythur rhestredig oherwydd ei fod yn gysylltiedig gyda defnydd hanesyddol y 

safle fel marina sydd eisoes yn parhau ar y safle.  Mae’n cydweddu a’r pontŵn 

presennol o fewn y safle ac ni fydd yn edrych yn estron o fewn yr harbwr ac 

oherwydd hyn ystyrir ei fod yn cydymffurfio a gofynion polisi B2 a B3 o’r CDUG. 

 

5.5 Mae’r gwrthwynebiadau wedi tynnu sylw at gyflwr wal yr harbwr a’r priodoldeb o 

osod pontŵn ar wal sydd gyda rhannau ohoni wedi disgyn yn y gorffennol. Mae hyn 

yn codi’r pryder a yw’r wal yn strwythurol gadarn i allu gwrthsefyll pontŵn a llanw. 

Mae adroddiad peirianyddol  wedi ei gyflwyno gyda’r cais ac mae’n datgan nad yw 

gosod y pontŵn wedi cael unrhyw effaith andwyol o agwedd strwythur peirianyddol. 

 

5.6 Yn dilyn penderfyniad y Pwyllgor i ofyn am fwy o wybodaeth ac yn sgil hynny ein 

bod wedi derbyn diweddariad i’r asesiad strwythurol, ymgynghorwyd gyda Syrfëwr o 

fewn y Cyngor er mwyn derbyn cadarnhad fod yr adroddiad a dderbyniwyd yn addas 

ar gyfer ei bwrpas. Derbyniwyd ymateb gan Syrfewr o’r Cyngor oedd yn datgan: 

“Mae asesu cyflwr a chryfder strwythurwaith unigryw fel y wal hon yn faes 

arbenigol. Mae cwmni Richard Broun Associates yn arbenigwyr yn y maes - maent 

yn darparu arweiniad i ni fel Cyngor ar sefyllfaoedd tebyg ac rydym yn eu cydnabod 

fel Ymgynghorwyr cymwys,  dibynadwy a rhesymol eu barn. Ni allaf anghytuno 

gyda’u casgliadau yn yr achos yma. Yn ôl eu hadroddiad maent wedi archwilio’r wal 

ar ddau achlysur gwahanol gyda chyfnod o flwyddyn rhwng y ddau ymweliad. Mae 

eu casgliadau i weld yn hyderus ac nid ydynt yn annelwig nac yn codi unrhyw 

bryderon o sylwedd. Yn absenoldeb tystiolaeth arbenigol i’r gwrthwyneb, ni welaf 

unrhyw reswm i beidio â derbyn eu casgliadau a’u cyngor.” 

  

5.7 Gwelir o’r ymateb i’r cyfnod ymgynghori fod pryderon yn parhau am sefyllfa a 

chynnwys yr adroddiad diweddaraf sydd wedi ei dderbyn (cyfeirir at y sylwadau a 

dderbyniwyd yn Rhan 4 uchod). Fodd bynnag, nid oes tystiolaeth arbenigol wedi ei 

dderbyn sy’n datgan i’r gwrthwyneb ac felly nid oes rheswm i beidio derbyn y 

casgliadau a’r cyngor sydd wedi ei nodi yn adroddiad  mwyaf diweddar Richard 

Broun Associates. Rhaid hefyd nodi fod y materion sy’n cael eu codi gan y rhai sy’n 

gwrthwynebu yn faterion tu hwnt i faterion cynllunio a chadwraethol ac sydd o bosib 

yn faterion sifil. 

 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Ni  ystyrir fod y pontŵn newydd yn rhy fawr nac allan o gymeriad o ystyried y safle 

yn ei gyfanrwydd. Nid oes oblygiadau ar edrychiad na chymeriad y strwythur 

rhestredig, ac mae’r adroddiad peirianyddol, gan gynnwys y diweddariad sydd wedi 

ei gyflwyno, yn datgan cryfder y wal i allu cynnal y pontŵn hwn.  Ni ystyrir felly y 

byddai caniatáu’r cais yn cael effaith andwyol a’r edrychiad na chymeriad hanesyddol 

yr adeilad rhestredig na mwynderau’r ardal yn ehangach ac felly ystyrir fod y bwriad 

yn unol â pholisïau B2 a B3 CDUG. 

 

7. Argymhelliad:    Caniatáu yn ddarostyngedig i dderbyn cadarnhad Cadw. 

 

1. Unol a chynlluniau 
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Rhif:    5.11 
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Cais Rhif: C15/1358/42/LL 

Dyddiad Cofrestru: 29/01/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Nefyn 

Ward: Morfa Nefyn 

 

Bwriad: GWELLIANNAU I SAFLE CARAFANNAU TEITHIOL SY’N CYNNWYS CYNNYDDU 

NIFER O UNEDAU O 36 I 60, CREU 61 LLAWR CALED, AIL LEOLI MAN CHWARAE A 

CHREU MAN CHWARAE NEWYDD, CYSYLLTIADAU GWASANAETHAU, DYMCHWEL 

BLOC CYFLEUSTERAU A CHODI ADEILAD CYFLEUSTERAU NEWYDD I GYNNWYS 

SIOP, CREU FFORDD FEWNOL A SAFLE PARCIO, LLEOLI CARAFAN RHEOLWR A 

GWAITH TIRLUNIO  

Lleoliad: FFERM PORTHDINLLAEN, MORFA NEFYN, PWLLHELI, LL536BE 

 

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

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Gohiriwyd y cais gan y Pwyllgor Cynllunio gynhaliwyd ar y 25 Ebrill 2016 er mwyn 

i swyddogion gynnal trafodaethau gyda’r ymgeisydd o ran gwella dyluniad yr adeilad 

cyfleusterau arfaethedig. Derbyniwyd cynllun edrychiad diwygiedig ar y 17 Mai 2016 

yn gostwng uchder yr adeilad a newid patrwm y to i fath to brig yn hytrach na tho 

‘hip’, a’r cynllun hynny a ystyrir yma.  

 

1.2 Cais yw hwn ar gyfer ymgymryd â gwelliannau i safle carafanau teithiol presennol ar 

Fferm Porthdinllaen, Morfa Nefyn. Mae’r gwelliannau yn cynnwys: 

 Cynyddu nifer o unedau teithiol o 36 i 60 

 Lleoli 1 carafán deithiol i’r rheolwr 

 Creu 61 llawr caled 

 Ail leoli man chwarae a chreu man chwarae newydd 

 Gosod cysylltiadau i wasanaethau a thanc trin preifat 

 Dymchwel bloc toiledau presennol a chodi adeilad newydd i gynnwys 

toiledau, cawodydd, siop a derbynfa, swyddfa, lle golchi dillad a chegin 

agored 

 Creu trac annibynnol i’r cae carafanau, ffordd fewnol a safle parcio gorlif 

 Gwaith tirlunio. 

  

1.3 Safle cefn gwlad arfordirol yw hwn ar gyrion Morfa Nefyn. Fe wasanaethir y safle 

gan ffordd sirol dosbarth 2, sef  y B4417 a thrac fferm breifat.  Nid oes eiddo eraill yn 

agos i’r safle i gael eu heffeithio. Mae’r cae carafanau yn gymharol wastad wedi ei 

leoli gyfochrog ag adeiladau fferm presennol ac o fewn dynodiad Ardal o Harddwch 

Naturiol Eithriadol a ger Arfordir Treftadaeth. Ceir llwybr cyhoeddus yn rhedeg gyda 

ffin ddwyreiniol y safle ac ymhellach i’r gogledd ac maent yn cysylltu i’r llwybr 

arfordirol gerllaw. I’r gorllewin o’r safle ceir Safle Cadwraeth Arbennig Corsydd 

Llyn a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Aber Geirch.   

 

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

fwy. Cyflwynwyd Datganiad Dylunio a Mynediad, Datganiad Cefnogi Cais a 

Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol gyda’r cais. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

Polisi Cynllunio Cymru yn pwysleisio y dylid penderfynu ceisiadau yn unol â’r 
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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 B8 ARDALOEDD O HARDDWCH NATURIOL EITHRIADOL (AHNE)  

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

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

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

statudol Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 

 

POLISI B9 YR ARFORDIR TREFTADAETH Gwrthod cynigion ar gyfer unrhyw 

adeilad neu strwythur ar yr arfordir treftadaeth oni bai y gellir cydymffurfio â chyfres 

o feini prawf sydd yn anelu i osgoi niwed arwyddocaol i nodweddion 

cydnabyddedig. 

 

POLISI 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 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. 
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POLISI CH22 RHWYDWAITH BEICIO, LLWYBRAU A HAWLIAU TRAMWY 

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

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

cynlluniau i ymestyn y rhwydwaith beicio, llwybrau a hawliau tramwy. Os na fydd 

hyn yn bosib bydd yn rhaid gwneud darpariaeth briodol i wyro’r llwybr neu i 

ddarparu llwybr newydd boddhaol. 

 

POLISI CH33 DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD Caniateir cynigion 

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

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

 

POLISI CH36 CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT Gwrthodir cynigion am 

ddatblygiadau newydd, ehangu datblygiadau presennol neu newid defnydd os na 

ddarperir lle i barcio cerbydau oddi ar y stryd yn unol â chanllawiau parcio 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 D20 SAFLEOEDD CARAFANAU TEITHIOL, GWERSYLLA AC 

UNEDAU TEITHIOL ESTYNIADAU, LLEINIAU YCHWANEGOL, ADLEOLI A 

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

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

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

ag effaith y datblygiad ar yr ardal leol. 

 

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

 

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

(Tachwedd 2009) 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

Polisi Cynllunio Cymru (2016) 

Nodyn Cyngor Technegol 12 – Dylunio  

Nodyn Cyngor Technegol 13 – Twristiaeth 

Nodyn Cyngor Technegol 18 – Trafnidiaeth 

Nodyn Cyngor Technegol 20 – Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

C10D/0385/42/LL Addasu adeilad amaethyddol yn hostel ynghyd a darpariaeth 

parcio: Caniatáu 8 Mawrth 2011  

 

C10D/0111/42/LL Cynyddu nifer carafanau teithiol o 20 i 36 o fewn y safle 

presennol ynghyd a gwaith peirianyddol o greu trac a lloriau caled: Caniatáu 7 

Mawrth 2012 

 

C04D/0613/42/LL Defnyddio tir amaethyddol i storio 30 carafán deithiol, 30 cwch a 

chodi ffens ddiogelwch (Cais diwygiedig): Caniatáu 11 Ionawr 2005 

 

C04D/0196/42/LL Storio 60 o garafanau teithiol: Caniatáu 3 Mehefin 2004 

 

C03D/0198/42/LL Safle ar gyfer 20 uned deithiol: Caniatáu 14 Chwefror 2005 

(safle’r cais) 

 

2/22/349A Safle ar gyfer 10 carafán deithiol ar gae rhif 441: Caniatáu 31 Hydref 

1986 (ar gae arall ar y fferm)  
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4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Dim gwrthwynebiad.  

 

Uned Drafnidiaeth: Cyfeiriaf at y cais uchod a chadarnhaf nad oes gennyf 

wrthwynebiad i’r bwriad. Mae mynedfa’r safle gyda’r ffordd 

ddosbarth B cyfagos eisoes wedi cael eu huwchraddio fel 

rhan o gais blaenorol a thybir y gellir delio a’r lefel 

trafnidiaeth ychwanegol a ddisgwylir o ganlyniad i’r bwriad 

arfaethedig hwn. Tybir hefyd fod y safle yn hwylus i’w 

ffeindio yn uniongyrchol oddi ar y brif ffordd trwy Forfa 

Nefyn ac felly mae’r bwriad yn annhebygol o gael effaith 

andwyol ar y rhwydwaith ffyrdd lleol.   

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uned AHNE: 

Croesawir y cais hwn o agwedd amodau trwydded o dan y 

Ddeddf Safleoedd Carafanau a Rheoli Datblygu 1960.  

Mae ein cofnodion yn dangos gohebiaeth o’r adran hon i’r 

ymgeisydd yn nodi nad oes digon o gyfleusterau wedi eu 

paratoi ar gyfer 36 o garafanau teithiol yn y gorffennol.  

Mae’r cais hwn yn cynnig cynyddu'r nifer o garafanau o 36 i 

61 carafán deithiol yn cynnwys carafán deithiol ar gyfer 

rheolwr y safle sydd hefyd angen bod yn drwyddedig ar gyfer 

defnydd byw yn ystod tymor agor y safle. Bydd rhaid darparu 

offer chwarae plant yn unol â EN1176 Playground Equipment 

Standard. 
 

Mae'r safle dan sylw yn yr AHNE a ger yr Arfordir 

Treftadaeth ac mae rhai llwybrau cyhoeddus a’r Llwybr 

Arfordir gerllaw. Mae'r datblygiad yn cadw o fewn y terfynau 

presennol ond byddai yn golygu patrwm mwy dwys o 

garafanau. Bydd nifer o ddatblygiadau cysylltiol yn cynyddu 

effaith gweledol y maes carafanau: -  creu 61 llawr caled,  

adeilad toiledau/ cyfleusterau newydd mwy o faint a safle 

parcio.  

Byddai gwaith tirlunio pellach sy’n rhan o’r datblygiad o 

fudd amgylcheddol ond bydd effaith cronnol y gwahanol 

agweddau o’r cais yn cynyddu effaith y safle ar y tirlun a’r 

AHNE. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru:   Mae CNC yn cwestiynu addasrwydd tanc trin preifat ar safle 

carafanau teithiol tymhorol. Mae CNC wedi bod mewn 

trafodaethau uniongyrchol gydag asiant ac yn disgwyl iddynt 

ddarparu gwybodaeth ychwanegol ar y mater.   

  

Dwr Cymru:    Dim gwrthwynebiad.  

 

Gwasanaeth Tan:  Dim sylwadau ar y cais mewn perthynas â mynediad i 

gyfarpar tan a chyflenwad dwr. 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ger mynedfa’r safle. Nid oes cymdogion 

agos i’w hysbysu. Derbyniwyd un gohebiaeth yn cefnogi’r 

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

 

 Egwyddor y datblygiad a mwynderau gweledol 

 

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

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

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

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

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

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

presennol. 

 

5.2 Mae’r bwriad gerbron ar gyfer ychwanegu 24 uned deithiol newydd o fewn ffiniau 

presennol y  safle carafanau, sydd â hawl cynllunio i 36 carafán deithiol ar hyn o 

bryd. Bwriedir hefyd cael un carafán deithiol ychwanegol wedi ei leoli gyfochrog a’r 

adeilad cyfleusterau dros y tymor gwyliau fel uned llawn amser i reolwr y safle, 

fyddai’n gwneud cyfanswm o 61 uned ar y safle. Ymysg y gwelliannau a gynigir mae 

bwriad i ddarparu 61 llain galed a darparu cysylltiadau gwasanaethau i bob llain i 

gynnwys trydan, dwr a dŵr aflan a gosod tanc trin preifat newydd i’r safle. Bwriedir 

codi adeilad cyfleusterau newydd, darparu trac annibynnol i’r cae carafanau, ffordd 

fewnol, safle parcio gorlif, gwaith tirlunio ac ail leoli’r llecyn chwarae hefyd.   

 

5.3 Er bod cynnydd o 25 uned yn gynnydd sylweddol i’r nifer, ni fyddai’n golygu 

ymestyn arwynebedd y safle dim ond llenwi bylchau o fewn y safle presennol a 

ffurfioli’r gosodiad. Croesawir y ffaith na fyddai’r bwriad yn golygu ymestyn 

arwynebedd y safle yn arbennig oherwydd sensitifrwydd y tirlun, sydd o fewn 

dynodiad Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol a ger Arfordir Treftadaeth. Nid yw’r 

safle yn amlwg o Forfa Nefyn ond mae yn weladwy o fannau ar y llwybrau 

cyhoeddus cyfagos ac o bellteroedd megis o bentref Edern. Datganwyd pryder gan yr 

Uned AHNE y byddai patrwm mwy dwys o garafanau a’r gwaith cysylltiedig yn 

debygol o gynyddu effaith gweledol y maes carafanau o fewn y tirlun. Tra byddai 

mwy o niferoedd yn debygol o amlygu’r safle o bellteroedd, rhaid pwyso a mesur os 

yw’r newid dwysedd yn gymaint â hynny o newid gweledol i’r hyn a brofir yn 

bresennol i achosi niwed arwyddocaol i’r AHNE ac Arfordir Treftadaeth. 

 

5.4 Fel rhan o’r gwelliant gofynnir am ddymchwel yr adeilad cyfleusterau presennol a 

chodi bloc newydd mwy oddeutu 184m2 i gynnwys siop/derbynfa, swyddfa, toiledau 

merched / dynion, ystafell olchi a chegin gymunedol. Mae sylwadau’r  Swyddog 

Carafanau yn nodi nad oes digon o gyfleusterau wedi eu paratoi ar gyfer 36 o 

garafanau teithiol ar hyn o bryd, felly gellir cyfiawnhau’r gwelliannau i’r 

ddarpariaeth toiledau a chawodydd. Fodd bynnag, cwestiynwyd os oedd gwir angen 

am adeilad o’r maint hyn a datganwyd pryder am raddfa, uchder a dyluniad yr 

adeilad. Gohiriwyd y cais gan Bwyllgor Cynllunio 24 Ebrill 2016 i drafod diwygio’r 

dyluniad. Yn sgil hynny derbyniwyd cynllun diwygiedig 17 Mai 2016 sydd yn 

dangos gostyngiad bychan i uchder yr adeilad ynghyd a newid patrwm y to i do brig 

cyffredin yn hytrach na tho hip a ystyriwyd yn nodwedd ddomestig, estron ac 

anghyffredin yn y cyffiniau. Ni wnaethpwyd unrhyw newid i gynlluniau llawr yr 

adeilad. Er yn parhau yn fawr o ran maint, credir ar y cyfan bod y dyluniad 

diwygiedig yn welliant.  Byddai’r adeilad wedi ei orffen gyda byrddau pren ar y 

muriau a tho llechi. Credir y byddai gorffeniad to o fath bocs proffil wedi bod yn 

ddigonol yma, i ymdebygu adeilad amaethyddol o ystyried ei leoliad cefn gwlad a 

natur yr adeilad. Fodd bynnag, mae’r ymgeisydd yn dymuno cadw to llechi i’r adeilad 

i weddu’r gorffeniad pren ac i ymdebygu’r adeiladau fferm traddodiadol cyfagos. Er 

nad yw’r cynnig yn ddelfrydol, ystyrir fod y cynllun diwygiedig yn welliant boddhaol 
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i uwchraddio cyfleusterau ac oherwydd y gostyngiad yn ei uchder a’r newid yn y 

dyluniad y byddai’n gorwedd yn well yn y dirwedd o’i amgylch. Credir fod y newid 

yn bodloni gofynion polisi dylunio B22 a B25 CDUG.  

 

5.5 Nid oes pryder sylweddol am elfen gosod tanc trin preifat na ail leoli’r man chwarae 

i’r cae pebyll, gan fod yr elfennau hyn yn gymharol fychan ac yn cynnig gwelliant i’r 

gwasanaethau a chyfleusterau’r ymwelwyr. Ystyrir hefyd y byddai gosod lloriau 

caled, creu trac annibynnol i’r cae carafanau,  ffordd fewnol wasanaethol a chreu man 

parcio gorlif ger y fynedfa yn uwchraddio derbyniol. Credir fodd bynnag, o ystyried y 

byddant yn nodweddion parhaol,  y byddai gorffeniad math ‘bod pave’ yn hytrach na 

gorffeniad llechi gwastraff yn fwy addas fel lloriau caled er mwyn osgoi arwynebau 

caled eang dros fisoedd y gaeaf yn y lleoliad sensitif hwn. 

 

5.6 Ceir cloddiau o amgylch ffin y safle carafanau, gyda gwrychoedd / eithin o amrywiol 

safon, uchder a thrwch yma thraw ar y cloddiau hynny. Cyflwynwyd cynllun tirlunio 

fel rhan o’r cais  yn nodi bod bwriad i atgyfnerthu’r ffiniau ac i blannu mwy o 

wrychoedd a choed i gael ychydig o uchder. Mae bwriad hefyd i blannu gwrychoedd 

mewnol o fewn y cae i wahanu’r cae i adrannau gwahanol. Nid yw sefyllfa’r tirlunio 

presennol yn ddelfrydol ac i gyfiawnhau’r cynnydd mewn niferoedd byddai disgwyl 

i’r ymgeisydd fuddsoddi’n helaeth ac ymrwymo i blannu’r safle er mwyn meddalu’r 

effaith y dwysedd defnydd ar y tirlun, sydd o fewn yr AHNE. Byddwn yn dymuno 

gweld gwrychoedd uchel yn cael eu cynnal ar y ffiniau i sgrinio’u heffaith. Cefnogir 

y bwriad i blannu fyddai’n sicr yn gwella gwedd y safle a’i le yn y tirlun ac ystyrir 

fod y cynllun tirlunio yn dderbyniol i fodloni gofynion polisi CH27 CDUG. Gan 

dderbyn y byddai’r tirlunio ychwanegol mewn safle arfordirol o’r fath yn cymryd 

amser i sefydlu, ystyrir y byddai’r tirlunio yn gallu meddalu’r effaith yr unedau  ar 

dirlun yr AHNE ac Arfordir Treftadaeth yn yr hir dymor gan fodloni gofynion 

polisïau B8 a B9 CDUG. 

 

5.7 Mae amod gweithredu presennol y safle yn cyfyngu defnydd i rhwng 1 Ebrill i 31 

Hydref mewn unrhyw flwyddyn. Fodd bynnag, mae polisïau’r Cyngor bellach yn 

caniatáu gweithrediad safleoedd teithiol o’r 1af Mawrth ymlaen hyd at ddiwedd 

Hydref yn yr un flwyddyn. Er na ofynnwyd yn ffurfiol i newid y cyfnod credir yn 

rhesymol i’w newid er cysondeb gyda safleoedd eraill yn y cyffiniau ac i bwrpas 

gorfodaeth.  

 

5.8 Gan fod mynediad i’r safle ar gyrion pentref Morfa Nefyn oddi ar ffordd sirol o safon 

dosbarth 2, ystyrir bod y rhwydwaith ffyrdd lleol yn ddigon addas i ymdopi a’r 

cynnydd. Nid oes safle teithiol arall agos yn yr un cyd-destyn gweledol a’r safle hwn 

felly nid oes pryder am effaith gronnol yn yr achos yma 

 

5.9 Nod polisi D20 yw hyrwyddo gwella ansawdd safleoedd carafanau teithiol a 

gwersylla a lleihau eu heffaith gweledol ar y dirwedd. O asesu’r bwriad yn erbyn y 

polisi, credir gyda’r diwygiadau a dderbyniwyd i’r bloc cyfleusterau fod y bwriad 

bellach yn  dderbyniol mewn egwyddor, ac yn cydymffurfio  a gofynion polisi D20 a 

pholisi dylunio a deunyddiau B22 a B25 CDUG. 

 

5.10 Datgan Canllaw Cynllunio Atodol: Llety Gwyliau Cyngor Gwynedd mai nod polisi 

D20 yw meithrin datblygiadau fydd yn arwain at welliannau gweledol ac uwchraddio 

safleoedd presennol nid hyrwyddo cynnydd ym maint busnes o ran nifer a maint 

unedau ar y safle. Mae’r cynllun gerbron yn cynnig nifer o welliannau a buddsoddiad 

helaeth i’r busnes a datgan y Datganiad Cefnogi’r Cais y byddai’r cynnydd mewn 

niferoedd yn cyfrannu’n sylweddol i’r economi leol. Ystyrir gyda’r dyluniad 

diwygiedig i’r bloc cyfleusterau ynghyd a’r tirlunio y bydd y cynnig yn ei hanfod yn 
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gwneud gwelliannau gweledol, amgylcheddol, ecolegol ac economaidd i’r safle a’r 

cyffiniau. Rhaid sicrhau trwy amodau cynllunio bod yr ymgeiswyr yn ymroi i 

dirlunio’r safle i safon uchel.  

 

5.11 Mae’r safle gerllaw Safle Cadwraeth Arbennig Corsydd Llyn a Safle o Ddiddordeb 

Gwyddonol Arbennig Aber Geirch. Bwriedir gosod system drin breifat newydd i 

wasanaethu’r safle a bwriedir ei osod ger mynedfa’r cae.  Deallir bod  CNC yn 

cwestiynu addasrwydd tanc trin ar gyfer safle tymhorol o’r fath a'u bod yn disgwyl 

mwy o wybodaeth gan yr asiant ynglŷn â’r mater. Tra’n paratoi’r adroddiad nid yw’r 

materion draenio wedi eu datrys, felly os bwriedir caniatáu’r cais dylid dirprwyo’r 

hawl i swyddogion ganiatáu yn ddarostyngedig i dderbyn sylwadau ffafriol gan CNC 

i fodloni gofynion polisïau B15 a B16 CDUG.   

 

 Materion trafnidiaeth a mynediad 

5.12 Ceir mynedfa i’r safle oddi ar ffordd sirol dosbarth 2  y B4417 a thrac fferm breifat 

dros 700m yn arwain o’r fynedfa i’r cae carafanau. Mae mynedfa’r safle wedi cael ei 

uwchraddio’n ddiweddar a  gwaith sylweddol i ledu’r ffordd a gosod palmant i 

gyfeiriad Edern, felly mae gwelededd yn dda i’r ddau gyfeiriad. Mae’r Uned 

Trafnidiaeth yn fodlon gyda’r bwriad ac yn ystyried bod y rhwydwaith ffyrdd lleol yn 

gallu delio a’r lefel trafnidiaeth ychwanegol ac yn annhebygol o gael effaith andwyol 

ar y rhwydwaith. Bydd trac annibynnol yn cael ei ddarparu i’r cae carafanau ynghyd a 

ffordd fewnol rownd y cae gydag un lle parcio car i bob llain carafanau ac mae 

bwriad i ddarparu llecyn parcio newydd ger mynedfa’r cae carafanau fel gorlif. Ar 

sail sylwadau’r Uned Drafnidiaeth, ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio a gofynion 

polisïau CH33 diogelwch ffyrdd a CH36 parcio CDUG. 

 

5.13 Ceir llwybrau cyhoeddus yn ffinio’r safle ond ni fyddai’r bwriad yn amharu ar 

gyrsiau’r llwybrau hynny ac felly nid yw’r bwriad yn groes i bolisi CH22 CDUG.  

   

5.14 Materion Ieithyddol 

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

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

cymdeithasol, ieithyddol neu ddiwylliannol cymunedau. Gan fod y bwriad yn 

ymwneud gyda datblygiad twristiaeth a fydd yn creu deg neu fwy o unedau gwyliau 

mae gofyn fod Datganiad Ieithyddol a Chymunedol yn cael ei baratoi er cydymffurfio 

gyda gofynion Canllaw Cynllunio Atodol: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg. Derbyniwyd 

Datganiad Ieithyddol a Chymunedol fel rhan o’r cais ac ymgynghorwyd gyda’r Uned 

Polisi ar y Cyd. Derbyniwyd eu hymateb sy’n nodi na chredir fod natur na graddfa’r 

datblygiad yn debygol o gael effaith andwyol ar yr iaith Gymraeg. Mae sefyllfa’r 

iaith Gymraeg yn gymharol gryf yn ward Morfa Nefyn  ac mae’r ardal yn denu cyfran 

uchel o ymwelwyr nad ydynt yn siaradwyr Cymraeg bob blwyddyn. Ni ellir rheoli 

pwy sy’n aros ar y maes carafanau ar sail ieithyddol.  Mae preswyliaeth mewn 

carafanau teithiol yn un dros dro yn ei natur a dim ond ar gyfer diben gwyliau yn unig 

fydd y carafanau yn cael eu defnyddio. Gan fod y cynnig yn gyfan gwbl ar gyfer 

lleiniau teithiol, ac nid parhaol, mae’n annhebygol y byddai’r datblygiad yn cael 

ardrawiad ar fewnfudiad i’r ardal. Awgrymir bod mesurau lliniaru yn cael eu cymryd 

i warchod a hyrwyddo’r iaith, megis arwyddion Cymraeg a chyfleoedd i ddysgu am 

yr iaith. Ar sail yr ymateb ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol yng nghyd destun polisi 

A2 CDUG. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Yn dilyn negodi dyluniad diwygiedig gwell ar gyfer yr adeilad cyfleusterau 

arfaethedig, ystyrir fod y bwriad o uwchraddio’r safle carafanau bellach yn foddhaol 
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ac yn cwrdd â gofynion polisi uwchraddio safleoedd teithiol presennol D20 CDUG. 

Mae materion mwynderau gweledol, ffyrdd ac effaith ar yr iaith Gymraeg yn 

dderbyniol, ond rydym yn parhau i ddisgwyl am gadarnhad gan Cyfoeth Naturiol 

Cymru bod y materion draenio wedi eu datrys. Ystyrir felly fod y bwriad yn 

dderbyniol i’w ganiatáu yn ddarostyngedig i dderbyn sylwadau ffafriol gan CNC yn 

unol â’r amodau cynllunio a restrir isod. 

 

7. Argymhelliad: 

 

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

amodau cynllunio isod yn ddarostyngedig i dderbyn sylwadau ffafriol gan Cyfoeth 

Naturiol Cymru parthed y dull draenio. 

 

1. 5 mlynedd 

2. Unol a’r cynlluniau diwygiedig  

3. Cyfyngu niferoedd i 60 uned deithiol ac 1 uned deithiol ar gyfer rheolwr 

4. Gosod yr holl garafanau ar eu lleiniau fel a ddangosir ar y cynlluniau a 

gymeradwywyd yn unig. 

5. Tymor gosod carafanau ar y safle rhwng 1 Mawrth a 31 Hydref yn unig 

6. Gwyliau yn unig 

7. Cadw cofrestr 

8. Cytuno ar orffeniad y lloriau caled  

9. Cytuno llechi a gorffeniad allanol yr adeilad 

10. Tirlunio yn y tymor plannu nesaf ac ail blannu os ydynt yn difrodi neu 

farw. 

11. Unrhyw amod perthnasol gan CNC  

12. Dim storio carafanau o fewn y cae carafanau 

Nodyn: Mesurau i hybu’r iaith Gymraeg  

Nodyn: Uwchraddio trwydded carafanau  

 

 

 

Tud. 147



Tud. 148



T
ud. 149



T
ud. 150



T
ud. 151



T
ud. 152



T
ud. 153



T
ud. 154



T
ud. 155



T
ud. 156


	Rhaglen
	4. COFNODION
	5.1 Cais Rhif  C14/1228/14/LL - Parcia Bach, Ffordd Bangor, Caernarfon
	Cynlluniau

	5.2 Cais Rhif C16/0149/15/LL - Tir yng nghefn 3, Stryd Newton, Llanberis
	Cynlluniau

	5.3 Cais Rhif  C16/0292/35/LL - Tir gyferbyn Gwesty George IV, Stryd Fawr, Cricieth
	Cynlluniau

	5.4 Cais Rhif C16/0310/46/LL - Penclawdd, Llangwnnadl, Pwllheli
	Cynlluniau

	5.5 Cais Rhif  C16/0337/17/LL - Ysgol Gynradd Bron y Foel, Y Fron, Caernarfon
	Cynlluniau

	5.6 Cais Rhif C16/0371/14/LL - Fferm Hendy, Ffordd Pant, Caernarfon
	Cynlluniau

	5.7 Cais Rhif  C16/0375/42/LL - Rhandiroedd Nefyn, Stryd Fawr, Nefyn
	Cynlluniau

	5.8 Cais Rhif  C16/0399/17/LL - Cae Ymryson, Carmel, Caernarfon
	Cynlluniau

	5.9 Cais Rhif  C15/0808/20/LL - Menai Marina, Hen Gei Llechi, Y Felinheli
	Cynlluniau

	5.10 Cais Rhif C15/0807/20/CR - Menai Marina, Yr Hen Gei Llechi, Y Felinheli
	Cynlluniau

	5.11 Cais Rhif C15/1358/42/LL - Fferm Porthdinllaen, Morfa Nefyn
	Cynlluniau


