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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 - 28 

 Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor 
hwn a gynhaliwyd 17.10.16 fel rhai cywir 

 

 

5.   CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO 
 

 

 I gyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Rheoleiddio 

 
 

5.1.  CAIS RHIF C16/0563/26/LL CYN YSGOLDY A CAPEL MORIAH, 
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5.5.  CAIS RHIF C16/1072/41/LL LLWYN BUGEILYDD, FFORDD 
CAERNARFON, CRICCIETH 
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Adeiladu adeilad newydd i gynhyrchu hufen ia, siop/caffi hufen ia a 
chynnyrch lleol, adnodd addysgiadol, newidiadau i fynedfa, gwaith allanol 
cysylltiedig a mynedfa amaethyddol newydd 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Sian Wyn Hughes 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.7.  CAIS RHIF C16/1105/39/LL THE WARREN, ABERSOCH 
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 Estyniad i adeilad hamdden er mwyn ymestyn spa presennol gan gynnwys 
ystafelloedd triniaeth, pyllau, lle bwyta ac ystafelloedd newid 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd R H Wyn Williams 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 
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PWYLLGOR CYNLLUNIO 17/10/16 
 

 
Yn bresennol:  Y Cynghorydd Anne Lloyd Jones (Cadeirydd) 
 
Y Cynghorwyr:     Endaf Cooke, Gwen Griffith, Siân Wyn Hughes (Eilydd), Eric Merfyn Jones, 
June Marshall, Michael Sol Owen, John Pughe Roberts, Eirwyn Williams, Gruffydd Williams, 
Hefin Williams a John Wyn Williams. 
 
 
Eraill a wahoddwyd: Y Cynghorydd Anwen J. Davies, Lesley Day, Gweno Glyn, E. Selwyn 
Griffiths, Gareth Wyn Griffith,  Elfed Williams ac R H Wyn Williams  (Aelodau lleol). 
 
Hefyd yn bresennol: Gareth Jones (Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio), Cara Owen (Rheolwr 
Rheolaeth Datblygu),  Glyn Llewelyn Gruffudd, (Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu), Rhys 
Roberts (Swyddog Rheolaeth Datblygu),  Rhun ap Gareth (Uwch Gyfreithiwr), a Glynda O’Brien 
(Swyddog Cefnogi Aelodau). 
 
Ymddiheuriadau: Y Cynghorwyr Elwyn Edwards a Simon Glyn. 
 
 
1.   DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 

(a)  Datganodd yr aelodau canlynol fuddiant personol am y rhesymau a nodir:   
   

 Y Cynghorydd Gruffydd Williams yn eitem 5.1 ar y rhaglen (cais rhif 
C16/0310/46/LL) oherwydd ei fod yn canlyn gyda chwaer yr ymgeisydd  

 Y Cynghorydd June Marshall yn eitemau 5.3 a 5.4 ar y rhaglen (ceisiadau rhifau 
C13/0156/11/LL ac C16/0440/11/CR) oherwydd ei bod yn ffrindiau gydag amryw 
o’r cymdogion 

 Y Cynghorydd W. Tudor Owen yn eitemau 5.5 a 5.6 ar y rhaglen (ceisiadau rhifau 
C15/0808/20/LL a C15/0807/20/CR) oherwydd ei fod yn Aelod o Ymddiriedolaeth 
Harbwr Caernarfon 

 Y Cynghorydd Anne Lloyd Jones yn eitem 5.12 ar y rhaglen (cais rhif 
C16/0744/17/LL) oherwydd ei bod yn Aelod o Fwrdd Cartrefi Cymunedol Gwynedd 

 Y Cynghorydd Michael Sol Owen yn eitem 5.12 ar y rhaglen (cais rhif 
C16/0744/17/LL) oherwydd ei fod yn Aelod o Fwrdd Cartrefi Cymunedol Gwynedd  

 Y Cynghorydd John Wyn Williams yn eitem 5.12 ar y rhaglen (cais rhif 
C16/0744/17/LL) oherwydd ei fod yn Aelod o Fwrdd Cartrefi Cymunedol Gwynedd 

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

 
 

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

 

 Y Cynghorydd Anwen Davies (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 
5.2 ar y rhaglen, (cais rhif C16/0410/33/LL)  

 Y Cynghorydd Lesley Day (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitemau 
5.3 a 5.4 ar y rhaglen, (ceisiadau rhifau C13/0156/11/LL a C16/0440/11/CR)  

 Y Cynghorydd Gareth Wyn Griffith (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitemau 5.5 a 5.6 ar y rhaglen (ceisiadau rhifau C15/0808/20/LL, C15/0807/20/CR) 
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 Y Cynghorydd Elfed Williams (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 
5.7 ar y rhaglen (cais rhif C16/0329/18/LL) 

 Y Cynghorydd Selwyn Griffiths (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitemau 5.9 a 5.10 ar y rhaglen (ceisiadau rhifau C16/0704/44/LL a C16/0732/44/LL) 

 Y Cynghorydd Gruffydd Williams (a oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.11 ar y rhaglen (cais rhif C16/0743/42/LL) 

 Y Cynghorydd Eric M. Jones (a oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 
5.12 ar y rhaglen (cais rhif C16/0744/17/LL) 

 Y Cynghorydd Gweno Glyn (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 
5.13 ar y rhaglen (cais rhif C16/0849/32/LL) 

 Y Cynghorydd R H Wyn Williams (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.14 ar y rhaglen (cais rhif C16/0931/39/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. 
 
(c)  Datganodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu buddiant personol yn Eitem 5.7 ar y rhaglen 
(cais rhif C16/0329/18/LL) oherwydd bod ei chefnder sy’n  byw gyferbyn a’r safle wedi 
gwrthwynebu’r cais. 

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

   
2. COFNODION 
 

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod blaenorol y pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 26 
Medi  2016, fel rhai cywir.   
 

3. CEISIADAU CYNLLUNIO 
 

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

 
1. Cais rhif C116/0310/46/LL  – Penclawdd, Llangwnnadl  
 

Estyniad i safle carafanau teithiol yn cynnwys ymestyn tir a chynyddu nifer o 8 i 22 uned 
deithiol ynghyd a chodi bloc cyfleusterau newydd 
 
Adroddodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu yn dilyn paratoi’r adroddiad bod asiant yr 
ymgeisydd wedi gwneud cais am ohirio cymryd penderfyniad ar y cais er mwyn cyflwyno 
mwy o wybodaeth. 
 
Penderfynwyd:  Gohirio’r cais.  
 

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

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

(a) Atgoffwyd y Pwyllgor gan y Swyddog Rheolaeth Datblygu bod y cais wedi ei ohirio o 
gyfarfod blaenorol yng Ngorffennaf 2016 er mwyn rhoddi cyfle i’r ymgeisydd geisio 
rheoleiddio defnydd y sied a’r iard bresennol, sy’n cael eu defnyddio ar gyfer defnydd 
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busnes adeiladydd yn hytrach nac i ddefnydd amaethyddol fel y’i caniatawyd yn wreiddiol. 
Nodwyd bod yr ymgeisydd bellach wedi sefydlu ac awdurdodi defnydd y sied a’r iard 
bresennol, trwy gyflwyno cais am dystysgrif defnydd cyfreithlon fel iard adeiladydd a 
ganiatawyd ar 19.09.16 

 
Nodwyd y bwriad i godi sied 225m² i gefn iard bresennol ger eiddo Glanrhyd, Mynydd Nefyn 
i storio deunyddiau a pheiriannau mewn cysylltiad â busnes adeiladu’r ymgeisydd.  
Cyflwynwyd  y cais i’r Pwyllgor ar gais yr Aelod Lleol. Byddai’r sied wedi ei gorffen gyda tho 
bocs proffil gwyrdd tywyll a muriau byrddau coed.  

 
Saif y safle yng nghefn gwlad o fewn Ardal Gwarchod y Tirlun ac yn agos i’r AHNE gyda 
ffordd sirol ddi-ddosbarth yn gwasanaethu’r safle.  

 
Ceir un sied bresennol ar y safle a ganiatawyd yn 2003 ar gyfer defnydd amaethyddol. 
Byddai’r sied arfaethedig wedi ei lleoli ymhellach yn ôl i gefn yr iard ac yn weladwy o’r 
ffordd sirol, rhwng y sied bresennol a chytiau cwrtil yr eiddo. 

 
Tynnwyd sylw bod hanes cynllunio, ymholiadau, polisïau ac ymateb i’r ymgynghoriadau i 
gyd wedi eu nodi yn yr adroddiad.  

 
(b) Cefnogwyd y cais gan yr aelod lleol (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio 
hwn) gan nodi bod yr ymgeisydd erbyn hyn wedi cael tystysgrif gyfreithiol yn datgan bod y 
defnydd fel sied/gweithdy ac iard adeiladydd wedi digwydd ers dros ddeng mlynedd. 
Nodwyd ymhellach y byddai’r bwriad yn rhoi cyfle i deulu ifanc aros yng nghefn gwlad ac yn 
hwb i’r ysgol leol a’r economi. 
 
(c) Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais. 
 
(ch)  Nododd Aelod bod unrhyw ddatblygiadau busnes i’w croesawu yng nghefn gwlad.   
 

 

Penderfynwyd: Caniatáu’ cais yn unol â’r amodau canlynol: 
 

1. 5 mlynedd 
2.   Unol â’r cynlluniau 
3.   Sied i’w defnyddio mewn cysylltiad â’r busnes presennol yn unig 
4.   Gorffeniad 
5.   Tirlunio ger y fynedfa yn y tymor plannu nesaf.  

 
 

3. Cais rhif C13/0156/11/LL – 7 Glandwr Terrace, Bangor  
 

Dymchwel estyniad cefn presennol ynghyd a chodi estyniad rhannol ddeulawr a rhannol 
unllawr ar gefn yr eiddo, ynghyd a darparu drysau ffrenig a chodi ffens 1.8m newydd ger yr 
hawl tramwy. 

 
 

(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi bod yr eiddo yn dy 
tri llawr ac yn dy pen o fewn rhesdai o saith sydd wedi eu rhestru (Gradd II).  Nodwyd mai’r 
bwriad ydoedd dymchwel rhan o’r rhan cefn deulawr presennol ac ail-godi rhannau newydd 
a bwriad i ddymchwel yr adeilad unllawr ac ail godi estyniad unllawr yn ei le.  Bu i’r Pwyllgor 
Cynllunio ymweld â’r safle ym mis Mehefin.  Nodwyd nad oedd addasiadau mewnol yn 
ffurfio rhan o’r cais a chyfeiriwyd at y manylion llawn o fewn yr adroddiad gerbron y 
Pwyllgor. Cyfeiriwyd at wybodaeth hwyr oedd wedi ei dderbyn gan yr asiant yn cyflwyno 
adroddiad gan beiriannydd strwythurol er mwyn cyfiawnhau'r gwaith dymchwel. 
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Nodwyd bod y safle o fewn ffiniau datblygu dinas Bangor gyda ffordd ddi-ddosbarth yn 
rhedeg gerllaw a ffordd fynedfa i’r cefn gyda hawl tramwy drosto a hawl tramwy preifat ar 
hyd blaen y teras ac ar hyd ochr y safle. 

 
Ar sail y wybodaeth ym mharagraffau 5.3 - 5.7  ni ystyrir bod yr estyniad yn ormodol o ran 
maint, nac ei fod yn cael effaith ormesol ar unrhyw eiddo cyfagos.  Ni ystyrir y byddai’r 
ffenestri newydd i’r llawr cyntaf yn yr estyniad yn achosi unrhyw or-edrych i eiddo arall a’r 
bwriad o doeau llechi a’r deunyddiau i’r waliau allanol yn dderbyniol. 

  
Yn dilyn cyfnod ymgynghori derbyniwyd sawl gwrthwynebiad ac fe ymatebwyd iddynt o 
fewn yr adroddiad ac fel y nodir ym mharagraffau 5.12 - 5.14. 

 
 Ystyrir y byddai’r egwyddor o ddymchwel ar y raddfa sy’n cael ei ddangos fel rhan o’r cais 
 ac wedyn ymestyn / ail-godi’r estyniad cefn yn dderbyniol o safbwynt polisïau lleol a 
 chenedlaethol ond oherwydd anghytundeb barn rhwng yr ymgynghorwyr statudol a 
 swyddogion ystyriwyd y byddai’n ddefnyddiol derbyn cyfiawnhad am y gwaith a chadarnhad 
 o resymau clir dros ddymchwel rhannau o’r adeilad.    
 

Tynnwyd sylw bod yr asiant wedi cyflwyno adroddiad gan beiriannydd strwythurol i 
gyfiawnhau’r dymchwel ond ni ystyrir bod y dystiolaeth yn rhoi eglurhad digonol am gyflwr y 
waliau a pham nad oes modd eu cynnal fel ag y maent.  Felly, derbyniwyd dau set o 
wybodaeth wahanol  gan yr asiant - y cyntaf yn ymdrin â materion cynaladwyedd ac egni 
a’r ail ar ffurf adroddiad  peirianyddol ond nad oedd yn glir o’r adroddiad a dderbyniwyd os 
yw’r  waliau yn berygl neu os mai ddim diogon da i gynnal yr estyniadau sydd yn cael eu 
cynnig ydynt.  Nid oedd y swyddogion cynllunio felly wedi eu  hargyhoeddi yn llwyr fod y 
wybodaeth a gyflwynwyd yn rhoi cyfiawnhad digonol dros y dymchwel. 

 
Pe byddai’r cyfiawnhad yn dderbyniol, ystyrir bod y maint, dyluniad a deunyddiau’r estyniad 
newydd, gan gynnwys y ffens newydd yn dderbyniol ac yn unol â’r polisiau perthnasol.  
Fodd bynnag, ni ystyrir ei fod yn dderbyniol yn ei ffurf bresennol gan nad oes gwybodaeth 
gadarn wedi ei gyflwyno i gyfiawnhau'r gwaith dymchwel a pham na all yr adeilad rhestredig 
gael ei addasu fel y mae.  Yn sgil hyn, argymhelliad y swyddogion cynllunio ydoedd gwrthod 
y cais.   

  
(b) Yn manteisio ar yr hawl i siarad, nododd y gwrthwynebydd ei fod yn croesawu 

argymhelliad yr Adran Cynllunio i wrthod y cais gan nodi’r prif bwyntiau canlynol: 
 

 Bod Rhes Glandwr wedi cael ei gydnabod  o bwysigrwydd cenedlaethol trwy gael ei 
ddynodi yn rhestredig (Gradd II) ac nad oedd rhestru yn golygu eiddo crand ond 
adeiladau gostyngedig fel Rhes Glandwr i sicrhau cynrychiolaeth gywir o hanes 
cenedlaethol 

 Bod Rhes Glandwr yn enghraifft dda o gynrychioli amser neu gyfnod o gyfoeth 
cynyddol yn gysylltiedig gyda masnachu morol a diwydiant llechi 

 Bod y teras yn gwneud cyfraniad arwyddocaol  i gymeriad Garth a gosodiad y Pier 

 Nad oedd angen nac unrhyw reswm i ddymchwel rhan o rif 7 gan fod y strwythur 
wedi bod ddigon mawr ers cenedlaethau   

 Ei fod yn bwysig i gadw blaen yr adeilad gan fo holl eiddo Rhif 7 wedi cael ei restru 
nid y blaen yn unig    

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

 

 Bod y bwriad arfaethedig yn helpu i greu cartref priodol ar gyfer anghenion y 
perchnogion ar gyfer y presennol a’r dyfodol   

 Bod cyflwr yr adeilad allanol presennol yn ddifrifol ac yn bochio  
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 Nid oes sylfeini priodol ac nad yw’r waliau yn ddiogel  

 Nid yw’r estyniad yn addas i bwrpas heb wariant sylweddol na ellir ei gyfiawnhau  

 Nad yw’r bwriad yn golygu dymchwel sylweddol oddeutu 20% ac nid yw yn effeithio 
ar ei gymeriad 

 Bod y bwriad yn cynnig ateb addas, a’i fod yn ddyluniad da sy’n gweddu i adeilad 
rhestredig a’r cyd-destun ehangach 

 Nad oedd rhesymau cadarn i wrthod y cais ac erfyniwyd ar i’r Pwyllgor fynegi 
cefnogaeth o blaid y bwriad i’r Arolygwr Cynllunio  

 
 
 (ch) Gwrthwynebwyd y cais gan yr aelod lleol (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio 
 hwn) ac roedd yn gefnogol i’w wrthod am y rhesymau canlynol: 
 

 Bod teuluoedd wedi cynnal eu cartrefi yn ofalus ac maent yn gydnaws gyda’r 
dyluniad traddodiadol 

 Bod prif  nodweddion y teras wedi aros yn gyfan 

 Ers cyflwyno cais cynllunio gwreiddiol bod CADW wedi cydnabod bod Rhes Glandwr 
o bwysigrwydd cenedlaethol 

 Bod CADW hefyd wedi argymell mewn termau cryf y dylid clustnodi  rhannau o ward 
y Garth gan gynnwys Rhes Glandwr ar gyfer statws ardal gadwraeth 

 Bod y cynigion yn cynnwys newidiadau sylweddol i gefn yr eiddo, gan gynnwys 
dymchwel cyfran sylweddol o’r eiddo a’i ddisodli gyda strwythur mwy ar ol-troed mwy 
o faint a fyddai’n ymestyn y tu hwnt i’r llinell bresennol talcen y teras 

 Bod cynigion i newid y llinell doeau  

 Nad oedd unrhyw gyfiawnhad cadarn ynghylch y newidiadau a chyfeiriwyd at 
bolisïau penodol Cyngor Gwynedd a pholisïau cenedlaethol yn hyn o beth 

 Byddai’r bwriad yn effeithio’n andwyol ar gysondeb presennol cefn pob un o’r 7 
eiddo yn y teras 

 Nad oedd yr estyniad arfaethedig yn cynnig gostyngiad derbyniol ac nad oedd yn 
gydnaws a chynllun yr ardd ac roedd yr Aelod o’r farn y byddai’n creu effaith 
niweidiol i’r adeilad rhestredig  

 Byddai’r ffens yn ddolur llygaid ac yn rhwystro’r golygfeydd a mynediad i risiau’r 
traeth sydd wedi eu lleoli ar dalcen yr eiddo 

 Erfyniwyd am gymeradwyaeth y Pwyllgor i wrthod y cais  
 
 

(d) Mewn ymateb i sylwadau wnaed, nododd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio bod y 
cais yn dyddio’n ôl i 2013 a phryd hynny nid oedd yr eiddo wedi ei restru.  Derbyniwyd 
sylwadau gan gyrff statudol i’r cais rhestredig ac felly fod hyn yn hynod bwysig yng nghyd-
destun y cais.  Roedd o’r farn y gall bod 20% o waith dymchwel ar adeilad rhestredig yn 
cael ei ystyried yn sylweddol ac er derbyniwyd adroddiad hwyr gan beiriannydd strwythurol 
roedd y swyddogion cynllunio, yn dilyn asesiad pellach, yn parhau o’r farn nad oedd y 
wybodaeth yn cyfiawnhau'r angen am y gwaith dymchwel ar adeilad rhestredig.   

 
 (dd)  Cynigiwyd ac eiliwyd i wrthod y cais. 
 

(e)   Nodwyd y pwyntiau canlynol o blaid i wrthod y cais: 
 

 bod Rhes Glandwr yn rhan bwysig o hanes Bangor ac yn sicr ar gyfer dynodiad safle 
byd-eang o ran diwydiant llechi 

 bod y rhesdai i gyd yn rhestredig a’u cefnau'r un mor bwysig â thu blaen yr adeiladau 

 pwysigrwydd i gadw strwythur yr adeiladau fel ag y maent 

 bod rhaid cymryd sylw o sylwadau a dderbyniwyd gan gyrff statudol sy’n arbenigo yn y 
maes  
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(f)   Nododd Aelod nad oedd yn gefnogol i wrthod y cais oherwydd y risg nad oedd yr 
adeilad yn ddiogel y dylid ei ddymchwel a’i ail-adeiladu ac felly’n anodd ei wrthod gan nad 
oedd yn groes i’r polisi.     

 
(ff)    Mewn ymateb i ymholiad ynglŷn â gohirio i dderbyn mwy o wybodaeth, esboniodd yr 
Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio nad oedd  cynnwys yr adroddiad peiriannyddol yn 
cyfiawnhau dymchwel ac felly nad oedd rheswm i’w ohirio unwaith eto.   

 
 

Penderfynwyd:  Gwrthod oherwydd ni chyflwynwyd gwybodaeth gadarn i 
gyfiawnhau’r gwaith  a pham na all yr adeilad rhestredig presennol gael ei addasu 
yn ei ffurf bresennol yn unol â’r cyngor a geir yng Nghylchlythyr y Swyddfa 
Gymreig 61/96 Cynllunio a’r Amgylchedd Hanesyddol: Adeiladau Hanesyddol ac 
Ardaloedd Cadwraeth a Phennod 6 a Pholisi Cynllunio Cymru. 

 
  
4. Cais rhif C16/0440/11/CR – 7 Glandwr Terrace, Bangor  
 

Dymchwel estyniad cefn presennol ynghyd a chodi estyniad rhannol deulawr a rhannol 
unllawr ar gefn yr eiddo. 
 
(a) Adroddodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu bod y cais gerbron yn destun  yr un 
safle a’r cais blaenorol yn eitem 3 ond y tro hwn yn gais adeilad rhestredig i ddymchwel 
rhan o estyniad deulawr cefn presennol ynghyd a’r adeilad allanol unllawr cefn, ac ymestyn 
y rhan deulawr presennol ac adeiladu estyniad unllawr newydd ar yr un safle, ynghyd a 
chodi ffens ar hyd ochr y tŷ. Nodwyd bod apêl wedi ei chofrestru oherwydd nad oedd 
penderfyniad wedi ei gymryd ynghylch yr adeilad rhestredig ac felly esboniwyd nad y 
Pwyllgor Cynllunio fyddai gyda’r hawl i wneud penderfyniad ffurfiol ond yn hytrach yr 
Arolygaeth Gynllunio.  Fodd bynnag, eglurwyd byddai’n ofynnol i’r Pwyllgor Cynllunio roi 
arweiniad i’r swyddogion cynllunio o ba fath o benderfyniad fyddent wedi ei gymryd pe 
byddai’r cais ger eu bron a hynny er mwyn gallu delio gyda’r apêl ar ran y Cyngor.  Yn dilyn 
derbyn cadarnhad y Pwyllgor fe fyddai’r swyddogion cynllunio wedyn yn darparu datganiad 
apel i’w gyflwyno i’r Arolygaeth Gynllunio. 

 
Tynnwyd sylw bod manylion y cais yn debyg i’r cais blaenorol yn eitem 3 a chyfeiriwyd at 
gynnwys y disgrifiad o’r cais a’r ymatebion llawn o fewn yr adroddiad ger bron. 
 
Ategwyd bod yr asiant wedi cyflwyno adroddiad peiriannyddol strwythurol yn hwyr i’r 
Adran Gynllunio ac yn sgil pryderon ynglŷn â chasgliadau’r adroddiad a diffyg eglurdeb   
llawn os oes modd cynnal neu gryfhau’r  waliau  heb orfod eu dymchwel ac os ydi’r 
adroddiad yn seiliedig ar gyflwr y waliau fel ag y maent yn bresennol neu ar gyflwr y waliau 
ar gyfer cynnal estyniad newydd.  O ganlyniad eglurwyd nad oedd y swyddogion cynllunio 
wedi eu hargyhoeddi bod yr ymateb yn lleddfu’r pryderon sydd yn cael eu nodi yn yr 
adroddiad yn llawn.  Fe fwriedir hefyd cyflwyno’r adroddiad peiriannyddol i’r Arolygaeth 
Gynllunio er mwyn ffurfio rhan o’r wybodaeth apel. 
 
Nodwyd ymhellach bod yr egwyddor yn gallu bod yn dderbyniol ond ar hyn o bryd nad oedd 
y wybodaeth angenrheidiol yn dderbyniol  er mwyn dod i gasgliad bod yr holl fwriad yn 
dderbyniol.   
 
Er mwyn galluogi swyddogion i ymdrin â’r apel gofynnwyd i’r Pwyllgor gadarnhau ei safiad 
ynglyn a’r cais ac i awdurdodi swyddogion i gyflwyno achos  yr apel ar ran y Cyngor.  
Argymhellwyd bod y Pwyllgor yn dirprwyo’r hawl i swyddogion i ymdrin â’r apel am ddiffyg 
penderfyniad ac ymdrin ag unrhyw wybodaeth a ddaw i law yn ystod yr apel ac i gadarnhau 
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mai barn y Pwyllgor fyddai argymell gwrthod y cais oherwydd diffyg cyfiawnhad clir dros y 
gwaith dymchwel.   
           
(b)  Nododd yr aelod lleol (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn) y prif bwyntiau 

canlynol:  
 

 Bod CADW wedi cydnabod bod Rhes Glandwr o bwysigrwydd cenedlaethol ac sydd 
wedi ei restru ym Mai 2013 ac wedi argymell mewn termau cadarn y dylai rhan o 
ward Garth gan gynnwys Rhes Glandwr gael ei glustnodi ar gyfer Statws Ardal 
Gadwraeth 

 Bod CADW wedi datgan bod y teras o ddiddordeb hanesyddol arbennig gyda’i 
gysylltiad â gweithgareddau’r môr a’r diwydiant llechi gogledd orllewin Cymru 

 Bod Rhes Glandwr wedi ei leoli o fewn treftadaeth y bae sef Safle Treftadaeth 
enwebedig lle mae Porth Penrhyn yn rhan ohono ac fe nodwyd bod Rhes Glandwr 
i’w weld yn glir oddi yno 

 Bod yn rhaid cymryd i ystyriaeth polisiau perthnasol Cyngor Gwynedd ynghylch 
adeiladau rhestredig a chyfeiriwyd at y polisiau hyn 

 Pryder bod dros oddeutu chwarter o 7 Rhes Glandwr yn cael eu dymchwel ac nad 
oedd unrhyw ffordd y gall dymchwel ac adeiladu estyniad ar ol-troed gwahanol yn 
cael ei weld fel gwelliant i’r teras 

 Dywed CADW bod y berthynas at risiau’r traeth yn rhan hanfodol o’i ddyluniad a 
ffurfwedd 

 Bod y mynediad i’r blaendraeth yn dyddio o gyfnod cyn 1948 ac yn rhan o gwrtil ac 
felly ddim yn gwneud synnwyr i’w gau 

 Bod arbenigwyr megis Cymdeithas Fictoraidd a Chymdeithas Henebion yn glir iawn 
yn ei safbwynt i wrthod dymchwel unrhyw ran o’r strwythur yn yr un modd a rhai o 
drigolion ward y Garth gan gynnwys gweddill trigolion Rhes Glandwr 

 Pryderwyd am osod cynsail i ganiatáu’r cais sy’n adeilad rhestredig ac mewn perygl 
o wneud holl adeiladau rhestredig yn fregus 

 Erfyniwyd i’r Pwyllgor Cynllunio wrthod y caniatâd 
 
(c) Cynigwyd, eiliwyd a phleidleisiwyd o blaid argymhelliad y swyddogion 
    
Penderfynwyd:  Dirprwyo’r hawl i swyddogion  i ymdrin â’r apêl am ddiffyg 
penderfyniad ac ymdrin ag unrhyw wybodaeth ddaw i law yn ystod yr apêl ac i 
gadarnhau mai barn y Cyngor ar hyn o bryd fyddai i argymell gwrthod y cais 
oherwydd ni chyflwynwyd gwybodaeth gadarn i gyfiawnhau’r gwaith dymchwel a 
pham na all yr adeilad rhestredig presennol gael ei addasu yn ei ffurf bresennol yn 
unol â’r cyngor a geir yng Nghylchlythyr y Swyddfa Gymreig 61/96 Cynllunio a’r 
Amgylchedd Hanesyddol: Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth. 

 
 
5. Cais rhif C15/0807/20/CR – Menai Marina, Hen Gei Llechi, Y Felinheli  
 

Cais ôl-weithredol i gadw pontŵn o fewn y cei     
  

(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi mai cais ôl-
weithredol oedd gerbron i gadw pontŵn o fewn y cei wedi ei leoli ar wal ogleddol yr harbwr 
ac wedi ei gysylltu mewn 3 lleoliad a fyddai’n gadael i’r pontŵn godi gyda’r llanw.  Nodwyd 
bod y safle yn rhan o’r marina presennol gyda wal yr harbwr wedi ei restru fel adeilad 
rhestredig Gradd II.   

 
 Tynnwyd sylw at y gwrthwynebiadau ac yr adroddiad peiriannyddol a oedd yn datgan na 

fyddai gosod y pontwn yn debygol o gael unrhyw effaith andwyol o safbwynt strwythur 
peiriannyddol yr harbwr. 
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Yn dilyn penderfyniad y pwyllgor ym mis Medi 2016 rhoddwyd cyfle i’r gwrthwynebwyr gael 
amser i ddarparu a chyflwyno adroddiad peirianyddol eu hunain, ac nid yw’n ymddangos o’r 
adroddiad hwnnw fod cyflwr y wal mewn cyflwr drwg nag ychwaith o dan unrhyw fygythiad 
gan y pontwn.  O fewn  casgliad yr adroddiad awgrymir gosod amod i fonitro’r wal yn 
rheolaidd fel mesuriadau lliniaru teg.   Yn ogystal derbyniwyd barn Ymgynghoriaeth 
Gwynedd ar yr  adroddiad a chadarnhawyd fod yr adroddiad wedi ei gwblhau gan gwmni 
cydnabyddedig ac fod yr argymhellion yn deg. Ni ystyrir felly fod cynnwys yr adroddiad 
newydd gan y gwrthwynebwyr wedi cyflwyno tystiolaeth newydd ac felly nid yw’r 
argymhelliad wedi newid o’r argymhellion blaenorol. 

  
Eglurwyd fod y cais bellach yn destun apel am ddiffyg penderfyniad ac er mwyn galluogi 
swyddogion i ymdrin â’r apel gofynnwyd i’r Pwyllgor gadarnhau ei safiad ynglyn a’r cais ac i 
awdurdodi swyddogion i gyflwyno achos  yr apel ar ran y Cyngor.  Argymhellwyd bod y 
Pwyllgor yn dirprwyo’r hawl i swyddogion i ymdrin â’r apel am ddiffyg penderfyniad ac i 
gadarmhau mai barn y Pwyllgor fyddai argymell caniatáu’r  cais gydag amod a nodyn i 
fonitro cyflwr y wal. 
 
(b) Ar ran trigolion yr ardal, gwrthwynebai’r aelod lleol (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor 
Cynllunio hwn) y cais ac fe nodwyd y prif bwyntiau canlynol: 

 Pwysigrwydd bod aelodau’r Pwyllgor yn ymwybodol o holl gynnwys yr adroddiad 
peiriannyddol  

 Bod amryw o bobl yn gwrthwynebu’r cais  

 Bod y wal dros 100 mlwydd oed ac ni wyddys beth yw cyflwr y wal 

 Er y cyflwynwyd gwahanol adroddiadau ni theimlwyd bod arolwg iawn wedi ei 
wneud o’r wal 

 Nad oedd trigolion yr ardal yn gwrthwynebu’r pontwns i gyd ond yn gwrthwynebu’r 
math yma sydd yn cael ei gysylltu hefo bracedi i’r wal 

 Derbyniwyd e-bost gan asiant yr ymgeisydd yn datgan y byddai’n fodlon tynnu’r 
pontwn yn ystod y gaeaf o 1 Tachwedd i 1 Mawrth ac yn ogystal yn barod i 
ymgymryd ag ymchwiliad gweledol blynyddol 

 Dylid sicrhau bod yr amod yn datgan monitro rheolaidd 

 Pryderwyd am ddiogelwch y cyhoedd pe byddai unrhyw drafferth gyda’r pontwn  
  
(c)  Mewn ymateb, cydnabyddai'r Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio pryderon yr aelod 
a’r trigolion lleol ond tynnwyd sylw bod y cais yn nwylo’r Arolygaeth Cynllunio. Atgoffwyd 
bod y cais i mewn ers dros 12 mis ac wedi cael ei ohirio sawl gwaith i dderbyn 
adroddiadau.  Yn deillio o’r holl adroddiadau, mynegwyd nad oedd sylw yn datgan  bod y 
datblygiad yn mynd i waethygu'r sefyllfa o safbwynt hygrededd strwythurol wal yr harbwr. 
Pwysleisiwyd wrth y Pwyllgor i ymdrin â’r cais yn seiliedig ar gynnwys y dystiolaeth oedd 
gerbron.    

 
 (ch) Cynigwyd ac eiliwyd i gynnig argymhelliad y swyddogion cynllunio.   
 

(d)  Yn ystod y drafodaeth ddilynol, amlygwyd y pryderon canlynol: 
 

 Y dylai unrhyw ddatblygiad fod yn gynaliadwy a bod yn rhaid i’r datblygiad weithio 
ond yn yr achos hwn ni wyddys faint fyddai oes y wal   

 Teimlwyd bod y Pwyllgor ar dir sigledig gyda’r cais o ystyried cynnwys adroddiad 
ARUP 

 Nododd sawl Aelod nad oeddynt wedi eu hargyhoeddi y byddai’r datblygiad yn 
gynaliadwy 

 Pryderwyd am ddiogelwch y cyhoedd  
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 (dd) Mewn ymateb i bryderon amlygwyd uchod, esboniodd yr Uwch Reolwr 

Gwasanaeth  Cynllunio bod yr adroddiadau yn datgan na fyddai’n debygol y byddai 
effaith ychwanegol ar strwythur y wal yn sgil y pontwn.  Nodwyd ymhellach, y derbyniwyd 
cadarnhad y byddai’r ymgeisydd yn tynnu’r pontwn dros gyfnod y gaeaf. 

 
(d) Tra’n deall y pryderon, eglurodd yr Uwch Gyfreithiwr  bod cyfrifoldebau sifil tu allan 
i’r drefn gynllunio yn syrthio ar y tir feddianwyr a bod y Pwyllgor yn gwneud penderfyniadau 
ar ochr cynllunio yn seiliedig ar y dystiolaeth sydd gerbron.  Tra bo’r adroddiadau yn 
arwynebol, ‘roedd tystiolaeth gerbron yn datgan nad oes effaith i’w weld ar hyn o bryd ac 
ychwanegwyd ni ellir darogan be all ddigwydd mewn blynyddoedd.   

 
Penderfynwyd:  Dirprwyo’r hawl i swyddogion i ymdrin â’r apel am ddiffyg 
penderfyniad ac i gadarmhau mai barn y Pwyllgor fyddai argymell caniatáu’r  cais yn 
unol â’r cynlluniau a gyflwynwyd a nodyn i fonitro cyflwr y wal yn rheolaidd. 

 
6. Cais rhif C15/0807/20/CR – Menai Marina, Hen Gei Llechi, Y Felinheli  
 

Cais ôl-weithredol i gadw pontwn o fewn y cei     
 
(a)   Adroddodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu bod y cais gerbron yn gais rhestredig 
ôl-weithredol i gadw pontwn o fewn y cei ac yn yr un modd a’r cais blaenorol yn eitem 5, a  
gan fod y cais hon hefyd yn destun apel am ddiffyg penderfyniad, gofynnwyd i’r Pwyllgor am 
yr hawl i swyddogion weithredu ar ran y Cyngor drwy gadarnhau ei safiad ynglyn a’r cais.  
Argymhellwyd felly bod y Pwyllgor yn dirprwyo’r hawl i swyddogion i ymdrin â’r apel am 
ddiffyg penderfyniad ac i gadarmhau mai barn y Pwyllgor fyddai argymell caniatau’r  cais 
gydag amod a nodyn i fonitro cyflwr y wal. 

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

adroddiad yn glir o safbwynt diogelwch y wal a’r angen.  Pe byddir yn caniatau’r cais 
bod nodyn i’w gynnwys bod yr ymgeisydd yn monitro’r wal yn rheolaidd 

 
(c) Cynigwyd ac eiliwyd argymhelliad y swyddogion cynllunio. 

 
Penderfynwyd:  Dirprwyo’r hawl i swyddogion i ymdrin â’r apel am ddiffyg 
penderfyniad ac i gadarnhau mai barn y Pwyllgor fyddai argymell caniatau’r  cais yn 
unol â’r cynlluniau a gyflwynwyd ynghyd a nodyn i fonitro cyflwr y wal yn rheolaidd. 

 
7. Cais rhif C16/0329/18/LL – Tir Gyferbyn Swyddfa Bost, Clwt y Bont, Caernarfon  
 
 Codi tri ty annedd deulawr ar wahân a datblygiadau cysylltiedig.  

 
(a) Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi bod y cais hwn 

wedi bod gerbron y Pwyllgor Cynllunio dwywaith yn barod gydag ymweliad safle wedi’i 
gynnal.   Esboniwyd y bwriad i godi tri thŷ ar safle tir llwyd o fewn ffin ddatblygu Clwt y Bont. 
Defnyddiwyd y safle yn y gorffennol fel safle parcio yn bennaf ar gyfer y Swyddfa Bost dros 
y ffordd (sydd yn awr ar gau). Ymddengys i’r safle cael ei greu trwy fewnlenwi deunydd yn y 
gorffennol i greu platfform gwastad oddeutu 60m x 30m gyda llethrau serth yn disgyn o’r tir 
ar dair ochr. 

 
Cyfeiriwyd at faterion yn ymwneud a mwynderau fel y gwelir ym mharagraffau 5.11 i 5.23 
o’r adroddiad lle ystyrir materion megis yr effaith weledol, yr effaith ar breifatrwydd, 
pryderon ynghylch tir ansefydlog a materion bioamrywiaeth a daethpwyd i’r casgliad bod y 
datblygiad a gynigir yn dderbyniol o safbwynt y materion hyn yn ddarostyngedig i’r amodau 
a gynigir yn Rhan 7 yr adroddiad. 
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O ystyried fod hwn yn safle tir llwyd, o fewn y ffin ddatblygu nodwyd bod yr egwyddor o 
ddatblygu'r safle'n cael ei gefnogi gan y Cynllun Datblygu Unedol. Fodd bynnag mae Polisi 
CH4 yn datgan y dylid sicrhau bod cyfran o’r unedau a fwriedir eu hadeiladu o fewn pentrefi 
yn rhai fforddiadwy oni bai na fyddai’n briodol darparu tai fforddiadwy ar y safle. Gwelir 
cyfeiriad manwl o’r mater ym mharagraffau 5.1 i 5.8 o’r adroddiad. 
 
Darparwyd Cyfrifiadau Hyfywdra gyda’r cais sy’n dangos na fyddai’r cynllun yn hyfyw gydag 
elfen fforddiadwy yn rhan ohono. Nodwyd bod Uned Eiddo’r Cyngor wedi cytuno bod y 
costau adeiladu a gyflwynwyd yn rhai rhesymol a bod yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd 
wedi defnyddio’r fethodoleg safonol y maen nhw, a chynghorau eraill, yn ei ddefnyddio at 
ddibenion asesu hyfywdra cynigion ac yn cytuno na fyddai’r cynllun yn hyfyw petai gofyn i 
un o’r tai fod yn uned fforddiadwy. 
 
Yn dilyn y drafodaeth yn y Pwyllgor diwethaf cadarnhaodd yr Uned Polisi eu cyfrifiadau ac 
maent yn credu, wrth ystyried y dystiolaeth sydd gerbron, na fyddai’n rhesymol gwrthod y 
cais ar sail y diffyg darpariaeth fforddiadwy.  Nodwyd bwysigrwydd, oherwydd cyfyngiadau’r 
safle o safbwynt mynediad priffyrdd, nad yw’n bosibl datblygu’r safle i’w lawn botensial, 
mae’n safle ddigon mawr i gynnwys o bosib pump neu chwech uned ac yr adeg honno 
mae’n sicr y byddai elfen fforddiadwy yn dod yn fwy hyfyw. Ond o ystyried cyfyngiadau’r 
safle ac yng ngolwg y dystiolaeth sydd gerbron, ni chredir bod cyfiawnhad gofyn i un o’r tai 
fod yn fforddiadwy ar gynllun o’r raddfa hon. Ystyrir bod y  datblygiad a gynigir yn dderbyniol 
mewn egwyddor a gan nad ydyw’n debygol o achosi effaith andwyol annerbyniol ar 
fwynderau y dylid caniatáu’r cais.  

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

am y rhesymau canlynol: 
 

 Nad oedd prisiau’r tai yn fforddiadwy i bobl leol o ystyried cyflogau isel yr ardal 

 Nad oedd cyfeiriad am gost prynu’r safle 

 Pryder am ddwysedd adeiladu’r safle  

 Bod ffigyrau ac astudiaethau manwl am brisiau tai ond eto cyfeirir ym mharagraff 5.6 
nad oedd yn bosib cael gwybodaeth benodol ar gyfer ardal Clwt y Bont a Deiniolen a 
chwestiynwyd felly sut y gellir asesu’r cais yn llawn 

 Bod sgrap yn cynnwys hen geir, bysiau, a.y.b. wedi eu claddu ar y tir ac y byddai’n 
rhaid i unrhyw ddarpar ddatblygwr orfod tyllu i lawr a thynnu tunelli o rwbel oddi yno 

 Y byddai’r  gwaith adeiladu yn cael effaith ar fwynderau trigolion cyfagos i’r safle 

 Y byddai traffig cynyddol ar lon gul a phryderwyd am ddiogelwch plant yn enwedig 
nad oedd llefydd addas i loriau droi   

 Aflonyddwch yn cynnwys sŵn, llwch a thywyllu tai'r trigolion 

 Tra bo’r Adran Gynllunio yn datgan na ddylid ystyried effeithiau negyddol ar drigolion 
tra bo’r adeiladu yn digwydd, teimlai’r aelod os yw’r Cyngor yma o ddifri yn ei 
ymgyrch i weithredu egwyddorion Ffordd Gwynedd dylai pob penderfyniad gael ei 
wneud gyda thrigolion Gwynedd yn ganolog  i bopeth, yn hyn o beth felly'r unig 
benderfyniad ydoedd gwrthod y cais 

 Bod safleoedd eisoes wedi derbyn caniatadau yng Nghlwt y Bont sydd yn ymateb i 
anghenion Deiniolen a Chlwt y Bont   

 
 (c) Mewn ymateb i’r sylwadau uchod, esboniodd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio y 

 gohiriwyd cymryd  penderfyniad ar y cais yn flaenorol er mwyn derbyn mwy o fanylion 
 ynglyn a thai fforddiadwy a chyfeiriwyd at y paragraffau penodol yn yr adroddiad.  
 Cydnabuwyd bod trigolion yn ymwybodol o hanes y safle a bod y costau datblygu yn 
 adlewyrchu’r math yma o safle.  Cadarnhawyd bod y cais wedi ei wirio gan Uned Eiddo ac 
 Uned Polisi ar y cyd y Cyngor ac nad oedd cyfiawnhad yn yr achos yma i fynnu tai 
 fforddiadwy. Yn ogystal, roedd tystiolaeth bod angen tai cyffredinol ac felly dim tystiolaeth i 
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 wrthod y cais.  Derbyniwyd y sylw bod angen ystyried mwynderau preswyl  y trigolion ac fe 
 gaiff hyn ei gyfarch yn amod 6 o’r caniatâd cynllunio i ddatblygu’r safle a bod y cais yn 
 cydymffurfio gyda’r polisiau perthnasol. 
 
 (ch) Cynigwyd ac eilwyd i ganiatáu’r cais. 
 

(d)  Nodwyd y pwyntiau canlynol yn erbyn caniatau’r cais :   
 

 Ffordd yn gul  

 Effeithio ar fwynderau’r ardal 

 Tai fforddiadwy 
  

 (dd)  Nodwyd y pwyntiau canlynol o blaid y cais: 
 

 Nad oedd y Cyngor Cymuned yn gwrthwynebu’r cais 

 Nad oedd gwrthwynebiad o Adran Trafnidiaeth y Cyngor mewn perthynas â 
chynnydd yn y traffig 

    
(e)  Mewn ymateb i ymholiadau ychwanegol gan Aelodau unigol, nododd yr Uwch Reolwr 

Gwasanaeth Cynllunio: 
 

 bod natur rwystredig rhwydwaith ffyrdd yn gyfyngedig i ddwysedd y tai a dyna’r 
rheswm pam na ellir cael rhagor o dai ar y safle 

 byddai amodau o fewn y caniatâd i gyfarch pryderon cynnydd y traffig 

 byddai amod ynglyn a’r dull adeiladu ac y gellir cynnig amod archwiliad o’r safle yng 
nghyd-destun llygredd y tir  

 o safbwynt diogelwch, byddai’r gwaith adeiladu yn cael ei gyfarch o fewn rheoliadau 
adeiladu  

 
 Penderfynwyd: Caniatáu yn unol â’r  amodau canlynol: 
 

1.  Amser 
2.  Cydymffurfio gyda chynlluniau 
3. Toeau llechi 
4. Rhaid cyflwyno a chytuno manylion y deunyddiau allanol 
5.  Amod Dwr Cymru 
6.  Rhaid cyflwyno a chytuno “Cynllun Dulliau Adeiladu” (Construction Method 

Statement) a fydd yn cynnwys 

 Manylion unrhyw waith peirianyddol yn ymwneud a newid lefelau tir 

 Cynlluniau ar gyfer yr ymdriniaeth o ffiniau’r safle 

 Cynllun gwaredu llysiau’r dial  

 Cynllun tirlunio a phlannu coed gan gynnwys manylion rheolaeth y 
nodweddion hyn yn yr hirdymor 

7. Rhaid cyflwyno a chytuno archwiliad desg i asesu’r risg o lygredd. Pe 
byddai’r archwiliad desg yn dangos fod angen gweithrediad pellach, bydd 
angen cytuno unrhyw fesurau rhagofalus ac/neu adferol cyn dechrau’r 
datblygiad.   

8. Dim gwaith clirio’r safle yn ystod y tymor nythu adar 
9. Amodau priffyrdd 
10. Rhaid codi ffens briodol o amgylch gardd y tŷ de ddwyreiniol. 
11. Tynnu hawliau datblygiad a ganiateir. 
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8. Cais rhif C16/0848/00/LL – Toiledau Abermaw, Marine Parade, Abermaw  
 

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

 
(a) Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi’r bwriad i drosi cyn 

cyfleusterau cyhoeddus diddefnydd i dy annedd wedi ei leoli ynghanol tref arfordirol 
Abermaw gyda’r ysgol gynradd i’r dwyrain o’r safle.  Saif cae chwarae’r ysgol ar derfyn cefn 
a gogleddol safle’r cais.  Ceir palmant a ffordd sirol ddi-ddosbarth i orllewin y safle gyda’r 
promenâd a thraeth ar draws y ffordd.  Defnyddiwyd yr adeilad fel toiledau cyhoeddus cyn 
eu cau yn 1997 a’u gwerthu gan y Cyngor yng Ngorffennaf 2015.  Ceir cymysgedd o 
ddefnyddiau tir yn lleol sydd yn cynnwys tai preswyl, gwestai a’r ysgol gynradd.  Nodwyd 
bod y safle o fewn ffin datblygu tref Abermaw ac o fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol 
Eithriadol Mawddach.  Derbyniwyd sawl ymateb i’r ymgynghoriad gyda’r cynnig yn bodloni 
gofynion trafnidiaeth, Dwr Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru. Fe godwyd nifer o 
wrthwynebiadau gan y cyhoedd gan gynnwys ystyriaethau megis agosatrwydd yr adeilad at 
gae chwarae’r ysgol, diffyg tir mwynderol o amgylch yr adeilad, bod yr adeilad yn anaddas 
i’w drosi a bod safon y dyluniad yn annerbyniol ynghyd a materion eraill a’u trafodir yn yr 
adroddiad. ‘Roedd hefyd gohebiaeth yn croesawu’r datblygiad fel gwelliant i gyflwr blêr 
presennol y safle. 

 
O safbwynt y penderfyniad cynllunio, nodwyd pwysigrwydd i gofio bod y bwriad yn 
ymwneud a throsi adeilad presennol i annedd o fewn ffin ddatblygu Canolfan Leol fel y’i 
diffinnir gan y Cynllun Datblygu Unedol. Tynnwyd sylw at bolisi CH11 o’r Cynllun sy’n 
ymwneud yn benodol a chynigion i drosi adeiladau o fewn ffiniau datblygu ar gyfer defnydd 
preswyl.  Rhoddwyd ystyriaeth i feini prawf y polisi hwnnw yn yr adroddiad ac fe gredir bod 
y cynnig yn cwrdd â phob un o’r meini prawf hynny. Nodwyd bod polisi C4 hefyd yn 
gefnogol i addasu adeiladau gweigion at ddefnyddiau priodol newydd. 
 
O safbwynt mwynderol, mae’r safle’n sefyll ar ben ei hun,  ac o bellter digonol oddi wrth 
unrhyw eiddo preswyl eraill i beidio â chael effaith uniongyrchol arnynt. Ystyrir yn ogystal y 
byddai adfer ac ail ddefnyddio’r adeilad yn cynnig y cyfle i’w dacluso a’i atal rhag dirywio 
ymhellach a thrwy hynny fe ellir gwarchod a gwella ansawdd a chyflwr y safle ac amddiffyn 
mwynderau gweledol yr ardal yn gyffredinol. 
Nodwyd bod hwn yn gais i ail-ddatblygu adeilad sydd o fewn ffin ddatblygu at ddefnydd sy’n 
briodol ar gyfer y lleoliad ac felly argymhellwyd i gymeradwyo’r cais gydag amodau fel y 
rhestrir yn yr adroddiad. 

 
(b)  Yn manteisio ar yr hawl i siarad, nododd y gwrthwynebydd ar ran corff llywodraethol a 

rhieni Ysgol y Traeth eu bod yn gwrthwynebu’r cais yn seiliedig ar:  
 

1. Mwynderau - byddai newid yr adeilad yn amharu ar fwynderau plant i chwarae gan 
fod cefn yr adeilad yn ffinio hefo maes chwarae’r Ysgol 

2. Dyluniad – nad oedd y cynnig yn parchu’r ardal o ran ei raddfa gan y byddai’n uwch 
na’r adeilad presennol ac allan o gymeriad 

3. Deunyddiau – nad yw’r cynnig yn gwarchod cymeriad gweledol yr ardal gan bo’r 
ymgeisydd yn defnyddio dur ac nid llechi gleision ar y to o ystyried bod yr Ysgol, 
gwesty a thai cyfagos hefo toeau llechi o ansawdd uchel 

4. Ail-gartrefi – bod y cais yn arwain at gynnydd yn y nifer o ail-gartrefi mewn 
cymuned lle maent eisoes yn ffurfio cyfran uchel o’r stoc dai 

5. Risg o Lifogydd – bod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dynodi’r ardal yn fregus uchel o 
ran llifogydd a chyfeiriwyd at yr effaith difrifol o lifogydd 2014 yn ardal Abermaw 

    
(c) Yn manteisio ar yr hawl i siarad, nododd yr ymgeisydd y prif bwyntiau canlynol: 
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 Bod cynnwys llythyr ei Phensaer yn lliniaru mwyafrif o’r pryderon 

 Ei bod yn gweithio dros Gymru gyfan a’r prif fwriad ydoedd prynu’r eiddo iddi fyw 
ynddo ac nad oedd bwriad i wneud elw ohono 

 Ei bod wedi cynnal trafodaethau helaeth gyda’r Adran Gynllunio wrth ddatblygu’r 
cynlluniau er mwyn sicrhau bod yr holl faterion cynllunio wedi derbyn sylw llawn 

 Bod y deunyddiau i’w defnyddio ar yr adeilad wedi eu hawgrymu gan yr Adran 
Gynllunio, fel rhan o’r broses gynllunio  

 Ei bod wedi cysylltu gyda Phennaeth Ysgol y Traeth ac yn barod i barhau gydag 
unrhyw drafodaethau pellach 

 Ei bod wedi ymrwymo i brynu trwydded parcio fel rhan o Gynllun Parcio’r Cyngor er 
mwyn sicrhau unrhyw bryderon parcio   

 Ei bod yn ymwybodol bod yr eiddo yn cefnu ar gaeau chwarae, fel roedd y Cyngor 
ar adeg gwerthu’r eiddo a dyna pam nodwyd gan y Cyngor nad oedd modd rhoi 
ffenestri mwy o faint yng nghefn yr eiddo, a’i bod wedi ffocysu’r dyluniad i gydweddu 
gyda’r ardal leol  

 Ni dderbyniwyd gwrthwynebiad gan y Cyngor Tref na Chyfoeth Naturiol Cymru 
mewn perthynas â llifogydd ond fe wnaed newidiadau bychan i’r dyluniad drwy godi 
lefel y llawr 

 Tra’n cydnabod bod yr adeilad yn fach roedd yn ddigon o faint ar gyfer ty un llofft 

 Dymunir trawsnewid adeilad diddefnydd ac yn ddolur llygaid yn dy annedd rhag 
iddo fynd i gyflwr gwaeth a dirywiad pellach 

 Ei bod yn fwy na bodlon cwrdd â thrigolion lleol i sicrhau bod pawb yn hapus gyda’r 
gwaith adeiladu a’i bod  yn dymuno bod yn rhan o’r gymuned   

  
 (ch)    Mewn ymateb i bryderon amlygwyd gan y gwrthwynebydd, nododd y Rheolwr 
 Rheolaeth Datblygu eu bod wedi derbyn ystyriaeth lawn ac wedi eu nodi yng nghynnwys yr 
 adroddiad.  Nodwyd ymhellach bod y bwriad arfaethedig yn  gwneud defnydd da o’r 
 adeilad.   
 

(d)  Cynigwyd ac eilwyd i ganiatáu’r cais. 
 
 (dd)        Mewn ymateb i sylwadau wnaed gan Aelodau unigol, nododd y Rheolwr Rheolaeth 
 Datblygu:  
 

 O safbwynt pryder ynglyn a llifogydd, bod lefel llawr yr eiddo i fod o faint penodol ac 
y byddai hyn yn destun amod priodol. Nid oedd gwrthwynebiad gan Cyfoeth Naturiol 
Cymru. 

 Na fyddai’r adeilad yn gallu dygymod gyda tho llechi a’r bwriad ydoedd ei gadw mor 
debyg i’r hyn sydd ar yr eiddo’n barod  

 
 Penderfynwyd:  Caniatáu yn unol a’r amodau canlynol: 
 

1. Cychwyn y datblygiad o fewn 5 mlynedd o ddyddiad caniatáu 
2 . Unol a chynlluniau a gyflwynwyd; 
3 . Deunyddiau i’w cytuno yn ysgrifenedig cyn cychwyn datblygu; 
4. Lefel llawr gorffenedig y datblygiad ddim is na 6.53 Uwchlaw Seilnod  
  Ordnans; 
5.  Dim ffenestri ar edrychiad cefn/gorllewinol yr adeilad, a dim i’w gosod yn y 

drychiad hwn yn y dyfodol; 
6 . Dim cynnydd net o ddŵr wyneb i gael ei waredu i’r garthffos gyhoeddus 
7 . Tynnu hawliau datblygu caniataol 
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9. Cais rhif C16/0704/44/LL – Tir Cyfochrog cyn Storfa Spar, Morfa Bychan  
 
 Cais ar gyfer codi 2 dy. 
 

(a) Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi’r 
prif elfennau yn ymwneud a’r cais.  Nodwyd mai cais llawn oedd gerbron  i godi 2 fyngalo 
dormer o fewn safle a fu yn y gorffennol yn gweithredu fel maes parcio ffurfiol ynghlwm a 
siop gyfagos a chyn hynny, yn safle modurdy. Tynnwyd sylw bod y cynlluniau manwl yn 
dangos y bydd i’r ddau eiddo, 3 ystafell wely ag yn mesur cyfanswm arwynebedd llawr o 
oddeutu 190m² ag yn 7m o uchder i’w grib. Yn allanol, gorffennir waliau’r adeiladau gyda 
gorffeniad wedi ei chwipio a thoeau o lechen naturiol. 

 
Saif y safle o fewn ffin datblygu’r pentref ag yn safle sydd eisoes wedi ei ddatblygu gyda 
thai preswyl presennol i ochr a chefn y safle, ffordd gyhoeddus heibio blaen y safle a ffordd 
yn arwain at stad o dai preswyl heibio’r ochr gyda siop yr ochr arall i’r ffordd yma. 
Cyflwynir y cais i bwyllgor am benderfyniad oherwydd fe dderbyniwyd 3 gwrthwynebiad yn 
groes i’r argymhelliad. Cyfeiriwyd at y pryderon sydd wedi eu datgan a’u nodi o fewn  yr 
adroddiad. 
 
Fe welir o’r adroddiad fod asesiad llawn wedi ei wneud o’r holl faterion perthnasol gan 
gynnwys cydymffurfiaeth gyda pholisiau yn ogystal a’r gwrthwynebiadau a dderbyniwyd. Ni 
ystyrir fod y bwriad yn anerbyniol a’i fod yn addas i’w safle,  yn gweddu gyda edrychiadau 
cyffredinol o fewn yr ardal ag yn gwneud defnydd da o safle gwag presennol.  
Argymhellwyd i ganiatau’r cais yn unol a’r amodau fel a nodir. 

 
(b)Nododd yr aelod lleol (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn) nad oedd ganddo 
wrthwynebiad i’r cais gan nodi’r prif bwyntiau canlynol: 
 

 Lleihad yn y traffig i’r briffordd gan y defnyddiwyd y tir fel  maes parcio yn y 
gorffennol 

 Gwell defnydd o’r tir o’i ddatblygu  
 

(c) Cynigwyd ac eilwyd i ganiatáu’r cais. 
 
 Penderfynwyd:  Caniatáu yn unol â’r amodau canlynol: 
 
 1.  Amser 
 2.  Cydymffurfio gyda chynlluniau 
 3.  Deunyddiau/llechi 
 5.  Priffyrdd 
 6.  Draenio 
 7. Manylion lefelau lloriau gorffenedig 
 8.  Nodyn wal rannol 
            9.  Gwydr afloyw 
           10.  Cynnal archwiliad llygredd o’r safle. 

11.  Tynnu hawliau i gynnwys ffenestri ychwanegol 
           12.  Gwarchod gosodiad y ffenestri velux ar y toeau cefn 
 

 
10. Cais rhif C16/0732/44/LL – Llain 59 Tan y Foel, Borth y Gest  
 

Ail gyflwyniad a diwygiadau o geisiadau a wrthodwyd o dan C15/1033/44/LL, 
C16/0144/44/LL a C16/0313/44/LL ar gyfer codi ty, 3 lloft. 
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(a)  Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi mai ail 

gyflwyniad o gais llawn oedd gerbron a wrthodwyd yn flaenorol ar gyfer codi ty ar wahân 
gyda modurdy integredig a mynedfa gerbydol newydd. Cyflwynwyd  cais diwygiedig sydd 
bellach yn cynnwys 3 ystafell wely.  Diwygiwyd y cais trwy leihau maint cyflawn yr adeilad 
arfaethedig yn ogystal a dileu rhai nodweddion. Nodwyd bod y cynllun presennol yn dangos 
lled adeilad yn 10.7m o’i gymharu a 11.6m a 12.3m fel a wrthodwyd yn flaenorol a’r uchder 
hefyd yn lleihau i 6.7m o’r 6.9m a’r 7.6m blaenorol. 
 
Nodwyd bod yr egwyddor o godi ty yn dderbyniol gan fod y safle o fewn ffin datblygu pentref 
Borth y Gest a bod caniatâd amlinellol wedi ei roi yn y gorffennol i godi ty newydd. 
Tynnwyd sylw bod diwygiadau cyson wedi ei wneud o ganlyniad i’r gwrthodiadau blaenorol 
mewn ymateb i bryderon yr awdurdod cynllunio. 
 
Cydnabyddir fod pryderon wedi eu hamlygu ynglŷn â’r cais yma sydd yn gyson gyda 
gwrthwynebiadau a gyflwynwyd gyda’r ceisiadau blaenorol. Rhoddwyd ystyriaeth lawn i’r 
holl faterion cynllunio perthnasol a gyflwynwyd. 
 
Credir fod y bwriad bellach yn dderbyniol ar sail y diwygiadau a wnaed a’r lleihad ym maint 
yr adeilad arfaethedig a’i fod yn safle sydd eisoes wedi ei ystyried yn addas ar gyfer 
datblygiad preswyl trwy ganiatáu cais cynharach. 
Argymhellwyd  bod y cais yn cael ei ganiatáu yn unol â’r amodau sydd wedi eu nodi yn yr 
adroddiad. 

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

 Ei fod yn gwrthwynebu’r cais blaenorol oherwydd maint y ty ond oherwydd diwygiad i 
leihad yn y maint, nid oedd o’r farn y gallasai ei wrthwynebu 

 Tra’n derbyn bod pryderon yn lleol ynglyn ag ansawdd y tir roedd y pryderon hyn 
wedi eu cyfarch yng nghynnwys yr adroddiad gerbron 

 Bod y tir yn serth tu ol i’r safle a rhaid sicrhau cyn cychwyn y datblygiad na fyddai 
unrhyw lithriad yn y tir 

 Na ellir ei wrthod oherwydd bod y datblygiad yn cydymffurfio gyda’r polisiau 
perthnasol 

 Yn falch o weld bod amod 9 (tynnu hawliau PD) yn cael ei gynnwys yn yr amodau er 
mwyn sicrhau na fyddai’r safle yn cael ei ehangu wedi derbyn caniatâd cynllunio 

 
(c) O safbwynt gwarchod y tir yng nghefn y safle, cadarnhaodd y Rheolwr Rheolaeth 
Datblygu y byddai modd rhoi amod i dynnu sylw’r ymgeisydd o’r pryder drwy reoliadau 
adeiladu. 

 
 Penderfynwyd:  Caniatáu yn unol â’r amodau canlynol: 
 
 1.  Amser 
 2.  Cydymffurfio gyda chynlluniau 
 3.  Deunyddiau/llechi 
 4.  Cyflwyno a chytuno ar Gynllun Rheoli Adeiladu 
 5.  Gwarchod coed 
 6.  Priffyrdd 
 7.  Gwydr afloyw 
 8.  Lefelau llawr gorffenedig 
 9.  Tynnu hawliau PD 
 10.  Nodyn Deddf Wal Rannol 
 Nodyn: i dynnu sylw'r ymgeisydd i’r posibilrwydd o fod angen wal gynnal i’r cefn 
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11. Cais rhif C16/0743/42/LL – Glan y Mor, Nefyn  
 
 Adeiladu estyniad deulawr i’r ochr ac adeiladu porth i’r blaen. 
 

(a) Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi bod y cais ar gyfer 
codi estyniad deulawr ar ochr tŷ presennol gyda phorth ar ei flaen i gymryd lle estyniad 
unllawr to fflat a phorth presennol. Bwriedir dymchwel y strwythurau hyn a chodi estyniad 
newydd er mwyn darparu gofod byw ychwanegol. Byddai to’r estyniad wedi ei gamu i lawr o 
frig to'r tŷ ac wedi ei orffen gyda llechi naturiol. 

 
Nodwyd bod y safle y tu allan i'r ffin ddatblygu ac mewn lleoliad agored ac amlwg ar draeth 
Nefyn ac o fewn yr Arfordir Treftadaeth a Thirwedd Hanesyddol Gofrestredig Llyn. Mae’r 
eiddo wedi ei gysylltu ar yr ochr ddeheuol gydag eiddo Hendafarn sy'n adeilad rhestredig 
Gradd II. Yn agos iawn ar yr ochr arall, sef yr ochr ogleddol, saif tŷ Hafod y Môr. 
 
Tynnwyd sylw at y sylwadau a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori  yn Rhan 4 yr 
adroddiad ac fe nodwyd bod y cyrff statudol yn fodlon gyda'r cynnig er y rhoddwyd peth 
ystyriaeth i faterion bioamrywiaeth a llifogydd. Fe dderbyniwyd gwrthwynebiadau gan y 
cyhoedd, megis : 

 Yr effaith weledol, yn enwedig ar yr adeilad rhestredig gyda'r defnydd o ddeunyddiau 
amhriodol fel ffenestri UPVC 

 Pryder am fynediad i gynnal a chadw talcen eiddo Hafod y Môr sydd gyfochrog 
 
Tynnwyd sylw bod gan yr eiddo sy'n destun i'r cais gymeriad pensaernïol diddorol a 
nodweddion unigryw yn perthyn i’r prif wyneb. Ystyrir bod graddfa, maint, ffurf a dwysedd yr 
estyniad arfaethedig yn dderbyniol ac yn gweddu i’r eiddo presennol. O ystyried bod 
estyniad to fflat eisoes ar y safle, ni chredir y byddai codi estyniad deulawr yn ei le yn cael 
effaith arwyddocaol ar olygfeydd y cyhoedd o’r safle nac yn debygol o gael effaith andwyol 
ar gymeriad y tirweddau sydd wedi' eu dynodi.    
 
Nid oedd yn glir o’r cais beth a fwriedir fel gorffeniad allanol ar gyfer waliau'r estyniad ond o 
ystyried sensitifrwydd y safle, credir y dylid gosod amod er sicrhau gorffeniad priodol, megis 
rendr gwyn, yn y lleoliad hwn. 
 
O safbwynt yr adeilad rhestredig sydd ynghlwm, ni fyddai’r estyniad yn cyffwrdd yr adeilad 
hwnnw nac yn golygu bod nodweddion hanesyddol pwysig yn cael eu colli. Fe fyddai'r 
dyluniad arfaethedig yn sicrhau bod yr estyniad yn ymddangos yn israddol i Glan y Môr, heb 
fod yn ymwthiol ar yr eiddo ei hun na’r adeilad rhestredig cysylltiol.  
 
O safbwynt yr effaith ar fwynderau'r cymdogion yn Hafod y Môr, byddai’r estyniad newydd 
wedi ei godi mwy neu lai'n union ar ôl troed yr estyniad presennol felly ni chredir y byddai'r 
bwriad yn or-ddatblygiad o'r cwrtil. Nid oes unrhyw ffenestr ar dalcen Hafod y Môr ac felly 
nid oes pryder ynghylch preifatrwydd ychwaith. Er gwaetha sylwadau’r perchnogion nid yw 
materion yn ymwneud a threfniadau mynediad i gynnal a chadw eiddo preifat yn 
ystyriaethau cynllunio. 
 
Wedi pwyso a mesur y bwriad yn erbyn polisïau'r cynllun datblygu, ystyrir fod yr estyniad 
deulawr arfaethedig yn dderbyniol ac argymhellwyd i  ganiatáu'r cais yn unol â'r adroddiad. 
 
(b)   Yn manteisio ar yr hawl i siarad, nododd cynrychiolydd yr ymgeisydd y prif bwyntiau 
canlynol: 
 

 Bod yr ymgeisydd yn Gymraeg ac wedi prynu’r eiddo ar gyfer dychwelyd yn ol i’r 
ardal 
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 Bod yr eiddo wedi bod yn wag ers nifer o flynyddoedd ac wedi dirywio a’u bod yn 
awyddus i’w adnewyddu yn fewnol ac allanol gan gynnwys to newydd ac estyniad 
bychan sydd yn llai na 10% o arwynebedd y llawr 

 Byddai’r estyniad yn gweddu gyda phensaerniaeth yr eiddo a’r eiddo gyferbyn 

 Bwrideir rhoi to llechi Cymreig ar yr estyniad a’r deunyddiau yn gweddu gyda’r eiddo  

 Bod trafodaethau wedi digwydd gyda’r Adran Gynllunio cyn cyflwyno’r cais er mwyn 
sicrhau cydymffurfiaeth gydag unrhyw awgrymiadau ac wedi eu cynnwys yn y cais 

 Bod bwriad i ddefnyddio busnesau lleol ar gyfer y gwaith adnewyddu  

 Bwriedir cynyddu’r bwlch rhwng Glan y Môr a Hafod y Môr i oddeutu 6” 

 Byddai’r gwelliannau o fudd i’r eiddo ac i eiddo cyfagos     
 
(c) Nododd yr aelod lleol (a oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn) y prif bwyntiau 
canlynol: 

 

 Bod ganddo bryderon o safbwynt tir lithriad ond yn dilyn trafodaeth gyda’r 
swyddogion cynllunio roedd y pryder wedi ei liniaru bellach 

 Gofynnwyd a fyddai modd gosod amod ar gyfer cladio’r eiddo mewn carreg ac 
wedyn ei wyngalchu er mwyn iddo weddu’n well hefo gweddill y tai cyfagos 

  
(d) Mewn ymateb, esboniodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu y byddai’n anodd cladio’r 

eiddo gyda charreg ond gellir gosod amod i gytuno gyda’r ymgeisydd i ddefnyddio 
rendrad bras a fyddai’n ymdebygu i garreg.   

 
 (dd) Cynigwyd ac eilwyd i ganiatáu’r cais yn amodol i ychwanegu amod ar orffeniad y rendr. 
 

Penderfynwyd:  Caniatáu yn unol â’r amodau canlynol: 
 

1.  5 mlynedd 
2.  Unol â’r cynlluniau 
3.  Llechi i gydweddu 
4.  Cytuno ar orffeniad rendr sy’n ymdebygu i garreg i flaen ac i ran o ochr yr 

estyniad  
 
Nodyn: Copi o sylwadau CNC 
 

12. Cais rhif C16/0744/17/LL – Tir i’r Gogledd-ddwyrain o Y Garreg, Groeslon  
 
 Oherwydd bod y Cadeirydd yn datgan diddordeb yn y cais hwn ac yn absenoldeb yr 
 Is-gadeirydd o’r cyfarfod, cynigwyd ac eilwyd i’r Cynghorydd Gwen Griffith gymryd y 
 gadair, ac fe adawodd y Cadeirydd y Siambr yn ystod y drafodaeth. 
 

Cais llawn i godi 5 ty preswyl deulawr, ynghyd ac addasu mynedfa a ffordd gerbydol 
bresennol, darparu llecynnau parcio a thirlunio. 

 
(a)  Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi’r prif 

elfennau sy’n berthnasol i’r cais.  Esboniwyd mai cais llawn oedd gerbron i godi 5 tŷ preswyl 
deulawr gyda newidiadau i fynedfa a ffordd stad bresennol ac wedi ei gyflwyno ar ran 
Cartrefi Cymunedol Gwynedd sydd yn darparu’r tai mewn ymateb i alw yn lleol am dai 2 
lofft. 

 
Byddai’r tai o ran maint, yn mesur cyfanswm o 79m² fesul uned ac wedi eu gosod fel dau 
set o dai pâr ag un ty ar ben ei hun. Mae gerddi ffurfiol yn cael eu darparu gyda llecynnau 
parcio. Yn ogystal, fe welir fod rhan o’r ffordd stad a’r fynedfa bresennol yn cael ei addasu 
yn bennaf trwy ei lledu. Nodwyd y byddai llecynnau parcio ar wahân i’r tai arfaethedig yn 
cael eu darparu ar ran o’r safle ar gyfer trigolion presennol Y Garreg a’u hymwelwyr. 
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Cyflwynwyd y cais i’r pwyllgor oherwydd  bod y nifer o dai a fwriedir yn fwy na’r hyn a ellir ei 
benderfynu o dan y drefn dirprwyedig.  Nodwyd bod y  safle yma oddi mewn i ffin datblygu 
pentref Y Groeslon ag yn dir sydd wedi ei ddatblygu eisoes. Ar sail hyn yn unig, credir fod y 
bwriad yn dderbyniol mewn egwyddor. Cydnabuwyd bod pryderon wedi eu hamlygu ynglŷn 
â’r cais yma a rhoddwyd ystyriaeth lawn i’r holl faterion cynllunio perthnasol a gyflwynwyd. 
  
Nodwyd bod y cynnig yma yn cael ei gyflwyno ar ran Cartrefi Cymunedol Gwynedd ar gyfer 
diwallu angen lleol am dai, rhoddwyd ystyriaeth lawn i’r holl faterion cynllunio perthnasol a 
bod y cynnig yn cydymffurfio gyda gofynion polisïau a chanllawiau sefydledig. 
Argymhellwyd bod y cais yn cael ei ganiatáu yn unol â’r amodau fel y nodir. 

 
(b)  Nododd yr aelod lleol (a oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn) ei fod yn gefnogol i’r 

cais am y rhesymau canlynol: 
 

 bod tai’n bodoli ar y safle’n barod ac yn addas ar gyfer tai  

 bod galw am y math yma o dai yn lleol 
 

ond mynegodd bryder a oedd y garthffosiaeth yn addas ar gyfer cynnydd yn y defnydd. 
 
  

(c)Mewn ymateb i’r pryder, nododd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu nad oedd Dwr Cymru yn 
gwrthwynebu’r cais ac yn awgrymu amodau safonol ac felly derbynnir bod digon o gapasiti 
ar gyfer cynnydd yn nefnydd y garthffosiaeth.  
 
(ch) Mewn ymateb i sylwadau wnaed gan Aelodau unigol, nododd y Rheolwr Rheolaeth 
Datblygu a’r Uwch Gyfreithiwr fel a ganlyn: 
 

 ni roddir cytundeb 106 ar dai Cartrefi Cymunedol Gwynedd a bod y tai yn 
fychan ac yn cwrdd ag anghenion tai fforddiadwy 

 pe byddai'r tai yn cael eu rhoi ar y farchnad agored rhywbryd yn y dyfodol, 
bod gofynion statudol yn cyfarch unrhyw bryderon pe byddai’r Gymdeithas 
Dai yn mynd i drafferthion.  Penderfynwyd oddeutu 12 mis yn ol ar falans bod 
y risg o ryddhau’r tai heb 106 i Gymdeithasau Tai  yn hynod isel.    

 
(e) Cynigwyd ac eilwyd i ganiatáu’r cais. 

 
Penderfynwyd: Caniatáu yn unol â’r amodau canlynol: 

 
1. Amser 
2. Cydymffurfio gyda chynlluniau; 
3. Deunyddiau waliau allanol i’w cytuno; 
4. Llechi a’r doeau’r anheddau a samplau i’w cyflwyno cyn cychwyn datblygu; 
5. Cyflwyno manylion tirlunio i’w cyflwyno er cymeradwyaeth; 
6. Cyfnod gweithredu cynllun tirlunio; 
7. Amodau Dwr Cymru  
8. Amodau Priffyrdd 
9. Bioamrywiaeth 
10. Tynnu PD 
11. Cyfyngu amser gweithio  
12. Amodau Uned Draenio Tir 
13. Cyflwyno a chytuno ar driniaethau ffin 
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13. Cais rhif C16/0849 / 32/LL – Crugeran, Sarn 
 
 Adeiladu ddofednod rhydd a gwaith cysylltiedig. 
 

(a) Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais hwn i greu uned ar gyfer 
dofednod rhydd h.y. “free range poultry unit”, ynghyd a gwaith cysylltiedig.  Byddai’r 
bwriad yn cynnwys codi sied a phedair storfa porthiant a chreu trac mynediad er cysylltu’r 
datblygiad gydag iard y fferm.   Byddai’r sied yn mesur 135 medr o hyd gyda’r uchder i 
grib y to yn 6.8 medr.  Fe fyddai 6 ffan yn ymwthio i fyny o'r to rhyw fetr yn ychwanegol. 
Fe fyddai gan y sied arwynebedd llawr o 2630 m2 a gall gadw hyd at 32,000 o ieir dodwy. 
Bwriedir i waliau allanol a tho’r sied fod yn shitiau bocs proffil o liw gwyrdd ‘juniper’ a 
byddai'r storfeydd porthiant yn mesur oddeutu 3 medr mewn diamedr ac yn 6.8 medr o 
uchder.     

 
Nodwyd y byddai gwaith cloddio a mewnlenwi yn cymryd lle er mwyn creu platfform 
gwastad ar gyfer yr adeilad a gosodir llawr caled o amgylch yr uned. Bwriedir plannu coed 
ar yr ochr ddwyreiniol fel sgrin.  Bwriedir defnyddio’r fynedfa ffordd bresennol ond bydd 
trac yn cael ei greu o’r adeiladau fferm at safle’r uned ddofednod.  Tynnwyd sylw at 
fanylion eraill ynghylch sut bydd yr uned yn gweithredu yn rhan 1 yr adroddiad. 
 
Nodwyd bod y safle yng nghefn gwlad oddi fewn Ardal Gwarchod y Dirwedd a Thirwedd 
Hanesyddol Gofrestredig Llyn ac Enlli. Mae oddeutu 1km o’r AHNE. Byddai’r uned wedi ei 
lleoli tua 260 medr oddi wrth adeiladau fferm bresennol Crugeran ac mae’r tai annedd 
agosaf oddeutu 350 medr i ffwrdd yn Nhre’r Ddol. 
 
Cyfeirwyd at yr ymatebion i'r ymgynghoriad yn rhan 4 yr adroddiad ac ni dderbyniwyd 
unrhyw wrthwynebiadau yn ystod y cyfnod ymgynghori er i'r Uned AHNE ddatgan pryder 
ynghylch yr effaith weledol o rai mannau yn yr AHNE. Derbyniwyd hefyd sawl gohebiaeth 
yn cefnogi'r cynllun gan y byddai'n hwb economaidd i'r gymuned leol. 
 
Nodwyd bod polisïau'r cynllun datblygu'n gefnogol o godi adeiladau ar gyfer dibenion 
amaethyddol os ydynt yn rhesymol angenrheidiol. Yn yr achos hwn mae’r ymgeiswyr yn 
bartneriaeth deuluol sydd yn rhedeg fferm Crugeran, sy'n fferm 190 hectar sy'n 
canolbwyntio ar eidion, defaid a grawn.  Y bwriad yw arallgyfeirio i ddofednod rhydd a 
derbynnir bod diben amaethyddol dilys ar gyfer y datblygiad newydd.   

 
Fe fyddai’r adeilad yn cael ei leoli ar ben ei hun oddeutu 260 medr oddi wrth yr adeiladau 
presennol ar y daliad.  Fe fyddai hyn yn cyfrannu at fioddiogelwch y fferm trwy wahanu’r 
elfen ieir o weddill y fferm, ac mae'r lleoliad yn un llai amlwg yn weledol na safleoedd 
agosach at y fferm bresennol. Nodwyd bod  dyluniad y sied o fath amaethyddol cyffredin 
dim ond iddo fod yn sylweddol hirach. Wedi dweud hynny, o ystyried y dyluniad, 
deunyddiau a'r lliwiau arfaethedig ynghyd a ffurfiant y tir a'r bwriad i blannu sgrin o goed ni 
chredir bydd yn sefyll allan fel nodwedd estron yn y dirwedd.   
 
Tynnwyd sylw bod rhai tai yng nghyffiniau’r safle a thra bod potensial ar gyfer effeithiau 
niweidiol megis sŵn, arogleuon a llwch fe dderbyniwyd ymateb hwyr gan yr Uned 
Gwarchod y Cyhoedd yn cadarnhau, o dderbyn gwybodaeth ychwanegol briodol, y gellid 
rheoli’r materion hyn trwy amodau. 
  
Cyfeiriwyd at faterion eraill o fewn yr adroddiad megis trafnidiaeth, bioamrywiaeth, 
archeoleg a llifogydd a chredir bod hwn yn ddatblygiad sy'n cwrdd â pholisïau'r cynllun 
datblygu. 
 
Tynnwyd sylw at y sylwadau hwyr a dderbyniwyd ar y daflen a gyflwynwyd i’r Pwyllgor.     
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Yn sgil hyn, gofynnwyd am yr hawl i weithredu ar y cais ac er mwyn i swyddogion allu ei 
ganiatáu wedi trafodaethau pellach gyda Gwarchod y Cyhoedd er sicrhau amodau priodol 
er mwyn rheoli unrhyw effeithiau niweidiol posib. 

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

 Y byddai’r fenter yn creu 2 swydd llawn amser ychwanegol  

 Oherwydd bod y diwydiant amaethyddol wed bod mor ansefydlog yn y blynyddoedd 
diwethaf ar yr ochr farchnad, y byddai’r fenter yn lleihau’r risg i’r busnes ffermio 
deuluol presennol 

 Y byddai’r fenter newydd yn cryfhau’r busnes i oroesi unrhyw broblemau i’r dyfodol 

 Bod y fenter newydd yn un cyffrous i’r ardal 

 Y byddai’r teulu yn fodlon cyd-drafod gyda’r swyddogion perthnasol ynglyn ag 
amodau 

 
(ch)  Cefnogwyd y cais gan yr aelod lleol (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn) 
am y rhesymau canlynol: 
 

 Yn croesawu mentergarwch a fyddai yn rhoi cyfleon i bobl leol 

 Er bod amheuaeth wedi codi ynglyn ag arogl, cadarnhawyd mai ffarm y teulu 
yw’r ty agosaf ac fel rhan o’r ffarm ceir busnes hunan arlwyo 5* yno ac felly fe 
fyddir yn sicrhau na fyddai risg o arogl  nac ychwaith i drigolion yr ardal   

 Bod y teulu yn fwy na pharod i drafodaethau ynglyn ag amodau o safbwynt 
lliwiau'r biniau porthi, tyfiant, a.y.b. a fyddai’n lliniaru unrhyw bryderon a 
godwyd 

 Nad oedd unrhyw wrthwynebiadau gan y cyrff statudol  
 

(d)Cynigwyd ac eilwyd i ganiatau’r cais gyda amodau perthnasol. 
 
(dd)   Yn ystod y drafodaeth ddilynol, amlygwyd y pwyntiau canlynol gan Aelodau unigol: 
 

 Falch o weld teulu yn mentro ac yn creu cyfleon gwaith i bobl mewn ardal lle 
mae gwaith yn brin 

 Cefnogol i’r cais a’i weld yn gweddu i’r amgylchedd 

 Bod y cyfarpar yn fodern ac y byddai’n lliniaru unrhyw risg o arogl 

 Gofynnwyd a fyddai modd gosod amod i blannu coed wedi lled-aeddfedu i 
leihau effaith ar yr AHNE 

 
 Penderfynwyd:  Caniatáu yn unol â’r amodau canlynol: 
 

1. Cychwyn o fewn 5 mlynedd. 
2. Unol a’r cynlluniau. 
3. To a waliau allanol yr uned dofednod i fod o liw gwyrdd tywyll. 
4. Cytuno lliw ar gyfer y biniau porthiant. 
5. Defnydd amaethyddol o’r adeilad yn unig. 
6. Cwblhau’r cynllun tirlunio yn unol gyda’r manylion a gyflwynwyd. 
7. Cytuno unrhyw gynllun goleuo. 
8. Lefelau sŵn neu unrhyw amod perthnasol arall sy’n ymateb i faterion a 

godwyd gan Gwarchod y Cyhoedd. 
9.           Plannu coed wedi lled-aeddfedu fel rhan o’r tirlunio 

 
 

Nodiadau- 
1. Yr angen i gael caniatâd i gwlfyrtio’r cwrs dŵr. 
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14. Cais Rhif C16/0931/39/LL – Blaen y Wawr, Lon Engan, Abersoch 

 
Cais diwygiedig - adeiladu pwll nofio awyr agored, ystafell beiriannau i’r pwll nofio ynghyd a 
strwythur cegin haf yn cynnwys popty Pizza a bbq gydag echdynnydd mecanyddol, terasau, 
thirlunio a ffens derfyn. 
 
(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi bod cais 
blaenorol wedi ei wrthod a chyflwynwyd cais diwygiedig ar gyfer adeiladu pwll nofio awyr 
agored, ystafell beiriannau i’r pwll nofio, pwmp gwres ynghyd a strwythur cegin haf yn 
cynnwys popty “pizza a bbq” a gwaith tirlunio yng nghefn yr ardd.  Nodwyd bod y safle ar 
lain cornel gyda thai preswyl cyfagos a’i fod o fewn ffin ddatblygu Abersoch. 

 
Tynnwyd sylw at y ffurflen sylwadau hwyr yn nodi bod cynllun diwygiedig wedi ei dderbyn 
sy’n dangos gwelliannau priffyrdd i gornel Lon Engan na chyflwynwyd gyda’r cais yn 
wreiddiol mewn ymgais i wella gwelededd y ffordd ar gyfer holl ddefnyddwyr y ffordd ac nid 
yn unig yr eiddo hwn. Nodwyd bod yr ymatebion i’r ymgynghoriad wedi eu nodi yn yr 
adroddiad a thynnwyd sylw penodol at y gwrthwynebiadau sydd wedi eu derbyn. 
 
Nodwyd bod y gardd yn eithaf helaeth ac ystyrir bod maint yr adeilad a gynigir yn 
dderbyniol o safbwynt maint y cwrtil yn ei gyfanrwydd.  Yn yr un modd, cadarnhawyd bod 
maint y pwll nofio yn dderbyniol.  Ni ystyrir y byddai unrhyw effaith ar yr AHNE gan y 
byddai’r datblygiadau wedi eu suddo i’r tirwedd.  
 
Gwrthodwyd y cais blaenorol oherwydd pryderon mwynderau tai cyfagos ond ystyrir bod y 
cais diwygiedig yn welliant a’r pryderon wedi eu goresgyn. Derbyniwyd pryder gan 
gymdogion ynglyn a lleoliad y teras, y pwll nofio ac adeilad mor agos iddynt ond gan fod y 
rhain wedi eu lleoli ar hyd y ffin byddai’n anodd ei wrthod ar sail effaith ar fwynderau 
preswyl cyfagos a chyfeiriwyd at y manylion llawn ym mharagraffau 5.6 i 5.8 o’r adroddiad.     
 
Ystyrir bod y gwrthwynebiadau wedi derbyn ystyriaeth lawn a’r pryderon wedi eu goresgyn 
a bod y cais yn cydymffurfio a’r polisiau perthnasol ac felly argymhellwyd i’w ganiatáu yn 
unol ag amodau perthnasol  ynghyd ag amod ychwanegol gan yr Adran Briffyrdd er sicrhau 
gwella’r gwelededd. 
 
(b) Nododd yr aelod lleol (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn) y prif bwyntiau 

canlynol: 
 

 Yn dilyn derbyn y cynllun diwygiedig a’r newidiadau i wella gwelededd a 
diogelwch i’r gornel bod rhai o’r pryderon wedi eu goresgyn a hyderir y 
bydd y gwelliant hwn yn cael ei gwblhau’n fuan 

 Gofynnwyd a fyddai modd sicrhau bod y ffens derfyn yn un cadarn ac yn 
ogystal rhoi amod i gyfyngu defnydd o gerddoriaeth hyd at 11.00 p.m. er 
sicrhau mwynderau preswylwyr a chymdogion cyfagos 

 
(c) Mewn ymateb, esboniodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu nad oedd yn bosibl gosod 

amodau o’r math uchod ynglyn a defnydd cerddoriaeth oherwydd bod gan unigolion 
hawl i ddefnyddio gardd i gymdeithasu.  Pwysleisiwyd nad oedd y ty yn enfawr a phe 
byddai pryder o aflonyddwch / niwsans yn codi byddai modd ymdrin â’r pryder bryd 
hynny.    

 
 Penderfynwyd:  Caniatáu yn unol â’r amodau canlynol: 
 

1. 5 mlynedd 
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2. Unol a’r cynlluniau 
3. Llechi 
4. Gorffeniad i gydweddu’r tŷ 
5. Tirlunio yn y tymor plannu nesaf 
6. Gwaith gwelliannau priffyrdd i’w cwblhau cyn dechrau ar unrhyw waith 

pellach sy’n destun y caniatâd hwn 
7. Unrhyw amodau Priffyrdd perthnasol sy’n seiliedig ar y cynllun diwygiedig 
8. Cytuno ar y math o ffens, yr amserlen ar gyfer ei gosod, a’i gadw felly wedi 

hynny 
 
 
 
 

 
Dechreuodd y cyfarfod am 1.00pm a daeth i ben am 4.30 pm. 

 
 
 

 

                                                              CADEIRYDD 
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Rhif:    1 
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Cais Rhif: C16/0563/26/LL 

Dyddiad Cofrestru: 24/05/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Waunfawr 

Ward: Waunfawr 

 

Bwriad: ADDASU CYN-YSGOLDY SEGUR I LETY GWYLIAU, DARPARU MANNAU PARCIO 

YNGHYD A NEWID DEFNYDD LLECYN O DIR AR GYFER GARDD I DDEILIAID Y 

LLETY GWYLIAU 

Lleoliad: CYN YSGOLDY A CAPEL MORIAH, GROESLON, WAUNFAWR, GWYNEDD, 

LL554EQ 

 

 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATAU GYDAG AMODAU.   

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn yw hwn i addasu’r cyn-ysgoldy ar gyfer llety gwyliau 3-llofft ynghyd â 

defnyddio’r llecyn tir sydd gyfochrog a’r ysgoldy ar gyfer gardd i ddeiliaid y llety a 

chreu 2 man parcio yn ardal Groeslon, Waunfawr. Yn fewnol, bydd y cyfleusterau yn 

cynnwys 2 lofft, cegin, cyntedd ac ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod gyda llofft, tŷ 

bach, lolfa ynghyd â chlwydfan  ystlumod ar y llawr cyntaf. Yn allanol, bydd y 

gwaith adnewyddu yn cynnwys cadw’r to llechi presennol a gosod 4 ffenestr to 

haearn bwrw cadwraethol ar lethr dwyreiniol y to a 2 ffenestr gadwraethol ar lethr 

gorllewinol y to; addasu ffenestr ar edrychiad blaen (gogleddol) yr ysgoldy i fod yn 

brif ddrws i’r llety a chreu mynedfa i’r ystlumod ar y rhan uchaf o’r ail ffenestr blaen; 

disodli gwydr clir i’r ddwy ffenestr ar edrychiad dwyreiniol yr ysgoldy gyda gwydr 

afloyw a llechi llorweddol ar y rhan uchaf o’r ffenestri eu hunain; creu agoriad 

newydd ar dalcen deheuol yr ysgoldy ar ffurf ffenestr ar y llawr cyntaf ynghyd â 

disodli fframwaith presennol y 2 ffenestr ar edrychiad gorllewinol yr ysgoldy gyda 

ffenestri o wydr clir a llechi llorweddol ar y rhan uchaf o’r ffenestri eu hunain ynghyd 

â wyn galchu’r waliau allanol. 

 

1.2 Fel y cyfeiriwyd ato uchod, mae’r bwriad hefyd yn golygu defnyddio safle’r cyn 

capel Moriah (sydd bellach wedi ei ddymchwel ac wedi ei leoli gyferbyn a safle’r 

ysgoldy) fel gardd/llecyn amwynder ar gyfer deiliaid y llety gwyliau. Defnyddir y 

safle hwn ar hyn o bryd ar gyfer storio a pharcio cerbydau, peiriannau ac offer 

adeiladu. Bydd y bwriad hefyd yn golygu creu 2 lecyn parcio ar y llecyn hwn. 

 

1.3 Lleolir safle’r cyn-ysgoldy o fewn pentref gwledig Groeslon, Waunfawr fel y’i 

diffinnir yng Nghynllun Datblygu unedol Gwynedd (CDUG) ar safle mewn-lenwi 

rhwng eiddo preswyl a adnabyddir fel Llys Morley i’r dwyrain a Rose Mount i’r 

gorllewin. I’r de lleolir tir amaethyddol agored gyda phentref Waunfawr ymhellach 

draw. Lleolir safle’r ardd arfaethedig yn union y tu cefn i anheddau a adnabyddir fel 

Tan Capel gyda thir amaethyddol agored i’r gogledd ac i’r dwyrain. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 
 2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

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

RHYNGWLADOL A CHENEDLAETHOL 

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

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

ddiogelu nodweddion cydnabyddedig y safle. 

 

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 C4 - ADDASU ADEILADAU I’W HAIL-DDEFNYDDIO 

Cymeradwyir cynigion i addasu adeiladau i’w hailddefnyddio yn lle eu dymchwel os gellir 

cydymffurfio gyda meini prawf penodol sy’n ymwneud ag addasrwydd yr adeilad, 

ystyriaethau gweledol, dyluniad ac effaith ar fywiogrwydd trefi a phentrefi cyfagos.    

  

POLISI CH12 - TROSI ADEILADAU O FEWN PENTREFI GWLEDIG AC YNG 

NGHEFN GWLAD AGORED AR GYFER DEFNYDD PRESWYL 

Caniatáu trosi adeilad i ddefnydd preswyl o fewn pentrefi gwledig a chefn gwlad os nad ellir 

sicrhau defnydd economaidd addas a gallu cwrdd â meini prawf sy’n ymwneud ag angen 

lleol, fforddiadwyedd, ardrawiad ar gymeriad yr ardal a meddiannaeth y tŷ. 
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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 D15 - LLETY GWYLIAU HUNAN-WASANAETH 

Caniatáu cynigion i ddatblygu llety gwyliau hunanwasanaeth parhaol newydd, addasu 

adeiladau presennol neu i estyn sefydliadau presennol os yw dyluniad, gosodiad a gwedd y 

datblygiad o safon uchel ac os gellir cydymffurfio gyda meini prawf yn ymwneud gyda 

lleoliad  a graddfa'r datblygiad, effaith ar y stoc tai parhaol; ardaloedd preswyl ac argaeledd y 

math yma o lety gwyliau.   

 

Canllaw Cynllunio Atodol (CCA): Llety Gwyliau, (Gorffennaf, 2010). 

CCA: Trosi Adeiladau yng Nghefn Gwlad Agored ac Mewn Pentrefi Gwledig (2009). 

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

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

o bryd ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 

 

2.3 Polisïau Cenedlaethol: 

 

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

NCT 23 Datblygu Economaidd (2014). 

Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 8 (Tachwedd, 2016). 

  

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Cais rhif C07A/0293/26/LL - trosi ac addasu cyn-ysgoldy yn dy wedi ei dynnu’n ôl 

ym Mai, 2016. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Dim gwrthwynebiad gan aelodau’r Cyngor Cymuned ond 

gofynnwyd y cwestiwn a yw’r adeilad yn ddiogel ? 

Ychwanegwyd y tybir bydd hyn yn cael ei ystyried cyn 

cychwyn ar unrhyw waith os bydd y cais yn llwyddiannus. 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad i’r cynllun diwygiedig sydd yn dangos y 

ddau lecyn parcio ar gyn-safle Capel Moriah. 

Amodau/nodiadau priffyrdd safonol. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Cyfeirio at ofynion rheoliadau sy’n ymwneud a diogelu 

rhywogaethau fel ystlumod. Angen trwydded ystlumod cyn 

dechrau ar unrhyw waith ar y safle. 

 

Dŵr Cymru: Amod safonol parthed gwaredu dŵr wyneb o’r safle. 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: Dim ymateb. 

 

Uned Bioamrywiaeth: Yn dilyn derbyn cynlluniau diwygiedig parthed creu 

clwydfan ystlumod oddi fewn i’r ysgoldy caniatáu gydag 

amodau perthnasol. 
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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 llythyrau yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 Bwriad yn golygu gor-edrych a cholli preifatrwydd i 

drigolion lleol ar draul mwynderau preswyl ar sail 

gosod ffenestri yn y to, creu llecyn amwynder agored 

yng nghornel de-dwyreiniol y safle a chreu ffenestr 

newydd yn nhalcen cefn yr ysgoldy. 

 Nid yw cynnig un bocs clwydfan ystlumod yn 

ddigonol. 

 Buasai defnyddio’r ysgoldy ar gyfer llety gwyliau yn 

amharu ar fwynderau trigolion lleol ar sail 

aflonyddwch cyffredinol (symudiadau i mewn ac 

allan o’r safle) ynghyd a sŵn. 

 Nid yw 2 lecyn parcio yn ddigonol ar gyfer llety 

gwyliau 3-llofft. 

 Ni adeiladwyd yr ysgoldy ar gyfer defnydd preswyl 

ac mae’n methu cyfleusterau sylfaenol fel 

carthffosiaeth a gardd. 

 

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio 

dilys oedd yn cynnwys: 

 

 Mae’r bwriad yn cynnwys tir a ddefnyddiwyd fel 

mynwent yn y gorffennol. 

 Gwrthwynebu ar sail cyflwr peryglus yr adeilad 

(diffyg gwaith cynnal a chadw ynghyd a diffyg 

diddordeb yn yr adeilad ei hun) a buasai ei 

ddymchwel yn fwy addas. 

 Difrod i gerbydau cymydog lleol oherwydd bod llechi 

yn syrthio oddi ar do’r ysgoldy. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae’r egwyddor o addasu adeiladau i’w hailddefnyddio wedi ei selio ar gynnwys 

Polisi C4 o GDUG ble cymeradwyir y fath ddatblygiadau yn lle eu dymchwel cyn 

belled ag y gellir cydymffurfio a chanllawiau sy’n ymwneud a chyflwr yr adeilad, 

addasrwydd yr adeilad ar gyfer y defnydd bwriadedig, dyluniad, ffurf a chymeriad 

addas, mwynderau gweledol a diogelu bywiogrwydd trefi a phentrefi. I’r perwyl hyn 

credir bod y bwriad fel y’i diwygiwyd yn dderbyniol ar sail (i) mae’r ysgoldy yn 

adeilad sy’n strwythurol cadarn sy’n galluogi ei addasu ar gyfer defnydd llety 

gwyliau heb ymgymryd â gwaith ailadeiladu sylweddol. Er bod gwrthwynebiadau 

wedi eu derbyn gan drigolion lleol yn pryderu ynglŷn â chyflwr strwythurol yr 

adeilad  mae cadarnhad ysgrifenedig wedi ei dderbyn gan yr ymgeisydd yn datgan  

bod yr ysgoldy yn strwythurol gadarn ac mai  craciau arwynebol sydd yn waliau’r 

ysgoldy ei hun; (ii) mae dyluniad yr adeilad yn addas ar gyfer defnydd llety gwyliau; 

(iii) mae’r newidiadau i’r adeilad yn dderbyniol ar sail graddfa, deunyddiau  a 

dyluniad ac yn parchu cymeriad yr adeilad presennol; (iv) ni fydd y bwriad yn golygu 

creu unrhyw storfa na gwaith allanol a fydd yn achosi niwed i ansawdd gweledol a 
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chymeriad yr ardal leol; a (v) ni fydd y bwriad yn arwain at wasgaru gweithgareddau 

ar raddfa a fyddai’n niweidio bywiogrwydd trefi a phentrefi. 

 

5.2 Mae Polisi CH12 yn datgan mewn pentrefi gwledig a chefn gwlad ni chaniateir trosi 

adeiladau ar gyfer defnydd preswyl heb allu profi yn gyntaf na ellir sicrhau defnydd 

economaidd addas ar gyfer yr adeilad. I’r perwyl hyn, a chan ystyried yr asesiad hwn, 

credir bod llety gwyliau yn ddefnydd economaidd  addas ar gyfer yr adeilad gan 

ystyried ei leoliad (ar safle mewn lenwi) a maint/dyluniad yr adeilad ei hun. 

 

5.3 Dywed Polisi D15 cymeradwyir cynigion i ddatblygu llety gwyliau hunanwasanaeth 

newydd neu addasu adeilad presennol  os yw dyluniad, gosodiad a gwedd y 

datblygiad o safon uchel. I’r perwyl hyn credir bod y bwriad yn cydymffurfio a’r 

gofynion hyn ar sail (i) mae graddfa’r datblygiad yn dderbyniol ar sail ei osodiad 

rhwng adeiladwaith presennol; (ii) ni fydd yn arwain at golli stoc o dai parhaol; (iii) 

er bod y safle wedi ei leoli o fewn ardal breswyl credir na fydd yn achosi niwed 

sylweddol i gymeriad preswyl yr ardal ar sail ei raddfa a’i ddefnydd arfaethedig (sy’n 

ddefnydd cyffelyb i ddefnydd preswyl parhaol); a (iv) credir na fydd defnydd llety yn 

arwain at grynhoi gormod o lety o’r math yma o fewn yr ardal. 

 

5.4 Gan ystyried y sylwadau uchod, credir bod y bwriad yn dderbyniol ar sail egwyddor. 

 

Mwynderau gweledol  

 

5.5 Fel y cyfeiriwyd ato eisoes, mae’r bwriad yn cynnwys ymgymryd â nifer o 

newidiadau i edrychiadau allanol yr ysgoldy presennol gan gynnwys:- (i) gosod 6 

ffenestr to haearn bwrw cadwraethol yn y to; (ii) creu drws blaen o fewn agoriad y 

ffenestr bresennol, ail-osod gwydrau a llechi llorweddol o fewn yr agoriadau 

presennol; (iii) codi wal isel yng nghornel de-dwyreiniol y safle; (iv) creu ffenestr ar 

y llawr cyntaf yng nghefn yr ysgoldy; a (v) gwyn galchu’r waliau allanol. 

 

5.6 Credir na fydd y newidiadau hyn yn tanseilio cymeriad ac integredd yr adeilad (sydd 

yn nodweddiadol o adeiladau cyffelyb o gyfnod cynnar y 20fed ganrif ac sy’n 

cyfrannu tuag at hanes lleol yr anheddle) ac mae’n fodd o wella ei edrychiad gan 

ystyried ei gyflwr presennol a’i amlygrwydd yn y rhan yma o’r strydlun. Credir hefyd 

bydd newid defnydd cyn safle Capel Moriah o ddefnydd storio cerbydau ac offer 

adeiladu awyr agored i ardd breifat a llecynnau parcio yn welliant mwynderol yn y 

rhan yma o’r strydlun. I’r perwyl hyn, felly, credir bod y bwriad yn dderbyniol ar sail 

gofynion Polisi B22, B23, B24, B25, C4 a CH12 o GDUG. 

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

 

5.7 Fel y cyfeiriwyd ato uchod derbyniwyd gohebiaeth gan drigolion lleol sy’n faterol i 

gynllunio yn gwrthwynebu’r cais ar sail:- (i)  gor-edrych a cholli preifatrwydd; (ii) 

aflonyddwch cyffredinol a swn; (iii) diffyg llecynnau parcio a (iv) nid yw’r adeilad 

yn addas ar gyfer defnydd preswyl. Mewn ymateb i’r gwrthwynebiadau hyn cynigir y 

sylwadau canlynol:- 

 

 Gor-edrych a cholli preifatrwydd. Mae deiliaid yr anheddau a adnabyddir fel Llys 

Morley (i’r dwyrain o’r safle), Rose Mount (i’r gorllewin o’r safle) a Sŵn y Gwynt 

(tŷ drws nesaf i lawr o Rose Mount) yn datgan bydd addasu’r ysgoldy i lety gwyliau 

yn amharu ar eu mwynderau preswyl ar sail colli preifatrwydd a gor-edrych. Saif 

edrychiad blaen Llys Morley oddeutu 16m i ffwrdd o edrychiad ochr dwyreiniol yr 

ysgoldy gyda’r gwagle hwn yn cynnwys gardd agored gyda gwyros a choed 

bythwyrdd ar y ffin rhwng gardd Llys Morley a safle’r cais. Mae’r bwriad yn golygu 
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ail-ddefnyddio’r ddwy ffenestr ar y rhan deheuol o’r edrychiad gan ddefnyddio 

gwydrau afloyw ynghyd a gosod 4 ffenestr gadwraethol ar y rhan isaf o’r to sy’n 

hwynebu Llys Morley er mwyn goleuo’r lolfa, tŷ bach a’r grisiau/landin. Gan 

ystyried y newidiadau hyn credir na fydd gor-edrych uniongyrchol sylweddol i mewn 

i ardd Llys Morley nac i mewn i ystafelloedd y tŷ ei hun gan ystyried bydd y ddwy 

ffenest fawr o wydr afloyw (gellir sicrhau bod y gwydr yn parhau i fod yn wydr 

afloyw yn barhaol drwy gynnwys amod priodol pe caniateir y cais hwn) a bod 

gosodiad a dyluniad y ffenestri to yn golygu na fydd gor-edrych uniongyrchol i mewn 

i ardd/tŷ Llys Morley. Gellir sicrhau hyn hefyd drwy gynnwys amod priodol pe 

caniateir y cais hwn. Mae bwriad i osod ffenestr yn nhalcen cefn y llety gwyliau ar 

gyfer y lolfa gyda golygfeydd tua’r de ble lleolir rhan o ardd cefn deiliaid Rose 

Mount. Rhaid nodi yma mai estyniad i ardd wreiddiol Rose Mount yw’r llecyn tir 

sydd wedi ei leoli yn union y tu cefn i dalcen deheuol yr ysgoldy ac, i’r perwyl hyn, 

nid yw’r rhan yma o’r ardd wedi ei leoli yn uniongyrchol gyfochrog a chefn Rose 

Mount ei hun. Yn 2009, roedd y llecyn tir hwn yn rhan o gae amaethyddol sylweddol 

sy’n ymestyn i lawr cefnau’r anheddau ar gyrion deheuol Groeslon, Waunfawr. Er 

mwyn lleihau ar unrhyw or-edrych sylweddol ac uniongyrchol i mewn i’r rhan yma 

o’r ardd ac i’r gerddi eraill mae’r ymgeisydd wedi cytuno i leihau maint y ffenestr 

drwy gyflwyno cynllun diwygiedig a chan ystyried uchder y ffenestr uwchlaw’r 

garddi cyfagos bydd lefel llygaid yn golygu edrych uwchben y gerddi hyn yn hytrach 

nag i lawr tuag atynt (mae’r gerddi hyn yn cynnwys gardd Rose Mount, Llys Morley 

a Sŵn y Gwynt). 

 

 Aflonyddwch cyffredinol a sŵn. Derbyniwyd gwrthwynebiadau ar sail y buasai 

addasu’r ysgoldy i lety gwyliau yn amharu ar fwynderau preswyl trigolion cyfagos ar 

sail aflonyddwch (yn deillio o fynd a dŵad o’r safle) gan greu sŵn.  Dylid nodi yma 

bod defnydd yr ysgoldy fel llety gwyliau 3 llofft yn ddefnydd sy’n gyffelyb i 

ddefnydd preswyl annedd parhaol ar sail dwysedd, natur a chymeriad. Rhagwelir 

bydd y symudiadau i mewn ac allan o’r safle yn debyg i’r hyn sy’n deilio o annedd 

breswyl barhaol ac, i’r perwyl hyn, rhagwelir na fydd caniatáu’r cais hwn yn mynd i 

greu aflonyddwch sylweddol ar draul mwynderau’r trigolion lleol. 

 

 Diffyg llecynnau parcio. Mae’r Uned Drafnidiaeth, ar ôl derbyn cynlluniau 

diwygiedig, yn cadarnhau fod y trefniant parcio newydd yn dderbyniol ar sail 

niferoedd a diogelwch ffyrdd ac mae’r gofyniad am 2 gar yn addas hefyd ar gyfer 

annedd breswyl barhaol 3-llofft. 

 

 Nid yw’r adeilad yn addas ar gyfer defnydd preswyl. Gan ystyried lleoliad a gosodiad 

yr ysgoldy ynghyd a’i faint credir ei fod yn addas ar gyfer ei addasu i ddefnydd llety 

gwyliau/preswyl a'i fod yn fodd o ddarparu datblygiad cynaliadwy drwy ddefnyddio 

adeilad sy’n hanesyddol bwysig i’r pentref. 

 

5.8   Gan ystyried yr asesiad uchod credir bod y bwriad yn dderbyniol ar sail ei effaith ar 

fwynderau preswyl a chyffredinol trigolion lleol a'i fod yn cydymffurfio a gofynion 

Polisi B23 a D15 o GDUG.       

 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.9        Cyflwynwyd y cais yn wreiddiol gyda 2 lecyn parcio wedi eu lleoli o flaen yr ysgoldy 

ond yn dilyn derbyn sylwadau’r Uned Drafnidiaeth (anodd darparu parcio o flaen yr 

ysgoldy oherwydd gwahaniaeth lefelau tir a gwelededd is-safonol) cyflwynwyd 

cynlluniau diwygiedig ble ail-leolir y 2 lecyn parcio o flaen cyn safle Capel Moriah 
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sydd gyferbyn a safle’r ysgoldy. O ganlyniad i newid y cynlluniau gwreiddiol nid oes 

gan yr Uned Drafnidiaeth unrhyw bryderon mwyach ynglŷn ag oblygiadau diogelwch 

pe tair cais hwn yn cael ei ganiatáu. Bwriad, felly, yn dderbyniol ar sail gofynion 

Polisi C4, CH36 a D15 o GDUG.    

 

Materion bioamrywiaeth 

 

5.10     Fel rhan o’r cais cyflwynwyd  arolwg rhywogaethau gwarchodedig ac mae’r arolwg 

yn cadarnhau bod clwydfan ystlum o fewn to’r ysgoldy. O ganlyniad i hyn, bydd 

angen ymgymryd â mesuriadau lliniaru er mwyn diogelu’r clwydfan ac mae’r Uned 

Bioamrywiaeth yn fodlon gyda’r bwriad yn ddarostyngedig i sicrhau amodau priodol 

ar unrhyw ganiatâd cynllunio. Mae pryder wedi ei dderbyn gan aelod o’r cyhoedd 

ynglŷn â’r sefyllfa  gydag ystlumod ond ystyrir fod ymateb yr Uned Bioamrywiaeth a 

Chyfoeth Naturiol Cymru yn cadarnhau fod yr hyn sydd yn cael ei gynnig fel 

mesurau lliniaru yn briodol ac yn dderbyniol ar gyfer y sefyllfa. Yn ychwanegol i 

hyn, bydd angen derbyn trwydded ystlumod gan Gyfoeth Naturiol Cymru cyn 

dechrau unrhyw waith ar y safle. Bwriad, felly, yn dderbyniol ar sail gofynion Polisi 

B20 o GDUG. 

 

Materion Archeolegol 

 

5.11      Derbyniwyd sylwadau gan Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd ynglŷn â’r 

cais a chan bod y bwriad yn golygu ymgymryd â gwaith strwythurol i’r ysgoldy (sy’n 

cael ei ddisgrifio gan y Gwasanaeth Archeolegol fel adeilad cymunedol hanesyddol  

gyda chyfraniad pwysig i hanes y pentref) bydd angen ymgymryd â chofnod 

ffotograffig o’r adeilad cyn i unrhyw waith ddechrau arno. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Wedi ystyried yr holl faterion cynllunio perthnasol gan gynnwys y gwrthwynebiadau 

ni ystyrir fod y bwriad yn groes i’r polisïau a chyngor cynllunio lleol a chenedlaethol 

perthnasol a nodir yn yr asesiad hwn ac nad oes unrhyw faterion cynllunio perthnasol 

eraill sy’n datgan i’r gwrthwyneb. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu - amodau:- 

  

 1. 5 mlynedd. 

 2. Yn unol â’r cynlluniau diwygiedig. 

 3. Mesuriadau lliniaru rhywogaethau gwarchodedig. 

 4. Amodau gwaredu dŵr wyneb o’r safle. 

 5. Tynnu hawliau datblygiadau a ganiateir. 

 6. Amodau/nodiadau Priffyrdd. 

 7. Amod materion archeolegol. 

 8. Amodau llety gwyliau a chadw cofrestr. 

 9. Lleoliad y ffenestri to i’w cytuno. 

 10. Deunyddiau allanol i’w cytuno. 
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Rhif:    2 
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Cais Rhif: C16/0638/39/LL 

Dyddiad Cofrestru: 08/09/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanengan 

Ward: Abersoch 

 

Bwriad: DYLUNIAD DIWYGIEDIG I ESTYNIAD A GANIATAWYD GAN GANIATÂD RHIF 

C14/0215/39/LL 

Lleoliad: CILFAN, LÔN GWYDRYN, ABERSOCH, PWLLHELI, LL537EA 

 

 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATAU GYDAG AMODAU   

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r cais hwn yn gais llawn ar gyfer cadw gwaith o ddatblygu tŷ oedd yn dy 

unllawr yn dy deulawr gydag ystafell yng ngwagle’r to heb gydymffurfio gyda 

chaniatâd cynllunio a roddwyd o dan gyfeirnod C14/0215/39/LL. 

 

1.2 Roedd y caniatâd gwreiddiol C14/0215/39/LL dyddiedig 15 Medi 2014  yn caniatáu 

codi crib y to oddeutu 2.3m yn uwch na chrib y tŷ gwreiddiol, dymchwel y porth 

blaen a chodi balconi blaen, ymestyn estyniad unllawr  ochr a chodi ystafell haul 

unllawr yn y cefn. Byddai’r estyniad yn creu tair ystafell wely a stydi ar y llawr 

cyntaf gyda balconi wedi ei amgáu. Byddai’r adeilad wedi ei orffen gyda tho llechi a 

muriau yn gymysgedd o rendr gwyn, bordiau pren a gwydr. 

 

1.3 Yn dilyn derbyn cwyn ynglŷn â’r datblygiad, bu i Swyddog Gorfodaeth ymweld â’r 

safle a thrafod y mater gyda’r ymgeisydd a derbyniwyd cais ôl weithredol ar gyfer 

cadw'r diwygiadau i’r caniatâd cynllunio. 

 

1.4 Mae’r cais presennol yn cynnwys codi crib y to oddeutu 3.0m yn uwch na chrib y tŷ 

gwreiddiol ac mae hynny yn ychwanegu o tua 0.7m ar uchder y tŷ fel y caniatawyd 

yn 2014. Mae’r cais hefyd yn cynnwys defnyddio gwagle’r to, codi uchder lefel 

bondo to'r estyniad ochr tua 1.5m, ymestyn lled y balconi blaen tua 0.8m ac ail leoli 

estyniad cefn ymhellach oddi wrth derfyn gorllewinol y safle. Gosodir ffenestr llawr 

cyntaf ychwanegol ar y drychiad blaen, 2 ffenestr to ar y drychiad dwyreiniol ynghyd 

a newidiadau i’r estyniad cefn. Bydd y datblygiad yn creu lolfa, balconi, cegin / 

ystafell fwyta, ystafell aml bwrpas a lolfa haul ar lefel daear a 3 ystafell wely, storfa, 

stydi a balconi ar y llawr cyntaf.  Nid oes bwriad i newid gorffeniad y tŷ. 

 

1.5 Mae’r dyluniad allanol yn adlewyrchu lleoliad yr agoriadau drysau a ffenestri fel y 

caniatawyd yn 2014. 

 

1.6 Saif yr eiddo i lawr trac preifat sy’n gwasanaethu tri thŷ a modurdy masnachol. Ceir 

mynediad i’r trac oddi ar ffordd sirol unffordd dosbarth 1, sef Lon Gwydryn. Mae’r 

eiddo o fewn ffin datblygu pentref Abersoch ac o fewn dynodiad Ardal o Harddwch 

Naturiol Eithriadol. 

 

1.7 Cyflwynir y cais i’r Pwyllgor oherwydd bod y Cyngor wedi derbyn mwy na tri 

gwrthwynebiad i’r cais 
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2.  Polisïau Perthnasol: 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 
 2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: (CDUG) 

POLISI 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 B22 DYLUNIAD ADEILADAU Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy sicrhau fod 

cynigion yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu i ddiogelu nodweddion a 

chymeriad cydnabyddedig y dirwedd a’r amgylchedd lleol. 

 

POLISI B23 MWYNDERAU Diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol drwy sicrhau bod rhaid 

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

cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol. 

 

POLISI B24 GWNEUD NEWIDIADAU AC YMESTYN ADEILAD O FEWN FFINIAU 

DATBLYGU, PENTREFI GWLEDIG A CHEFN GWLAD Sicrhau fod cynigion i wneud 

newidiadau neu ymestyn adeilad yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu i 

ddiogelu cymeriad a gwerth mwynderol yr ardal leol. 

 

POLISI B25 DEUNYDDIAU ADEILADU Gwarchod cymeriad gweledol trwy sicrhau fod 

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

ardal leol. 

 

POLISI CH33 DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD Caniateir cynigion datblygu os 

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

y rhwydwaith ffyrdd presennol a mesurau tawelu traffig.     

 

POLISI CH36 CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT Gwrthodir cynigion am 

ddatblygiadau newydd, ehangu datblygiadau presennol neu newid defnydd os na ddarperir lle 

i barcio cerbydau oddi ar y stryd yn unol â chanllawiau parcio cyfredol y Cyngor, gan roi 

ystyriaeth i hygyrchedd gwasanaeth cludiant cyhoeddus, y gallu i gerdded a beicio o safle a 

phellter y safle at faes parcio cyhoeddus. 

 

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

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

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

 

Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 8, 2016. 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 12 Dylunio – Mehefin (2009) 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 2/19/677 - Codi byngalo ar lain ger Woodlands – Caniatáu  ar 5 Gorffennaf 1990 

 

3.2 2/19/677A - Codi byngalo ar lain ger Woodlands – Caniatáu ar  25 Ebrill 1991 

 

3.3 C14/0215/39/LL - Estyniad i greu llawr cyntaf  ar eiddo  - Caniatáu  ar 15 Medi  2014 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Cefnogi 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim yn dymuno gwneud argymhelliad gan dybir na fuasai’r 

datblygiad arfaethedig yn cael effaith andwyol ar unrhyw 

ffordd neu ffordd arfaethedig sirol. 

 

Swyddog AHNE: Mae’r tŷ wedi ei leoli ymysg tai eraill yng nghanol pentref 

ac oddi mewn i AHNE. Nid oes newid sylweddol i’r cynllun 

ac nid yw’r tŷ mewn lleoliad amlwg - ni chredir y bydd y 

datblygiad yn amharu ar AHNE. 

 

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

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

gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 Nad yw’r dyluniad yn gweddu gyda thai cyfagos. 

 Byddai'r eiddo yn cael effaith sylweddol ar eiddo 

cyfochrog oherwydd colli goleuni a phreifatrwydd. 

 Bydd y balconi yn amharu ar breifatrwydd gardd, 

cegin ac ystafell wely cymydog. 

 Byddai’r datblygiad yn amharu ar ddiogelwch y 

ffordd. 

 Datganiad yr ymgeisydd a’r ffurflen gais yn datgan 

bod gwaith heb ddechrau ar y safle yn anghywir. 

 Nodyn ar ffurflen gais yn datgan nad oes newid i 

faint y to yn anghywir. 

 Wal estyniad ochr wedi ei chodi ar y terfyn (ac felly 

bydd nwyddau dwr glaw yn gwyro dros eiddo 

cyfochrog). 

 Bod wal yr estyniad ochr yn amharu yn sylweddol ar 

oleuni a gwres haul i ystafell llawr daear eiddo 

cyfochrog. 

 Nad yw’r adeilad yn cael ei adeiladu yn unol â’r 

cynlluniau a ganiatawyd. 

 Nad yw’r bwriad yn cydymffurfio gydag 

egwyddorion yr AHNE. 
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Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio 

dilys oedd yn cynnwys: 

 

 Bod y strwythur a godwyd ar dir yr ysgol gyfochrog 

yn effeithio ar breifatrwydd a goleuni cymydog ac 

mae’r mater yma yn cael ei archwilio gan yr 

ombwdsmon 

 Byddai'r datblygiad yn amharu ar werth eiddo 

cyfagos. 

 Bod y scaffold wedi ei gysylltu i dir y cymydog heb 

ganiatâd ac yn gwneud y ffordd mynediad yn ddi 

ddefnydd. 

 Bod sylfaen ar gyfer yr estyniad wedi tanseilio wal 

derfyn cymydog. 

 Nad yw’r cymdogion wedi derbyn llythyrau 

hysbysu. 

 Creu cynsail ar gyfer datblygiadau tebyg. 

 Bod y gwaith adeilad yn tresbasu ar eiddo cymydog. 

 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1  Mae’r egwyddor i ddatblygu'r eiddo eisoes wedi ei sefydlu ers caniatáu cais yn 2014 

ar gyfer creu tŷ deulawr ar safle tŷ unllawr. Cyflwynwyd y cais diwygiedig i’r 

Cyngor o ganlyniad i’r Uned Gorfodaeth dderbyn cwyn yn datgan nad oedd y gwaith 

yn cydymffurfio gyda'r hawl cynllunio. Yn bennaf mae’r gwahaniaeth i edrychiad yr 

adeilad yn cynnwys codi uchder crib y to tua 0.7m, codi uchder lefel bondo'r estyniad 

ochr tua 1.5m  a lledu'r balconi blaen tua 0.8m.  Ni ystyrir bod y newidiadau hyn yn 

amharu yn sylweddol ar egwyddor yr hawl sydd eisoes wedi derbyn caniatâd 

cynllunio yn 2014. Mae copi o’r cynllun a ganiatawyd yn 2014 wedi ei gynnwys fel 

rhan o’r adroddiad hwn fel y gall y Pwyllgor gymharu’r ddau gynllun. 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.2 Lleolir yr eiddo o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) ble rhagdybir 

yn erbyn datblygiad a fyddai yn cael effaith niweidiol, sylweddol ar fwynderau 

gweledol yr AHNE. Saif yr eiddo ymysg tai o fewn pentref Abersoch. Sylweddolir 

bod edrychiad yr adeilad rhywfaint yn wahanol i’r adeilad a dderbyniodd ganiatâd yn 

2014 ond ni ystyrir bod y newidiadau i’r cynllun a ganiatawyd yn cael effaith 

niweidiol sylweddol ar fwynderau gweledol yr ardal. Credir felly fod y bwriad ar sail 

graddfa, maint a ffurf  yn dderbyniol. Nodir bod gwrthwynebwyr yn nodi nad yw’r 

bwriad yn adlewyrchu tai yn y cyffiniau, fodd bynnag gan fod cymysgedd o dai o 

amrywiol faint a dyluniad yn y cyffiniau, ni ystyrir y byddai codi to’r tŷ yn edrych 

allan o le nac yn amharu ar gymeriad y cyffiniau lleol na’r drefwedd. Ni ystyrir 

ychwaith fod y bwriad yn ymwthiol i dirlun yr AHNE, gan ei bod o fewn ardal 

adeiledig yn y pentref nac yn amharu ar olygfeydd. Nid yw’r Swyddog AHNE yn 

gwrthwynebu. Bwriedir defnyddio cymysgedd o ddeunyddiau fel gorffeniadau, sy’n 

cynnwys llechi a rendr, gyda nodweddion gwydr a bordiau pren, sydd yn  

ddeunyddiau cyfoes a ystyrir yn addas i’r safle a phentref Abersoch. Ystyrir felly, yn 

nhermau dylunio, fod y bwriad yn cydymffurfio a gofynion polisïau B8, B22, B24 a 

B25 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd. 
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Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.3 Polisi B23 CDUG yw’r ystyriaeth wrth drafod mwynderau. Derbyniwyd 

gwrthwynebiad gan gymdogion naill ochr i’r eiddo yn dilyn y cyhoeddusrwydd 

statudol ac yn gwrthwynebu’r bwriad ar sail y pwyntiau a restrwyd uchod. Fe ystyrir 

y gwrthwynebiadau hyn fesul eiddo: 

 

5.4 Eiddo i’r gorllewin o’r safle  a adwaenir fel Woodlands: Mae pedair ffenestr gul 

yn wal dalcen agosaf i Cilfan. O ran agoriadau'r datblygiad,  byddai dau ddrws a 

ffenestr ar y llawr daear ac un ffenestr afloyw llawr cyntaf yn wynebu Woodlands. 

Gan fod gwahaniaeth sylweddol yn lefel tir Cilfan, asesir na fyddai unrhyw effaith ar 

breifatrwydd o’r agoriadau llawr daear, gan eu bod yn is na ffenestri Woodlands. Gan 

mai ffenestr ystafell ymolchi yw’r ffenestri ar y  llawr cyntaf ac ystyrir y byddai yn 

cael ei wydro gyda gwydr afloyw, nid oes pryder sylweddol am or-edrych o’r ffenestr 

hon gan ystyried nad ydyw yn ystafell drigiadwy (habitable room). Gellir  gosod 

amod i reoli bod y ffenestr yn cael ei chadw’n afloyw a chytuno dull agoriad y 

ffenestr. Datgan perchennog Woodlands hefyd bryder am effaith y balconi ar ei 

breifatrwydd. Gan fod y balconi wedi ei amgáu yn gaeedig dan do gydag ochr soled 

ar ochr Woodlands, ni ystyrir y bydd oblygiadau ar eu preifatrwydd yn yr achos yma. 

Sylweddolir y bydd y wal ochr yn hirach oherwydd y cynnydd mewn maint y balconi 

blaen ond ni fyddai hynny yn newid y farn cynllunio a nodir  uchod. Ni ellir rhoddi 

llawer o bwyslais ar ddadl effaith ar breifatrwydd cwrtil blaen Woodlands ychwaith, 

gan ei fod yn gwbl agored. Ni fydd y balconi na ffenestri cefn yn wynebu Woodlands 

yn uniongyrchol. 

 

5.5 Mae perchennog Woodlands hefyd yn dadlau y byddai’r estyniad llawr cyntaf yn cael 

effaith ar oleuni i’w eiddo. Y gwahaniaeth mwyaf fyddai’r i’r pedair ffenestr ochr 

ond mae hawl cynllunio eisoes wedi caniatáu ar gyfer creu tŷ deulawr ar y safle 

eisoes ac ni fyddai'r diwygiadau i’r cynllun a ganiatawyd yn cael effaith sylweddol 

fwy ar dŷ'r  cymydog o safbwynt colli golau. Mae’n debygol y bydd y diwygiadau i’r 

cynllun a ganiatawyd yn debygol o gael effaith ar olygfa Woodlands, ond nid yw colli 

golygfa’n ystyriaeth cynllunio o bwys.  Ystyrir felly na fydd  y datblygiad yn arwain 

at leihad sylweddol arwyddocaol yn lefelau amwynder, na mwynhad rhesymol 

preswylwyr Woodlands. 

 

5.6 Eiddo i’r dwyrain o’r safle a adwaenir fel Pencoed: Derbyniwyd gwrthwynebiad 

gan berchennog Pencoed ar sail colli golau. Nodir nad oes gan Pencoed unrhyw 

ffenestr yn wynebu Cilfan yn uniongyrchol.  Mae hawl cynllunio eisoes wedi ei 

ganiatáu ar gyfer codi uchder y tŷ unllawr blaenorol er creu tŷ deulawr ar y safle 

ynghyd a chodi estyniad unllawr ar bwys terfyn Pencoed. Mae’r cais presennol yn 

cynnwys ychwanegu at uchder y tŷ  ynghyd a chodi uchder yr estyniad  ochr ac er 

sylweddolir pryderon y gwrthwynebwyr ni ystyrir y byddai'r ychwanegiadau hyn 

oherwydd dyluniad yr adeilad yn cael effaith sylweddol fwy na’r cynllun a 

ganiatawyd yn 2014. Nodir y bwriedir gwydro ffenestr pen grisiau gyda gwydr 

afloyw a gosod ‘louvres’ i’r ddwy ffenestr ar y drychiad ochr sy’n wynebu Pencoed, 

er lleihau effaith gor-edrych i’r eiddo a gellir cynnwys y materion yma fel amod ar 

ganiatâd. Ystyrir y byddai'r bwriad gydag  amod priodol yn dderbyniol, gan na fyddai 

yn cael  effaith gormesol arwyddocaol na niweidiol ar fwynderau’r cymydog. Ystyrir 

hefyd na fydd y ddwy ffenestr to yn cael effaith ar breifatrwydd yr eiddo oherwydd 

uchder y ffenestri hyn. Noder bod y gwrthwynebwyr hefyd wedi datgan pryder 

ynglŷn ag effaith y datblygiad ar ei wal  derfyn, bod sgaffald wedi ei osod ar ei 

derfyn ac yn amharu ar ei le parcio, bod lleoliad nwyddau dwr glaw yn gwyro dros yr 

eiddo'r cymydog a bod atebion ar y ffurflen gais yn anghywir. Nid yw materion fel 

effaith datblygiad ar wal y terfyn, lleoliad sgaffald  neu fod nwyddau dwr glaw yn 
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gwyro dros y terfyn  tir y cymydog yn  faterion cynllunio ond yn hytrach yn faterion 

sifil. Noder sylwadau'r gwrthwynebwr ynglŷn â chywirdeb atebion ar y ffurflen gais, 

fodd bynnag cyflwynir cais ôl weithredol i’r Cyngor o ganlyniad i swyddog o’r Uned 

Gorfodaeth sylwi nad oedd y datblygiad yn cydymffurfio gyda’r caniatâd cynllunio. 

 

5.7 Eiddo i’r gogledd o’r safle a adwaenir fel Glandwr: Mae’r cais presennol yn 

cynnwys ymestyn y balconi 0.8m yn agosach at yr eiddo hwnnw ynghyd a gosod un 

ffenestr ar lefel lawr cyntaf  ynghyd a gwneud defnydd o wagle’r to ond ni ystyrir y 

bydd y diwygiadau hyn yn cael effaith sylweddol fwy ar fwynderau'r eiddo. 

 

5.8 Wedi rhoddi ystyriaeth lawn i bryderon y  gwrthwynebwyr, ystyrir bod y bwriad yn 

dderbyniol ac yn cydymffurfio a pholisi mwynderau B23 CDUG gyda’r amodau 

cynllunio perthnasol. Gellir hefyd gosod amod i sicrhau na fydd unrhyw agoriadau 

pellach yn cael eu creu yn y tŷ.   

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

5.9 Mae’r safle yn meddiannu lleoliad o fewn pentref.  Mae’r trac preifat  presennol sy’n 

arwain o’r ffordd sirol dosbarth 1 i’r safle yn mesur tua 50 medr o hyd ac yn  

gwasanaethu’r eiddo preswyl eraill gerllaw. O ystyried bod hawl cynllunio am 

ddatblygiad cyffelyb eisoes wedi ei ganiatáu ar y safle yn 2014, ni ystyrir y byddai 

lefel trafnidiaeth ar gyfer y safle yn cynyddu yn ddigonol i gyfiawnhau 

gwrthwynebiad ar sail ffyrdd. Derbyniwyd  sylwadau gan yr Uned Drafnidiaeth yn 

cadarnhau dim gwrthwynebiad i’r cais. Ni ystyrir bod y bwriad yn groes i bolisi 

CH33a CH36 CDUG 

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

5.10 Rhoddwyd ystyriaeth lawn i’r materion perthnasol a godwyd o ganlyniad i’r 

cyhoeddusrwydd statudol a rhoddwyd i’r cais ac ni ystyrir y byddai’r 

gwrthwynebiadau a dderbyniwyd yn cyfiawnhau gwrthod y cais yn yr achos yma. 
 

6. Casgliadau: 

6.1 Mae’r ffaith bod caniatâd cynllunio gweithredol yn bodoli ar y safle yn ystyriaeth 

cynllunio o bwys wrth ystyried y cais presennol. Mae’r Cyngor eisoes wedi caniatáu  

datblygiad cyffelyb ar y safle ac ni ystyrir bod y gwahaniaeth i’r dyluniad yn ddigon i 

gyfiawnhau gwrthod y cais. Nid yw’r bwriad yn amharu yn sylweddol ar fwynderau 

gweledol yr ardal na thrigolion cyfagos, ac mae’n cydymffurfio â’r cyfan o’r polisïau 

a nodir yn yr adroddiad hwn. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau – amodau  

 

1. Unol â’r cynlluniau 

2. Llechi i gydweddu 

3. Gorffeniad i’w gytuno 

4. Rhaid cytuno ar fanylion y 'louvres' ar ddrychiad dwyreiniol yr eiddo yn 

 ysgrifenedig gyda'r Awdurdod Cynllunio Lleol o fewn mis o ddyddiad y 

 caniatâd hwn a’i cadw felly o hynny ymlaen 

5. Ni chaniateir unrhyw agoriadau ffenestri na drysau ychwanegol newydd, ac 

 eithrio'r rhai sydd wedi eu dangos ar gynllun diwygiedig. 

6. Rhaid gwydro'r ffenestr baddon a lefel llawr cyntaf  ar ddrychiad gorllewinol 

 gyda gwydr afloyw cyn meddiannu'r estyniad a’i chadw felly o hynny 

 ymlaen 
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Rhif:    3 
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Cais Rhif: C16/0712/14/LL 

Dyddiad Cofrestru: 15/08/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Caernarfon 

Ward: Menai (Caernarfon) 

 

Bwriad: NEWID DEFNYDD O EIDDO AML-FEDDIANNAETH (14 LLOFT) I 6 UNED BRESWYL  

Lleoliad: MENAI VIEW, NORTH ROAD, CAERNARFON, LL551BD 

 

 

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

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn yw hwn ar gyfer newid defnydd adeilad o eiddo aml-feddiannaeth 14 llofft 

i 6 uned breswyl un-llofft hunan gynhaliol dros 4 llawr gyda’r lloriau wedi eu 

cysylltu gan risiau mewnol ynghyd a dihangfa dan yng nghefn yr adeilad. Ni fydd 

bwriad i ymgymryd ag unrhyw waith strwythurol sylweddol yn allanol nag yn fewnol 

ar wahan i gau rhai o’r agoriadau presennol a chodi paredau newydd o amgylch y 

grisiau. Bydd bwriad i gario allan gwaith cynnal a chadw yn allanol fel paentio ac 

adnewyddu’r simdde. 

 

1.2 Lleolir yr adeilad gyferbyn ac encilfa’r gefn ffordd A.487 ac oddi fewn i ffin 

datblygu’r Canolfan Trefol fel y’i cynhwysir yng Nghynllun Datblygu Unedol 

Gwynedd. Mae wedi ei leoli mewn ardal sydd a chymeriad cymysg o ddeunyddiau 

iddo gan gynnwys gwesty, anheddau preswyl, archfarchnad, tafarn ynghyd a 

chyhoeddwyr ac argraffwyr llyfrau. 

 

1.3 Mae’r adeilad yn adeilad go helaeth mewn teras o 3 adeilad cyffelyb ac yn 4 llawr o 

uchder a tho llechi traddodiadol iddo gyda cwrtil bach yn y cefn sy’n ffinio ag ardd y 

perchennog/ymgeisydd. Mae’r adeilad yn union i’r gogledd o safle’r cais (Garreg 

Wen) yn cynnwys 4 uned breswyl hunan gynhaliol tra bo’r adeilad yn union i’r de o’r 

safle (Bron Ala) yn un annedd breswyl o raddfa helaeth. 

 

1.4 Cyflwynwyd y cais i Bwyllgor gan ei fod yn golygu darparu mwy na 5 uned breswyl.   

 

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. 

Tud. 58



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 7/11/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 
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 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 CH14 - TROI TAI YN FFLATIAU, YSTAFELLOEDD BYW-A-CHYSGU NEU 

DAI AML FEDDIANNAETH 

Caniatáu newid defnydd tai/adeiladau preswyl yn fflatiau, ystafelloedd byw a chysgu neu 

unedau amlfeddiannaeth ar yr amod nad yw’n cael effaith negyddol ar gymeriad cymdeithasol 

ac amgylcheddol yr ardal. 

 

POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO 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. 

  

Canllaw Cynllunio Atodol (CCA): Cynllunio a’r Iaith Gymraeg (2009). 

 

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

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

o bryd ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Nodyn Cyngor Technegol 20: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg (2013). 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Cyflwynwyd ymholiad cyn cyflwyno cais ar gyfer y bwriad hwn a mynegwyd nad 

oedd gwrthwynebiad mewn egwyddor i newid defnydd o eiddo aml-feddiannaeth 14 

llofft i 6 uned breswyl ar sail ei fod yn golygu lleihad yn nwysedd preswyl yr adeilad 

heb greu estyniadau na newidiadau i’r edrychiadau allanol. Fodd bynnag, nodwyd y 

byddai unrhyw gais cynllunio yn destun y broses ymgynghori statudol.  

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Cefnogi. 

 

Uned Drafnidiaeth:. 

 

Argymell cyfeirio’r cais i Lywodraeth Cymru (Uned 

Trafnidiaeth) 

 

Llywodraeth Cymru (Adran 

yr Economi, Gwyddoniaeth a 

Thrafnidiaeth):  

Dim cyfarwyddyd. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Y datblygiad arfaethedig ddim yn effeithio ar fater a restrwyd 

ar  eu rhestr wirio. 
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Dŵr Cymru:  Dim gwrthwynebiad ond angen hysbysu’r ymgeisydd nad yw 

caniatad cynllunio yn golygu bydd haw l i gysylltu i’r system 

garthffos gyhoeddus heb yn gyntaf dderbyn caniatad Dwr 

Cymru. 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd:  

 

Dim ymateb. 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Mae’r cyfnod hysbysebu wedi dod i ben ond ni 

dderbyniwyd unrhyw ymateb i’r bwriad yn dilyn y cyfnod 

ymgynghori statudol. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

.Egwyddor y datblygiad 

 

5.1  Mae’r egwyddor o drosi tai yn fflatiau, ystafelloedd byw a chysgu neu dai 

amlfeddiannaeth wedi ei selio ym Mholisi CH14 o GDUG. Mae’r polisi yn datgan 

caniateir i newid defnydd tai neu adeiladau preswyl eraill yn fflatiau,ystafelloedd byw 

a chysgu neu unedau aml-feddiannaeth os na fydd y datblygiad yn creu gor-

ddarpariaeth o’r math hwn o lety mewn stryd neu ardal benodol ble mae’r effaith 

gronnus yn cael effaith negyddol ar gymeriad cymdeithasol ac amgylcheddol y stryd 

neu’r ardal neu’n debygol o wneud hynny. 

 

5.2 Yn yr achos hwn, mae’r eiddo wedi ei leoli mewn ardal o ddefnyddiau tir/adeiladau 

amrywiol gan gynnwys archfarchnad, anheddau preswyl sengl, fflatiau, gwesty, 

cartref i’r henoed ac argraffwyr llyfrau.  Mae’r eiddo yn cael ei ddefnyddio fel uned 

breswyl aml-feddiannaeth sy’n cynnwys 14 llofft (sy’n golygu oleiaf 14 deiliad a all 

fod yn breswyl yn yr eiddo yr un pryd) ac er bod yr eiddo yn adeilad o raddfa go fawr 

mae dwysedd defnydd preswyl uchel iddo o’i gymharu a defnyddiau preswyl yn 

nalgylch safle’r cais.  Bydd y bwriad cyfredol yn golygu gostyngiad yn y dwysedd 

hwn gan greu 6 uned un-llofft a’r egwyddor y tu cefn i gyflwyno’r fath gais yw i 

ddiogelu mwynderau preswyl trigolion gyfagos (ar sail prysurdeb ag aflonyddwch 

swn) ynghyd a gwella’r rheolaeth dros y cyfleuster ei hun. Dywed yr eglurhad sydd 

ynghlwm a’r polisi yma bod datblygiadau o’r math hwn yn fodd i wneud defnydd 

llawn o adeiladau sylweddol eu maint gan leihau’r angen i adeiladu unedau byw o’r 

newydd. I’r perwyl hyn, felly, credir bod y bwriad yn dderbyniol mewn egwyddor.    

 

Mwynderau gweledol 

 

5.3  Mae’r eiddo wedi ei leoli mewn teras o 3 adeilad 4-llawr o ddyluniad Fictoraidd hwyr 

gyda’u prif edrychiadau yn wynebu’r gefn ffordd. Ni fydd bwriad i newid neu 

ychwanegu i’r strwythur presennol er bydd angen ymgymryd a gwaith cynnal a 

chadw. I’r perwyl hyn, felly, credir bod yn bwriad yn cydymffurfio gyda gofynion 

Polisi B23 a CH14 o GDUG.  

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

 

5.4 Fel y cyfeirwyd ato uchod mae dwysedd uchel i ddefnydd preswyl yr eiddo’n 

bresennol ac mae ei ddefnydd fel uned aml-feddiannaeth wedi bod yn achysurol yn 

achosi aflonyddwch swn ar draul mwynderau preswyl trigolion lleol. Rhagwelir, 

felly, bydd lleihau ar niferoedd y deiliaid sy’n lletya yn yr eiddo yn welliant i’r 

sefyllfa sy’n bodoli’n bresennol ac i’r perwyl hyn, a chan ystryied y ffaith nad yw’r 
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cyhoedd wedi gwrthwynebu i’r bwriad yn dilyn y cyfnod hysbysu statudol, credir bod 

y bwriad yn dderbyniol ar sail gofynion Polisi B23 a CH14 o GDUG.  

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.5  Gan ystyried lleoliad a gosodiad yr eiddo gyferbyn a’r gefnffordd nid oes 

cyfleusterau parcio o fewn y safle ar gael i ddeiliaid yr eiddo. Er hyn, mae nifer 

helaeth o ddeiliaid anheddau cyfagos yn parcio ar y strydoedd sydd yn nalgylch 

safle’r cais. Rhaid ystyried hefyd bod y safle yn hygyrch i’r gwasanaeth cludiant 

cyhoeddus a’i fod yn rhwydd i gerdded neu feicio yn ôl ac ymlaen o’r safle ei hun 

ynghyd a’r ffaith bod lleihad yn nwysedd defnydd preswyl yr eiddo i’r hyn sy’n 

bodoli’n bresennol. Yn ychwanegol i hyn nodir nad oes gan Lywodraeth Cymru 

(Trafnidiaeth) unrhyw gyfarwyddyd i’w gynnig ar y cais hwn. Mae’r bwriad, felly, yn 

cydymffurfio gyda Pholisi CH36 o GDUG.   

 

Materion ieithyddol a chymunedol 

 

5.6  Mae Polisi A2 o GDUG yn datgan gwrthodir cynigion a fyddai oherwydd eu maint, 

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

ieithyddol neu ddiwylliannol cymunedau. Dywed CCA: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 

bod angen edrych yn ofalus ar sut y bydd datblygiadau newydd yn effeithio ar y 

patrwm presennol o wead cymdeithas a'i bod hi’n ofynnol i ddatblygiadau 

gydymffurfio a gofynion polisïau ieithyddol a chymunedol. I’r perwyl hyn mae’r 

ymgeisydd wedi cyflwyno Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol fel rhan o’r cais ei 

hun. Er nad yw sylwadau’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd wedi eu derbyn wrth 

baratoi’r adroddiad hwn ni chredir fod y bwriad ei hun ar raddfa anaddas i’r gymuned 

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

diwylliannol na ieithyddol Caernarfon. I’r perwyl hyn, ac os yw’r Uned Polisi ar y 

Cyd yn fodlon gyda chynnwys y datganiad ni chredir bod y bwriad yn groes i Bolisi 

A2 o GDUG gan na ystyrir y bydd pwysau ar yr iaith nac effaith negyddol ar y 

gymuned. Mae hyn hefyd yn unol â Chanllawiau Cynllunio Atodol: Cynllunio a’r 

Iaith Gymraeg a NCT 20 Cynllunio a’r Iaith Gymraeg. 

 

6. Casgliadau: 

 

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

yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd i gynnwys y Datganiad Cymunedol a Ieithyddol 

credir bod y cais yn dderbyniol ar sail egwyddor, lleoliad, graddfa, dwysedd, 

diogelwch ffyrdd a mwynderau preswyl a chyffredinol trigolion lleol ac yn 

cydymffurfio gyda polisiau cynllunio lleol a chenedlaethol a nodir o fewn yr asesiad 

ac nad oes unrhyw faterion cynllunio perthnasol eraill sy’n datgan i’r gwrthwyneb 

 

7. Argymhelliad: 

 

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

ddarostyngedig i dderbyn sylwadau ffafriol gan Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd i 

gynnwys y Datganiad Cymunedol a Ieithyddol ac i amodau perthnasol sy’n ymwneud 

â:- 

  

 1. 5 mlynedd. 

 2. Yn unol â’r cynlluniau. 
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Rhif:    4 
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Cais Rhif: C16/0879/30/LL 

Dyddiad Cofrestru: 19/08/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Aberdaron 

Ward: Aberdaron 

 

Bwriad: CYNYDDU NIFER O UNEDAU TEITHIOL 30 I 39 HEB GYDYMFFURFIO AC AMOD 2 

O’R CANIATÂD RHIF 2/10/134A  YNGHYD AC YMESTYN Y BLOC TOILEDAU 

Lleoliad: TIR GLYN, UWCH MYNYDD, PWLLHELI, LL538DA 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATAU GYDAG AMODAU   

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn ôl weithredol ar gyfer cynyddu nifer unedau teithiol o 30 i 39 heb 

gydymffurfio gydag amod 2 ar ganiatâd cynllunio rhif  2/10/134 ‘A’ ynghyd ac 

ymestyn y bloc toiledau. Mae’r ymgeisydd wedi plannu coed yn barod ar hyd cyrion 

y safle ac mae’n fwriad cau unrhyw ofodau amlwg presennol ar hyd y terfyn 

dwyreiniol ynghyd a phlannu coed brodorol  o fewn y safle. Bwriedir hefyd codi 

sgrin o amgylch y sgip sbwriel ac adeiladu  estyniad ar wal dalcen y bloc toiledau 

presennol ar gyfer darparu uned cawod a thoiled i’r anabl ac ystafell golch llestri. 

Lleolir y bloc toiledau yng nghanol y safle a bydd yr estyniad yn mesur 2.7m o hyd a 

4.5m o led. Lleolir yr unedau teithiol ychwanegol ar  ddau rhan o’r safle, 4 uned i’r 

gogledd o’r  ffermdy  a 5 uned ar hyd y terfyn deheuol. 

 

1.2   Lleolir y safle  y tu allan i unrhyw ffin pentref fel y dynodwyd o fewn Cynllun 

Datblygu Unedol Gwynedd (CDUG) a thu mewn i Ardal o Harddwch Naturiol 

Eithriadol (AHNE) ac Arfordir Treftadaeth. Mae llwybr cyhoeddus yn rhedeg drwy 

ganol y safle ond nid yw'r unedau presennol na bwriadedig yn amharu arno. 

Gwasanaethir y safle gan fynedfa bresennol sy’n agor i ffordd sirol di ddosbarth 

cyfochrog. 

  

 2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 
 2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: (CDUG) 

 
B8 – ARDALOEDD O HARDDWCH NATURIOL EITHRIADOL (AHNE)  LLŶN A MÔN 

- Gwarchod, cynnal a gwella cymeriad yr Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol drwy 
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sicrhau fod cynigion yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu i warchod 

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. 

 

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. 

 

D20 - SAFLEOEDD CARAFANAU TEITHIOL, GWERSYLLA AC UNEDAU TEITHIOL 

- ESTYNIADAU, LLEINIAU YCHWANEGOL, ADLEOLI A CHYFNEWID - Caniatáu 

cynigion i gynyddu nifer y lleiniau neu estyniadau i’r safleoedd, neu adleoli lleiniau neu 

gyfnewid llecynnau  cyhyd a chwrdd gyda meini prawf penodol yn ymwneud gyda 

gwelliannau amgylcheddol a gweledol, gosodiad, dyluniad a gwedd y safle a’i le yn y 

dirwedd o’i amgylch, gallu rhesymol y cyffiniau i gynnwys datblygiadau o’r fath effaith 

gronnol safleoedd carafanau, gwersylla ac unedau teithio presennol. 

 

Canllaw Cynllunio Atodol  - Llety Gwyliau -  Gorffennaf 2011 

 

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

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

o bryd ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

 Polisi Cynllunio Cymru Argraffiad 8 - 2016. 

Pennod 11 - Twristiaeth, Chwaraeon a Hamdden  

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Cais cynllunio rhif 2/10/134’A’ Safle i 30 o unedau teithiol - caniatáu ar 28 Mawrth 

1996 
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3.2  Cais cynllunio rhif 2/10/134 ‘B’ Tystygrif defnydd cyfreithlon ar gyfer lleoli 15 

carafan a 15 pabell yn ystod y cyfnod Ebrill i ddiwedd Hydref. Caniatau ar 13 Hydref 

1993. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Cefnogi 

 

Uned Drafnidiaeth: Uned Trafnidiaeth yn cadarnhau nad oes gwrthwynebiad i’r 

bwriad. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Dim gwrthwynebiad ond yn dymuno gwneud sylwadau y 

dylid sicrhau bod y tanc septig a’r pwll mwydo yn cael eu 

cynnal a’u bod o faint digonol er osgoi llygredd. 

 

Bioamrywiaeth: Dim sylwadau 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: Datgan bod arwynebedd y safle yn ddigonol ar gyfer y nifer 

bwriededig ond y bydd angen uwchraddio darpariaeth 

toiledau i gynnwys uned cawod a thoiled i’r anabl ac un 1 

baswn ychwanegol yn y toiled dynion (derbyniwyd cynllun 

diwygiedig yn dangos y ddarpariaeth yma o ganlyniad i 

drafod y mater gyda’r ymgeisydd). 

 

Swyddog AHNE Yn gyffredinol mae pryder am gynyddu carafanau yn yr 

AHNE. Yn yr achos hwn fodd bynnag nid yw’r safle yn 

amlwg iawn o fannau cyhoeddus ac ni fwriedir ymestyn y 

safle. Credir y gallai’r datblygiad fod yn dderbyniol o ran yr 

AHNE gyda thirlunio ychwanegol a fyddai yn welliant 

amgylcheddol. 

 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle ac nid oedd trigolion cyfagos 

i’w hysbysu. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben ac ni 

dderbyniwyd unrhyw ymateb. 

 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1  Mae Polisi D20 CDUG yn gefnogol i’r egwyddor o gynyddu nifer unedau ar 

safleoedd unedau teithiol presennol, ymestyn safleoedd presennol neu adleoli lleiniau 

o safleoedd amlwg os ydyw yn rhan o gynllun i ymgymryd â gwelliannau 

amgylcheddol a gweledol i’r safle presennol a bod gallu rhesymol y cyffiniau i 

ymdopi gyda datblygiad o’r fath ac i ystyried effaith gronnol safleoedd carafanau, 

gwersylla ac unedau teithiol presennol sydd wedi eu cymeradwyo yn y cyffiniau.  

 

5.2 Yn bresennol mae hawl ar gyfer lleoli cyfanswm o 30 uned deithiol ar y safle a 

byddai’r bwriad yn cynyddu’r niferoedd yma i gyfanswm o 39.  Byddai’r bwriad felly 

i gael cyfanswm o 9 uned deithiol ychwanegol a fyddai yn agos i 33% yn fwy na’r 

nifer unedau ar y safle presennol. Dylid  nodi nad yw Polisi D20 yn cyfeirio at nifer o 

lecynnau ychwanegol na maint estyniad allai fod yn dderbyniol ac yn datgan y bydd 

pob cais yn cael ei ystyried yn ôl ei haeddiant. Mae’r cais hefyd  yn cynnwys 
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atgyfnerthu tirlunio ar y terfynau ynghyd a phlannu coed yng nghanol y safle,  

adeiladu estyniad i’r toiledau presennol ar gyfer yr anabl a chodi sgrin i guddio'r sgip 

sbwriel. 

 

5.3 Gan fod gwelliannau tirlunio eisoes wedi digwydd, ynghyd â bwriad i dirlunio 

pellach, ystyrir bod ymdrechion amlwg i wella’r safle yn amgylcheddol a sicrhau na 

fydd yr unedau arfaethedig yn ymwthio i dirwedd  AHNE. Hefyd fel rhan o’r 

gwelliannau bwriedir ychwanegu at y ddarpariaeth toiledau a fydd ar gael i 

ddefnyddwyr y safle.  Gellir felly ystyried bod y bwriad yn cwrdd â gofynion polisi 

D20 yn nhermau gwelliannau amgylcheddol a gweledol oherwydd y bwriedir 

uwchraddio  adnoddau'r safle ynghyd ac ychwanegu at y tirlunio presennol er mwyn 

lleihau effaith yr unedau teithiol ar y dirwedd sensitif. 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.4 Saif y safle oddi fewn i AHNE Llyn ble mae polisïau cynllunio yn rhagdybio yn 

erbyn datblygiadau a fyddai yn cael effaith niweidiol ar fwynderau gweledol yr ardal.  

Yn bresennol mae coed a gwrychoedd uchel  tua 15m y tu hwnt i ffin de dwyreiniol y 

safle ac yna clawdd, gwrychoedd ac adeiladau'r fferm ar yr ochr orllewinol y safle. 

Noder hefyd bod yr ymgeisydd wedi plannu coed a gwrychoedd beth amser yn ôl ar 

hyd y terfyn dwyreiniol a bwriedir atgyfnerthu'r tirlunio hwnnw fel rhan o’r cais hwn.  

Mae’r safle yn eithaf cuddiedig o’r briffordd gerllaw ac er bod rhai o’r unedau teithiol 

yn weladwy o fannau cyhoeddus nid yw’r safle yn ei gyfanrwydd yn weladwy o 

leoliadau unigol o’r ffordd sirol na mannau cyhoeddus eraill ac eithr y llwybr 

cyhoeddus sy’n rhedeg drwy ganol y safle. Byddai’r tirlunio bwriadedig ar hyd y 

terfynau yn cael ei wneud gyda choed / gwrychoedd cynhenid.  Ymhellach i hyn 

bwriedir plannu coed yng nghanol hanner deheuol y safle er lleihau ardrawiad y safle 

ar y tirlun. Ystyrir y byddai’r plannu ychwanegol  yn gwella edrychiad y safle oddi 

fewn a hefyd o edrych arno o’r tu allan. Derbyniwyd sylwadau  Uned AHNE yn 

cadarnhau na fyddai gwrthwynebiad i’r cais gyda thirlunio ychwanegol. Mae llwybr 

cyhoeddus yn rhedeg drwy ganol y safle ac ystyrir y byddai’r bwriad i dirlunio ffiniau 

ynghyd a phlannu o fewn y safle yn gwella edrychiad y safle o’r llwybr  cyhoeddus 

hwnnw. Ni fydd lleoli'r unedau ychwanegol yn amharu ar y llwybr.   Ystyrir fod y 

plannu sydd wedi cymryd lle yn barod a’r plannu sydd i gymryd lle os caniateir y cais 

yn mynd i gyfrannu at wella edrychiad y safle yn y tirlun.  Ystyrir fod y bwriad yn 

dderbyniol o safbwynt Polisi B8 a D20 CDUG.   

 

5.5 Mae’r Swyddog Arolygu Safleoedd Carafanau yn ei sylwadau yn datgan bod 

arwynebedd y safle yn ddigonol ar gyfer yr unedau ychwanegol ond y byddai angen 

uwchraddio cyfleusterau toiledau presennol drwy ychwanegu un baswn yn y lle 

dynion a darparu toiledau ar gyfer yr anabl. Mae’r ymgeisydd wedi cytuno i hynny, 

ac mae’r cynllun diwygiedig a dderbyniwyd ar 30 Medi 2016 yn dangos yr estyniad 

bwriadedig i’r toiledau. Disgwylir sylwadau Swyddog Arolygu Safleoedd Carafanau 

ar y cynllun hwnnw. Lleolir yr estyniad i’r bloc toiledau ar  dalcen yr adeilad 

presennol ac ni fydd yn cael effaith sylweddol ychwanegol ar y tirlun na’r llwybr 

cyhoeddus Mae’r bwriad yn cydymffurfio  gyda pholisïau Polisïau B8, B22 a B25 

CDUG. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.6 Lleolir y safle y tu allan i unrhyw ffin y pentref a tua 150m o eiddo agosaf a leolir i’r 

de o’r safle. Mae hawl cynllunio am 30 uned deithiol yn bodoli ar y safle ers 1996, ac 

er y bwriedir ychwanegu at nifer yr unedau ar y safle, ni fydd y cynnydd yn debygol 

o gael effaith sylweddol fwy ar drigolion yr eiddo hwnnw. Ystyrir na fydd y cynnydd 
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mewn unedau yn debygol o greu sŵn a gweithgareddau yn sylweddol fwy na’r 

caniatâd  presennol. Ni ystyrir bod y bwriad yn groes i Bolisi B23 CDUG 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 
 

5.7 Mae polisi CH33 CDUG yn ymwneud a diogelwch ffyrdd. Mae’r fynedfa bresennol 

yn  gwasanaethu’r safle y cais ynghyd a dau dy, iard ac adeiladau'r fferm. Mae’r 

fynedfa wedi ei lleoli i’r gorllewin o’r safle ble mae llinellau gwelededd derbyniol i’r 

ffordd di ddosbarth cyfochrog. Trafodwyd y materion trafnidiaeth gydag Uwch 

Swyddog Rheolaeth Datblygu (Ffyrdd) ac o ystyried bod hawl cynllunio ar gyfer 30 

uned yn bodoli eisoes ar y safle derbyniwyd ei sylwadau oedd yn cadarnhau nad oedd 

gwrthwynebiad i’r cais ar sail diogelwch ffyrdd.  Ni ystyrir bod y bwriad yn groes i 

bolisi CH33 a CH36. 

 
Bioamrhywiaeth 
 

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

oedd gwrthwynebiad i’r bwriad. Mae’r CNC hefyd yn dymuno gwneud sylwadau y 

dylid sicrhau bod y tanc septig a’r pwll mwydo yn cael eu cynnal a’u bod o faint 

digonol er osgoi llygredd. 

  

6. Casgliadau: 

 

6.1 Mae’r ffaith bod hawl cynllunio am 30 uned deithiol yn bodoli ar y safle yn ystyriaeth 

cynllunio o bwys wrth ystyried y cais presennol. Mae’r bwriad yn cynnwys plannu 

coed a gwrychoedd ar hyd y terfynau ac yng nghanol y safle er lleihau effaith y safle 

ar y tirlun ynghyd a bwriad i uwchraddio'r toiledau presennol. Nid yw’r bwriad yn 

amharu yn  ar fwynderau gweledol yr ardal,  diogelwch ffyrdd na mwynderau 

trigolion cyfagos. Mae’r bwriad yn cydymffurfio â’r cyfan o’r polisïau a nodir yn yr 

adroddiad hwn. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau – amodau  

 

1. Cyfyngu gosodiad yr unedau teithiol  i’r hyn a ddangosir ar y cynllun. 

2. Cyfanswm yr unedau teithiol ar y safle i’w gyfyngu i 39. 

3. Cyfnod meddiannu 1 Mawrth-31 Hydref  

4. Lleoli gwir unedau teithiol ar daith yn unig. 
5. Cadw cofrestr ymweliadau. 

6. Cwblhau’r cynllun tirlunio yn unol â’r manylion a gyflwynwyd ac i’w gynnal 

a’i gadw felly wedi hynny. 

7. Cyflwyno manylion sgrin y sgip ysbwriel i’r Cyngor o fewn mis o ddyddiad y  

caniatâd. 

8.  Dim storio unedau teithiol ar y safle ar unrhyw adeg 
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Rhif:    5 
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Cais Rhif: C16/1072/41/LL 

Dyddiad Cofrestru: 09/09/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanystumdwy 

Ward: Llanystumdwy 

 

Bwriad: CAIS AR GYFER CYNYDDU'R NIFER O UNEDAU TEITHIOL O 30 I 40 O FEWN 

CYFFINIAU'R SAFLE, GWELLIANNAU AMGYLCHEDDOL, YMESTYN TRAC 

MYNEDIAD, ESTYNNU'R BLOC TOILEDAU PRESENNOL A DARPARU YSTAFELL 

CHWARAEON 

Lleoliad: LLWYN BUGEILYDD, FFORDD CAERNARFON, CRICCIETH, LL52 0PN 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATAU GYDAG AMODAU  

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r cais hwn yn gais llawn i gynyddu nifer o unedau teithiol ar y safle o 30 i 40 o 

fewn cyffiniau presennol safle carafanau teithiol sefydledig. Yn ogystal, mae’r 

bwriad yn golygu cynnal gwelliannau amgylcheddol a thirlunio, ymestyn trac 

mynediad presennol, ymestyn bloc toiledau/cawodydd presennol trwy ddarparu toiled 

a chawod yn benodol i’r anabl yn ogystal â darparu ystafell chwaraeon ag ystafell 

golchi llestri. 

 

1.2  Mae’r safle wedi ei leoli ar gyrion Criccieth, gyda mynedfa a rhodfa uniongyrchol at 

y safle oddiar ffordd brysur y B4411. Mae caeau agored y safle yn cynnwys 

nodweddion arferol a welir ar safleoedd o’r math yma gan gynnwys mannau bachu 

trydan, storfa biniau a thrac mynediad. Mae cae agored sylweddol yn gyfochrog a 

lleoliad y carafannau sydd yn cael ei ddisgrifio fel man chwarae. Mae sgrinio ffurfiol 

presennol ar hyd ffiniau’r safle cyfan ar ffurf gwrychoedd o goed cynhenid. Mae bloc 

toiledau a chawodydd presennol ar ran gogleddol y safle gyda thyfiant o goed a 

waliau carreg yn creu ffin oddi amgylch. 

 

1.3 Mae’r bwriad yn golygu gosod un man carafán ychwanegol gyda’r 12 safle presennol 

yng nghanol y safle gyda 9 man cwbl newydd yn cael eu gosod ar hyd rhan deheuol y 

safle presennol. Mae’n fwriad i gynnal sgrinio pellach i’r storfa biniau presennol a 

phlannu gwrych toredig i wahanu yn ffurfiol ardal y carafannau a’r cae chwarae 

agored. Mae’r estyniad i’r bloc toiledau/cawodydd presennol yn ymestyn bron i 9m 

yn ei gyfanrwydd ac yn 4m ar draws yn ei fan lletaf. Mae yn cael ei rannu i 3 gofod 

gwahanol i gynnwys cawod a thoiled i’r anabl mewn un rhan, adnoddau golchi llestri 

yn y canol ac ystafell chwaraeon yn y drydedd rhan, mae rampiau yn cael eu creu fel 

mynedfa i’r 3 ystafell. Yn allanol, mi fydd waliau’r estyniad yn cael eu gorffen gyda 

chladin pren a dalenni rhychiog a byddai’r to yn gweddu gyda’r adeilad presennol. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

wrth arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r amcanion datblygu cynaliadwy (neu lesiant). 
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Mae'r adroddiad hwn wedi’i baratoi gan ystyried dyletswydd y Cyngor a'r 'egwyddor 

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

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

dangos y rhoddwyd ystyriaeth lawn i ddarparu mynediad priodol i’r ystod ehangaf posib o 

unigolion.  

 

POLISI CH33 - DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD - Caniateir cynigion datblygu 

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

safon y rhwydwaith ffyrdd presennol a mesurau tawelu traffig.  

 

POLISI 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.  

 

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

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

o bryd ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 

 

Yn ychwanegol i’r uchod, credir fod y canlynol yn berthnasol: 

 Canllaw Cynllunio Atodol (CCA): Llety Gwyliau 

 Canllaw Cynllunio Atodol: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 
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2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru fersiwn 8 2016 

Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 13: Twristiaeth 

Nodyn Cyngor Technegol 18: Trafnidiaeth 

Nodyn Cyngor Technegol 20: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C05D/1041/41/LL – bloc toiled/golchi – caniatawyd 23.02.05 

 

3.2 2/21/59J – lleoli 10 carafan teithiol ychwanegol ar safle 20 carafan teithiol – 

caniatawyd 23.01.96 

 

3.3 2/21/59H – gosod 10 carafan teithiol ychwanegol – caniatawyd 21.11.80 

 

3.4 2/21/59D – gosod 10 carafan teithiol – caniatawyd 05.04.77 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Cefnogi 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad 

 

Uned Bioamrywiaeth: Dim pryderon 

 

Dŵr Cymru: Cyngor safonol 

 

Swyddog Carafannau: Dim gwrthwynebiad cyn belled ag y bydd cydymffurfiad 

gydag amodau’r trwydded, mi fydd yn ofynnol i’r ymgeisydd 

gwneud cais pellach i ddiwygio trwydded y safle pe byddai’r 

cais hwn yn cael ei ganiatau 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben, ni dderbyniwyd 

unrhyw ohebiaeth. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

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

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

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

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

mae’n ofynnol na fydd y datblygiad arfaethedig tu hwnt i allu rhesymol yr ardal a’r 

cyffiniau i gynnwys datblygiad o’r fath o safbwynt unrhyw effaith gronnol safleoedd 

carafanau teithiol presennol. 

 

5.2 Mae’r bwriad yma ar gyfer ymestyn ac ychwanegu 10 llain newydd ar safle carafanau 

presennol sydd â chaniatâd i leoli 30 carafán deithiol. Bwriedir lleoli’r unedau 

newydd yn gyfan gwbl o fewn y safle carafanau presennol gan osod un gyda 12 

llecyn presennol a’r naw arall ar ran agored o’r safle sydd rhwng y safle a’r cae 

chwarae presennol. Mae’r cynlluniau wedi eu newid o’r hyn a gyflwynwyd yn 
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wreiddiol, gyda mwy o welliannau wedi eu cynnig ar ôl trafodaethau gyda 

swyddogion. Mae tirlunio ychwanegol wedi ei gynnwys yn y cynllun diwygiedig, 

fyddai yn gwahanu safle’r carafanau a’r llecyn chwarae. Bwriedir hefyd creu ffordd o 

amgylch y cae fel estyniad i’r ffordd bresennol sydd yn arwain i mewn i’r safle. 

Mae’r safle hwn yn gymharol guddiedig ac anymwthiol yn y tirlun, gan fod 

gwrychoedd aeddfed oddi amgylch y ffiniau. 

 

5.3 Fel rhan o’r gwelliannau mae’n fwriad i ymestyn adeilad presennol fydd yn  cynnwys 

darpariaeth i ddefnyddwyr anabl. O ran ei leoliad, dyluniad a maint ystyrir fod y bloc 

cyfleusterau arfaethedig yn rhesymol, ac i’w leoli mewn cornel cysgodol a ddisylw o 

fewn y cae presennol. 

 

5.4 Mae’r safle presennol yn gweithredu rhwng Ebrill 1af a Hydref 31ain mewn unrhyw 

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

 

5.5 O asesu’r bwriad yn erbyn gofynion polisi D20, credir bod y lleiniau ychwanegol o 

ran eu lleoliad a gosodiad yn debygol o integreiddio a chymhathu i’r safle a’i 

dirwedd. Maent i gyd i’w cynnwys o fewn ffiniau presennol ac felly nid oes angen 

ymestyn i diroedd newydd o gwbl. Nid yw’r safle’n amlwg nac yn ymwthiol yn y 

tirlun ac ni ystyrir y byddai ardrawiad niweidiol o ran mwynderau gweledol yr ardal 

gyfagos. Byddai’r tirlunio a newidiadau arfaethedig yn welliannau amgylcheddol 

fyddai’n gwella gwedd a chyfleusterau’r safle yn ei gyfanrwydd. Ni chredir fod safle 

teithiol arall yn agos i’r safle yma felly ni chredir y byddai effaith gronnol niweidiol 

amlwg. Ystyrir felly fod y cynnydd mewn niferoedd, y tirlunio a’r cyfleusterau 

newydd arfaethedig yn cydymffurfio gyda gofynion polisïau D20.  

 

Mwynderau gweledol 

 

5.6 Mae sgrinio presennol sefydledig oddi amgylch y safle, mae’r safle presennol felly yn 

cael ei ystyried yn dderbyniol o safbwynt mwynderau gweledol. Ni chredir y byddai’r 

bwriad yma yn cynyddu’r effaith weledol o fewn yr ardal leol ar sail maint a’r math o 

ddatblygiad a’i leoliad. Mae bwriad i gynnal tirlunio ychwanegol ar ran o’r safle er 

mwyn gwahaniaethu yn glir ffiniau’r safle carafannau a’r cae chwarae a thrwy hyn 

credir fod gofynion B27 yn cael ei fodloni. 

 

5.7 Mae’r estyniad arfaethedig i’r adeilad presennol o ran lleoliad a maint yn gwbl 

dderbyniol a chan fod y bwriad yn allanol yn defnyddio deunyddiau i weddu o 

safbwynt y to a chladin coed ar y waliau, credir fod y bwriad yn dderbyniol yn 

dderbyniol o safbwynt yr agweddau yma, sydd yn cydymffurfio gyda gofynion 

polisïau B24 a B25. Mae trac mynediad presennol i mewn i’r safle a thuag at y bloc 

toiledau/cawodydd, mae’r bwriad yn dangos y bydd y trac yma yn cael ei ymestyn er 

mwyn creu ffordd newydd rhwng y rhesi presennol o unedau teithiol. Ar sail ei raddfa 

a lleoliad, ni chredir y byddai yn amharu ar fwynderau gweledol y safle na’r ardal tu 

hwnt i’w ffiniau. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.8 Mae pellter rhesymol rhwng safle’r cais a’r cymdogion agosaf i sicrhau bod 

preifatrwydd a mwynderau’r cymdogion yma yn cael eu gwarchod. Mae ffiniau’r 

safle wedi eu sgrinio’n dda gan wrychoedd uchel yn ogystal, sy’n golygu na fyddai’r 

bwriad yn ymwthiol arnynt. Er y byddai ychydig o gynnydd mewn trafnidiaeth yn 

sgil cynyddu’r niferoedd, ni ystyrir y byddai’n arwyddocaol. Nid oes pryder 

sylweddol y byddai’r bwriad yn cael effaith ar fwynderau cymdogion cyfagos yn yr 

achos yma, credir felly fod y bwriad yn dderbyniol o agwedd gofynion polisi B23. 
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Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.9 Ni wrthwynebir y bwriad i gynyddu’r nifer o unedau teithiol o fewn y safle gan yr 

Uned Drafnidiaeth. Credir fod lled y fynedfa bresennol oddi ar y briffordd gyfagos yn 

dderbyniol ac nad oes cofnod o ddamweiniau yn deillio o symudiadau i mewn ag 

allan o’r safle. Credir felly fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt gofynion polisi 

CH33. 

 

5.10 Mae’r safle presennol yn gymharol wastad heb unrhyw rwystrau amlwg o ran 

hygyrchedd. Gwelir o’r bwriad, fod yr estyniad i’r bloc toiled/cawodydd yn cynnwys 

adnoddau penodol i ddefnyddwyr anabl a bod rampiau addas yn cael eu darparu fel 

rhan o’r cynnig i’r adnoddau ychwanegol newydd sydd yn cael eu darparu. Credir 

felly fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt hygyrchedd a gofynion polisi CH30. 

 

Materion Ieithyddol 

 

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

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

cymdeithasol, ieithyddol neu ddiwylliannol cymunedau. 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 fel rhan o’r cais ac ymgynghorwyd gyda’r Uned Polisi ar y Cyd. Ni 

dderbyniwyd eu hymateb ar adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn er na chredir fod natur 

na graddfa’r datblygiad yn debygol o gael effaith andwyol ar yr iaith Gymraeg.  Er 

hyn, bydd angen i’r UPCC gadarnhau’r sefyllfa ac fe hyderir y bydd sylwadau’r Uned 

wedi’u derbyn cyn dyddiad y Pwyllgor. Pe derbynnir sylwadau cadarnhaol gan yr 

Uned ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol yng nghyd destun polisi A2. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 O ystyried yr uchod ac wedi ystyried yr holl faterion cynllunio perthnasol gan 

gynnwys polisiau a chanllawiau lleol a chenedlaethol, credir fod y bwriad yma i 

ymestyn nifer y carafannau teithiol o fewn y safle sefydledig hwn ynghyd a chynnal 

datblygiadau cysylltiol, yn dderbyniol ac yn cydymffurfio gyda’r polisiau perthnasol 

fel y nodir uchod. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau yn ddarostyngedig i dderbyn sylwadau cadarnhaol gan yr Uned Polisi 

Cynllunio ar y Cyd ar gynnwys y Datganiad Ieithyddol a Chymunedol 

 

 1. Amser 

 2. Cydymffurfio gyda chynlluniau 

 3. Deunyddiau 

 4. Cyfyngu niferoedd i 40 uned deithiol a’u lleoliad i’w cyfyngu ar y mannau a  

     ddangosir ar y cynllun yn unig 

 5. Cyfyngu cyfnod defnydd rhwng Ebrill 1af a Hydref 31ain  

 6. Ar gyfer unedau teithiol yn unig 

 7. Cadw cofrestr 

 8. Tirlunio 

 9. Dim storio deunydd i greu'r ffordd mewn unman ar y safle 

 

 Nodyn: Mesurau i hybu’r iaith Gymraeg  
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Tud. 96

Eitem 5.6



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 7/11/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 
Cais Rhif: C16/1089/42/LL 

Dyddiad Cofrestru: 01/09/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Nefyn 

Ward: Morfa Nefyn 

 

Bwriad: ADEILADU ADEILAD NEWYDD I GYNHYRCHU HUFEN IA, SIOP/CAFFI HUFEN IA A 

CHYNNYRCH LLEOL, ADNODD ADDYSGIADOL, NEWIDIADAU I FYNEDFA, GWAITH 

ALLANOL CYSYLLTIEDIG Â MYNEDFA AMAETHYDDOL NEWYDD 

Lleoliad: TIR RHAN O FFERM BRYN RHYDD, EDERN, PWLLHELI, GWYNEDD, LL538YY 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  GWRTHOD  

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn yw hwn ar gyfer adeiladu adeilad newydd i gynhyrchu hufen ia fyddai’n 

cynnwys siop/caffi ac adnodd addysgiadol. Fel rhan o’r cais bydd angen gwneud 

newidiadau i’r fynedfa a thynnu clawdd ffin a gwaith allanol cysylltiedig yn ogystal â 

chreu mynedfa amaethyddol newydd i’r cae. Byddai’r adeilad unllawr yn mesur 

oddeutu 325m² gyda gorffeniad bocs proffil lliw llwyd i ymdebygu sied amaethyddol. 

Yn fewnol byddai’r adeilad yn cynnwys Deri i gynhyrchu’r hufen ia, cegin, ystafell 

aml bwrpas, rhewgelloedd a thoiledau ac ardal ar wahân i gaffi a siop, gyda dec 

allanol i’r caffi. Byddai’r defnydd arfaethedig felly yn ddefnydd cymysg manwerthu, 

bwyd ag diwydiant ysgafn. 

 

1.2 Saif yr eiddo ar gyrion pentref Edern, gyfochrog a’r ffordd sirol dosbarth 2 ac o fewn 

y parth 30 milltir yr awr. Mae’r safle tu allan i ffin datblygu pentref Edern ac o fewn 

Ardal Gwarchod y Tirlun. 

 

1.3 Ail gyflwyniad yw’r cais i un a wrthodwyd yn ddirprwyedig yn 2015 rhif 

C15/0409/42/LL ar gyfer yr union yr un bwriad. Yr unig newid o ran y cynlluniau yw 

bod mwy o dirlunio wedi ei ddangos ar y terfynau. Cyflwynwyd Datganiad hefyd yn 

ymateb i’r dyfarniad gwrthodiad a’r adroddiad swyddog, ynghyd a dau lythyr cefnogi 

gan yr Aelod Seneddol Lleol a Phennaeth Ysgol Gynradd Edern. 

 

1.4 Cyflwynir y cais i’r Pwyllgor ar gais yr Aelod Lleol ac oherwydd derbyniwyd tri 

gwrthwynebiad.  

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

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

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

diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau. 
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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 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 B22 DYLUNIAD ADEILADAU  Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy sicrhau fod 

cynigion yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu i ddiogelu nodweddion a 

chymeriad cydnabyddedig y dirwedd a’r amgylchedd lleol.  

 

POLISI B23 MWYNDERAU Diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol drwy sicrhau bod rhaid 

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

cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol. 

 

POLISI B25 DEUNYDDIAU ADEILADU Gwarchod cymeriad gweledol trwy sicrhau fod 

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

ardal leol. 

 

POLISI B27 CYNLLUNIAU TIRLUNIO Sicrhau fod cynigion a ganiateir yn ymgorffori 

tirlunio meddal/caled o safon uchel sy’n briodol ar gyfer y safle ac sy’n ystyried cyfres o 

ffactorau sy’n anelu i osgoi niwed i nodweddion cydnabyddedig. 

 

POLISI 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 CH30 - MYNEDIAD I BAWB Gwrthod cynigion ar gyfer unedau 

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

dangos y rhoddwyd ystyriaeth lawn i ddarparu mynediad priodol i’r ystod ehangaf posib o 

unigolion. 

 

POLISI CH33 - DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD Caniateir cynigion datblygu 

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

safon y rhwydwaith ffyrdd presennol a mesurau tawelu traffig. 

 

POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT Gwrthodir cynigion am 

ddatblygiadau newydd, ehangu datblygiadau presennol neu newid defnydd os na ddarperir lle 

i barcio cerbydau oddi ar y stryd yn unol â chanllawiau parcio cyfredol y Cyngor, gan roi 

ystyriaeth i hygyrchedd gwasanaeth cludiant cyhoeddus, y gallu i gerdded a beicio o safle a 

phellter y safle at faes parcio cyhoeddus. 

 

POLISI CH37 CYFLEUSTERAU ADDYSGOL, IECHYD A CHYMUNEDOL Caniateir 

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

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

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

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

 

POLISI D5 ANGHENION LLEOLI ARBENNIG Mewn achosion eithriadol caniatáu lleoli 

datblygiadau diwydiannol/busnes ar safleoedd heb eu dynodi neu nas diogelwyd ar gyfer 
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busnes/diwydiant os oes ‘anghenion lleoli arbennig’ gwirioneddol nad ellir eu diwallu ar 

Safle Cyflogaeth Safon Uchel neu Safle Diwydiannol. 

 

POLISI D7 GWEITHDAI GWLEDIG NEU UNEDAU DIWYDIANNOL/BUSNES 

GRADDFA FACH Y TU ALLAN I FFINIAU DATBLYGU Caniatáu cynigion os gellir 

dangos mai safle’r datblygiad yw’r lleoliad mwyaf addas i gyflawni’r angen a chydymffurfio 

gyda meini prawf yn ymwneud gyda defnyddio adeiladau presennol, lleoliad y safle, graddfa, 

math a dyluniad y datblygiad a dim angen am dy newydd i wasanaethu’r datblygiad. 

 

POLISI D8 EHANGU MENTRAU PRESENNOL Caniatau cynigion i 

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

gellir cydymffurfio gyda meini prawf penodol yn ymwneud gydag addasrwydd y defnydd 

presennol o safbwynt yr ardal o’i amgylch a defnyddiau cyfagos a’i berthynas a’r gwaith 

presennol. 

 

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 erial 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 D30 MANWERTHU YNG NGHEFN GWLAD Caniatáu cynigion am siopau bach tu 

allan i ffiniau datblygu os yw’n elfen israddol i fusnes presennol ac os gellir cydymffurfio 

gyda meini prawf yn ymwneud gydag effaith ar siop bentref cyfagos ac ar fwynderau neu 

gymeriad yr ardal yn ogystal ag argaeledd adeilad presennol. 

 

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

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

o bryd ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

Polisi Cynllunio Cymru (2016)   

Nodyn Cyngor Technegol 4: Manwerthu a Chanol Trefi (1996) 

Nodyn Cyngor Technegol 6: Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy 

 (2010)  

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio (2009)  

Nodyn Cyngor Technegol 13: Twristiaeth (1997)  

Nodyn Cyngor Technegol 18: Trafnidiaeth (2007)  

Nodyn Cyngor Technegol 23: Datblygu Economaidd (2014)  

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

3.1 C15/0409/42/LL Adeiladu adeilad newydd i gynhyrchu hufen ia, siop/caffi hufen ia a 

chynnyrch lleol, adnodd addysgiadol, newidiadau i fynedfa, gwaith allanol 

cysylltiedig â mynedfa amaethyddol newydd: Gwrthod 1 Medi 2016 

 

3.2 Y14/002992 Ymholiad cyffredinol cyn cyflwyno cais yn holi am y posibiliad o godi 

adeilad parlwr hufen ia/siop ar dir fferm Bryn Rhydd, Edern. Ni chyflwynwyd 

unrhyw gynlluniau fel rhan o’r ymholiad dim ond cyfeirio at y cae yn ei 

berchnogaeth. Cadarnhau bod y safle tu allan i ffin felly nid yw’n cydymffurfio a 

pholisi manwerthu yng nghefn gwlad.  
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4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Heb eu derbyn.  

 

Uned Drafnidiaeth: Cyfeiriaf at y cais uchod a chadarnhaf nad oes gennyf 

wrthwynebiad i'r bwriad. Argymhellaf fod y fynedfa 

amaethyddol yn cael ei ddarparu yn unol â 'standard detail' y 

Cyngor. Argymhellaf amodau / nodiadau safonol parthed 

darparu'r parcio, adwy'r siop a'r adwy amaethyddol. 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: Heb eu derbyn. 

 

Uned Bioamrywiaeth: Diolch am ymgynghori â’r Uned Bioamrywiaeth ynglŷn â’r 

cais uchod. Mae’r cae yn dir amaethyddol wedi ei wella ac 

felly nid yw yn gynefin o werth bioamrywiaeth uchel. Serch 

hynny, mae’r cloddiau o amgylch y cae o werth 

bioamrywiaeth uchel. Mae cloddiau yn un o gynlluniau 

gweithredu bioamrywiaeth Gwynedd i geisio gwarchod a 

gwella bioamrywiaeth Gwynedd. Maent hefyd yn 

nodweddion tirlun o bwysigrwydd ym Mhen Llyn. Mae’r 

safle hwn o fewn 400m i’r AHNE. Argymhellir bod 

cynlluniau diwygiedig yn cael eu cyflwyno i ddangos y bydd 

y safle’n cael ei amgylchynu gan gloddiau i wneud yn iawn 

am y clawdd a gollir wrth y briffordd, ac amgaeir cynllun o 

sut y dylid adeiladu’r clawdd. Argymell amod bod y clawdd 

yn cael ei gwblhau o fewn blwyddyn i foddhad y swyddog 

bioamrywiaeth. 

 

Dŵr Cymru: Awgrymu amodau Dwr safonol a’u cynghori i gysylltu yn 

uniongyrchol gyda Dŵr Cymru. 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben a derbyniwyd 

gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 Trafnidiaeth a diogelwch ffyrdd: 

- Cynnydd mewn traffig 

- Mynedfa i’r datblygiad gyferbyn a mynedfa tai 

preswyl 

- Gyrwyr yn mynd dros y cyfyngiad cyflymder 30 

m.y.a. 

- Cwestiynu os yw’r ddarpariaeth parcio yn ddigonol 

- Parcio ar ymyl y ffordd 

- Ffordd brysur yn yr haf 

 

Derbyniwyd hefyd gohebiaeth yn cefnogi’r bwriad. 

 

5. Cefndir 

 

5.1 Mae’r ymgeisydd yn ffermwr llaeth ar fferm Bryn Rhydd, sy’n fferm ystâd Cefn 

Amlwch, sydd gerllaw safle’r cais. Mae’r ymgeisydd wedi ehangu ei fenter i sefydlu 

busnes cynhyrchu Hufen Ia ‘Glasu’ gan ddefnyddio cynnyrch ei fferm. Y bwriad yw 

codi adeilad pwrpasol i gynhyrchu’r hufen ia o fewn cyrraedd hwylus i’r fferm a 
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hynny ar dir o fewn perchnogaeth yr ymgeisydd ac nid ar dir yr ystâd. Byddai’r 

adeilad hefyd yn cynnwys siop/caffi i werthu’r hufen ia a chynnyrch lleol. Bwriedir 

hefyd defnyddio’r adeilad fel adnodd addysgiadol gan wahodd ysgolion i weld sut 

mae hufen ia’n cael ei gynhyrchu ac adnodd i dwristiaid. Ystyrir felly'r bwriad yn 

gymysgedd o ddefnydd A1 (manwerthu) A3 (darpariaeth bwyd a diod) ac 

B1(diwydiant ysgafn).    

 

6.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

6.1  Mae polisi C1 CDUG yn datgan mai tir o fewn ffiniau datblygu trefi a phentrefi ac o 

fewn ffurf ddatblygedig pentrefi gwledig fydd y prif ffocws ar gyfer datblygiadau 

newydd a bydd adeiladau, strwythurau a chyfleusterau atodol newydd yng nghefn 

gwlad (h.y. tu allan i ffiniau datblygu a thu allan i ffurf ddatblygedig pentrefi 

gwledig) yn cael eu gwrthod ar wahân i ddatblygiad sy’n cael ei ganiatáu gan bolisi 

arall yn y Cynllun. Mae’r safle dan sylw oddeutu 225m tu allan i ffin datblygu pentref 

Edern, sef pellter o ddau gae i ffwrdd, felly caiff y safle ei ystyried yn safle cefn 

gwlad.   

 

6.2 Gan fod y safle yng nghefn gwlad ble ceir rheolaeth lem yn erbyn creu datblygiad 

newydd, rhaid asesu os oes anghenion lleoli arbennig yn bodoli yma i gyfiawnhau 

datblygiad. Mae polisi D5 yn datgan mai dim ond mewn achosion eithriadol y 

caniateir lleoli datblygiadau diwydiannol neu fusnes ar safleoedd heb eu dynodi neu 

na ddiogelwyd ar gyfer busnes/diwydiant os oes gan y busnes anghenion lleoli 

arbennig gwirioneddol na ellir eu diwallu ar safle cyflogaeth addas. Diffinnir 

anghenion lleoli arbennig fel busnesau a diwydiannau y mae’n rhaid eu lleoli ger 

ffynhonnell deunydd craidd (e.e. melin goed) neu sydd angen cyflenwad cyson o 

adnoddau naturiol er mwyn cynnal eu gweithgarwch (e.e. dwr afon neu ddŵr mor). 

Yn natganiad yr asiant dadleuir bod gan y busnes/diwydiant anghenion lleoli arbennig 

gan fod y busnes angen cael ei leoli ger y ffynhonnell graidd, sef y fferm laeth. 

Dadleuir y byddai’r safle yn lleihau costau cynhyrchu, lleihau milltiroedd bwyd, y 

byddai’n creu cyfleon gyflogaeth lleol a hyfywdra i’r economi wledig ac hefyd yn 

hygyrch i’r briffordd. Ategir na fyddai darparu busnes cymysg o’r fath yn  yng 

nghanol safle diwydiannol yn addas i’r busnes nac o fudd i’r busnes. ] 

 

6.3 Er gwaetha’r dadleuon bod y datblygiad yn cydymffurfio â pholisi D5 y CDU ac na 

ellir ei fodloni ar safle diwydiannol dynodedig presennol, ni ystyrir bod   dymuniad yr 

ymgeisydd i leoli’r busnes ar dir o fewn ei berchnogaeth mewn cyrraedd hwylus i’r 

fferm, yn ddigon i gyfiawnhau’r lleoliad. Nod y polisi yw ymwneud yn unig â 

defnyddiau y mae angen eu lleoli’n agos at ffynhonnell deunyddiau crai neu sydd 

angen cyflenwad cyson o adnoddau naturiol.  Mewn gwirionedd dylai’r busnes gael 

ei sefydlu un ai yn agos i’r adeiladau fferm neu o fewn ystâd ddiwydiannol bwrpasol 

neu ar safle sy’n cwrdd gyda pholisi D7 isod. Nid yw’r Cyngor wedi eu hargyhoeddi 

fod gwir angen  sefydlu busnes cymysg o’r fath ar safle’r cais heb anghenion lleoli 

arbennig nac amgylchiadau eithriadol i gyfiawnhau caniatáu’r cais yng nghefn gwlad. 

Ystyrir felly’n groes i bolisi D5 CDUG. 

 

6.4 Caiff cynigion ar gyfer unedau bach ar raddfa fechan eu caniatáu dan Bolisi D7 CDU 

os gellir dangos bod y safle arfaethedig yn y lleoliad mwyaf addas i wireddu’r angen 

ac os gellir bodloni’r holl feini prawf. Mae’r polisi yn ffafrio ail ddefnyddio adeiladau 

presennol, ond caniateir eithriadau pan nad oes adeiladau presennol ar gael, ond rhaid 

bod y safle’n ffisegol gysylltiedig â ffin ddatblygu bresennol, yn ffinio ar grŵp o 

adeiladau presennol neu yn safle a ddatblygwyd o’r blaen. Ystyrir y byddai adeiladu 

adeilad o’r fath a’r safle’r cais yn creu datblygiad datgymalog ac ynysig ar yr ochr 
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gorllewinol o’r ffordd sirol, ble ceir bwlch o ddau gae rhwng y safle a’r byngalo 

agosaf ble terfynir y ffin datblygu. Nid yw’r safle felly yn ffisegol gysylltiedig â’r ffin 

bresennol, ac nid yw’n ffinio a grŵp o adeiladau presennol. Mae’r asiant yn datgan 

mai prif ystyriaeth polisi D7 yw i greu gweithdai gwledig/unedau diwydiannol/busnes 

ar raddfa fach er mwyn sicrhau cynaliadwyedd economi wledig a chreu amrywiaeth o 

gyfleoedd gyflogaeth ym meysydd masnach, diwydiant, twristiaeth a hamdden. Tra 

bod y polisi yn bositif; mae hefyd yn cynnig meini prawf ac mae’n datgan fod rhaid 

cydymffurfio gyda nhw i gyd. Fel y sonnir uchod, nid yw’r safle yn defnyddio 

adeilad presennol, nid yw’r safle yn ffisegol gysylltiedig â ffin ddatblygu, nid yw yn 

agos at grŵp o adeiladau  presennol ac nid yw’n safle a ddefnyddiwyd o’r blaen. 

Mae’r bwriad yn methu o ran polisi D7 felly. Mae pryderon hefyd am raddfa’r 

adeilad a'r mesurau tirlunio sy’n cael ei gynnig, er gwaethaf y mesurau tirlunio 

ychwanegol sydd wedi eu cynnig yn sgil y cais gerbron. Nid yw’r bwriad felly yn 

cwrdd â gofynion polisi D7 CDUG. 

 

6.5 Mae polisi D8 yn cymeradwyo cynigion i ehangu/ ymestyn mentrau presennol os 

yw’r datblygiad wedi ei leoli o fewn y datblygiad presennol neu yn ffinio ag ef. Er 

bod y fenter ar dir fferm yr ymgeisydd, mae’r tŷ fferm a’r adeiladau cysylltiedig 

oddeutu 850m i’r de o safle’r cais. Mae safle’r bwriad ar wahân o’r fenter fferm 

bresennol ac felly yn groes i feini prawf y polisi D8 CDUG. Mae asiant y cais yn ei 

ddatganiad yn crybwyll fod y bwriad yn cyfateb i fwyafrif o’r meini prawf a restrir yn 

y polisi; gan gynnwys cadarnhau nad yw’r bwriad yn ymwneud a defnydd presennol 

sy’n achosi niwed; fod y cynnig yn rhan o’r datblygiad (uned fferm) bresennol ac 

mae’r union leoliad yn ffinio a thir y fferm; fod y cynnig yn ategol i’r gwaith 

presennol; na fydd y datblygiad yn achosi difrod arwyddocaol i fwynderau, 

amgylchedd a’r rhwydwaith ffyrdd, a bod y dyluniad yn awr yn cynnwys rhagor o 

waith tirlunio. 

 

6.6 Ai’r asiant ymlaen i ddatgan fod barn y swyddog yn yr adroddiad i’r cais blaenorol yn 

ffordd gul o edrych ar y sefyllfa ac yn mynd a geiriad y polisi i’r eithaf. Mae’r 

Awdurdod Cynllunio Lleol yn cadw at ei asesiad gwreiddiol, ac nad yw’r bwriad 

gerbron yn gyfystyr ac ehangiad addas o’r busnes gan fod safle’r bwriad wedi ei leoli 

ar wahân i’r adeiladau fferm bresennol (sef y fenter bresennol).  Mae cadw 

adeiladau’r fenter at eu gilydd yn hanfodol o fewn sefyllfa cefn gwlad fel hyn, ac yn 

sail cadarn i egwyddor polisi D8. Mae’r Awdurdod Cynllunio Lleol yn parhau i fod 

o’r farn fod y bwriad yn groes i bolisi D8 felly. 

 

6.7 Polisi D30 sy’n ymwneud a datblygiadau manwerthu yng nghefn gwlad, ac mae’n 

datgan y gellir caniatáu cynigion am siopau bach tu allan i ffiniau datblygu os gellir 

cydymffurfio a’r holl feini prawf canlynol: 

 

1. Bod y siop yn elfen israddol o fusnes presennol ar y safle; 

2. Na fyddai’r siop yn achosi difrod sylweddol i siop bentref cyfagos; 

3. Y rhoddwyd blaenoriaeth i wneud defnydd o adeilad priodol presennol; 

4. Na fydd y defnydd newydd yn niweidio mwynderau trigolion cyfagos neu 

gymeriad yr ardal yn sylweddol. 

 

6.8 Nid yw’r gweithgarwch arfaethedig yn cymryd lle ar safle’r cais presennol, felly nid 

yw’n elfen israddol o fusnes ar y safle penodol hwn. Byddai hwn yn ddatblygiad 

gwbl newydd ar dir agored yn y pentref, gyferbyn a thai preswyl, ble byddai potensial 

i’r gweithgarwch amharu ar fwynderau trigolion cyfagos a chael effaith cyffredinol ar 

gymeriad yr ardal oherwydd ei leoliad datgymalog. Ni ystyrir fod y bwriad yn 

cydymffurfio a pholisi D30 o’r CDUG. Mae asiant y cais wedi ffurfio dadl sy’n 
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ymwneud a chadarnhau y byddai’r siop yn rhan annatod o’r busnes ac ni welir  

byddai’r siop yn fygythiad i siop y pentref, gan fyddai’r nwyddau yn cael eu hanelu i 

fod yn wahanol. Nid oes sicrwydd, wedi derbyn unrhyw ganiatâd, beth fydd yn cael 

eu gwerthu yn y siop; a phetai’r siop wedi ei leoli ble mae’r adeiladau fferm 

presennol (sef y busnes presennol) yna byddai modd sicrhau ei fod yn rhan ffisegol 

annatod o’r busnes presennol, ac oherwydd ei leoliad byddai wedyn yn llawer llai 

tebygol o achosi difrod sylweddol i siop bentref cyfagos. 

 

6.9 O ganlyniad i leoliad y bwriad gerbron felly, mae’r Awdurdod Cynllunio Lleol yn 

parhau o ystyried y bwriad yn groes i ofynion polisi D30. 

 

6.10 Nodi fod y Datganiad Dylunio a Mynediad yn awgrymu fod y bwriad yn mynd i 

ddarparu cyfleuster addysgol ac atyniad twristiaeth newydd i’r ardal, ac mae 

datganiad diweddaraf yr asiant yn ategu fod y bwriad yn atyniad twristiaeth i’r ardal. 

Mae gofyniad polisïau CH37 (cyfleuster addysgol) a D13 (atyniad a chyfleusterau) yn 

debyg o ran y meini prawf gan eu bod yn cymeradwyo cynigion i ddatblygu os ydynt 

o fewn ffiniau datblygu, neu ble nad yw hynny’n bosib rhaid ail ddefnyddio adeiladau 

presennol neu safle a ddatblygwyd o’r blaen wrth ymyl ffin sy’n ffurfio rhan o 

weithgarwch presennol. Fel sydd eisoes wedi ei nodi uchod, nid yw’r ofynnol i’r 

gweithgarwch sy’n cael ei gynnig i gael ei gyfyngu i’r lleoliad penodol hwn. Safle tir 

gwyrdd amaethyddol ydyw, felly ni fyddai’n cydymffurfio a gofynion y polisïau, ac 

ni ymddengys bod unrhyw ystyriaeth wedi ei roddi i geisio darganfod adeilad/safle tir 

brown addas o fewn ffin y pentref neu mewn safle gwahanol. Mae datganiad yr asiant 

yn cadarnhau fod y busnes wedi agor siop ym Mhwllheli yn ddiweddar; ac felly gellir 

dadlau fod yr elfen yma yn diwallu’r elfen siop/caffi sydd wedi ei gynnwys yn y 

bwriad yma; a bod hyn yn fodd o hybu twristiaeth ac i ddarparu cyfleuster addysgol. 

Mae asiant y cais hefyd yn dadlau nad yw’r bwriad yn ei ffurf bresennol yn addas ar 

gyfer lleoliad mewn stad ddiwydiannol, oherwydd y defnyddiau cymysg o fewn y 

bwriad  (A1, A3 a B1). 

 

6.11 Er gwaethaf dadleuon asiant y cais, ac am y rhesymau a nodir uchod, mae’r 

Awdurdod Cynllunio Lleol yn parhau i ystyried fod y bwriad yn groes i ofynion 

polisi CH37 a D13 o’r CDUG. 

 

6.12 Er gwaethaf datganiad yr asiant felly, mae’r Awdurdod Cynllunio Lleol yn parhau o’r 

farn nad oes tystiolaeth ddigonol wedi ei gyflwyno sy’n dangos fod ystyriaeth lawn 

wedi’i roi i safleoedd eraill o fewn ffin ddatblygu, na phrawf na ellid defnyddio uned 

ddiwydiannol pwrpasol bresennol ar gyfer ei anghenion cynhyrchu. Mae’r asiant yn 

ceisio dadlau na fyddai lleoliad o fewn stad ddiwydiannol yn addas ar gyfer y 

defnydd cymysg sy’n destun y cais yma; ond ystyrir y  byddai defnyddiau A1 ac A3 

atodol i ddefnydd B1 yn addas o fewn stad ddiwydiannol; ac mai lleoliad fel hyn 

byddai orau. Nid yw dyhead yr ymgeisydd i leoli’r busnes ar ei dir ei hun yn 

gyfiawnhad, ac yn sicr nid oes tystiolaeth bod unrhyw anghenion lleoli arbennig yn 

ymwneud a’r siop/man cynhyrchu hufen ia na ellir ei fodloni o fewn ffin ddatblygu 

neu ar safle cyflogaeth diwydiannol presennol yn yr ardal. Nid yw’r cynnig felly i 

godi adeilad busnes cymysg o’r fath ar dir gwyrdd yn cydymffurfio ac egwyddorion 

lleoli busnesau polisïau C1, CH37, D5, D7, D8, D13 na D30 o CDUG Gwynedd. 

 

Mwynderau gweledol 

6.13 Cae amaethyddol agored yw’r safle’n bresennol gyda chloddiau gwyrdd a ffiniau. 

Mae’r DDA yn nodi fod yr adeilad wedi ei ddylunio ar ffurf hir sgwâr er mwyn 

ymddangos fel adeilad fferm draddodiadol a bwriedir gorffen yr adeilad gyda 

dolennau bocs proffil lliw llwyd ar y to. O ran dyluniad a maint byddai’r adeilad yn 

addas i ddefnydd o’r fath, serch hynny nid yw lleoliad y bwriad yn addas. Byddai 
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pryder hefyd am effaith weledol o golli clawdd derfyn uchel bresennol, er bod y 

cynllun tirweddu erbyn hyn wedi ei wella, ni ystyrir ei fod yn digolledu colli’r clawdd 

a darparu’r datblygiad yn y lleoliad yma. Credir y byddai adeiladu adeilad newydd 

mewn lleoliad ynysig a datgymalog o’r fath yn cael effaith andwyol ar ffurf a 

chymeriad y pentref a’r dirwedd, sydd wedi ei ddynodi’n Ardal Gwarchod y 

Dirwedd. Mae golygfeydd agored a di-rwystr yn bresennol dros y caeau i gyfeiriad 

arfordir yr AHNE a chredir y byddai’r bwriad yn sefyll allan fel nodwedd weledol 

anghyffredin yn y lleoliad hwn. Byddai’r gosodiad arfaethedig yn anghyson ac yn 

ffurfio perthynas ar wahân a’r patrwm datblygiad presennol, ac nid yw’n parchu na 

chynnig unrhyw ddilyniant. Mae’r asiant wedi ceisio dadlau fod y safle union gerllaw 

tai presennol, ac felly nad yw’r safle yn ynysig o gwbl. Mewn gwirionedd, mae’r 

safle wedi ei leoli ar ei ben ei hun ac oddeutu 850m i ffwrdd o adeiladau’r fferm 

bresennol, a thros 200m i ffwrdd o’r adeilad agosaf ar yr un ochr i’r ffordd a safle’r 

cais. Nid yw lleoliad tai presennol gyferbyn a’r ffordd yma yn ddigonol i leddfu 

edrychiad gweledol y bwriad yn yr achos yma ac fe ystyrir fod y ffordd sy’n arwain 

drwy’r pentref yn creu ffin ffisegol bendant rhwng y tai a safle’r cais sydd gyferbyn 

iddynt. Ystyrir felly fod y bwriad yn groes i ofynion polisïau B10 a B22 o’r CDUG. 

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

6.14 Tir gwyrdd agored yw safle’r cais ond ceir clwstwr o bedwar tŷ gyferbyn a’r ffordd 

sirol. Derbyniwyd 3 gwrthwynebiad i’r cais yn datgan pryder am y bwriad ar sail 

pryderon am ddiogelwch ffyrdd a pharcio. Ystyrir y byddai gweithgarwch busnes o’r 

safle yn debygol o beri aflonyddwch i’r preswylwyr cyfagos, sy’n bresennol yn 

wynebu cae gwyrdd agored, gyda natur defnydd cymysg y busnes yn creu llawer o 

fynd a dod ac yn ychwanegu at draffig y safle. Nid yw’r bwriad yn dangos cyswllt 

uniongyrchol ffisegol (h.y. trac) o’r adeiladau fferm bresennol (sef y busnes 

presennol) tua’r bwriad gerbron, ac felly mae’n ymddangos byddai’r holl draffig yn 

ymwneud a’r bwriad yma yn teithio drwy’r pentref ac i mewn drwy’r fynedfa 

gyferbyn a’r preswylwyr cyfagos. Petai trac yn rhedeg ar draws y caeau o’r adeiladau 

fferm presennol i safle’r cais; byddai hynny yn peri mwy o bryder o ran mwynderau 

gweledol o ganlyniad i’r pellter rhwng y ddau lecyn. 

 

6.15 Mae gan yr anheddau ffiniau terfyn uchel felly ni ragwelir effaith ar ei preifatrwydd, 

ond mae’n debygol y byddai’r busnes yn cael effaith niweidiol ar fwynhad o’u heiddo 

a’u mwynderau o ran symudiadau traffig i mewn ac allan o’r safle. 

 

Materion Bioamrywiaeth 
6.16 Derbyniwyd sylwadau’r Uned Bioamrywiaeth ar y cais. Er nad oedd unrhyw bryder 

am golli bioamrywiaeth ar y cae ei hun, datganwyd pryder am golli’r clawdd ffin gan 

ei fod o werth bioamrywiaeth uchel, heb anghofio nodwedd hanesyddol o werth 

gweledol. Mae’r Swyddog Bioamrywiaeth yn parhau i awgrymu y dylai clawdd 

newydd gael ei godi yn lle’r clawdd a fwriedir ei dynnu ger y lon, i ddigolledu’r 

bioamrywiaeth a gollir; er bod cynllun wedi ei gyflwyno sy’n dangos bwriad i osod 

cloddiau cyrsiau traddodiadol o amgylch y safle yn unol â sylwadau blaenorol y 

swyddog bioamrywiaeth. Gan nad yw’r Awdurdod Cynllunio Lleol yn cefnogi 

egwyddor y bwriad gerbron, ni aethpwyd at yr asiant i ofyn am gynllun diwygiedig 

sy’n gwbl foddhau gofynion y swyddog bioamrywiaeth yr yn achos yma; ac er hyn 

ystyrir petai bwriad i ganiatáu’r cais, gan fod yn ymddangos fod yr ymgeisydd yn 

fodlon i foddhau gofynion y swyddog bioamrywiaeth, er efallai nad yw ei gynllun 

tirweddi cyfredol yn gwbl lleddfu ei phryderon; y byddai gosod amod cynllunio i 

sicrhau hynny yn briodol yn yr achos yma. 
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Materion Ffyrdd 
6.17 Y bwriad yw addasu’r adwy amaethyddol bresennol i’r cae i wasanaethu’r busnes, 

fyddai’n golygu tynnu’r clawdd ffin bresennol yn llwyr i gael y lleiniau gwelededd 

addas. Bwriedir hefyd creu adwy amaethyddol newydd i weddill y cae ar yr ochr 

arall, yn agosach i’r man ble mae’r ffordd yn culhau. Nid yw’r Swyddog Priffyrdd yn 

gwrthwynebu’r bwriad ac erbyn hyn mae’r ffurflen gais a’r cynllun yn cadarnhau 8 

llecyn parcio sy’n ddigonol.  Er bod y Swyddog Priffyrdd yn fodlon a’r cynnig a bod 

y bwriad gyda’r amodau perthnasol yn bodloni gofynion  polisi CH33 a CH36, nid 

yw hyn yn goresgyn gweddill pryderon swyddogion a’r gwrthwynebiadau ynglŷn â’r 

bwriad. 

 

7. Casgliadau 

7.1 Wedi pwyso a mesur y bwriad yn erbyn y polisïau uchod, ynghyd ac ystyried y 

wybodaeth ychwanegol a gyflwynir gan yr asiant mewn ymateb i’r  hyn a wrthodwyd 

yn wreiddiol o dan C15/0409/42/LL,  ystyrir fod lleoliad a gosodiad yr adeilad 

arfaethedig yn parhau i fod yn groes i egwyddor polisïau'r CDU sy’n ymwneud gyda 

lleoli busnesau. Nid yw’r  ymgeisydd wedi cyflwyno tystiolaeth ddigonol i ddangos 

bod ystyriaeth ddigonol wedi ei roi i safleoedd eraill, nac asesiadau o unedau na 

safleoedd presennol y gellid eu defnyddio yn yr ardal. Nid oes anghenion lleoli 

arbennig na ellir cael eu bodloni ar safle cyflogaeth/diwydiannol presennol yn yr 

ardal. Nid yw’r buddion o ran twf economaidd, mentrau gwledig a chyflogaeth yn 

gorbwyso’r niwed sy’n debygol o gael ei achosi i gymeriad y dirwedd ac edrychiad yr 

ardal, a’r angen i sicrhau bod y datblygiad newydd wedi ei leoli mewn lle 

cynaliadwy. 

 

7.2 Er bod polisïau a gynhwysir o fewn y CDUG yn gyffredinol yn cefnogi ceisiadau ar 

gyfer busnesau bach cefn gwlad; mae’n ofynnol fod unrhyw gynnig yn cydymffurfio 

gyda meini prawf polisïau penodol, er mwyn sicrhau fod y safleoedd a gynhigir yn 

gwbl addas cyn y gellir eu caniatáu. Sail yr argymhelliad i wrthod y cais yma felly yw 

lleoliad anaddas o fewn y cefn gwlad a'i effaith weledol. Mae’r bwriad wedi ei leoli o 

fewn cae gwyrdd agored ble nad oes unrhyw ddatblygiad presennol. Mae polisïau’r 

CDUG yn sicrhau y dylai datblygu busnesau o fewn cefn gwlad fod yn atodol i 

ddefnydd presennol ac ar safleoedd sydd eisoes wedi eu datblygu ac sydd yn agos 

iawn i adeiladau presennol, er mwyn sicrhau gwarchod cefn gwlad agored. Ystyrir 

bod y cynnig yn groes i bolisïau’r CDUG ac felly nad oes dewis ond i argymell 

gwrthod y cais. 

 

8. Argymhelliad:  -  Gwrthod – rhesymau  

 

1. Nid oes anghenion lleoli eithriadol yn bodoli i gyfiawnhau lleoli uned 

manwerthu/diwydiannol/cyfleuster newydd ar safle cefn gwlad, sydd gryn bellter 

oddi wrth y fenter bresennol a ble na cheir cysylltiad ffisegol gyda ffin datblygu’r 

pentref. Ni chyflwynwyd tystiolaeth ddigonol gyda’r cais i ddangos pam na ellir 

lleoli’r datblygiad mewn safle addas arall neu o fewn adeilad presennol addas neu 

mewn uned ddiwydiannol bwrpasol. Ystyrir fod y bwriad yn groes i egwyddorion 

lleoli busnesau C1, CH37, D5, D7, D8, D30, D13 Cynllun Datblygu Unedol 

Gwynedd. 

 

2. Byddai’r adeilad, oherwydd ei leoliad, yn sefyll allan fel nodwedd weledol 

ddatgymalog ac ynysig ar gyrion y pentref ble ystyrir y byddai’n cael effaith andwyol 

annerbyniol ar ffurf a chymeriad y pentref sydd wedi ei ddynodi’n Ardal Gwarchod y 

Dirwedd. Ystyrir felly nad yw’r bwriad yn cydymffurfio a gofynion polisïau B10, 

B22 o Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd. 
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Cais Rhif: C16/1105/39/LL 

Dyddiad Cofrestru: 16/09/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanengan 

Ward: Abersoch 

 

Bwriad: ESTYNIAD I ADEILAD HAMDDEN ER MWYN YMESTYN SPA PRESENNOL GAN 

GYNNWYS YSTAFELLOEDD TRINIAETH, PYLLAU, LLE BWYTAU AC 

YSTAFELLOEDD NEWID  

Lleoliad: THE WARREN, ABERSOCH, PWLLHELI, GWYNEDD, LL537AA 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATAU GYDAG AMODAU   

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn yw hwn ar gyfer adeiladu estyniad i adeilad hamdden er mwyn ymestyn 

cyfleusterau spa presennol i ddarparu ystafelloedd triniaeth, pyllau, lle bwyta ac 

ystafelloedd newid. Byddai’r estyniad wedi ei leoli ar dalcen de gorllewinol yr 

adeilad presennol gyda rhan to fflat yn y canol yn cysylltu i’r adeilad presennol a rhan 

to ‘hip’ llechi ar y talcen. Byddai ôl troed yr estyniad yn mesur oddeutu 771m². 

Datgan y Datganiad Cynllunio gyda’r cais mai bwriad sydd yma i ail-fuddsoddi a 

gwella ansawdd ac amrediad cyfleusterau o fewn y gyrchfan i alluogi mwy o 

ddefnydd o’r cyfleuster tu allan i’r cyfnod gwyliau. Maent yn rhagweld mwy o 

wariant gan dwristiaid yn yr ardal gan atgyfnerthu cyflogaeth bresennol a chreu 17 o 

swyddi newydd (5 llawn amser a 12 rhan amser). 

 

1.2 Saif yr adeilad mewn lleoliad canolog o fewn y safle carafanau eang gyferbyn a’r 

maes parcio. Mae’r safle wedi ei leoli yng nghefn gwlad rhwng pentrefi Llanbedrog 

ac Abersoch. Gwasanaethir y safle gan ffordd sirol ddosbarth 1 yr A499 a rhed llwybr 

cyhoeddus rhif 93 Llanengan trwy’r safle. Mae’r holl safle wedi ei leoli o fewn Ardal 

o Harddwch Naturiol Eithriadol a Tirwedd Hanesyddol Gofrestredig Eithriadol Llyn.  

 

1.3 Cyflwynir y cais i’r Pwyllgor gan ei fod yn ymwneud a datblygiad masnachol dros 

500m².  

 

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 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 B12 GWARCHOD TIRWEDDAU, PARCIAU A GERDDI HANESYDDOL 

Gwarchod tirweddau, parciau a gerddi ddiddordeb hanesyddol arbennig yng 

Nghymru rhag datblygiadau a fyddai’n achosi niwed arwyddocaol i’w cymeriad, eu 

hedrychiad neu eu gosodiad. 

 

POLISI B22 DYLUNIAD ADEILADAU  Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy 

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

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

 

POLISI 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 CH30 MYNEDIAD I BAWB Gwrthod cynigion ar gyfer unedau 

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

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

ehangaf posib o unigolion. 

 

POLISI CH33 DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD Caniateir cynigion 

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

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

 

POLISI CH36 CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT Gwrthodir cynigion am 

ddatblygiadau newydd, 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 presennol, 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. 

 

POLISI D8 EHANGU MENTRAU PRESENNOL Caniatau cynigion i 

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

eraill os gellir cydymffurfio gyda meini prawf penodol yn ymwneud gydag 

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

cyfagos a’i berthynas a’r gwaith presennol.   
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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 erial 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 D17 UWCHRADDIO SAFLEOEDD UNEDAU SAFLEOEDD 

CARAFANAU GWYLIAU SEFYDLOG A SIALES GWYLIAU PRESENNOL 

Caniatau cynigion i uwchraddio safleoedd carafanau gwyliau sefydlog a siales 

gwyliau presennol trwy ddulliau penodol os gellir cydymffurfio gyda meini prawf yn 

ymwneud gyda gwella amrediad ac ansawdd llety a chyfleusterau; gwelliannau 

sylweddol a pharhaol i ddyluniad, gosodiad a gwedd y safle a’i le yn y dirwedd o’i 

amgylch; yn ogystal â chynyddu nifer o unedau. 

 

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

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

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

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

Polisi Cynllunio Cymru (2016) 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 12: Dylunio (2016) 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 13: Twristiaeth (1997) 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 18: Trafnidiaeth (2007) 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C16/0358/39/YM: Ymholiad cynllunio parthed uwchraddio’r cyfleusterau spa gydag 

estyniad. Cynnig tri opsiwn dyluniad gwahanol. Bwriad yn dderbyniol mewn 

egwyddor. Mae’r dyluniad ar y cais gerbron yn wahanol i’r hyn gynhigiwyd yn yr 

ymholiad. 

 

3.2 C01D/0136/39/LL Cais diwygiedig - adeiladu canolfan hamdden, a chae peldroed a 

diwygio amod rhif 5 ar ganiatâd rhif C00D/0276/39/LL er caniatáu deiliaid y Warren 

a meysydd eraill o fewn perchnogaeth yr ymgeisydd i ddefnyddio'r ganolfan hamdden 

Caniatáu 30 Ebrill 2001 

 

3.3 C01D/0054/39/LL Estyniad i bwll nofio presennol: Caniatáu 26 Mawrth 2001 

 

3.4 C00D/0276/39/LL Dymchwel adeilad presennol ac adeiladu canolfan hamdden a 

chae peldroed 5 bob ochr: Caniatáu 3 Hydref 2000 

 

4.          Ymgynghoriadau: 

 

Cyngor Cymuned/Tref:  Cefnogi  

 

Uned Drafnidiaeth: Cyfeiriaf at y cais uchod a dymunaf ddatgan na fwriad roi 

argymhelliad gan y tybir na fuasai’r datblygiad yn cael 

effaith andwyol ar unrhyw ffordd neu ffordd arfaethedig.  

 

Uned Cefn Gwlad a 

Mynediad: 

Nid oes gan y tîm Hawliau Tramwy unrhyw sylwadau i’w 

cynnig ar y cais hwn oherwydd nid yw’r datblygiad yn cael 

effaith uniongyrchol ar hawl tramwy.  
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Uned Gwarchod y Cyhoedd: Rhaid i’r datblygiad gydymffurfio a holl anghenion y 

ddeddfwriaeth ganlynol: 

 Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle ac ati 1974 

a’r rheoliadau perthnasol a wnaethpwyd oddi tan y 

ddeddf. 

 Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) 2006. 

 Deddf Diogelwch Bwyd 1990 

Cynghorir i’r ymgeisydd gysylltu â’r adran os yn 

llwyddiannus i drafod y materion ymhellach. 

 

Uned AHNE:  Y bwriad yw creu estyniad eithaf sylweddol i adeilad 

hamdden ar safle gwyliau Y Warren ger Abersoch. Bydd y 

datblygiad yn dwysau’r defnydd hamdden ond nid yw yn 

ymestyn terfynau'r safle.  

Oherwydd bod y safle eisoes wedi ei datblygu yn eithaf dwys 

ni chredir y bydd y datblygiad pellach hwn yn cael effaith 

arwyddocaol ar yr AHNE a bydd y tirlunio yn ychwanegu at 

fioamrywiaeth leol. 

 

Dŵr Cymru: Awgrymu bod amod yn cael ei osod bod Cynllun Draenio yn 

cael ei gyflwyno a’i gytuno gan yr Awdurdod Cynllunio 

Lleol cyn cychwyn y gwaith.  Sylwadau safonol. 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle. Nid oes trigolion cyfagos i’w 

hysbysu. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben a derbyniwyd 

gohebiaeth yn datgan:  

 Dim gwrthwynebiad tu fewn i’r safle. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae Polisi D8 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn ystyriaeth berthnasol pan yn 

trafod ceisiadau i Ehangu Mentrau Presennol. Datgan y polisi y cymeradwyir 

cynigion i ehangu/ymestyn/dwysau mentrau diwydiannol a busnesau presennol os 

gellir cydymffurfio a’r meini prawf perthnasol, sef:   

 

1. nad yw’r cynnig yn ymwneud â defnydd presennol sydd eisoes yn achosi 

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

cyfagos 

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

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

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

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

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

cynnwys mesurau tirlunio sensitif a mesurau addas i ymdrin â therfynau 

newydd y datblygiad. 
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5.2 Mae’r bwriad i ymestyn a chyfnewid cyfleusterau spa presennol yn ymddangos i 

gydymffurfio gyda’r holl feini prawf uchod, gan ei fod yr estyniad wedi ei gysylltu i’r 

adeilad presennol a’r defnydd yn ategol i weithrediad presennol y safle. Nid yw’r 

defnydd o fewn safle carafanau sefydlog eang a sefydledig yn achosi difrod i’r ardal 

gan ei fod wedi ei leoli mewn lleoliad canolog ac anymwthiol o fewn y gyrchfan. 

Cyflwynwyd hefyd gynllun tirlunio fel rhan o’r bwriad i leihau ei effaith weledol.  

 

5.3 Datgan Polisi D13 y cymeradwyir cynigion i ddatblygu Atyniadau a Chyfleusterau 

newydd neu wella safon cyfleusterau presennol os defnyddir adeiladau neu safleoedd 

presennol sydd â pherthynas agos ag adeiladau sy’n ffurfio rhan o glwstwr o 

gyfleusterau twristiaeth presennol. Yn yr achos yma byddai’r estyniad wedi ei 

gysylltu i glwstwr o adeilad hamdden presennol ac felly yn cydymffurfio a gofynion 

y polisi. 

 

5.4 Nod polisi D17 CDUG yw hybu gwelliannau ac uwchraddio safleoedd carafanau 

sefydlog a siales gwyliau presennol. Gan nad oes bwriad i ymestyn y safle na 

chynyddu niferoedd yn yr achos yma nid yw’r polisi yn neilltuol berthnasol, fodd 

bynnag mae’r ffaith bod y bwriad yn un i fuddsoddi yn helaeth mewn rhaglen o 

welliannau i uwchraddio ansawdd cyfleusterau’r safle yn cael ei annog. 

 

Mwynderau gweledol 
 

5.5 Sylweddolir bod maint a graddfa’r arwynebedd llawr (oddeutu 771m²) yn sylweddol, 

fodd bynnag credir fod y maint yn gymesur a chyfleusterau hamdden presennol y 

safle ac na fyddai’n or-ddatblygiad. Cyflwynwyd Datganiad Cynllunio gyda’r cais i 

egluro meddylfryd dros ddewis y dyluniad arfaethedig. Byddai’r estyniad wedi ei 

leoli ar dalcen de gorllewinol yr adeilad presennol gyda rhan to fflat yn y canol gydag 

ochrau to ‘mansard’ yn cysylltu i’r adeilad presennol. Prif nodwedd yr adeilad 

presennol yw talcendo  ‘hip’ llechi  serth ac mae’r estyniad arfaethedig yn ymgeisio i 

ddilyn yr un patrwm gyda rhan to ‘hip’ tebyg, ond is, ar ran talcen yr estyniad. Ystyrir 

bod graddfa, maint, ffurf a lleoliad yr estyniad arfaethedig yn dderbyniol a’r dyluniad 

yn gweddu a pharchu’r adeilad presennol. Gan mai golygfeydd lleol yn unig sydd o’r 

adeilad, oherwydd ei osodiad yn y tirlun, ni chredir y byddai’r bwriad yn cael effaith 

ar y dirwedd nac ar olygfeydd. Bwriedir defnyddio llechi fel gorffeniad y to a 

chymysgedd o rendr gwyn, paneli llechi a phren ar yr estyniad sydd yn cydweddu a’r 

adeilad presennol ac yn cyfateb i orffeniadau adeiladau eraill o fewn y gyrchfan 

wyliau. Credir fod y bwriad felly yn dderbyniol o agwedd polisïau dylunio B22, B24, 

B25 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd.     

 

5.6 Er bod y bwriad  wedi ei leoli o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ni ystyrir 

y byddai’r datblygiad yn achosi niwed arwyddocaol i’r dirwedd a’r arfordir nac yn 

groes i ofynion polisi B8 CDUG. Er gwaethaf maint yr adeiladau presennol, mae 

natur eu lleoliad o fewn tirffurf powlen ynghyd a’r tirlunio presennol yn golygu nad 

yw’r adeiladau yn sefyll allan yn y tirlun ac ni ystyrir y byddai’r estyniad yn amlwg 

ychwaith. Nid oes gan y Swyddog AHNE wrthwynebiad oherwydd bod y safle eisoes 

wedi ei datblygu yn eithaf dwys. Mae cynllun tirlunio derbyniol wedi ei gyflwyno i 

feddalu effaith weledol leol y datblygiad a nodir o’r ymweliad safle ac o’r wybodaeth 

yn y Datganiad Cynllunio bod buddsoddiad sylweddol o oddeutu £250,000 wedi ei 

wario ar dirlunio’r safle yn ddiweddar i wella gwedd y safle. Ar sail hyn ystyrir fod y 

bwriad yn bodloni gofynion polisi B8 AHNE a B27 Tirlunio CDUG ac na fyddai 

niwed sylweddol i dirlun yr AHNE. 
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5.7 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 

 

5.8 Gwasanaethir y safle gan fynedfa lydan safonol bresennol i ffordd sirol dosbarth 1 yr 

A499 sydd yn ddigonol i wasanaethu lefelau uchel o drafnidiaeth a cheir darpariaeth 

parcio eang presennol yn union gyfochrog a’r adeilad. Mae’r datganiad cynllunio 

gyda’r cais hefyd yn manylu bod y datblygiad wedi ei ddylunio i gynnwys 

mynedfeydd addas i bawb a chyfleusterau anabl penodol i’r cwsmeriaid. Ystyrir felly 

fod y bwriad yn dderbyniol o agwedd trafnidiaeth, parcio a mynediad i bawb ac yn 

unol â pholisïau CH30, CH33, CH36 CDUG.    

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Wedi pwyso a mesur y bwriad yn erbyn y polisïau a restrwyd uchod, ystyrir fod yr 

estyniad i’r cyfleusterau hamdden yn dderbyniol o agwedd polisïau ac felly yn 

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

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau – amodau  

 

1. 5 mlynedd 

2. Unol a’r Cynlluniau a chynllun tirlunio 

3. Llechi 

4. Gorffeniad 

5. Plannu yn y tymor plannu nesaf ar ôl cwblhau’r datblygiad 

6. Amod Dwr Cymru i gyflwyno Cynllun Draenio 
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Rhif:    8 
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Cais Rhif: C16/1154/41/LL 

Dyddiad Cofrestru: 20/09/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanystumdwy 

Ward: Llanystumdwy 

 

Bwriad: DYLUNIAD DIWYGIEDIG I'R HYN A WRTHODWYD O DAN C16/0705/41/LL I DROSI 

ADEILAD ALLANOL I DY FFORDDIADWY 4 LLOFFT 

Lleoliad: PENARTH FAWR, CHWILOG, PWLLHELI, GWYNEDD LL53 6PR 

 

 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  GWRTHOD  

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Dyma ail gyflwyniad o gais blaenorol a wrthodwyd sef cais llawn i drosi adeiladau 

allanol presennol o ddefnydd amaethyddol/storio i ddefnydd preswyl. 

 

1.2       Mae’r safle wedi ei leoli yng nghefn gwlad agored ac felly mae wedi ei leoli y tu allan 

i unrhyw ffin ddatblygu ddiffiniedig fel a ddangosir o fewn Cynllun Datblygu Unedol 

Gwynedd. Mae’n ffurfio rhan o glwstwr o adeiladau allanol presennol sydd ar un 

cyfnod yn debygol o fod yn gysylltiedig â ffermdy gerllaw. Mae ffordd gyhoeddus 

ddi-ddosbarth yn rhedeg heibio cefn y safle gyda nifer o goed aeddfed wedi eu lleoli 

ar wasgar o fewn y safle a gerllaw.  Mae’r adeiladau eu hunain yn gymysgedd o 

orffeniadau gyda’r hyn a nodir fel storfa/cwt malu/llofft yr yd yn adeiladau 

traddodiadol o garreg tra bod y storfeydd eraill o adeiladwaith bric mwy diweddar. 

 

1.3 Mae’r cynlluniau yn dangos bwriad i drosi rhan o’r adeiladau yn dy a fyddai’n 

cynnwys 4 ystafell wely, cegin/ystafell fwyta, lolfa ag ystafell ymolchi. Mae’r bwriad 

hefyd yn dangos y bydd rhan o’r adeilad presennol yn cael ei ddymchwel a’i ail godi, 

fe fydd y rhan yma yn allanol yn cael ei orffen gyda waliau o rendr llyfn a tho o 

ddalenni rhychiog. 

 

1.4        Mae’r cais wedi ei ddiwygio o’r cais blaenorol a wrthodwyd trwy ddileu'r modurdy a 

oedd i’w gynnwys o fewn rhan o’r adeilad a ddangoswyd i’w drosi. 

 

1.5        Cyflwynir y cais i’r Pwyllgor Cynllunio ar gais yr Aelod Lleol gan ei fod o’r farn fod 

yr adeilad yn addas i’w drosi yn dy fforddiadwy ar gyfer teulu ifanc lleol a bod 

prinder tai o’r fath yn yr ardal. 

 

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 
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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 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 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 C4 - ADDASU ADEILADAU I’W HAIL-DDEFNYDDIO - Cymeradwyir 

cynigion i addasu adeiladau i’w hailddefnyddio yn lle eu dymchwel os gellir 

cydymffurfio gyda meini prawf penodol sy’n ymwneud ag addasrwydd yr adeilad, 

ystyriaethau gweledol, dyluniad ac effaith ar fywiogrwydd trefi a phentrefi cyfagos.     

 

POLISI CH12 - TROSI ADEILADAU O FEWN PENTREFI GWLEDIG AC YNG 

NGHEFN GWLAD AGORED AR GYFER DEFNYDD PRESWYL - Caniatáu trosi 

adeilad i ddefnydd preswyl o fewn pentrefi gwledig a chefn gwlad os nad ellir sicrhau 

defnydd economaidd addas a gallu cwrdd â meini prawf sy’n ymwneud ag angen 

lleol, fforddiadwyedd, ardrawiad ar gymeriad yr ardal a meddiannaeth y tŷ. 

 

POLISI CH33 - DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD - Caniateir cynigion 

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

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

 

POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT - Gwrthodir cynigion 

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

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

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

gerdded a beicio o safle a phellter y safle at faes parcio cyhoeddus.  
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Yn ychwanegol i bolisïau’r Cynllun Unedol, rhoddir ystyriaeth lawn i Ganllawiau 

Cynllunio Atodol (CCA) mabwysiedig yr Awdurdod, sydd yn ystyriaethau materol a 

pherthnasol. Yn yr achos yma, credir fod y canlynol yn berthnasol: 

 

 Trosi adeiladau yng nghefn gwlad agored ac mewn pentrefi gwledig 

 Tai Fforddiadwy 

 

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

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

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

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru fersiwn 8 2016 

NCT 2: Cynllunio a thai fforddiadwy 

NCT 5: Cynllunio a chadwraeth natur 

NCT 12: Dylunio 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Cais C16/0705/41/LL – cais i drosi adeilad allanol yn dy fforddiadwy 4 llofft – 

gwrthodwyd        19.08.16 

 

Er gwybodaeth, bu i’r asiant gyflwyno cais am gyngor cyn cyflwyno’r cais cynllunio 

blaenorol, fe drafodir y mater yma ymhellach yn yr asesiad isod. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Cefnogi unwaith eto a datgan siom bod pobl leol yn cael eu 

gwrthod ar eu tir eu hunain yn defnyddio adeiladau sydd 

yna’n barod. 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad, cynigir yr un sylwadau a’r hyn a 

gyflwynwyd gyda’r cais blaenorol. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Sylwadau a chyngor fel yr hyn a gyflwynwyd gyda’r cais 

blaenorol sef sylw ynglŷn â’r arolwg ystlumod a chamau 

priodol fyddai ei angen i ddiogelu rhywogaethau wedi ei 

gwarchod gan gynnwys yr angen am drwydded. 

 

Dŵr Cymru: Cyngor safonol 

 

Uned Polisi Strategol Tai: Cadarnhad fod yr ymgeisydd wedi cael ei asesu gan Tai Teg. 

 

Tai Teg: Cadarnhad fod yr ymgeisydd wedi cael ei asesu ac yn 

gymwys ar gyfer tŷ fforddiadwy 

 

Uned Bioamrywiaeth: Awgrymir cynnwys amod fel y gwnaed gyda’r cais blaenorol 

i gynnal y datblygiad yn unol â chanfyddiadau’r arolwg 

ystlumod a’r mesurau lliniaru angenrheidiol. 

 

Uwch Swyddog Cadwraeth: Heb eu derbyn, er gwybodaeth, ni roddwyd unrhyw sylw ar y 

cais blaenorol 
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Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben, ni dderbyniwyd 

unrhyw ohebiaeth ar adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1  Mae nifer o bolisïau sy’n berthnasol wrth ystyried os yw’r bwriad penodol yma yn 

dderbyniol mewn egwyddor. Mae polisi C4 o Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn 

caniatáu ceisiadau i addasu adeiladau i’w hail-ddefnyddio yn ddarostyngedig i 

gydymffurfio gyda meini prawf sy’n cynnwys sicrhau fod yr adeilad fel y mae yn 

barhaol ac yn strwythurol gadarn a'i fod yn bosib i’w addasu heb waith ailadeiladu 

sylweddol; fod yr adeilad yn addas ar gyfer y defnydd arfaethedig; fod y dyluniad yn 

parchu strwythur, ffurf a chymeriad yr adeilad gwreiddiol a’r ardal o’i gwmpas; 

sicrhau na fydd unrhyw adeiladau neu waith allanol ychwanegol yn achosi niwed 

arwyddocaol i ansawdd gweledol a chymeriad yr ardal o’i gwmpas; ac na fydd y 

datblygiad yn arwain at wasgaru gweithgareddau ar raddfa a fyddai’n niweidio 

bywiogrwydd trefi a phentrefi. 

 

5.2 Mae’r adeiladau sy’n destun y cais yma yn adeiladau amaethyddol gwag sydd yn 

gymysgedd o garreg naturiol a bric, gyda tho pits llechi a tho dalenni rhychiog. Mae 

agoriadau traddodiadol a naturiol i'r adeiladau. Mae arolwg strwythurol wedi ei 

gyflwyno sydd yn cyfeirio at yr adeiladau fel unedau 1 – 5. Mae’r adroddiad yn 

cadarnhau fod angen peth gwaith cryfhau, cynnal a thrwsio gan gynnwys ail-adeiladu 

lleol lle bo’n berthnasol, ynghyd a chryfhau’r to ar gyfer y mwyafrif o’r adeiladau 

ond fod angen dymchwel unedau 4 a 5 yn gyfan gwbl oherwydd cyflwr gwael yr 

adeiladwaith. Ni fwriedir cynnwys ‘uned 5’ bellach fel rhan o’r cais diweddaraf yma 

fel ag yr oedd gyda’r cais blaenorol. Mae ‘uned 4’ yn parhau i ffurfio rhan o’r 

datblygiad ag yn  cynrychioli bron i draean o gyfanswm arwynebedd yr uned gyfan, 

gan fod yr adroddiad strwythurol yn cyfeirio at yr angen i ddymchwel yr adeilad yma, 

ni chredir fod y bwriad yn cydymffurfio yn llawn gyda gofynion y polisi o ran y gallu 

i drosi yr adeiladau heb orfod ymgymryd â gwaith ail-adeiladu sylweddol. 

 

5.3 O ganlyniad i’r uchod, ni ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio gyda gofynion polisi 

C4 o’r Cynllun Datblygu Unedol sy’n ymwneud ac ail-ddefnyddio adeiladau nac 

ychwaith yn cwrdd gyda gofynion y CCA ‘Trosi adeiladau yng nghefn gwlad agored 

ac mewn pentrefi gwledig’ gan nad yw cyflwr yr holl adeiladau sydd yn ffurfio’r cais 

yn addas i’w trosi ac mae’r adroddiad strwythurol sydd wedi ei gyflwyno gyda’r cais 

yn amlygu a chadarnhau hyn. 

 

5.4 Oherwydd lleoliad yr adeiladau yma yng nghefn gwlad agored, mae’r bwriad i’w 

drosi felly yn ddarostyngedig i bolisi CH12 o Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd. 

Mae’r polisi yn datgan: 

 

 ‘mewn pentrefi gwledig ac yng nghefn gwlad ni chaniateir trosi adeiladau ar gyfer 

defnydd preswyl heb allu profi yn gyntaf na ellir sicrhau defnydd economaidd addas 

ar gyfer yr adeilad...’ 

 

5.5 Dim ond os cydymffurfir gyda rhan gyntaf y polisi y gellir mynd ati i ystyried y 4 

maen prawf cysylltiedig. Mae’n rhaid sicrhau cydymffurfiaeth gyda’r holl ofynion 

yma er mwyn gallu cefnogi bwriad o’r fath ar sail y polisi hwn. Mae’r meini prawf 

penodol yma yn ymwneud a phrofi angen lleol cymunedol am dy fforddiadwy; 

sicrhau na fydd y bwriad yn arwain at greu nifer sylweddol o unedau preswyl 

Tud. 136



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 7/11/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 
newydd; na fydd yn arwain at golli adnodd neu wasanaeth cymunedol os nad oes 

tystiolaeth wedi ei chyflwyno i’r Cyngor fod yr eiddo wedi ei farchnata’r 

aflwyddiannus fel uned ar gyfer y defnydd perthnasol; bod trefniadau boddhaol ar 

gael i gyfyngu meddiannaeth y tŷ. 

 

5.6 Felly y pwynt cychwyn ar gyfer ystyried y polisi hwn yw’r frawddeg gychwynnol 

sydd yn sôn am sicrhau defnydd economaidd. Ni gyflwynwyd tystiolaeth ddigonol 

gan yr asiant am fethu sicrhau defnydd economaidd addas ar gyfer yr adeilad sy’n 

destun y cais er y cyngor cyn cyflwyno cais a roddwyd am yr angen i wneud hyn. 
Mae’r wybodaeth a gyflwynwyd gyda’r cais yn gyffredinol iawn heb dystiolaeth o 

unrhyw ymgais wirioneddol a wnaed i farchnata’r adeiladau ar gyfer defnydd 

economaidd addas. Nid oes unrhyw gyfeiriad at brisiau a chyfnod marchnata a 

wnaed. Mae’n deg nodi yma fod cyngor cyn cyflwyno’r cais blaenorol wedi ei roi i’r 

asiant mewn llythyr o dan ymholiad rhif Y16/000933 ac fod hyn wedi ei egluro 

ymhellach ar lafar mewn cyfarfod gyda’r asiant. Mae llythyr (dyddiedig Mai 12fed 

2016, sef bron i 2 fis cyn cyflwyno’r cais yn ffurfiol ) yn ymateb i’r ymholiad yn 

datgan yn glir yr angen i brofi na ellir sicrhau defnydd economaidd addas ar gyfer yr 

adeiladau cyn ystyried ei ddefnydd fel uned preswyl. Nodir hefyd fod cyngor tebyg 

wedi ei roi mewn ymholiad cynharach ar ffurf llythyr ffurfiol dyddiedig Awst 21ain 

2015. Credir felly fod cyfarwyddyd ac arweiniad clir wedi ei roi i’r asiant am yr 

angen i gydymffurfio gyda gofynion y polisi perthnasol yn arbennig felly yr angen i 

brofi yn glir nad oes modd sicrhau defnydd economaidd addas ar gyfer yr adeiladau 

cyn ystyried cais am dy preswyl parhaol. 

 

5.7 Gwelir pwysigrwydd yr ystyriaeth yma mewn achos tebyg ar safle Ty Coch, 

Glasinfryn. Cyflwynwyd apêl yn erbyn penderfyniad y Cyngor i wrthod y cais hwn 

(cyf. rhif APP/Q6810/A/12/2173297 ), mae’r Arolygydd Cynllunio yn datgan yn ei 

benderfyniad: 

 

 “Mae’r polisi (CH12) yn gofyn a ellir sicrhau na fyddai defnydd economaidd yn 

addas ar gyfer yr adeilad...Ni chafodd yr adeiladau eu marchnata i benderfynu a oes 

defnydd economaidd neu gyflogaeth iddynt ac yn niffyg marchnata o’r fath, rwyf yn 

dod i’r casgliad nad yw’r cynnig yn unol â’r gofyniad polisi i ddarparu prawf na ellir 

cael defnydd economaidd ar gyfer yr adeiladau”. Tynnwyd sylw at y penderfyniad 

apêl yma yn y llythyr i’r asiant dyddiedig Mai 12fed 2016 cyn cyflwyno’r cais 

cynllunio ffurfiol cyntaf. 

 

5.8 Er nad yw’r bwriad yn cwrdd â rhan cyntaf polisi CH12 sydd yn allweddol cyn 

ystyried y meini prawf ac nad oes rheidrwydd wedyn i asesu os yw’r bwriad yn unol 

gyda’r meini prawf eu hunain gan ei fod yn methu ar y prif ran, rhoddir sylw i’r 

wybodaeth sydd wedi ei dderbyn yng nghyd destun y meini prawf hyn o ran 

cyflawnrwydd. O safbwynt y maen prawf cyntaf, mae cadarnhad wedi ei dderbyn gan 

Tai Teg fod yr ymgeisydd wedi ei asesu fel bod mewn angen am eiddo fforddiadwy. 

Nid yw’n glir os yw asesiad Tai Teg yn cydnabod fod trosiad fel arfer yn llawer mwy 

costus na phrynu neu adeiladu tŷ. Yn yr un modd rhaid amlygu nad yw Tai Teg yn 

cymeradwyo y materion cynllunio dim ond y materion o fod mewn angen am dy 

fforddiadwy – felly nid ydynt mewn sefyllfa i roi barn ar addasrwydd y safle/trosiad 

gan mai mater polisi i’r Adran Gynllunio fyddai hyn. 

 

5.9 Beth sydd ddim yn cael ei gadarnhau na’i brofi mewn tystiolaeth ffurfiol yw'r angen 

am eiddo 4 ystafell wely. Ni chyflwynwyd unrhyw wybodaeth ynglŷn â sefyllfa'r 

ymgeisydd ar adeg y cais blaenorol ac os oedd angen wedi ei brofi ganddynt am 

eiddo 4 llofft o’r maint yma. Mae gwell cyfeiriad yn y cais presennol hwn at sefyllfa'r 

ymgeisydd o ran eu bod yn bâr priod gyda 2 o blant sydd yn byw mewn tŷ rhent 
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presennol yn Chwilog. Er bod angen cyffredinol wedi ei gadarnhau gan Tai Teg ni 

chredir eu bod yn llwyr gydymffurfio gyda’r maen prawf gan nad yw'r angen wedi ei 

brofi am dy 4 llofft o’r maint hwn. Er nad yw’r angen am eiddo 4 llofft wedi ei brofi 

mae’n bosib y gellir ystyried fod maint y tŷ un llawr sy’n destun y cais yn 

adlewyrchu maint tŷ un llawr fforddiadwy 4 llofft (CCA Tai Fforddiadwy) pe profir 

yr angen am dy 4 llofft (sef maint o 105m² fel sydd yn cael ei gyfeirio ato yn y CCA). 

 

5.10 Er eglurdeb unwaith eto, mae meini prawf polisi CH12 yn datgan: 

 

 1. bod angen lleol cymunedol am dy fforddiadwy wedi ei brofi; 

 2. na fydd y cynnig yn arwain at greu nifer sylweddol o unedau preswyl newydd a 

fyddai’n debygol o gael effaith niweidiol ar strwythur a chymeriad y pentref a/neu’r 

gymuned y mae’n rhan ohono; 

 3. na fydd y bwriad yn arwain at golli adnodd neu wasanaeth cymunedol os nad oes 

tystiolaeth gref, berthnasol wedi ei chyflwyno i’r Cyngor fod yr eiddo wedi ei 

farchnata’n aflwyddiannus fel uned ar gyfer y defnydd perthnasol am bris rhesymol a 

theg, ar werth neu ar rent, am gyfnod parhaol o 12 mis; 

 Bod trefniadau boddhaol ar gael i gyfyngu meddiannaeth y tŷ yn y lle cyntaf ac am 

byth i rai sydd ag angen lleol cymunedol am dŷ fforddiadwy. 

 

5.11 Gall y bwriad fod yn dderbyniol o agwedd maen prawf 1 a 2 ac o safbwynt y trydydd 

prawf sy’n datgan na fydd y bwriad yn arwain at golli adnodd neu wasanaeth 

cymunedol a bod angen cyflwyno tystiolaeth i brofi fod yr adeilad wedi ei farchnata 

ar gyfer defnydd perthnasol am gyfnod parhaol o 12 mis. Mae eglurhad y polisi yn 

ymhelaethu trwy ddatgan “Yn unol â chyngor y Cynulliad a chan fod datblygu’r 

economi a chynyddu cyflogaeth yn flaenoriaeth gan y Cyngor, ni chaniateir cynigion 

i drosi adeiladau gweledig at ddefnydd preswyl oni bai y gwnaethpwyd pob ymdrech 

i ddarganfod defnydd economaidd addas i’r adeilad i ddechrau...”  Mae paragraff 7 o 

CCA: ‘Trosi adeiladau yng nghefn gwlad ac mewn pentrefi gwledig’ hefyd yn datgan 

yr angen “...fod yna dystiolaeth gref yn cael ei gyflwyno i’r Cyngor yn profi fod yr 

eiddo wedi cael ei farchnata am bris rhesymol a theg, ar werth neu ar rent am gyfnod 

o 12 mis, sydd yn unol ag egwyddorion Polisi CH12 yn y Cynllun Datblygu Unedol”. 

Ni chredir fod y dystiolaeth a gyflwynwyd i’r Cyngor yn dangos fod yr adeiladau 

wedi eu marchnata yn aflwyddiannus fel unedau ar gyfer y defnydd perthnasol cyn 

ystyried eu trosi i ddefnydd preswyl. 

 

5.12 Pe byddai’r bwriad yn dderbyniol ymhob agwedd arall byddai gofyn rhwymo’r 

datblygiad i Gytundeb 106 ‘angen lleol cymunedol am dy fforddiadwy’. Gan fod y 

bwriad yn groes i nifer o bolisïau ni ofynnwyd i’r asiant/ymgeisydd gadarnhau’r 

agwedd yma. Yn ogystal, ac eto ond pe byddai’r cais yn dderbyniol ym mhob agwedd 

berthnasol, byddai gofyn i’r asiant/ymgeisydd gyflwyno pris marchnad agored 

tebygol yr eiddo gorffenedig er mwyn gallu gosod disgownt priodol ar y Cytundeb 

106 er mwyn sicrhau ei fforddiadwyedd yn hir-dymor. 

 

5.13 O ganlyniad i’r uchod ystyrir fod y bwriad yn methu cwrdd gyda gofynion sylfaenol 

polisi CH12 a holl ofynion polisi C4 ac felly nad yw’n dderbyniol mewn egwyddor.

  Fel sydd wedi ei nodi eisoes, fe amlygwyd y pryderon hyn i’r asiant pan 

gyflwynwyd cais am gyngor cyn cyflwyno cais. 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.14  Ni chredir fod y newidiadau a wneir i’r adeiladau yn gwbl annerbyniol o safbwynt 

mwynderau gweledol, er bod rhan yn cael ei ail godi o’r newydd mi fyddai o ran 

graddfa, edrychiad a gorffeniad yn gweddu gyda gweddill yr adeiladau. Er nad yw 

Tud. 138



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 7/11/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 
hyn yn ddigonol i oresgyn pryderon sylfaenol am y cais ni chredir ei fod yn tanseilio 

gofynion perthnasol polisïau B23 a B24 o safbwynt mwynderau gweledol. 

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

 

5.15  Fel y nodir ym mharagraff 5.2 uchod, ni chredir fod y bwriad yn gwbl annerbyniol o 

safbwynt ei gydymffurfiaeth gyda gofynion polisïau eraill. Er bod tŷ preswyl yn 

gymharol agos, ni chredir y byddai effaith niweidiol ar fwynderau’r eiddo yma i 

raddau annerbyniol, ac felly ni chredir y byddai’r agwedd yma yn gwbl groes i 

ofynion perthnasol polisi B23. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.17  Ni wrthwynebir y cais yma gan yr uned drafnidiaeth ar sail materion mynedfa a 

darpariaeth parcio, ni chredir felly fod yr agwedd yma o’r cais yn annerbyniol a’i fod 

felly yn cydymffurfio gyda gofynion polisïau CH33 a CH36. 

 

Materion bioamrywiaeth 

 

5.18  Amlygwyd pryderon cychwynnol am asesiad ystlumod a gyflwynwyd gyda’r cais 

blaenorol, o ganlyniad diweddarwyd yr arolwg ag ar sail y wybodaeth a gynhwyswyd 

yn yr arolwg diwygiedig ystyriwyd fod yr argymhellion a mesurau lliniaru yn 

dderbyniol. Ni dderbyniwyd sylwadau’r Uned Bioamrywiaeth ar adeg ysgrifennu’r 

adroddiad hwn ond pe byddai’r cais yn cael ei ganiatáu, mi fyddai’n briodol i 

gynnwys amod i sicrhau fod unrhyw ddatblygiad yn cael ei gynnal yn unol ag 

argymhellion yr arolwg diwygiedig ag ar sail hynny, credir y byddai’r agwedd yma 

yn dderbyniol ac yn cydymffurfio gyda gofynion polisïau A1, A3 a B20. 

 

Hanes cynllunio perthnasol 

 

5.19 Fe wnaed y penderfyniad i wrthod y cais blaenorol ar sail diffyg cydymffurfiaeth 

gyda pholisïau a chanllawiau perthnasol. Ni fu i’r asiant ofyn i drafod y gwrthodiad 

gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac ni welir fod yr ail gais yma wedi ymateb yn 

ddigonol i’r pryderon amlwg y cyfeiriwyd atynt ar y pryd gan gynnwys penderfyniad 

apêl ( Ty Coch ) i wrthod cais tebyg am drosi adeiladau yng nghefn gwlad i ddefnydd 

preswyl heb brofi yn gyntaf nad oedd defnydd economaidd addas wedi ei ystyried yn 

llawn. 

 

Unrhyw ystyriaethau eraill 

 

5.20  Fel sydd eisoes wedi ei nodi uchod, mae cyngor cynhwysfawr ffurfiol wedi ei roi i’r 

asiant cyn cyflwyno’r cais blaenorol gan swyddogion y Gwasanaeth Cynllunio sy’n 

datgan yn glir, yr angen i gyflwyno tystiolaeth gadarn parthed defnydd economaidd 

addas ar gyfer yr adeiladau cyn y gellir ystyried ei addasrwydd ar gyfer defnydd 

preswyl parhaol. Mae’r angen yma yn cael ei atgyfnerthu yn glir gan benderfyniad 

apêl Ty Coch fel sydd hefyd yn cael ei gyfeirio ato uchod. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 O ystyried yr uchod ac wedi ystyried yr holl faterion cynllunio perthnasol gan 

gynnwys polisiau a chanllawiau lleol a chenedlaethol, ni chredir fod y bwriad yma i 

drosi adeiladau allanol i dy breswyl yn dderbyniol yn yr achos yma ar sail y pwyntiau 

penodol fel y nodir yn yr asesiad uchod. 
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7. Argymhelliad: 

 

7.1 Gwrthod – rhesymau  

 

1. Ystyrir fod y bwriad yn groes i feini prawf 1 a 2 o bolisi C4 Cynllun Datblygu 

Unedol Gwynedd (2009) oherwydd bod yr adeilad wedi ei leoli yng nghefn gwlad ac 

na ystyrir fod rhan sylweddol ohono yn strwythurol gadarn ac y gellir ei addasu heb 

waith ail-adeiladu sylweddol ac felly nad yw yn adeilad addas ar gyfer ei ddefnydd 

arfaethedig. 

 

2. Nid oes tystiolaeth ddigonol wedi ei gyflwyno i brofi na ellir sicrhau defnydd 

economaidd addas ar gyfer yr adeilad ac felly ni  ystyrir fod y bwriad yn cwrdd gyda 

gofynion sylfaenol polisi CH12 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd a Chanllaw 

Cynllunio Atodol – Trosi adeiladau yng nghefn gwlad ac mewn pentrefi gwledig. 

 

3. Nid oes tystiolaeth ddigonol wedi ei gyflwyno i gyfiawnhau eiddo fforddiadwy 4 

llofft, ystyrir felly fod y bwriad yn methu a bodloni gofynion meini prawf polisi 

CH12 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd a Chanllaw Cynllunio Atodol - Trosi 

adeiladau yng nghefn gwlad ac mewn pentrefi gwledig. 

 

 

 

 

It is considered that the proposal is contrary to the requirements of criteria 1 and 2 of 

policy C4 of the Gwynedd Unitary Development Plan (2009) as the building is 

located in the countryside and that a substantial part of it is not considered 

structurally sound and capable of being adapted without major or complete 

reconstruction and therefore that the building is unsuitable for its proposed use. 

 

Insufficient evidence has been submitted to prove that no suitable economic use can 

be secured for the building and it is therefore considered that the proposal does not 

meet the fundamental requirements of policy CH12 of the Gwynedd Unitary 

Development Plan and the Supplementary Planning Guidance – Conversion of 

buildings in the open countryside and rural villages. 

 

Insufficient evidence has been submitted to justify a need for a 4 bedroomed 

affordable dwelling, it is therefore considered that the proposal does not meet the 

relevant requirements of policy CH12 of the Gwynedd Unitary Development Plan 

and the Supplementary Planning Guidance – Conversion of buildings in the open 

countryside and rural villages. 
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