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Yn bresennol:  Y Cynghorydd Anne Lloyd Jones – Cadeirydd 
   Y Cynghorydd Elwyn Edwards – Is-gadeirydd 
 
Y Cynghorwyr: Stephen Churchman (Eilydd), Endaf Cooke, Simon Glyn, Gwen Griffith,  Dyfrig 
Wynn Jones, Eric M. Jones,  Michael Sol Owen, John Pughe Roberts, Eirwyn Williams, a Hefin 
Williams.  
 
Eraill a wahoddwyd: Y Cynghorydd Gareth Thomas,  (Aelod lleol). 
 
Hefyd yn bresennol: Gareth Jones (Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio), Cara Owen (Rheolwr 
Rheolaeth Datblygu), Idwal Williams (Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu), Gareth Roberts 
(Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu Trafnidiaeth), Rhun ap Gareth (Uwch Gyfreithiwr) a Glynda 
O’Brien (Swyddog Cefnogi Aelodau). 
 
Ymddiheuriadau: Y Cynghorwyr June Marshall, Tudor Owen, Gruffydd Williams,  Aled Evans 
(Aelod Lleol), Sian Wyn Hughes (Eilydd) a’r Cynghorydd Gwen Griffith (ar gyfer yr Ymweliad 
Safle a gynhaliwyd cyn y prif gyfarfod).  
 
 
CYHOEDDIADAU’R CADEIRYDD 
 
(a) Cyfeiriodd y Cadeirydd at anhwylder diweddar y Cynghorydd Tudor Owen a dymunwyd 

gwellhad llwyr a buan iddo. 
(b) Y byddai’r Is-gadeirydd yn cymryd y Gadair yn Eitemau 5.1 a 5.3 ar y rhaglen oherwydd ei 

bod yn datgan buddiant ac y byddai’n gadael y Siambr yn ystod y trafodaethau ar yr 
eitemau hyn. 

(c) Y byddir yn newid trefn y rhaglen ac yn ymdrin ag Eitemau 5.6 yn gyntaf ac ymlaen i 
Eitemau 5.1 a 5.3 wedi hynny. 

 
1.   DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 

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

 Y Cynghorwyr Stephen Churchman, Anne Lloyd-Jones, Michael Sol Owen a John 
Wyn Williams yn eitemau 5.1 a 5.3 ar y rhaglen, (ceisiadau cynllunio rhifau 
C16/1021/08/LL; C16/0773/14/AM) oherwydd eu bod yn aelodau o Fwrdd Cartrefi 
Cymunedol Gwynedd 

 Y Cynghorydd Dyfrig Wynn Jones yn eitemau 5.4 a 5.5 (ceisiadau cynllunio rhifau 
C16/090/33/LL; C16/1239/41/LL) oherwydd bod teulu ei wraig yn cadw maes 
carafanau yn Pen Llŷn 

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

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

nodir: 
 

 Y Cynghorydd Gareth Thomas (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.1 ar y rhaglen (cais cynllunio rhif C16/1021/08/LL); 

 Y Cynghorydd Endaf Cooke (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 5.3 
ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/0773/14/AM); 
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 Y Cynghorydd Eric M. Jones, (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 5.8 
ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/1353/17/HT); 

 Y Cynghorydd John Wyn Williams, (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.9 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/1367/25/LL); 
 

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

 
2. COFNODION 
 

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod blaenorol o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 28 
Tachwedd 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 C16/1021/08/LL – Meysydd Llydain, Bryniau Hendre, Penrhyndeudraeth 
 

Oherwydd bod y Cadeirydd yn datgan diddordeb yn y cais hwn bu i’r Cynghorydd 
Elwyn Edwards, Is-gadeirydd y Pwyllgor, gymryd y gadair.   

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

(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi y gohirwyd y cais 
yng nghyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 28 Tachwedd 2016 er mwyn cynnal ymweliad 
safle a derbyn gwybodaeth bellach ynglyn gosodiad y tai a’r math yma o dai sydd eu 
hangen yn yr ardal.  ‘Roedd rhai o’r aelodau wedi ymweld â’r safle cyn y prif gyfarfod. 

 
‘Roedd y cais ar gyfer codi 9 tŷ newydd sydd yn cynnwys 3 tŷ marchnad agored a 6 tŷ 
fforddiadwy ynghyd â gwaith draenio, gwaith tirlunio a chreu mynedfeydd.  Tynnwyd sylw 
bod y cais wedi ei ddiwygio o’r cais gwreiddiol drwy ail-gynllunio trefniant mynedfeydd i’r 3 
tŷ marchnad agored. Fe wnaed y newidiadau i’r mynedfeydd o ganlyniad i drafodaethau 
gyda’r Uned Trafnidaeth sydd wedi awgrymu y dylid creu mwy o le parcio a throi o fewn 
safleoedd y tai. Byddai peth gwaith lledu yn cael ei gynnal ar hyd y ffordd ddi-ddosbarth 
gyfagos er mwyn hwyluso symudiadau cerbydol ar hyd y ffordd yma tra bydd palmant 
newydd yn cael ei ddarparu ar hyd blaen y tai marchnad agored.   
 
Cyfeiriwyd at y polisiau perthnasol a’r ymatebion i’r ymgynghoriadau cyhoeddus a oedd 
wedi eu nodi yn yr adroddiad, a hefyd ar y ffurflen sylwadau ychwanegol.  
 
Cadarnhawyd bod egwyddor y bwriad yn dderbyniol ar y safle ac nid oedd gan 
swyddogion wrthwynebiad o safbwynt effaith ar fwynderau gweledol na phreswyl.  O 
safbwynt materion trafnidiaeth a mynediad,  derbyniwyd nifer o wrthwynebiadau a 
phryderon wedi eu derbyn oedd yn ymwneud a’r ffordd cyfagos ag effaith y datblygiad ar 
ddiogelwch y ffordd a symudiadau ar ei hyd.  Cydnabyddwyd bod y ffordd yn gul ond rhaid 
cofio bod gwelliannau yn cael eu cynnig fel rhan o’r cais ac hefyd fod rhan o’r safle wedi ei 
ddefnyddio yn y gorffennol fel gwaith argraffu masnachol a’r tebygolrwydd y byddai gwaith 
cyffelyb yn gallu ail-dechrau ar y safle heb yr angen am ganiatad cynllunio, ac o bosib 
hefo llawer mwy o drafnidiaeth yn mynd a dod o’r safle.    
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Nid oedd gan swyddogion wrthwynebiad o safbwynt bioamrywiaeth na choed.  
 
O safbwynt materion tai fforddiadwy nodwyd bod y datblygiad yn ei gyfanrwydd yn dangos 
fod dapariaeth fforddiadwy yn cael ei gynnig fel rhan o’r cais sef 6 uned fforddiadwy o’r 9 
tŷ a gynigir.  O’r ymateb a dderbyniwyd gan Uned Strategol Tai nodwyd bod angen 
cydnabyddedig am yr unedau fforddiadwy.  Gohirwyd y cais yn flaenorol i dderbyn mwy o 
wybodaeth am drefniant gosodiad tai Cartrefi Cymunedol Gwynedd sydd yn bwriadu 
cymryd drosodd y 6 tŷ fforddiadwy pe caniateir y cais hwn.  Derbyniwyd ymateb gan CCG 
yn datgan bod y polisi gosod yn unol a pholisi tai gosod cyffredin Cyngor Gwynedd. 
 
O ran y galw presennol, cyfeiriwyd at y canfyddiadau ym mharagraff 5.24 o’r adroddiad 
sy’n amlinellu tarddiad yr ymgeiswyr.   
 
Bydd angen sicrhau bod y tai marchnad agored a’r tai fforddiadwy yn cael eu datblygu ar 
y cyd ac nad oedd posibilrwydd mai dim ond y tai marchnad agored fydd yn cael eu 
datblygu. Cadarnhawyd bod CCG yn bwriadu bod yn bartneriaid yn y cynllun ac fel sy’n 
arferol yn y math hwn o ddatblygiad fe lunir cytundeb 106 i sicrhau bod y tai yn cael eu 
trosglwyddo i CCG fydd yn sicrhau bod yr unedau ar gael i ddiwallu angen lleol. Golygai’r 
bwriad bod cymysgedd da o dai sydd yn eithaf anghyffredin o weld tai marchnad agored a 
tai fforddiadwy yn dod yn rhan o’r un cynllun a bod hyn i’w groesawu.  
 
Ystyrir bod y bwriad yn ei gyfanrwydd yn dderbyniol ac y byddai’n ddatblygiad sy’n ymateb 
i angen cydnabyddedig i unedau arfaethedig ar y safle hwn.  Credir bod y materion 
amlygwyd gan y Pwyllgor yn ei gyfarfod blaenorol wedi eu profi i raddau derbyniol ac yn 
bodloni gofynion y polisiau a chanllawiau lleol a chenedlaethol.  O ystyried yr holl faterion 
perthnasol amlygwyd yn yr adroddiad, argymhellwyd  i ddirprwyo’r hawl i’r swyddogion 
Cynllunio ganiatau’r cais yn ddarostyngedig i gwblhau Cytundeb 106 perthnasol ac i’r 
amodau cynllunio perthnasol.           

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

bryderon ynglŷn â’r cais hwn fel a ganlyn: 
 

 Bod yr ardal wedi gweld cryn ddatblygiadau diweddar o stadau ynghyd a 
datblygiadau o dai unigol  

 Prif wrthwynebiad ydoedd pryder ynglŷn â cheir yn gorfod bacio allan o’r tai 
marchnad agored i ffordd sy’n eithriadol o brysur  

 pryder am fynediad i’r tir amaethyddol ac y byddir wedi croesawu gweld cynlluniau 
yn ogystal  

 O’r 3 tŷ marchnad agored, bod un ohonynt yn  rhannol tu allan i’r ffin ddatblygu 

 Yn dilyn cryn drafodaethau yn ymwneud â’r Cynllun Datblygu Unedol bod 190 o dai 
ychwanegol i’w datblygu yn ardal Penrhyndeudraeth ac nad yw’r safle wedi ei 
ddynodi yn y Cynllun  

 Tra’n derbyn bod angen tai fforddiadwy ym Mhenrhyndeudraeth ni dderbynnir bod  
angen am dai ychwanegol  

 Bod dwyster y nifer tai yn ormod i’r safle bach hwn 
 

(c) Mewn ymateb i’r pryder ynglyn â diogelwch y ffordd, cadarnhaodd yr Uwch Swyddog 
Rheolaeth Datblygu Trafnidiaeth bod y gofod parcio i’r tai marchnad agored yn eithaf 
sylweddol a bod lle i droi a bacio o fewn y cwrtil.  Yn anffodus ei fod yn dangos ar y 
cynllun bod y ceir yn wynebu ymlaen sydd yn rhoi argraff nad oedd modd troi ar y safle. 
Nodwyd ymhellach bod modd darparu lle ar y cwrtil ac y byddai hyn yn goresgyn unrhyw 
bryderon diogelwch ffyrdd.    
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(ch) Cynigiwyd ac eilwyd i wrthod y cais oherwydd pryder am ddiogelwch y ffordd trwy i’r 
ceir fod yn gorfod bacio dros palmant ac allan i’r ffordd cyfagos. 
 
(d) Ymatebodd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio a’r Uwch Gyfreithiwr  i 
ymholiadau Aelodau fel a ganlyn: 

 

 O safbwynt gwahaniaeth maint rhwng y tai marchnad agored a’r tai fforddiadwy, 
cadarnhawyd bod raid i dai fforddiadwy fod o faint penodol yn unol a chanllaw atodol y 
Cyngor ac yn y cyswllt hwn bod y cymysgedd o dai yn adlewyrchu’r angen  

 Ynglyn a bwriadau’r Gymdeithas Tai o’r tai fforddiadwy, eglurwyd bod Cartrefi 
Cymunedol Gwynedd yn rhan o bartneriaeth y cynllun ac oherwydd nad ydynt yn 
berchen y tir rhaid sicrhau cytundeb 106 i sicrhau bod y tirfeddiannwr yn trosglwyddo’r 
tai i CCG 

 Yng nghyd-destun hawl i ddiddymu cytundeb 106 ymhen 5 mlynedd, yn dechnegol fe 
fyddai modd i CCG ddiddymu’r cytundeb ond ni welwyd hyn yn digwydd yn y 
gorffennol.  Derbyniwyd eglurhad ynglyn a phwrpas Cymdeithas Tai sef i ddarparu tai 
a bod ganddynt reolau statudol i’w dilyn.  O safbwynt y polisi gosod nodwyd mai 
Cyngor Gwynedd sydd yn yn dal y rhestr aros am dai.  

 Nad oedd y cais yn or-ddatblygiad ac yn sgil diwygio’r cynllun gwreiddiol o 14 i 9 tŷ 
roedd dwysedd y safle yn dderbyniol ac yn diwallu’r angen am dai fforddiadwy 

 Yng nghyd-destun y tŷ sydd tu allan i’r ffin ddatblygu, bod mwyafrif ohono tu fewn i’r 
ffin ac roedd y cais gerbron yn galluogi gosodiad gwell o fewn y safle 

 
(dd)  Nodwyd y pwyntiau canlynol o blaid yr argymhelliad i’w ganiatau: 
 

 Tra’n deall bod elfen o bryder ynglyn â diogelwch ffordd, teimlwyd bod y mater 
wedi cael ei gyfarch ac nad oedd modd gwrthod cais yn seiliedig ar fethiant cerbyd 
i facio i’r ffordd. 

 Bod argyfwng am dai yng Ngwynedd ac roedd y cynllun gerbron yn cyfarch yr 
angen am dai marchnad agored a thai fforddiadwy 

 Bod oddeutu 2,000 unigolyn yn disgwyl am dŷ cymdeithasol ac y byddai cynllun o’r 
fath yn cael ei groesawu mewn sawl cymuned yng Ngwynedd 

 
(e) Pleidleiswyd i wrthod y cais ond fe syrthiodd y cynnig hwn. 
 
(f) Pleidleiswyd i roi hawl i’r swyddogion Cynllunio ganiatau’r cais yn ddarostyngedig i’r 
ymgeisydd ddiwygio’r cynllun i sicrhau bod gofod digonol o flaen y tai marchnad agored i 
fedru parcio a throi cerbydau o fewn y safle heb orfod bagio i’r briffordd, ac fe gariwyd y 
cynnig hwn.  
 

 Penderfynwyd:   Dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio i ganiatáu’r cais yn 
ddarostyngedig i’r ymgeisydd: 

 
(a) ddiwygio’r cynllun er sicrhau gofod digonol o flaen y tai marchnad agored i 

gerbydau fedru parcio a throi o fewn y safle; 
 

(b) gwblhau cytundeb 106 er mwyn sicrhau fod y tai sydd i’w codi tu allan i’r ffin yn 
cael eu trosglwyddo i gymdeithas tai ac i amodau perthnasol yn ymwneud â: 

 
 1. Amser 
 2. Cydymffurfio gyda chynlluniau 
 3. Deunyddiau allanol gan gynnwys llechi 
 4. Tirlunio 
 5. Priffyrdd 
 6. Dwr Cymru 
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 7. Bioamrywiaeth 
 8. Coed 
 9. Tynnu hawliau PD  
 10. Cyflwyno a chytuno ar Gynllun Rheolaeth Adeiladu 
 
2.  Cais rhif C16/0677/11/LL – 146-152 Stryd Fawr, Bangor 
 

Codi adeilad 4 llawr i ddarparu 2 siop a 15 uned byw i fyfyrwyr. 
 

(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi bod y safle yn 
ffurfio rhan o gwrtil tŷ tafarn Varsity ac sydd yn cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd fel gardd 
gwrw.  Roedd wedi ei leoli ar ran o’r Stryd Fawr ym Mangor, rhwng tŷ tafarn a neuadd 
snwcer. 

 
Cyfeirwyd at y polisiau perthnasol a’r ymatebion i’r ymgynghoriadau cyhoeddus o fewn yr 
adroddiad.  
 
Nodwyd bod y safle o fewn ffin ddatblygu’r Ddinas ac yn safle eithaf amlwg ar y stryd fawr. 
Cydnabyddir bod rhai yn pryderu am y nifer o lety preifat sydd wedi eu hadeiladu yn 
bwrpasol yn ardal Bangor a bod awgrym bod nifer o ystafelloedd sydd ar gael yn wag.  
Ond o edrych ar y ffigyrau sydd ar gael ymddengys mai canran weddol isel o’r 
ddarpariaeth sydd ar gael sydd yn cael ei ddiwallu i’r math yma o unedau ar hyn o bryd. Ni 
ystyrir y byddai’n rhesymol i wrthod y bwriad ar sail diffyg angen am y math yma o lety.  
 
Tynnwyd sylw bod y bwriad yn ymwneud a darparu 2 uned fasnachol ar lawr gwaelod yr 
adeilad a’u mhaint yn eithaf bychan.  Byddai’r datblygiad yn ymddangos yn naturiol o ran 
ei leoliad ar y stryd fawr.   Ystyriwyd bod y datblygiad yn dderbyniol yn ei gyfanrwydd ac 
yn ategu patrwm y strydlun mewn modd derbyniol.  
 
Derbynbiwyd sawl gwrthwynebiad i’r bwriad yn wreiddiol ar sail yr uned ddeulawr i gefn y 
safle ond bellach roedd  yr adeilad hwn wedi ei dynnu allan o’r cais.  Ystyriwyd bod y 
cynlluniau diwygiedig wedi ymateb i’r gwrthwynebiadau mewn modd boddhaol trwy 
sicrhau digon o bellter rhwng cefn tai Lon Pobty a’r datblygiad newydd. Ni ystyrir y 
byddai’r bwriad yn cael effaith negyddol o safbwynt mwynderau cyffredinol a phreswyl 
oherwydd natur defnydd presennol y safle a’r ardal o’i amgylch.          
 
Yn dilyn rhoi ystyriaeth lawn i’r holl faterion cynllunio perthnasol gan gynnwys y llythyrau o 
wrthwynebiadau a’r sylwadau a dderbyniwyd, ystyriwyd bod y bwriad yn dderbyniol ac yn 
cydymffurfio gyda pholisiau a chanllawiau lleol a chenedlaethol.  

  
(b) Cynigwyd ac eilwyd i ganiatau’r cais. 

 
(c) Yn ystod y drafodaeth ddilynol, amlygwyd y pwyntiau canlynol gan Aelodau unigol: 

 

 Bod y  cais yn gwbl addas ar gyfer y safle ac nad oedd unrhyw sail cynllunio i’w 
wrthod 

 Anfodlonrwydd o eiriad yr Uned Polisi ar y Cyd ym mharagraff 5.18 sef “bod 
canran gymharol isel o siaradwyr Cymraeg ym Mangor ….”  Teimlwyd bod y geiriad yn 
rhoi camargraff o Fangor ac er bod y ganran yn isel o’i gymharu â gweddill Gwynedd 
roedd y nifer o siaradwyr Cymraeg yn weddol uchel o’i gymharu â gweddill Cymru 

 Er mai cais am unedau manwerthu sydd wedi ei gyflwyno pryderwyd y byddai’r 
unedau yn cael defnydd fel swyddfeydd ar gyfer y busnes lletya fel sydd wedi digwydd 
gyda sawl cais cyffelyb yn y gorffennol.  Gofynnwyd am eglurhad pellach ar ddefnydd o 
unedau o’r fath i gyfarfod nesaf y Pwyllgor Cynllunio  

 Ategwyd y pryder uchod yn enwedig gan nad oedd swyddfeydd yn cyfrannu tuag 
at economi’r ardal.       
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 Penderfynwyd:   Caniatau – amodau  
 

1. Amser 
2. Yn unol â’r cynlluniau 
3. Deunyddiau 
4. Llechi 
5. Cynllun Rheolaeth Myfyrwyr (cytundebau lletya). 
6. Cyfleusterau parcio yn unol â’r cynlluniau. 
7. Siopau o fewn dosbarth defnydd A1 yn unig 
 

 
3. Cais rhif C16/0773/14/LL – Cyn Safle Ysgol yr Hendre, Ffordd Eryri, Caernarfon 
 

Oherwydd bod y Cadeirydd yn datgan diddordeb yn y cais hwn bu i’r Cynghorydd 
Elwyn Edwards, is-gadeirdd y Pwyllgor,  gymryd y gadair.   

 
Datblygiad preswyl i fyny i 45 o dai (gan gynnwys tai fforddiadwy) ynghyd a chreu mynedfa 
newydd, uwchraddio’r fynedfa bresennol, darparu llecynnau mwynderau cyhoeddus, 
llecynnau parcio a thirlunio 
 
(a) Adroddodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu bod yr Adran wedi derbyn  
sylwadau hwyr oddi wrth Dŵr Cymru a olygai y byddent yn ymgymryd â gwelliannau i’r 
gwaith trin dŵr i greu capasiti ychwanegol er mwyn ymdopi a’r dŵr aflan fydd yn deillio o 
safle’r cais. O ganlyniad felly, gofynnwyd i’r Pwyllgor am ohiriad tan fis Ionawr er mwyn 
diwygio cynnwys yr adroddiad.    

 
Penderfynwyd:  Gohirio’r cais.   

  
 

4. Cais rhif C16/1090/33//LL – Plas yng Ngheidio, Boduan  
  

Cynyddu nifer o unedau teithiol o'r 11 ganiatawyd i 19 (8 ychwanegol) a chodi adeilad golchi 
 

(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi bod y bwriad ar 
gyfer cynyddu niferoedd carafanau teithiol o 11 i 19 sef 8 yn ychwanegol ar faes carafanau 
presennol yngyd ag adeiladu adeilad golchi, ardal chwarae newydd a ffensio rhan o’r cae. 

  
Atgoffwyd y Pwyllgor y bu iddynt ymweld a’r safle yn 2015.  Cyfeiriwyd at y polisiau 
cynllunio perthnasol ynghyd a’r ymatebion i’r ymgynghoriadau cyhoeddus.  Ni dderbyniwyd 
gwrthwynebiad gan yr Uned Drafnidiaeth na’r Uned Bioamrywiaeth.  Derbyniwyd un
 llythyr o wrthwynebiad ar sail cyflenwad dŵr gan fod eiddo’r cais ag eiddo’r 
gwrthwynebydd yn rhannu un bibell ddŵr.  Erbyn hyn deallir bod Dŵr Cymru yn datgan nad 
oes gwrthwynebiad bellach yn ddarostyngedig i gynlluniau sydd ar y gweill i ddatrys y 
broblem drwy gyflenwi dŵr o gyfeiriad arall. Nodwyd y byddai’n briodol rhoi amod 
ychwanegol ynglŷn â chyflenwad dŵr a fyddai’n  datgan bod y mater wedi ei ddatrys i 
foddhad yr Adran Gynllunio cyn i’r unedau newydd fynd ar y safle.   

 
I gloi, nodwyd bod y bwriad yn dderbyniol ac nad oedd unrhyw wrthwynebiad arall yn 
datgan i’r gwrthwyneb ac argymhellwyd i’w ganiatau yn ddarostyngedig i’r amodau a nodir 
yn yr adroddiad. 

 
 

Penderfynwyd:  Caniatau yn ddarostyngedig i’r amodau canlynol: 
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1. Cychwyn o fewn 5 mlynedd. 
2. Unol â chynlluniau.  
3.  Nifer o unedau ar y safle ar unrhyw un adeg i’w cyfyngu i 19 carafán deithiol 

a 2 ‘pod’. 
4.  Cyfyngu i dymor gwyliau 
5. Unedau gwyliau yn unig a chadw cofrestr 
6.  Dim storio carafanau ar y tir. 
7.  Tirlunio 
8.  Cynnal a chadw’r tirlunio tra bydd y defnydd carafanau yn bodoli  
9. Waliau allanol yr adeilad golchi i gydweddu. 
10. To'r adeilad golchi i gydweddu. 
11.  Angen cysylltu i’r brif bibell ddŵr cyn i’r datblygiad a ganiateir drwy hyn gael 

 ei ddefnyddio am y tro cyntaf 
12.  bod y broblem o gyflenwad dŵr i’w ddatrys i foddhad yr Adran Gynllunio cyn 

 i’r unedau fynd ar y safle 
 

  
5. Cais rhif C16/1090/33/AM – Swn y Don, Afonwen, Chwilog, Pwllheli 
 

 Diwygiad i gais a wrthodwyd o dan C16/0470/41/LL ar gyfer creu safle carafanau teithiol 
newydd 17 uned, codi bloc toiledau a gosod tanc septig a darparu llecynnau pasio 

 
 

(a) Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi ei fod yn gais 
diwygieidig ar gyfer maes carafanau i 17 carafan deithiol a chodi adeilad unllawr i 
gynnwys toiledau/adnoddau ymolchi, symud dwy garafan statig o’u lleoliad presennol i 
leoliad newydd, a thri llecyn pasio o fewn ymylon y ffordd sy’n arwain at y safle. 

  
  Cyfeiriwyd at y polisiau perthnasol ynghyd a’r ymatebion i’r ymgynghoriadau  cyhoeddus o 
  fewn yr adroddiad.  
 

O safbwynt mwynderau gweledol, mwynderau cyffredinol a phreswyl, nodwyd nad oedd y 
safle o fewn unrhyw ddynodiad tirlun ffurifol, er bod y safle o fewn lleoliad gweddol agored 
ac yn agos i’r arfordir.  Ni chredir y byddai unrhyw effaith andwyol ar fwynderau cyffredinol 
na phreswyl yr ardal ac felly ni fyddai’n annerbyniol o safbwynt gofynion perthnasol polisi 
B23. 

 
   Yng nghyd-destun materion trafnidiaeth a mynediad, nodwyd bod y ffordd ddi-ddosbarth  
  is-safonol gul yn arwain oddi ar y briffodd gyfagos ac roedd yr Uned Trafnidiaeth yn  
  gwrthwynebu’r cais blaenorol oherwydd pryder am safon a chulni’r ffordd fynediad oddi ar 
  y briffordd.  Bellach, nodwyd bod y cais yn dangos bwriad i ddarparu mannau pasio yn  
  wasgaredig ar hyd y ffordd ac felly roedd y cais yn dderbyniol gan yr Uned Trafnidiaeth yn 
  ddibynnol ar gytundeb rhwng yr Uned a’r ymgeisydd i gynnal y gwaith cyn cychwyn  
  unrhyw ddatblygiad. 
 
  Ar ôl ystyried yr holl faterion cynllunio perthnasol, ystyrir bod y bwriad yn dderbyniol yn  
  seiliedig ar faterion a nodir yn yr adroddiad a chydymffurfiaeth â gofynion y polisiau  
  perthnasol.  Argymhellwyd i ganiatau’r cais. 
 

(b) Yn manteisio ar yr hawl i siarad, gofynnodd yr ymgeisydd i’r Pwyllgor gefnogi ei gais er 
mwyn cynnal y teulu ac i’w cadw yn lleol i’r dyfodol.  Roedd hybu’r iaith Gymraeg yn 
bwysig iddynt fel teulu a sicrhawyd bod yr arwyddion ar y safle yn ddwyieithog. 

 
(c) Cynigiwyd ac eilwyd i ganiatau’r cais. 
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Penderfynwyd:  Caniatau’r cais yn ddarostyngedig i’r  amodau canlynol:  
 
 1. Amser 
 2. Cydymffurfio gyda chynlluniau 
 3. Deunyddiau 
 4. Tirlunio 
 5. Priffyrdd 
 6. Rheoli defnydd y safle fel maes teithiol/gosodiad/tymor/dim storio 
 
 
6.  Cais rhif C16/1240/41/LL – Safle Hen Gapel Moriah, Llanystumdwy 

 
Cais i godi porth ar yr annedd presennol ynghyd a chodi modurdy gydag ystafell chwaraeon 
uwchben 
 

(a) Ymhelaethodd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio ar gefndir y cais gan nodi bod y 
cais yn ymwneud a chodi porth ar yr annedd presennol ynghyd a chodi modurdy ar wahân 
gydag ystafell chwaraeon uwchben o fewn y cwrtil.  Nodwyd bod yr eiddo wedi ei leoli 
mewn Ardal Gadwraeth ynghanol pentref Llanystumdwy ger yr Afon Dwyfor ac i’r dwyrain 
ohono mae pont rhestredig Gradd II.   Tynnwyd sylw bod yr holl bolisïau ynghyd ag 
ymatebion i’r ymgynghoriadau cyhoeddus wedi eu nodi yn yr adroddiad. O safbwynt 
dyluniadau, nodwyd bod yr eiddo presennol yn adeilad trawiadol gyda codiad y to yn 
eithaf serth.  Roedd y swyddogion cynllunio o’r farn bod codiad to y modurdy yn gweddu 
gyda’r eiddo presennol ynghyd a’r deunyddiau allanol.  O safbwynt mwynderau gweledol, 
er bod y modurdy yn sylweddol o ran maint ac uchder, ni fyddai’n ymddangos yn ormesol 
o’i gymharu â’r eiddo preswyl presennol. Ystyriwyd y byddai newid maint a dyluniad y 
modurdy fel ei fod yn llai gyda pits to gwahanol yn achosi mwy o effaith weledol gan y 
byddai yn gwrthdaro yn erbyn dyluniad penodol yr eiddo presennol.  Ni ystyrir y byddai’r 
bwriad yn debygol o gael effaith andwyol annerbyniol ar fwynderau’r ardal leol.   

 
Tynnwyd sylw bod y safle mewn parth llifogydd ond bod posib rheoli’r risg o lifogydd 
mewn modd derbyniol.  Eglurwyd ymhellach bod y datblygiad islaw lefel y ffordd ac yn 
ddigon pell oddi wrth unedau preswyl cyfagos ac felly ni ystyrir y byddai’n effeithio arnynt.  
Derbyniwyd a thynnwyd sylw at bryderon a gwrthwynebiadau a nodwyd yn y ffurflen 
sylwadau hwyr a oedd yn bennaf yn ymwneud ag uchder a maint y modurdy, effaith ar y 
bont rhestredig Gradd II, effaith ar ddiogelwch ffyrdd o’r fynedfa o’r briffordd ac i lawr y 
trac mynediad. Sicrhawyd bod yr holl faterion uchod wedi derbyn ystyriaeth ac asesiad 
gofalus ynghyd a chadarnhad gan swyddogion yr Uned Trafnidiaeth nad oedd ganddynt 
wrthwynebiad o ran diogelwch ffyrdd a’i fod yn cydymffurfio â’r polisiau priodol.  Yn 
ychwanegol, nid oedd gan y Swyddog Cadwraeth unrhyw wrthwynebiad.  Ystyriwyd felly 
bod y datblygiad arfaethedig yn cydymffurfio â’r holl bolisiau perthnasol ac argymhelliad y 
swyddogion Cynllunio ydoedd caniatau yn ddarostyngedig i’r saith amod a nodwyd yn yr 
adroddiad.   

 
(b) Nododd y gwrthwynebydd, oherwydd bod trefn y rhaglen wedi ei ddiwygio, nad oedd wedi 

cael amser i ddarparu ei sylwadau oherwydd nad oedd wedi derbyn y wybodaeth gyflawn 
tan fore’r cyfarfod. 

 
Mewn ymateb, esboniodd yr Uwch Gyfreithiwr bod disgwyl i siaradwyr fod yn barod i 
gyflwyno pan oedd y cyfarfod yn cychywn a nad oedd yn bosibl gohirio’r drafodaeth  gan 
fod y cais wedi agor a’i gyflwyno.   
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Felly, yn manteisio ar yr hawl i siarad, nododd y gwrthwynebydd ei fod dan anfantais 
oherwydd hyn ac thrwy’r holl broses gan nad oedd ganddo’r wybodaeth gyflawn ac fe 
amlygodd y prif bwyntiau canlynol: 
 

 Bod yna bwynt golygfa unigryw ar ben y rhodfa ar draws Afon Dwyfor ac yn  
caniatáu i olygfeydd gael eu gweld tua'r de a thua'r gorllewin tuag at y pentref 

•  Pe byddir yn caniatau’r cais hwn, bydd yr olygfa yn cael ei golli am byth  
•  Bod yr olygfa yn cael ei fwynhau gan lawer o bobl megis cerddwyr cŵn, pobl leol,  

pentrefwyr, twristiaid a bod pobl yn stopio yno a’i fod yn gyrchfan o fewn y pentref 
•  Nad oedd rhan fwyaf o bobl yn awyddus i weld yr adeilad hwn yn cael ei adeiladu  

i’r raddfa hon yn enwedig yr uchder 
 Nad oedd gwrthwynebiad i’r ymgeisydd godi modurdy ond byddai'n well pe  

byddai’n adeilad unllawr i osgoi rhwystr i’r golygfeydd prydferth ac ysblennydd 

•  Os nad yw aelodau'r pwyllgor yn gyfarwydd â'r safle awgrymwyd y byddai'n ddoeth  

gohirio’r cais a mynd i ymweld â’r safle 

•  Bod elfen diogelwch yn flaenoriaeth uchel yn enwedig gan fod aelodau o’r teulu yn  

defnyddio'r rhodfa  i feicio, chwarae a sglefr fyrddio a gall y plant gael eu harsylwi  

o'r tŷ 

•  Bod cynnig cynllunio blaenorol yn 2000 ar gyfer adeilad o faint unllawr na  

fyddai'n rhwystro'r golygfeydd 

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

perthynas â’r gwrthwynebiadau: 
 

 Maint ac edrychiad – cymerwyd amser a gofal gyda'r pensaer i sicrhau bod y 
modurdy arfaethedig yn cydweddu gyda’r tŷ annedd. Bod pits y to yn seiliedig ar  
Eglwys y pentref sydd wedi ei lleoli yn uniongyrchol ar draws yr afon er mwyn 
cadw nodweddion pensaernïol sy'n bodoli eisoes o fewn y pentref. O ran cynigion 
blaenorol, ni gyflwynwyd cais am fodurdy llai a dyma’r tro cyntaf i gais gael ei 
gyflwyno  

 Effaith posibl i fynediad cerbydau – bod defnydd traffig ar y fynedfa presennol wedi 
gostwng yn aruthrol ers i'r caffi gau a’i drosi i ddefnydd preswyl. Bellach, dim ond 
ychydig o ddefnydd a wneir o’r fynedfa hon yn ddyddiol felly mae'r pryderon a 
godwyd yn anghymesur. Fodd bynnag, mae man pasio ar y tro o’r ffordd fynediad 
a oedd ar gael pan oedd defnydd i’r caffi ond bellach wedi tyfu'n wyllt gyda mieri 
ac fe fyddai’r ymgeisydd yn fwy na pharod i’w glirio ei hun  

 Cyfyngu ar yr olygfa o ben y fynedfa - bod golygfeydd presennol eisoes wedi eu 
difetha oherwydd bodolaeth strwythur concrid hyll sydd wedi ei leoli ar waelod y 
ffordd. Dylai unrhyw un sydd am weld yr olygfeydd o ben y ffordd fynedfa gael eu 
hannog i gerdded ychydig o gamau i lwybr troed y bont lle gellir gweld  golygfeydd 
gwirioneddol eiconig yn ddiogel   

 
(ch)    Mewn ymateb i’r sylwadau, esboniodd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio bod  

yr Adran wedi rhoi ystyriaeth fanwl i’r dyluniad o safbwynt effaith weledol a pharch 
i’r lleoliad sensitif.  

 
(d) Cynigiwyd ac eilwyd argymhelliad y swyddogion cynllunio i’w ganiatau. 

 
(dd)   Mewn ymateb i ymholiad gan aelod ynglyn ag uchder y to, esboniwyd bod lefel y 

to yn is na’r ffordd gyhoeddus. 
 
        Penderfynwyd: Caniatáu’r cais yn unol a’r  amodau canlynol: 
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1. 5 mlynedd 
2. Sicrhau cwblhau’r datblygiad yn unol â’r cynlluniau a gyflwynwyd. 
3. Llechi ar y to 
4. Gorffeniad i gydweddu a’r annedd bresennol 
5. Defnydd fel modurdy yn unig/dim defnydd preswyl/cysgu atodol 
6. Rhaid cwblhau’r gwaith torri i mewn i do’r annedd presennol rhwng dechrau mis 
Hydref a diwedd mis Ebrill o fewn unrhyw flwyddyn. 
7. Cyn cychwyn unrhyw waith yn ymwneud a’r bwriad yma, rhaid cyflwyno a 
chytuno manylion gosod blwch ystlumod a’i osod yn ei le cyn cychwyn gwaith torri 
i mewn i’r to. 
 
Nodyn Dwr Cymru 
 

7. Cais rhif C16/1306/11/LL – 205-207 Stryd Fawr, Bangor 
 

Newid defnydd swyddfeydd ar y lloriau cyntaf, ail a trydydd er mwyn darparu 7 uned byw.  
 

(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi mai cais 
ydoedd i newid defnydd swyddfeydd sydd wedi eu lleoli ar y lloriau cyntaf, ail a thrydydd 
er mwyn creu saith fflat hunangynhaliol ynghyd a chreu siop ar y llawrg waelod.  Saif yr 
adeilad ar ddiwedd teras sy’n ffurfio rhan o’r Stryd Fawr ym Mangor, gyda’r edrychiad 
ochr yn wynebu llecyn eistedd o flaen y Gadeirlan.  Nodwyd bod yr adeilad yn 
nodweddiadol oherwydd ei leoliad a’i ffurf “ar gornel”. 

  
  Cyfeiriwyd at y polisiau cynllunio perthnasol ynghyd a’r ymatebion i’r ymgynghoriadau  
  cyhoeddus.  
 

Esboniwyd mai’r bwriad ydoedd creu unedau byw ond nid unedau ar gyfer myfyrwyr a 
chyfeiriwyd at y polisi C15 sy’n caniatau ceisiadau ar gyfer trosi lloriau uwchben siopau ac 
unedau masnachol yn fflatiau.  Ni ystyrir y byddai’r newidiadau allanol yn niwediol i’r 
adeilad presennol na gosodiad yr ardal gadwraeth nac ychwaith yr adeiladau rhestredig 
cyfagos.  Ystyriwyd byddai sicrhau defnydd newydd i’r adeilad yn gallu cyfrannu mewn 
modd positif i edrychiad a chymeriad yr adeilad a’r ardal o’i gwmpas. 

 
  Yn dilyn rhoi ystyriaeth lawn i’r holl faterion cynllunio perthnasol a’r sylwadau a   
  dderbyniwyd, argymhelliwyd i ganiatau’r cais yn ddarostyngedig i’r amodau a nodir yn yr  
  adroddiad. 

 
(b) Nodwyd y pwyntiau canlynol o blaid yr argymhelliad: 

  

 Croesawir y cais yn wyneb y ffaith bod yr hen adeilad wedi dirywio a’i fod yn rhan 
bwysig o’r strydlun  

 Croesawu’r bwriad o unedau o’r fath ar gyfer pobl Bangor  
 

(c) Cynigwyd ac eilwyd i ganiatau’r cais.  
 

Penderfynwyd:  Caniatau’r cais yn ddarostyngedig i’r  amodau canlynol: 
 
 1. Amser 
 2. Yn unol â’r cynlluniau 
 3. Deunyddiau 
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8. Cais rhif C16/1353/17/HT – Tir Masnachwyr Glo MGW, 127-136 Iard Llifon, Groeslon, 
Caernarfon 

 
Gosod twr 18m “lattice” gyda 3 antenna, 1 lloeren cyfathrebu ar ei ben, a 2 gabinet offer, 1 
cabinet mesur a datblygiad cysylltiol sy’n cynnwys ffens 2.1m o uchder. 

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

safle wedi ei leoli ar gyrion pentref Groeslon, oddi mewn i safle sydd wedi ei sefydlu fel 
iard lo/adeiladu ers nifer o flynyddoedd. 

  
Cyfeiriwyd at y polisiau cynllunio perthnasol ynghyd a’r ymatebion i’r ymgynghoriadau 
cyhoeddus o fewn yr adroddiad, a’r sylwadau hwyr a nodwyd ar y ffurflen sylwadau 
ychwanaegol  

 
Ystyriwyd bod egwyddor y datblygiad arfaethedig yn dderbyniol gan ei fod yn gwneud 
defnydd da o ran o safle sydd eisoes wedi ei ddatblygu a’i fod trwy hynny yn cydymffurfio 
a gofynion cyffredinol polisi C3. 

 
   Tynnwyd sylw at polisi CH20 ynghyd a’r 4 maen prawf pendol ynghlwm i’r polisi gan nodi 
  bod y bwriad yn dderbyniol ac yn cydymffurfio a’r gofynion.  O safbwynt mwynderau  
  gweledol nodwyd y byddai’n anorfod y byddai’r strwythur arfaethedig yn rhannol weladwy 
  o fannau cyhoeddus oherwydd yr angen iddo fod mewn lleoliad weddol agored er mwyn  
  sicrhau y byddai’n gweithio i’w gapasiti llawn. 
  

Ni ystyrir y byddai’r bwriad yn achosi niwed arwyddocaol o safbwynt sŵn a chredwyd bod 
y safle, i ffwrdd o dai preswyl ac o fewn safle sydd eisoes wedi ei ddablygu, yn lleoliad 
addas ar gyfer y math yma o ddatblygiad.  Argymhelliwyd i’w ganiatau gydag amodau 
perthnasol.  

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

ac roedd o’r farn bod y lleoliad yn addas.  Nodwyd ymhellach bod y Cyngor Cymuned yn 
gefnogol.  

 
(c) Cynigwyd ac eilwyd i ganiatau’r cais. 

   
 (ch) Mewn ymateb i ymholiad gan Aelod, esboniodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu mai 
 diben y mast ydoedd ar gyfer ffônau symudol, gwasanaethau brys ac i gyflenwi unrhyw 
 fylchau ar gyfer y rhwydwaith cyfathrebu. 
 
 Penderfynwyd: Caniatáu’r cais yn ddarostyngedig i’r amodau canlynol: 
 
 1. Amser 
 2. Cydymffurfio gyda chynlluniau 
 3. Tynnu’r mast a’r offer cysylltiol ac adfer y tir os ydi’r defnydd yn dod i ben. 
 4. Amod lliw y mast a’r antena/lloeren 
 5. Amod lliw y cabinet a’r ffens 

 
9.   Cais rhif C16/1367/25/LL – Ty Woodlands, Parc Menai, Bangor  
 
   Codi estyniad 4 llawr ochr, estyniad cefn a ochr i’r is-lawr a creu maes parcio newydd. 
 

(a) Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi  bod y 
bwriad ar gyfer ymestyn yr adeilad presennol er mwyn darparu warws, ehangu’r 
swyddfeydd presennol, creu cyfleusterau cyfarfodydd ac ystafell cyfarpar er mwyn i’r 
busnes presennol ehangu ar y safle yn hytrach na ail leoli.  Nodwyd bod safle’r cais wedi 
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ei ddynodi o fewn Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd (CDUG) fel Safle Cyflogaeth i’w 
Warchod ac o fewn Ardal Gwarchod y Dirwedd a Thirwedd Hanesyddol Gofrestredig. 

 
  Cyfeiriwyd at y polisiau cynllunio perthnasol ynghyd a’r ymatebion i’r ymgynhgoriadau  
  cyhoeddus.  
 
  Ystyriwyd bod y bwriad yn dderbyniol mewn egwyddor yn ddarostyngedig i gydymffurfio â 
  pholisiau perthnasol. 
 
   Tynnwyd sylw bod y safle wedi ei leoli ar dir sydd ar lefel is na’r masnachwr adeiladu  
  cyfagos, y lonydd stad a safle’r Bookpeople gerllaw.  Roedd yr estyniad ochr ogleddol a’r 
  estyniad cefn yn adlewyrchiad o’r adeilad presennol. Er hynny, tynnwyd sylw y byddai’r  
  estyniad ochr ddeheuol o ddyluniad modern gyda defnydd o wydr, to fflat ac ystafell  
  cyfarpar fychan ar ei ben. 
 
  Cyflwynwyd cynllun tirweddu ac ail blannu gyda’r cais er mwyn lleihau effaith y bwriad ac i 
  liniaru’r golled o goed.  Roedd hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau na fydd yr estyniad  
  newydd na’r adeilad presennol yn cael ad-drawiad annerbyniol ar y tirlun lleol nac ar  
  edrychiad y parc busnes. 
 
   O safbwynt mwynderau cyffredinol a phreswyl, lleolir yr annedd breswyl agosaf oddeutu  
 100m i’r dwyrain gyda choedlan ac adeilad masnachwr adeiladu wedi eu lleoli rhyngddynt.  
 Credwyd na fyddai’r bwriad yn creu cynnydd sylweddol mewn trafnidiaeth / symudiadau i 
 mewn ac allan o’r safle a fyddai’n achosi effaith andwyol ar fwynderau preswyl yr eiddo. 
 
 Roedd y swyddogion cynllunio o’r farn bod y bwriad yn dderbyniol ar sail gofynion polisiau 
 perthnasol ac argymhellwyd i’w ganiatau yn ddarostyngedig i amodau perthnasol. 
 

(b) Nododd yr Aelod Lleol (a oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn) gefnogaeth i’r cais yn 
benodol oherwydd pwysigrwydd ar gyfer creu gwaith yn lleol.   

    
(c) Cynigwyd ac eilwyd i ganiatau’r cais. 

 
 Penderfynwyd:  Caniatau’r cais yn ddarostyngedig i’r amodau canlynol: 
 
 1. Amser 
 2. Yn unol â’r amodau. 
 3. Deunyddiau 
 4. Amodau Bioamrywiaeth - cwblhau'r gwaith yn unol â’r adroddiad ecolegol,  
 adroddiad coed a’r cynllun plannu coed. 
 5. Cwblhau'r maes parcio newydd cyn defnyddio’r estyniad. 
 
 
 
 
 
 

 Dechreuodd y cyfarfod am 1.00pm a daeth i ben am 2.40 p.m. 
 
 

 
 

                                                                       CADEIRYDD 
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CYFARFOD PWYLLGOR CYNLLUNIO 

DYDDIAD  16 Ionawr 2017 

TEITL  Gorchymyn Cyngor Gwynedd (Gwaharddiad a Chyfyngiad 

Llwytho a Dadlwytho Nwyddau) (Y Maes yn Nhref Caernarfon) 

PWRPAS YR ADRODDIAD 

 

Yn dilyn ystyriaeth o'r sylwadau a'r gwrthwynebiadau a 

dderbyniwyd, i fynd ati i gwblhau'r broses statudol o gyflwyno'r 

Gwaharddiad a'r Cyfyngiad ar Lwytho a Dadlwytho Nwyddau ar y 

Maes yn Nhref Caernarfon. 

AWDUR  Dafydd Wyn Williams 

Pennaeth Adran Rheoleiddio 

ARGYMHELLIAD  Bod y Pwyllgor yn cefnogi cyflwyno Gwaharddiad a Chyfyngiad 

ar Lwytho a Dadlwytho Nwyddau ar y Maes yn Nhref 

Caernarfon. 

ARWEINYDD PORTFFOLIO  Cynghorydd Dafydd Meurig 

1.         Cyflwyniad 

1.1 Cafodd y Maes yng Nghaernarfon ei ailwampio yn 2009 fel rhan o gynllun adfywio gwerth £2.5m. 

Rhan ganolog o'r dyluniad oedd tynnu'r rhwystrau rhwng trafnidiaeth a cherddwyr er mwyn creu 

ardal o 'ofod cyfun'; cysyniad ble mae gyrwyr yn cael eu hannog i fod yn fwy ystyriol o gerddwyr a 

defnyddwyr ffordd eraill. Dyma'r trefniant cyntaf o'i fath yng Nghymru. Ers ei sefydlu, mae 

pryderon diogelwch wedi codi parthed y cysyniad hwn, yn arbennig o ran parcio dros bob man yn yr 

ardal. 

 

1.2 Ar hyn o bryd, mae'r cyfyngiad presennol ar y Maes, Caernarfon, am Glirffordd 24 awr, sy'n golygu 

na chaiff unrhyw gerbydau barcio nac aros ar unrhyw adeg. Fodd bynnag, mae safleoedd parcio 

dynodedig ar gyfer pobl anabl a thacsis yn ogystal ag ardal gollwng a chodi i fysiau. 

 

1.3 Yn ddiweddar, mae pryderon wedi codi ynglŷn a chanfyddiad y cyhoedd o'r cyfyngiad presennol. 

Mae sylwadau a dderbyniwyd gan y Gwasanaeth Trafnidiaeth yn awgrymu bod rhai pobl yn credu 

bod y cyfyngiad cyfredol yn aneglur gyda rhai pobl ddim yn deall ystyr yr arwyddion presennol. 

 

1.4    Yn 2016, adolygwyd y cyfyngiad presennol ar y Maes er mwyn archwilio a oedd dewis arall ar gael i 

wella'r sefyllfa. Roedd hyn yn cydredeg â chyhoeddi'r 'Rheoliadau Arwyddion Traffig a 

Chyfarwyddiadau Cyffredinol 2016' oedd yn disodli Rheoliadau 2002. Casgliad yr adolygiad hwnnw 

oedd gweithredu cyfyngiad parcio a adwaenir fel "Parth Cyfyngedig" a fyddai mewn grym rhwng 

8.30am a 6pm. 

 

1.5 Ym mis Mai 2016, anfonwyd llythyr at nifer o gyrff gwahanol h.y. y Gwasanaethau Brys, y Road 

Haulage Association, y Freight Transport Association, y Gwasanaeth Post, y Cyngor Tref, ac 

Aelodau Lleol yn gofyn am eu barn ar y cynnig. Ehangwyd yr ymgynghoriad i gynnwys busnesau a 

phreswylwyr y Maes. 

 

1.6     Yn dilyn y cam ymgysylltu cyntaf, dim ond un sylwad a dderbyniwyd, sef gan y Cyngor Tref yn 

gofyn i amser y Cyfyngiad gael ei ymestyn hyd 7pm, a bod cyflenwad digonol o arwyddion yn cael 

eu codi yn nodi'r Cyfyngiad ar y Maes. Ni dderbyniwyd unrhyw ohebiaeth arall ar yr adeg yma. 

 

1.7      Ym mis Awst 2016 cychwynnwyd ar ail gam ymgynghori ble paratowyd Gorchymyn Drafft ac 

ymddangosodd rhybudd yn y wasg leol yn hysbysu'r cyhoedd o fwriad y Cyngor ar gyfer y maes, 

gyda diwygiad i amseroedd y Parth Cyfyngedig oedd nawr yn dweud, rhwng 8.30am a 7pm. 
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1.8       Yn ystod y cyfnod ymgysylltu, derbyniwyd cyfanswm o saith gwrthwynebiad - mae copïau o'r rhain 

wedi eu cynnwys yn Atodiad B. 

 

1.9      Y prif bryderon a fynegwyd gan y gwrthwynebwyr oedd amseroedd y cyfyngiadau. Fe’i hystyriwyd 

yn annigonol ar gyfer danfon cynnyrch at fusnesau ar y Maes. 

 

1.10     Er mwyn lliniaru rhai o'r pryderon hyn, adolygodd y Gwasanaeth Trafnidiaeth y cyfyngiad gan ei 

ddiwygio fel a ganlyn:- 

 

1. Gwahardd cerbydau rhag aros, llwytho/dadlwytho rhwng10am a 7pm. 

2. Safle parcio ychwanegol i’r anabl y tu allan i'r Fferyllfa. 

3. Cyfyngiad amser ar bob safle anabl i gynyddu o 90 munud i uchafswm o 3 awr. 

 

 

1.11 Yn dilyn y cynigion diwygiedig mae pawb ond un wedi dweud ar lafar a dau wedi ysgrifennu i 

gadarnhau'r diwygiad a, thrwy hynny, dynnu eu gwrthwynebiad yn ôl. Gweler Atodiad C: - mae un 

gwrthwynebiad yn parhau. 

 

2.         Crynodeb/Amserlen 

 

             

23 Mai 2016 Cam ymgysylltu cyntaf - llythyr wedi ei anfon at ymgynghorai statudol, 

busnesau, a phreswylwyr yn y Maes. 

08 Mehefin 2016 Derbyniwyd un ymateb -  Gweler Atodiad A. 

05 Awst 2016 

 

Paratowyd 'Gorchymyn Rheolaeth Trafnidiaeth' o dan 'Ddeddf Rheoli 

Trafnidiaeth Ffyrdd 1984' - ac ymddangosodd rhybudd yn y wasg leol yn 

hysbysu'r cyhoedd o fwriad y Cyngor i newid y cyfyngiad ar gyfer y Maes, 

Caernarfon, gan wahodd aelodau'r cyhoedd i wneud sylwadau pe dymunent. 

Mis Awst a mis 

Medi 2016  

Derbyniwyd saith gwrthwynebiad - gweler Atodiad B 

Mis Medi 2016  Fe wnaeth swyddog o'r Gwasanaeth Drafnidiaeth gwrdd ag ac/neu ohebu gyda 

phob un gwrthwynebydd. 

Tachwedd 2016 Gohebiaeth wedi ei anfon at wrthwynebwyr yn eu hysbysu bod y Cyngor wedi 

diwygio'r cynnig. 

Rhagfyr 2016 

 

Chwech o'r saith gwrthwynebydd wedi gohebu neu wedi lleisio eu cefnogaeth 

o'r cynnig newydd. Fodd bynnag, gan fod un gwrthwynebiad yn parhau, 

penderfynodd y Gwasanaeth Trafnidiaeth drosglwyddo'r mater i'r Pwyllgor 

Cynllunio. 

 

       

 

3.      Argymhelliad 

Mae'r Gwasanaeth Trafnidiaeth yn argymell bod y Pwyllgor yn cefnogi cyflwyno'r cyfyngiadau aros 

diwygiedig ar y Maes, Caernarfon, sef: 

1.  Gwahardd cerbydau rhag aros, llwytho/dadlwytho rhwng 10am a 7pm 

2. Safle parcio ychwanegol i’r anabl y tu allan i'r Fferyllfa. 

3.  Cyfyngiad amser ar bob safle parcio i'r anabl ar y Maes i gynyddu o 90 munud i uchafswm o 

3 awr. 
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ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 

Rhif:    1 

 

Cais Rhif: C16/0773/14/AM 

Dyddiad 

Cofrestru: 

01/07/2016 

Math y Cais: Amlinell 

Cymuned: Caernarfon 

Ward: Seiont 

 

Bwriad: Datblygiad preswyl i fyny i 45 o dai (gan gynnwys tai 

fforddiadwy) ynghyd a chreu mynedfa newydd, 

uwchraddio’r fynedfa bresennol, darparu llecynnau 

mwynderau cyhoeddus, llecynnau parcio a thirlunio  

  

Lleoliad: Cyn safle Ysgol yr Hendre, Ffordd Eryri, Caernarfon, 

Gwynedd, LL552LY 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

DIRPRWYO’R HAWL I GANIATÁU YN DDAROSTYNGEDIG I 

GWBLHAU CYTUNDEB CYFREITHIOL O DAN ADRAN 106. 
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ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 
1.  Disgrifiad: 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

rhent cymdeithasol). 

 

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

oddeutu hanner ffordd lawr y safle. 

 

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

safle ar gyfer gwasanaethu 3 tŷ. 

 

 Darparu llecynnau mwynderol cyhoeddus o fewn rhan ogleddol y safle 

ynghyd a llecyn yng nghornel ddwyreiniol y safle. 

 

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

ddarparu parcio cymunedol. 

 

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

gerddi. 

 

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

 

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

polisïau a chanllawiau cynllunio lleol a chenedlaethol perthnasol. 

 Asesiad Effaith Trafnidiaeth. 

 Asesiad Coedyddiaeth. 

 Datganiad Cymunedol ac ieithyddol. 

 Asesiad Desg Archeolegol ynghyd a rhigoli arbrofol/trial trenching.  

 Adroddiad Ecolegol. 

 

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

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

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

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

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

Stadau Llys y Foel, Llys Siabod a Llys Tryfan. 

 

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

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

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

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

safle ei hun. 

 

Tud. 34



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 16/1/17 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 
1.5 Yn unol â chanllawiau diwygiedig Rheoliadau Cynllunio Gwlad A Thref (Asesu 

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

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

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

yw’n ddatblygiad tai annedd. 

 

1.6 Fe gofir bod y cais hwn wedi ei ohirio ym Mhwyllgor Cynllunio 19.12.16 oherwydd 

derbyniwyd cadarnhad ysgrifenedig gan Dwr Cymru yn datgan eu bod yn tynnu eu 

gwrthwynebiad gwreiddiol i’r bwriad yn ei ôl gan y byddent rŵan yn dod a’r Rhaglen 

Buddsoddi Cyfalaf yn ei flaen er mwyn cyflymu’r gwaith i wella’r gwaith trin dŵr 

aflan drwy godi ei gapasiti i ymdopi gyda dŵr aflan a fydd yn deillio o safle’r cais. I’r 

perwyl hyn, mae Dŵr Cymru yn cefnogi’r cais yn ddarostyngedig ar gynnwys amod 

mewn unrhyw ganiatâd cynllunio parthed cyflwyno cynllun draenio ar gyfer y safle. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

 2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

POLISI A1 - ASESIADAU AMGYLCHEDDOL NEU ASESIADAU EFFEITHIAU ARALL 

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

effeithiau amgylcheddol neu eraill sylweddol tebygol ar ffurf asesiad amgylcheddol neu 

asesiadau o effeithiau eraill.   

 

POLISI A2 - GWARCHOD GWEAD CYMDEITHASOL, IEITHYDDOL A 

DIWYLLIANNOL CYMUNEDAU 

Diogelu cydlyniad cymdeithasol, ieithyddol neu ddiwylliannol cymunedau rhag niwed 

arwyddocaol oherwydd maint, graddfa, neu leoliad cynigion. 

 

POLISI B7 - SAFLEOEDD O BWYSIGRWYDD ARCHEOLEGOL 

Gwrthod cynigion fydd yn difrodi neu ddifetha gweddillion archeolegol o bwysigrwydd 

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

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

datblygiad yn drech nag arwyddocâd y gweddillion archeolegol. 
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POLISI B20 - RHYWOGAETHAU A’U CYNEFINOEDD SY’N BWYSIG YN 

RHYNGWLADOL A CHENEDLAETHOL 

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

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

ddiogelu nodweddion cydnabyddedig y safle. 

 

POLISI B22 - DYLUNIAD ADEILADAU 

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

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

amgylchedd lleol. 

 

POLISI B23 - MWYNDERAU 

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

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

leol.  

 

POLISI B25 – DEUNYDDIAU ADEILADU 

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

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

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

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

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

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

gyflwyno deunyddiau sy’n israddol neu’n ymwthiol. 

 

POLISI B27 - CYNLLUNIAU TIRLUNIO 

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

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

nodweddion cydnabyddedig. 

 

POLISI C1 - LLEOLI DATBLYGIAD NEWYDD 

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

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

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

yn y Cynllun 

 

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

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

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

adeilad a’r defnydd yn addas.  

 

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

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

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

Ganolfan Isranbarthol a’r Canolfannau Trefol. 

 

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

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

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

TREFOL 

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

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

trefol sy’n darparu elfen briodol o dai fforddiadwy 
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POLISI CH18 - SEILWAITH SYDD AR GAEL 

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

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

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

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

arfaethedig i ddarparu seilwaith.   

 

POLISI CH29 - GWARCHOD A GWELLA CYSYLLTIADAU I GERDDWYR 

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

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

clir i wneud darpariaeth o’r fath.   

 

POLISI CH30 - MYNEDIAD I BAWB 

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

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

priodol i’r ystod ehangaf posib o unigolion.  

 

POLISI CH33 – DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD. 

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

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

traffig.   

 

POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT 

Gwrthodir cynigion am ddatblygiadau newydd, ehangu datblygiadau presennol neu newid 

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

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

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

 

POLISI CH43 – DARPARU LLECYNNAU AGORED O WERTH ADLONIADOL MEWN 

DATBLYGIAD TAI NEWYDD. 

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

llecynnau agored presennol yn diwallu anghenion y datblygiad ddarparu llecynnau agored 

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

 

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

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

ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 

 

Canllaw Cynllunio Atodol (CCA): Tai Fforddiadwy. 

CCA: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg. 

CCA: Datblygiadau Tai a Darpariaeth Addysgol. 

CCA: Datblygiadau Tai a Llecynnau Agored o Werth Adloniadol. 

CCA: Ymrwymiadau Cynllunio. 

 

Canllawiau Dylunio Gwynedd (2003). 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 9, (2016). 

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

NCT 12 Dylunio (2016).  

NCT 20 Cynllunio a’r Iaith Gymraeg (2013). 
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3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

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

dro wedi ei ganiatáu yn Ebrill, 2012. 

 

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

ddosbarth wedi ei ganiatáu ym Medi, 2009. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Cefnogi. 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad mewn egwyddor yn dilyn cynlluniau 

diwygiedig i osodiad y ffordd sirol gyfagos ac i osodiad  

ffordd y stad a gellir cytuno gydag agweddau eraill priffyrdd 

pe cyflwynir cais manwl ar gyfer y datblygiad.   

 

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

gario allan yn unol ag argymhellion yr Adroddiad Ecolegol. 

 

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

 

Gwasanaeth Cynllunio 

Archeolegol Gwynedd: 

Angen amod parthed darparu manylion archeolegol parthed 

rhaglennu unrhyw waith archeolegol pellach ar y safle. 

 

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

fforddiadwy yng Nghaernarfon ac mae’r dystiolaeth a 

gyflwynwyd gan yr ymgeisydd ar ffurf cofrestr Tai Cyffredin 

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

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

 

Dŵr Cymru: Tynnu’r gwrthwynebiad gwreiddiol yn ei ôl (diffyg capasiti a 

chynamserol) gan fod buddsoddiant ar gael erbyn hyn i 

uwchraddio’r gwaith trin dŵr yng Nghaernarfon ar gyfer y 

datblygiad hwn. 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: Dim ymateb. 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybuddion o amgylch y safle a gwybyddwyd 

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

ben a derbyniwyd gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 

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

ddigonol ar gyfer deiliaid y tai ynghyd ac ymwelwyr 

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

olygu bod cerbydau yn parcio ar gerbydlon Ffordd 

Eryri ar draul diogelwch ffyrdd. 

 Bydd bwriad o’r fath raddfa a dwysedd yn cael 

effaith andwyol ar fwynderau trigolion lleol ar sail 

sŵn, aflonyddwch, gor-edrych, colli preifatrwydd a 

chysgodi gan greu datblygiad gormesol. 

 Bydd dyluniad y tai arfaethedig allan o gymeriad a 

thai presennol ardal yr Hendre.  

 Mae eisoes digon o dai cymdeithasol yn yr ardaloedd 

cyfagos. 

Tud. 38



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 16/1/17 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 

 Buasai effaith cronnol y datblygiad ynghyd a’r 

datblygiad tai  newydd ger safle'r ysgol newydd yn 

effeithio ar gymeriad yr ardal ar sail cynyddu traffig. 

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

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

ymestyn ar gyfer disgyblion ychwanegol a all deillio 

o’r datblygiad hwn. 

 

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio 

dilys oedd yn cynnwys: 

 

 Byddai’r tai arfaethedig yn amharu ar olygfeydd o’r 

mynyddoedd ac, felly’n, dibrisio gwerth y tai o 

amgylch y safle ac yn amharu ar safonau byw. 

 A oes ymdrech wedi ei wneud ar gyfer datblygu’r 

safle i ddiwydiant er mwyn denu swyddi i’r ardal? 

 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad  

 

5.1   Mae’r egwyddor o ddatblygu’r safle hwn ar gyfer anheddau preswyl wedi ei selio ym 

Mholisi C1, C3 a CH3 o GDUG. Mae Polisi C1 yn datgan mai tir o fewn ffiniau 

datblygu trefi a phentrefi a ffurf ddatblygedig pentrefi gwledig fydd y prif ffocws ar 

gyfer datblygiadau newydd. Mae Polisi C3 yn caniatáu cynigion sy’n rhoi 

blaenoriaeth, lle bynnag y bo modd, i ail-ddefnyddio tir a ddatblygwyd o’r blaen a 

leolir o fewn ffiniau datblygu cyn belled fod y bwriad yn cyd-fynd a holl bolisïau 

perthnasol eraill y Cynllun. 

 

5.2 Dywed Polisi CH3, mewn egwyddor, caniateir cynigion i adeiladu tai ar safleoedd 

priodol sydd heb eu dynodi o fewn ffiniau datblygu’r Ganolfan Is-ranbarthol a’r 

Canolfannau Trefol sy’n cynnwys Caernarfon. Dywed yr eglurhad i’r polisi bydd rhai 

safleoedd yn dod ar gael ân annisgwyl (fel y safle cyfredol hwn) oherwydd ail-

ddatblygu neu ail-leoli defnydd arall. 

 

5.3 Pan ddaw unrhyw safle ar gael ar hap yn y Ganolfan Isranbarthol neu Ganolfannau 

Trefol yn ardal y Cynllun Datblygu mae’n ofynnol hefyd i ystyried gofynion Polisi 

CH6. Noda’r polisi hwn y gwrthodir cynigion i ddatblygu tai ar safleoedd a ddaw ar 

gael yn annisgwyl ym Mangor, Blaenau Ffestiniog, Caernarfon, Porthmadog neu 

Bwllheli a allai yn eu cyfanrwydd ymdopi gyda 5 neu fwy o unedau tai os na bod 

canran (fydd yn amrywio o safle i safle) o’r unedau a ddarperir fel rhan o’r cynllun yn 

rhai sy’n cwrdd ag angen am dai fforddiadwy. Mae’r wybodaeth a gyflwynwyd gan 

yr ymgeisydd yn datgan bydd 22 o’r unedau yn rhai fforddiadwy ar gyfer rent 

cymdeithasol (a fydd yn cael eu rheoli gan yr ymgeisydd  - Cartrefi Cymunedol 

Gwynedd) a 23 o’r unedau yn rhai marchnad agored. I’r perwyl hyn, felly, credir  fod 

y ddarpariaeth ar gyfer tai fforddiadwy yn dderbyniol ar y safle arbennig hwn ac yn 

sylweddol uwch na’r canran arferol o 30%. 

 

5.4 Er hyn, bydd rhaid gofalu na fydd y datblygiad yn golygu gorddatblygu’r safle nac yn 

arwain at golli mannau agored. I’r perwyl hyn, gan ystyried y niferoedd o dai a 

gynhwysir yn y cais hwn ynghyd a’u gosodiad o fewn safle’r cais, ni chredir fod y 

bwriad fel y’i cyflwynwyd yn gyfystyr a gor-ddatblygu’r safle arbennig hwn. Yn 
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ychwanegol i’r uchod, credir bod y ffigwr o 45 tŷ yn cydymffurfio a dwysedd 

datblygu o 30 uned yr hectar fel y’i hybir yn y Cynllun Datblygu. 

 

5.5 Gan ystyried yr asesiad uchod ac yn ddarostyngedig i’r bwriad gydymffurfio gyda’r 

polisïau eraill y cyfeirir atynt isod ynghyd a chymryd i ystyriaeth sylwadau’r Uned 

Strategaeth Tai y Cyngor (Tim Opsiynau Tai) sy’n cadarnhau bod y math o dai a 

gynigir fel rhan o’r cais hwn yn cyfarch anghenion ymgeiswyr sydd ar gofrestr tai 

cyffredin y Cyngor credir bod y cais amlinellol, fel y’i cyflwynwyd, yn dderbyniol 

mewn egwyddor. 

 

Mwynderau gweledol  

 

5.6   Mae’r safle wedi ei leoli ar gyrion stadau o dai sefydledig sydd o amrywiol ffurf, 

dyluniad, cynllun  a maint gyda deunyddiau allanol amrywiol iddynt. Mae’r safle yn 

weddol wastad ond gydag ychydig o rediant i’r dwyrain ac wedi ei leoli mewn man 

amlwg iawn yn y drefwedd gyda golygfeydd amlwg ohono o’r pedwar cyfeiriad. Ceir 

anheddau preswyl i’r dwyrain, de a’r gorllewin o’r safle gyda’r fynwent wedi ei leoli 

i’r gogledd a’r ochr arall i’r ffordd sirol ddi-ddosbarth (Ffordd Eryri). Roedd 

adeiladwaith y cyn-ysgol (gan gynnwys y dosbarthiadau symudol) yn unllawr mewn 

uchder ond o ddyluniad ymarferol yn hytrach nag o ddyluniad trawiadol. Yn 

bresennol, dim ond sylfeini’r ysgol sy’n bodoli ynghyd a llystyfiant ar ffurf ychydig o 

goed llydanddail ar ffin ogleddol y safle gyda phrysg oddi fewn i rannau o’r safle ei 

hun. 

 

5.7 Gan mai cais amlinellol yw hwn cyflwynwyd cynllun a gosodiad y tai ar y safle, 

lleoliad y llecynnau parcio a’r ardaloedd amwynderol yn unig. Mae manylion sy’n 

ymwneud a dylunio a deunyddiau allanol datblygiadau yn fater sydd i’w drafod pan 

gyflwynir ceisiadau ar gyfer materion a gadwyd yn eu hol. Rhagdybir mai parhad o 

ddeunyddiau sy’n gyffelyb i’r tai cyfagos bydd yn cael eu defnyddio yma fel llechi 

naturiol i’r toeau ynghyd a gwaith bric glan a rendr i’r waliau. Mae’r safle ar hyn o 

bryd yn  dirywio ar sail mwynderau gweledol ac yn ddolur llygaid yn y strydlun a 

buasai caniatáu’r cais hwn yn debygol o fod yn gam tuag at wella mwynderau 

gweledol y rhan yma o’r dref. Ar sail yr uchod credi, drwy amodau priodol, fod modd 

sicrhau fod y bwriad yn cydymffurfio gyda Pholisi B22, B23 a B25 o GDUG. 

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl  

 

5.8   Mae anheddau preswyl wedi eu lleoli i’r gogledd, de a gorllewin o’r safle gyda’r 

anheddau agosaf wedi eu lleoli 4m (o dalcen i dalcen 17 Llys y Foel) a 13.5m (o 

gornel i gornel 14 Llys Siabod) i’r gorllewin o gefnau’r tai arfaethedig. Er mai 

cynlluniau dangosol o leoliad y tai arfaethedig a gyflwynwyd gyda’r cais cyfredol 

hwn mae’n bosib lleihau ar unrhyw or-edrych, colli preifatrwydd a chreu strwythurau 

gormesol (sef, prif wrthwynebiadau trigolion cyfagos i’r cais amlinellol) drwy ail-

ddylunio gosodiad rhai o’r tai arfaethedig fel nad ydynt yn achosi niwed sylweddol ac 

arwyddocaol i fwynderau trigolion lleol. Er bod gwrthwynebiadau wedi eu derbyn 

parthed aflonyddwch yn tanseilio mwynderau trigolion lleol rhaid cofio bod y safle 

wedi ei leoli o fewn ardal breswyl sefydledig sydd o ddwysedd uchel ble mae 

aflonyddwch domestig eisoes yn rhan annatod o gymeriad yr ardal ynghyd a’r ffaith 

mai ysgol oedd yn bodoli ar y safle yn y gorffennol gyda’r cae pêl droed yn cael ei 

ddefnyddio gan dimau lleol yn rheolaidd ar benwythnosau. Gan ystyried yr elfennau 

hyn ni chredir y byddai lleoli hyd at 45 tŷ yn tarfu’n sylweddol ar fwynderau preswyl 

na chyffredinol trigolion lleol ar sail aflonyddwch annerbyniol er cydnabyddir bydd 

rhywfaint o aflonyddwch yn deillio o’r datblygiad yn ystod y gwaith adeiladu er mai 
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am gyfnod dros dro yn unig y bydd hyn. Ni chredir, felly, fod y bwriad yn groes i 

Bolisi B23o’r CDU. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.9   Cyflwynwyd asesiad effaith trafnidiaeth gyda’r cais a ddaw i’r canlyniadau canlynol:- 

 

 Bydd y fynedfa bresennol yn cael eu huwchraddio ar gyfer ymdopi gyda 45 o dai. 

 Mae’r safle yn hygyrch ar gyfer nifer amrywiol o ddulliau teithio fel cerdded, beicio a 

thrafnidiaeth gyhoeddus sy’n gwasanaethu’r ardal leol. 

 Mae cyfleusterau hanfodol amrywiol oddeutu 0.8 milltir pellter cerdded o’r safle gan 

gynnwys siopau, banciau a bwytai. 

 Gall y rhwydwaith ffyrdd leol ymdopi gyda’r cynnydd mewn trafnidiaeth i fewn ac 

allan o’r safle heb amharu ar ddiogelwch presennol defnyddwyr y ffyrdd. 

 

5.10 Mewn ymateb i’r asesiad uchod ynghyd a’r cynlluniau a gyflwynwyd gyda’r cais yn 

wreiddiol yn dangos lleoliad a dyluniad y ffordd stad a’r mannau parcio fe 

ddiwygiwyd y cynlluniau yn unol â gofynion yr Uned Drafnidiaeth ac, i’r perwyl hyn, 

mae’r cynlluniau diweddaraf yn dderbyniol ac yn cydymffurfio a gofynion diogelwch 

priffyrdd. Credir, felly, i’r bwriad cydymffurfio gyda gofynion Polisi CH29, CH30, 

CH33 a CH36 o GDUG. 

 

Materion bioamrywiaeth  

 

5.11  Fel y cyfeiriwyd ato uchod cyflwynwyd Adroddiad Ecolegol gyda’r cais ac mewn 

ymateb i’w gynnwys datgan yr Uned Bioamrywiaeth y dylid cydymffurfio gydag 

argymhellion yr adroddiad parthed gwelliannau ecolegol fel rhan o’r datblygiad. 

Gellir sicrhau hyn drwy amod perthnasol. Mae’r bwriad, felly, yn cydymffurfio gyda 

Pholisi B20 o GDUG. 

 

Materion Archeolegol  

 

5.12  Cyflwynwyd Asesiad Desg Archeolegol ynghyd a rhigoli arbrofol gyda’r cais gan 

ystyried agosatrwydd y safle i fynwent Rufeinig sydd ar yr un safle a’r fynwent 

bresennol i’r dwyrain o’r safle ei hun. Dywed Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol 

Gwynedd ei bod hi’n bosibl dod ar draws amlosgiadau o fewn safle’r cais a phe bai 

hyn yn digwydd buasai’r fath ddarganfyddiadau yn sylweddol iawn ar sail eu 

pwysigrwydd hanesyddol. I’r perwyl hyn, gofynnir i unrhyw ganiatâd cynnwys amod 

parthed darparu manylion sy’n ymwneud a rhaglennu gwaith archeolegol ar y safle. 

Ystyrir, felly, fod y bwriad yn dderbyniol ar sail gofynion Polisi B7 o GDUG. 

 

Materion isadeiledd 

 

5.13  Y polisi cynllunio lleol perthnasol yng nghyd destun isadeiledd yw Polisi CH18 sy’n 

datgan y gwrthodir cynigion datblygu os nad oes yna ddarpariaeth ddigonol o 

seilwaith sy’n angenrheidiol ar gyfer y datblygiad sy’n cynnwys cyflenwad pŵer a 

dŵr, modd o waredu dŵr a charthion, modd o waredu dŵr wyneb a gwasanaethau 

hanfodol eraill oni bai gellir cydymffurfio ag un o’r meini prawf canlynol:- 

 

1. Bod trefniadau priodol yn cael eu gwneud er mwyn darparu cyflenwad digonol, 

neu 

 

2.  Bod y datblygiad yn digwydd fesul dipyn er mwyn cyd-fynd ag unrhyw gynllun 

arfaethedig i ddarparu rhagor o seilwaith.   
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5.14  Mae eglurhad i’r polisi hwn yn datgan na fydd datblygiad yn cael ei ganiatáu lle nad 

oes seilwaith digonol yn bodoli’n barod oni bai gelli’r cywiro’r sefyllfa’n foddhaol. 

Fel y cyfeiriwyd ato uchod roedd Dwr Cymru yn gwrthwynebu’r cais yma yn 

wreiddiol ar sail ei fod yn gynamserol ac y buasai’r bwriad, o’i ganiatáu, yn 

gorlwytho ymhellach gwaith trin dŵr sydd wedi ei leoli ar Ffordd Santes Helen yng 

Nghaernarfon. Fodd bynnag, erbyn hyn, maent wedi cadarnhau bod buddsoddiad 

cyfalaf ar gael i uwchraddio’r gwaith trin dŵr o fewn eu rhaglen buddsoddi ar gyfer 

codi capasiti’r gwaith trin dŵr i gymryd ychwaneg o ddŵr aflan/dwr wyneb o safle’r 

cais. 

 

5.15 Yn ychwanegol i’r polisi cynllunio lleol uchod rhaid hefyd ystyried cyngor 

cenedlaethol a gynhwysir ym Mholisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 9, Pennod 12 

Seilwaith a Gwasanaethau. Dywed mai sicrhau bod cyflenwadau dwr a’r seilwaith 

garthffosiaeth ddigonol yn ystyriaethau perthnasol wrth ystyried ceisiadau ac 

apeliadau cynllunio…mae angen ystyried y materion hyn mewn da bryd wrth leoli 

datblygiadau yn y dyfodol. Felly, dylai awdurdodau cynllunio lleol…geisio osgoi 

defnyddio safleoedd lle mae’n annhebygol y ceir yno gyflenwad digonol o ddŵr a/neu 

ddarpariaeth ar gyfer draenio. 

 

5.16 I’r perwyl yma, felly, credir bod y bwriad, erbyn hyn, yn cydymffurfio gyda gofynion 

Polisi CH18 o GDUG ynghyd a’r cyngor a gynhwysir ym Mholisi Cynllunio Cymru 

yn ddarostyngedig ar gynnwys amod sy’n ymwneud a chyflwyno cynllun draenio tir 

i’w gytuno gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol cyn i unrhyw ddatblygiad ddechrau ar 

y safle. 

 

Materion ieithyddol a chymunedol 

 

5.17  Mae Polisi A2 o GDUG yn datgan gwrthodir cynigion na fyddai oherwydd eu maint, 

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

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

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

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

cydymffurfio a gofynion polisïau ieithyddol a chenedlaethol. 

 

5.18 I’r perwyl uchod mae’r ymgeisydd wedi cyflwyno Datganiad Ieithyddol a 

Chymunedol i gefnogi’r bwriad ac mae’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd wedi dod i’r 

canlyniadau canlynol :- 

 

 Bydd y tai fforddiadwy a gynigir yn ddeniadol iawn i drigolion ac yn debygol o 

ddiwallu anghenion lleol. 

 Bydd y datblygiad yn rhoi  mwy o ddewis i bobl leol o fewn y farchnad dai lleol. 

 O ystyried maint a lleoliad y tai a gynigir ni ddisgwylir i’w prisiau godi allan o afael 

trigolion lleol. Ac yn debygol o gadw’r boblogaeth leol yn y gymuned ac fe all 

gyfrannu i gael effaith  bositif ar yr iaith Gymraeg. 

 Mae’n debyg bydd y datblygiad yn ddeniadol iawn i deuluoedd gyda phlant. 

 Angen ystyried os byddai’r datblygiad dyn rhoi pwysau ar yr ysgol gynradd (Ysgol yr 

Hendre). 

 Ar y cyfan, ni chredir fod natur na graddfa’r datblygiad arfaethedig yn debygol o gael 

effaith andwyol ar yr iaith Gymraeg. 

 

5.19 O ystyried yr asesiad hwn ac o ystyried sylwadau’r Uned Bolisi Cynllunio ar y Cyd a 

nodir uchod credir fod y bwriad yn unol gyda Pholisi A2 o GDUG yn ogystal â’r 

CCA: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg. 
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Materion addysgol  

 

5.20 Y ddogfen berthnasol o dan y pennawd yma yw CCA: Datblygiadau Tai a 

Darpariaeth Addysgol sy’n cynnig cyfarwyddyd i ymgeiswyr ar gyfer datblygiadau 

preswyl ynglŷn â’r achosion pryd bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn argeisio 

cyfraniad ariannol tuag at gyfleusterau addysg leol. I’r perwyl hyn, dengys ystadegau 

capasiti ysgolion Gwynedd mai capasiti Ysgol yr Hendre yw 420 ac ym Medi, 2015 

(y flwyddyn addysgol pryd cyflwynwyd y cais)  nodwyd bod 345 yn mynychu’r 

ysgol (gyda’r ffigwr yn 382 ar gyfer Medi, 2016). Yn unol â’r fformiwla yn y CCA 

rhagwelir y byddai potensial i 18 disgybl ysgol gynradd ychwanegol ddeillio o’r 

datblygiad hwn. Rhaid ystyried hefyd y ffaith bod datblygiad o 136 o dai wrthi’n cael 

eu hadeiladu ar hyn o bryd yn Gwel y Llan (Ffordd Llanbeblig) ar safle a ddynodwyd 

yng NgDUG ar gyfer tai, fodd bynnag, nid yw hwn yn effeithio’r capasiti ar gyfer 

asesu y cais hwn. I’r perwyl uchod credir bod capasiti yn bodoli yn Ysgol yr Hendre 

ar gyfer y niferoedd o ddisgyblion ysgol gynradd rhagwelir bydd yn deillio o’r 

datblygiad ei hun ac o ganlyniad i hyn ni fydd angen cyfraniad addysgol ar gyfer y 

bwriad hwn.   

 

Materion cytundeb 106 

 

5.21  Fel y cyfeiriwyd ato uchod bydd 22 o’r 45 o dai sy’n destun y cais hwn yn dai 

fforddiadwy ar gyfer rhent cymdeithasol o dan oruchwyliaeth Cartrefi Cymunedol 

Gwynedd sy’n landlord cymdeithasol cofrestredig ond nid yn berchen ar y tir ar hyn o 

bryd. Gan ystyried y ffaith hon bydd angen i’r ymgeisydd arwyddo cytundeb 

cyfreithiol o dan Adran 106 er mwyn rhwymo hanner y tai sy’n destun y cais hwn i 

dai fforddiadwy angen lleol cyffredinol yn y lle cyntaf ac am byth.    

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 O ystyried yr uchod ac wedi ystyried yr holl faterion perthnasol gan gynnwys polisïau 

a chanllawiau lleol a chenedlaethol yn ogystal â’r holl sylwadau a dderbyniwyd credir 

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

y nodir uchod.   

 

7. Argymhelliad: 

 

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

ymgeisydd gwblhau cytundeb cyfreithiol o dan Adran 106 er mwyn sicrhau fod y 22 

tŷ fforddiadwy allan o gyfanswm o 45 tŷ yn cael eu trosglwyddo i gymdeithas tai fel 

eu bod yn fforddiadwy yn y lle cyntaf ac am byth ac i amodau perthnasol yn 

ymwneud a:- 

 

1. Amodau amser. 

2. Deunyddiau allanol gan gynnwys llechi. 

3. Tirlunio 

4. Priffyrdd. 

5. Dwr Cymru. 

6. Bioamrywiaeth. 

7. Tynnu hawliau datblygiadau a ganiateir.  

8. Rhaglennu gwaith archeoleg. 

 

 

 

Tud. 43



Tud. 44



Tud. 45



Tud. 46



Tud. 47



Tud. 48



Tud. 49



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 16/01/2017 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 

Rhif:    2 

 

Rhif y Cais: C16/1164/16/MW 

Dyddiad 

Cofrestru: 

21/09/2016 

Math o Gais: Mwynau 

Cymuned: Llandygai 

Ward: Tregarth a Mynydd Llandygai 

 

Cynnig: Cais o dan Ddeddf yr Amgylchedd 1995 i benderfynu 

ar amodau o dan adolygiad cyfnodol – Cyfeirnod 

Caniatâd: C96A/0020/16/MW, C08A/0039/16/MW, 

C12/0874/16/MW, C15/1344/16/MW 

 

Lleoliad: Chwarel y Penrhyn, Bethesda, Bangor, Gwynedd 

LL54 4YG 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad  

AWDURDODI UWCH REOLWR Y GWASANAETH 

CYNLLUNIO, AMGYLCHEDD A GWARCHOD Y CYHOEDD I 

BENDERFYNU AR Y CYNLLUN AMODAU O DAN 

DDIRPRWYAETH 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais am Adolygiad o Safle Mwynau yw hwn o dan Adran 96 ac Atodlen 14 o Ddeddf yr 

Amgylchedd 1995 i gymeradwyo'r cynllun gwaith a’r rhestr o amodau cynllunio.  

 

1.2 Bydd gofyn i’r pwyllgor cynllunio hefyd gymryd penderfyniad i ymestyn y Gorchymyn Cau a 

Chreu Llwybr Troed 2002 ar gyfer llwybrau cyhoeddus Rhifau 46 a 50 sy’n croesi ardal weithio’r 

chwarel.    

 

NID YW HWN YN GAIS AM GANIATÂD CYNLLUNIO  

 

1.3 Mae Deddf yr Amgylchedd 1995 yn gofyn i weithredwyr caniatadau mwynau gyflwyno 

cynlluniau ar gyfer Adolygiad o Ganiatadau Mwynau, sy’n wahanol i geisiadau cynllunio mewn 

sawl ffordd.  Mae adolygiadau cyfnodol yn berthnasol i bob safle mwynau gan gynnwys y rhai 

nad oedd yn rhaid penderfynu amodau ar eu cyfer o dan Ddeddf Cynllunio Iawndal 1991 na 

Deddf yr Amgylchedd 1995.  Yn yr achosion hynny, dyddiad yr adolygiad cyntaf yw 15 mlynedd 

ar ôl dyddiad y caniatâd mwynau sylweddol mwyaf diweddar ar gyfer y safle.  O dan Ddeddf yr 

Amgylchedd 1995, gall awdurdodau cynllunio Mwynau un ai gymeradwyo'r cynllun o amodau a 

gyflwynir neu benderfynu ar gynllun gwahanol o amodau.  Fodd bynnag, mae’n rhaid i’r 

awdurdod cynllunio mwynau benderfynu ar yr amodau o fewn cyfnod penodol.  Os na 

phenderfynir ar y cyflwyniad o fewn y cyfnod hwnnw (neu ei newid drwy gytundeb) mae'r 

cynllun o amodau’n cael ei gymeradwyo’n awtomatig.  

 

1.4 Mae'r cynigion adolygu'n cynnwys rhestr o 50 o amodau cynllunio sy'n berthnasol i reolaeth 

cynllunio berthnasol ar gyfer y safle.   Talwyd sylw i faterion yn yr adroddiad hwn ynghylch 

effeithiau amgylcheddol, mwynderau, diwylliannol a thirwedd y gwaith, gan gynnwys cynigion 

ar gyfer adfer.   Trafodwyd ymhellach â'r ymgeisydd restr ddiwygiedig o amodau ac fe'i hatodir 

wrth yr adroddiad hwn.    

 

1.5 Diben yr Adolygiad Cyfnodol o dan Ddeddf yr Amgylchedd 1995 yw sicrhau nad yw amodau’n 

mynd yn amherthnasol a rhoi cyfle i ymateb i safonau a gofynion sydd newydd eu cyflwyno.  

Cyfrifoldeb y gweithredydd mwynau yw cyflwyno, i gael ei gymeradwyo gan yr awdurdod 

cynllunio mwynau, gynllun gwaith manwl a rhestr o amodau cynllunio sy’n dangos sut y gellir 

gweithredu'r datblygiad mewn ffordd amgylcheddol dderbyniol a chadw at safonau ac ymarferion 

gwaith amgylcheddol, modern.  Bydd y rhestr o amodau newydd yn berthnasol i’r cyfan o'r safle 

sy'n cael ei hadolygu ac yn cael gwared ar unrhyw amwysterau rhwng gwahanol ganiatadau 

cynllunio.  

 

1.6 Ffiniau safle’r cais yw’r ardal a oedd wedi’i chynnwys yn y caniatâd cyffredinol fis Ionawr 2000 

a hefyd y ceisiadau dilynol ar gyfer datblygu mwynau i resymoli ac ymestyn gwaith y chwarel yn 

ogystal â defnyddio’r rwbel yn yr hen domeni llechi.  Mae’r Adolygiad Cyfnodol yn cynnwys y 

caniatadau canlynol ar gyfer mwynau a nodwyd sydd ar safle'r cais:  

 

 Caniatâd Cynllunio C96A/0020/16MW Dyddiedig 19 Ionawr 2000 – Ymestyn Chwarel 

Lechi, Gwaredu Gwastraff Mwynau, Adfer a Gwaith Cysylltiedig,  

  Caniatâd Cais Cynllunio C08A/0039/16/MW Dyddiedig 9 Mehefin 2008 – Cais o dan 

Adran 73 (Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990) i Amrywio Amodau 5 a 20 o Ganiatâd 

Gais Cynllunio C08A/0020/16/MW, Cynlluniau Diwygiedig ar gyfer y Mannau Echdynnu 

(Rhan yn Ôl-Weithredol) a Chynllun Monitro Sŵn.  

  Caniatâd Cais Cynllunio C12/0874/16/MW Dyddiedig 18 Rhagfyr 2012 - Estyniad ac 

Ailaliniad Arfaethedig o Waith Chwarel Lechi gyda Chynllun Adfer Cynyddol. 

  Caniatâd Cais Cynllunio C15/1344/16/MW, a ganiatawyd gydag amodau fis Mehefin 2016 

ar gyfer cais o dan Adran 73 i amrywio amod 2 ar ganiatâd cynllunio C04A/0519/16MW i 

ddal ati i weithio gan gynnwys symud deunydd o domen rwbel chwarel.  
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Trosolwg o'r Cynigion yn yr Adolygiad Cyfnodol 

 

1.7  Mae mannau gweithio’r chwarel yn cynnwys lle mae’r peiriannau ar gyfer cynhyrchu llechi toi, 

slabiau llechi a llechi pensaernïol, mannau cynhyrchu a phrosesu agregau llechi, mannau cadw’r 

cynnyrch, swyddfa’r safle ac adeiladau atodol / pont bwyso ond hefyd yr adeiladau a’r 

strwythurau rhestredig a hanesyddol.  Ac eithrio caniatâd penodol ar gyfer y siediau prosesu ym 

1966 a chaniatâd mwy diweddar ar gyfer gorsaf trosglwyddo gwastraff, nid oes caniatâd 

cynllunio mwynau ar yr ardal brosesu ond yn hytrach mae’n cael ei ddiffinio fel tir atodol i 

chwarel at ddibenion Dosbarth B o Ran 19 i Atodlen 2 y Gorchymyn Datblygu Cyffredinol a 

Ganiateir 1995 (fel y’i diwygiwyd).  Fodd bynnag, gall y broses adolygu gynnwys y tir chwarel 

atodol yn y rhestr amodau fel bod yr un rheolau amgylcheddol a chynigion adfer yn berthnasol 

iddo ag sydd ar gyfer y rhan fwyaf o’r safle.    

 

1.8 Bydd y safle’n cael ei gweithio gan ddefnyddio’r un dulliau ag ar hyn o bryd.  Bydd y deunydd ar 

yr haen uchaf yn cael eu symud gan beiriannau llwytho a chario a bydd tarw dur yn ei osod yn ei 

le.  Mae’r holltau a’r gwelyau yn Chwarel y Penrhyn, neu’r rhychau lle mae'r graig yn torri'n 

llechi unigol, bron yn fertigol ac yn gyfochrog â'r ffawtiau sy'n dangos lle mae'r llechi i'w cael a'r 

graig yn nes ymlaen yn cael ei thorri gan nifer o gymalau a ffawtiau llai.   Bydd y garreg lechen 

wedi hindreulio a’r garreg galed yn cael eu chwalu drwy eu chwythu â ffrwydron ac yna’n cael eu 

symud gan beiriannau a’u gwaredu yn unol â chynllun adfer y safle.  Ceisir cael cymaint o 

ddeunydd llechi â phosibl ar gyfer llechi toi neu lechi pensaernïol drwy chwalu cyn lleied ar y 

deunydd â phosibl, gan gynnwys defnyddio llifiau gwifren.   Bydd y cerrig llechi’n cael eu cario 

i'w didoli, gyda'r cerrig anaddas yn cael eu rhoi ar y domen a’r deunydd gorau’n cael ei symud i’r 

man prosesu.   

 

1.9 Mae’r cynigion yn yr Adolygiad o Hen Ganiatadau Mwynau’n cynnwys cynllun gwaith 

cynhwysfawr ar gyfer y graig sy'n dal ar ôl sy'n cynnwys datblygu'r chwarel mewn cyfres o 

bonciau yn rhedeg i'r de-orllewin, sy'n cynnwys ardal yr estyniad yn 2012.  Fodd bynnag, nid 

yw’r cynigion ar gyfer gweithio'r wyneb de-orllewin o dan C08A/0039/16/MW yn ymddangos yn 

yr Adolygiad o Hen Ganiatadau Mwynau na phociau uchaf y ‘garreg lwyd’ ar wyneb ochr dde’r 

chwarel bresennol ger terfyn y Parc Cenedlaethol.  Dyma lle bu cwymp yn 2012 a lle mae’r 

cynigion datblygu’n cynnwys pentyrru rwbel llechi i gynnal wyneb y chwarel. 

 

1.10 Mae tynnu deunydd o’r tomeni rwbel yn ychwanegol at y gwaith arferol o gyflenwi deunyddiau 

wrth gynhyrchu llechi toi ac mae'r deunydd hwnnw'n cael ei farchnata fel agregau eilaidd.  

Byddai gwaredu deunydd o’r hen domeni rwbel, yn unol â’r cais am adnewyddu caniatâd yn 

2016, yn rhoi rhagor o le i ail ffurfio ac adfer y llwybr cyhoeddus yn unol â’r gorchymyn cau a 

chreu llwybr cyhoeddus 2002.   

 

1.11 Mae’r drefn dipio’n rhan o strategaeth adfer 2014 i sefydlu llystyfiant gweundir ac i ffurfio lle ar 

gyfer y llwybrau cyhoeddus 46 a 50 sydd wedi eu dargyfeirio, ond mae hefyd yn rhoi cymaint o 

le â phosibl i dipio o fewn y chwarel ei hunan ac i ail gyfeirio’r ffordd tuag ato.  Mae’r gwaith o 

adfer y tomeni ar ochr gogledd-orllewin y chwarel bron wedi'i orffen ac mae’n cynnwys llawer o 

strwythurau archeolegol.  Bydd y terfyn allanol, hanesyddol felly yn aros fel y mae a bydd y 

gwaith adfer yn annog llystyfiant naturiol i aildyfu.  Bydd y drefn dipio’n cael ei chyfyngu i’r 

mannau sy’n cael eu gweithio’n barod ac ni fydd yn effeithio ar unrhyw un o’r mannau cyfagos 

sydd o ddiddordeb ecolegol.  Awgryma’r arolygon Cynefinoedd a Rhywogaethau fod y tomeni 

a’r tir a adferir yn weundir sy’n ddigon amrywiol i gynnig cynefinoedd da i adar, mamaliaid 

bychan ac ymlusgiaid.   

  
1.12  Mae’r ffrwd ddal wedi’i chreu yn unol â gofynion caniatâd ail-alinio 2012 er mwyn cynnal 

amodau dŵr Ardal Cadwraeth Arbennig Eryri sydd gyfagos.  Er fod y gwaith i bob pwrpas yn 

gyflawn, mae angen rhagor o waith adfer i gael gwared ar effeithiau sgwrio.  Mae cynigion yr 

adolygiad yn cynnwys monitro mannau penodol yn Ardal Cadwraeth Arbennig Gwaun Gynfi a 

hefyd lun-fonitro i ganfod sut mae'r ffrwd yn gweithio yn ogystal â threfn o fonitro dŵr daear fel 

rhan o'r amodau cynllunio.  Bydd yn rhaid ystyried ar wahân unrhyw effeithiau uniongyrchol neu 
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anuniongyrchol ar ddynodiadau amgylcheddol Ewropeaidd fel rhan o’r Asesiad Rheoliadau 

Cynefinoedd yn unol â Rheoliad 61 o’r Rheoliadau Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010.  

 

1.13 Talwyd sylw i effeithiau ar fwynderau trigiannol yn yr amodau cynllunio gan gynnwys monitro 

dirgryniadau chwythu, amserau chwythu, monitro lefel llwch a chynnal gorsaf fonitro 

feteorolegol, monitro sŵn a lefelau sŵn newydd ac oriau gweithio.  

 

1.14 Mae yna safleoedd o bwysigrwydd archeolegol yn ac o amgylch y chwarel a bydd yn rhaid 

cytuno ar gynllun lliniaru yn unol â’r amodau a / neu baratoi Cynllun Rheoli Cadwraethol i 

gynnwys yr adeiladau a’r strwythurau presennol sydd ar dir cyfagos i'r chwarel.  Bydd yn rhaid 

cytuno ar drefn reoli ar gyfer yr ardal iawndal ecolegol i gadw nodweddion y rhostir gwlyb a 

hefyd rhag difrodi neu effeithio ar gyfanrwydd y nodweddion archeolegol sy'n bresennol.   

 

1.15 Mae’r cais yn cynnwys asesiad o effeithiau ar y dirwedd gan gynnwys yr effeithiau ar ffiniau'r 

Parc Cenedlaethol. 

 

1.16  Mae'r cais o dan Ddeddf yr Amgylchedd 1995 ar gyfer penderfynu ar amodau o dan Adolygiad 

Cyfnodol yn dod o dan y categori ar gyfer datblygu yn Atodlen 1 Rheoliadau Cynllunio Gwlad a 

Thref (Asesiad Effeithiau Amgylcheddol) (Cymru) 2016 sy’n datgan fod yn rhaid cyflwyno 

Asesiad Amgylcheddol.   

 

2. Ystyriaethau eraill 

 

Mae Adran 38(6) o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a pharagraff 3.1.2 Polisi 

Cynllunio Cymru yn pwysleisio y dylid penderfynu ar geisiadau yn unol â’r Cynllun Datblygu, 

oni bai fod ystyriaethau perthnasol yn datgan fel arall. Mae ystyriaethau cynllunio yn cynnwys 

Polisi Cynllunio Cenedlaethol a’r Cynllun Datblygu Unedol 2001-2016.  

 

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

ymgymryd â datblygu cynaliadwy yn ogystal â chymryd pob cam rhesymol wrth arfer ei 

swyddogaethau i gyflawni'r amcanion datblygu cynaliadwy (neu lesiant). Mae'r adroddiad hwn 

wedi’i baratoi gan ystyried dyletswydd y Cyngor a'r 'egwyddor datblygu cynaliadwy', fel sydd 

wedi’i ddatgan yn Neddf 2015, ac wrth ffurfio'r argymhelliad mae'r Cyngor wedi ceisio sicrhau 

bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu 

eu hanghenion hwythau. Ystyrir na fyddai unrhyw effaith sylweddol nac annerbyniol ar 

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

 

 POLISI STRATEGOL 1 –  Cymryd ymagwedd ragofalus 

 POLISI STRATEGOL 2 - Yr Amgylchedd Naturiol 

 POLISI STRATEGOL 3 - Treftadaeth Adeiledig a Hanesyddol 

 POLISI STRATEGOL 7 –  Mwynau 

 POLISI STRATEGOL 16 –  Cyflogaeth 

 POLISI A1 - Asesiadau Amgylcheddol neu Asesiadau o Effeithiau Eraill. Sicrhau bod 

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

amgylcheddol neu effeithiau sylweddol a thebygol eraill ar ffurf asesiad amgylcheddol neu 

asesiadau o effeithiau eraill.   

 POLISI A2 -  Gwarchod Gwead Cymdeithasol, Ieithyddol a Diwylliannol Cymunedau. 

Diogelu cydlyniad cymdeithasol, ieithyddol neu ddiwylliannol cymunedau rhag niwed 

arwyddocaol oherwydd maint, graddfa neu leoliad cynigion. 

 POLISI A3 - Egwyddor Ragofalus. Gwrthod cynigion os oes unrhyw bosibilrwydd o 

ddifrod difrifol neu anwrthdroadwy i’r amgylchedd neu’r gymuned os na ellir dangos heb 

amheuaeth ar ddiwedd asesiad perthnasol o’r effeithiau y gellir negyddu neu liniaru’r effaith. 

 POLISI B7 –  Safleoedd o Bwysigrwydd Archeolegol. Gwrthodir cynigion fydd yn difrodi 

neu ddifetha gweddillion archeolegol o bwysigrwydd cenedlaethol (boed yn rhai cofrestredig 
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ai peidio) neu eu gosodiad.  Gwrthodir datblygiad fydd yn effeithio ar olion archeolegol eraill 

oni bai bod yr angen am y datblygiad yn drech nag arwyddocâd yr olion archeolegol. 

 POLISI B8 –  Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn a Môn (AHNE). Diogelu, 

cynnal a gwella cymeriad yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol drwy sicrhau bod 

cynigion yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sydd yn anelu i warchod nodweddion 

cydnabyddedig y safle. 

 POLISI B10 –  Amddiffyn a Chyfoethogi Ardaloedd Gwarchod y Dirwedd. Gwarchod a 

chyfoethogi Ardaloedd Gwarchod y Dirwedd drwy sicrhau bod cynigion yn cydymffurfio â 

chyfres o feini prawf sydd yn anelu i osgoi niwed arwyddocaol i nodweddion cydnabyddedig. 

 POLISI B12 -  Diogelu Tirweddau, Parciau a Gerddi Hanesyddol. Diogelu tirweddau, 

parciau a gerddi o ddiddordeb hanesyddol arbennig yng Nghymru rhag datblygiadau a allai 

achosi difrod sylweddol i’w cymeriad, eu hedrychiad neu eu lleoliad. 

 POLISI B14 -  Gwarchod Cymeriad Tirlun Parc Cenedlaethol Eryri. Gwarchod 

Cymeriad Tirlun Parc Cenedlaethol Eryri. Gwrthodir cynigion a fyddai’n cael effaith 

andwyol ar briodweddau a chymeriad arbennig Parc Cenedlaethol Eryri oni bai y gellid 

cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu at reoli, cyfoethogi a gwarchod dynodiad y 

Parc. 

 POLISI B15 –  Gwarchod Safleoedd Cadwraeth Natur o Bwysigrwydd Rhyngwladol. 

Gwrthod cynigion sy’n debygol o achosi niwed arwyddocaol i gyfanrwydd safleoedd 

cadwraeth natur o bwysigrwydd rhyngwladol oni bai eu bod yn cydymffurfio â chyfres o 

feini prawf sy’n anelu at reoli, mwyhau a diogelu nodweddion cydnabyddedig safleoedd o’r 

fath. 

 POLISI B16 – Gwarchod Safleoedd Cadwraeth Natur o Bwysigrwydd Cenedlaethol. 

Gwrthod cynigion sy’n debygol o achosi niwed arwyddocaol i gyfanrwydd safleoedd 

cadwraeth natur o bwysigrwydd cenedlaethol oni bai eu bod yn cydymffurfio â chyfres o 

feini prawf sy’n anelu at reoli, mwyhau a diogelu nodweddion cydnabyddedig y safleoedd. 

 POLISI B17 - Gwarchod Safleoedd o Arwyddocâd Rhanbarthol neu Leol. Gwrthod 

cynigion sy’n debygol o achosi niwed arwyddocaol i safleoedd o arwyddocâd rhanbarthol 

neu leol oni bai eu bod yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu i warchod, 

hyrwyddo a rheoli nodweddion cydnabyddedig y safleoedd. 

 POLISI B18 -  Gwarchod a Gwella Safleoedd Daearegol/Geomorffolegol Pwysig 

Rhanbarthol (RIGS). Gwrthod cynigion sy’n debygol achosi difrod sylweddol i safleoedd 

daearegol/geomorffolegol pwysig rhanbarthol (RIGS) oni bai bod yr angen am y bwriad yn 

gorbwyso gwerth y safle.  

 POLISI B23 –  Mwynderau. Diogelu mwynderau’r ardal leol drwy sicrhau bod cynigion yn 

cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu at warchod nodweddion cydnabyddedig a 

mwynderau’r ardal leol. 

 POLISI B27 –  Cynlluniau Tirlunio. Sicrhau fod cynigion a ganiateir yn ymgorffori 

tirweddu 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 B29 –  Datblygiadau ar Diroedd dan Fygythiad Llifogydd. Rheoli datblygiadau 

penodol ym mharth llifogydd C1 a C2 a’u cyfeirio tuag at dir addas ym mharth A oni bai y 

gellid cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n berthnasol i nodweddion y safle a phwrpas y 

datblygiad.   

 POLISI B32 -  Dŵr Wyneb. Gwrthodir cynigion na fyddant yn cynnwys mesurau lleihau 

llifogydd neu fesurau lliniaru fydd yn arwain at ostwng cyfaint a graddfa’r dŵr wyneb 

fyddai’n cyrraedd ac yn llifo i afonydd a chyrsiau dŵr eraill. 

 POLISI B33 – Datblygiadau sy’n Creu Llygredd neu Boendod. Gwarchod iechyd y 

cyhoedd, diogelwch mwynderau, neu ansawdd yr amgylchedd adeiledig neu naturiol o 

ganlyniad i lefelau uwch o lygredd.  

 POLISI B34 –  Llygredd Golau a Goleuni. Sicrhau nad yw cynigion yn amharu’n 

sylweddol ar amwynder defnydd tir cyfagos a’r amgylchedd. 

 POLISI C9 -  Datblygu Mwynau Tu Allan i Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn. 

Caniateir safleoedd i ddatblygu mwynau ar sail cyfres o feini prawf sy’n cynnwys yr 
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egwyddorion sy’n ymwneud â mwynderau’r trigolion lleol, yr effeithiau ar y dirwedd, 

manylion gweithredol a’r modd y gweithir y deunydd a gynhyrchir. 

 POLISI C10 -  Cyfrannu tuag at y Cyflenwad Agregau. Cadw mewn cof y polisi 

cenedlaethol cyfredol ar gynnal banc tir o fwynau agregau a’r canllaw perthnasol yn Nodyn 

Cyngor Technegol Mwynau NCTM (Cymru) 1: Agregau.  

 POLISI C12 -  Cylchfeydd Rhagod. Gwrthodir ceisiadau cynllunio i gloddio mwynau o 

fewn cylchfeydd rhagod a nodir ar y mapiau cynigion oni bai y gellir darparu cylchfeydd 

rhagod newydd sy’n adlewyrchu’r isafswm pellter y cyfeirir ato yn NCTM 1: Agregau.  

 POLISI C14 - Adfer ac Ôl-ofal. Gwrthodir ceisiadau am weithfeydd mwynau oni bai bod 

cynllun adfer, ôl-ofal ac ôl-ddefnydd yn cael eu cynnwys, yn ogystal â manylion arian 

arfaethedig. 

 POLISI C15 - Symud Deunydd o Domen Gwaith Mwynau. Rhaid i gynigion i symud 

deunydd o domen gwaith mwynau gydymffurfio â Pholisi C7 yn ogystal â nifer o feini prawf 

yn cynnwys materion yn ymwneud â symud y deunydd. 

 POLISI C17 - Adolygu Hen Hawliau Cynllunio Mwynau . Angen adolygu hen hawliau 

cynllunio mwynau fel eu bod yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf gan gynnwys lliniaru ar 

gyfer effaith trafnidiaeth, mwynderau gweledol, bioamrywiaeth, safleoedd o ddiddordeb 

archeolegol a hanesyddol, hawliau tramwy cyhoeddus, mwynderau trigolion lleol, cynigion 

adfer a hyd y caniatâd.   

 POLISI CH22 -  Rhwydwaith Beicio, Llwybrau a Hawliau Tramwy. Gwarchodir pob rhan 

o’r rhwydwaith beicio, llwybrau a hawliau tramwy trwy annog cynigion fydd yn eu 

hymgorffori yn foddhaol o fewn y datblygiad a thrwy wrthod cynigion a fydd yn atal 

cynlluniau i ymestyn y rhwydwaith beicio, llwybrau a hawliau tramwy. Os nad yw hyn yn 

bosibl bydd angen sicrhau darpariaeth briodol i wyro’r llwybr i ddarparu llwybr newydd a 

derbyniol. 

 POLISI CH33 – Diogelwch ar Ffyrdd a Strydoedd. Caniateir cynigion datblygu os gellir 

cydymffurfio â meini prawf penodol sy’n ymwneud â’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’r safle a phellter y 

safle at faes parcio cyhoeddus. 

 POLISI D4 –  Safleoedd Cymydog Gwael. Cymeradwyo datblygu safleoedd ‘Cymydog 

Gwael’ ar yr amod bod y datblygiad wedi’i leoli ar safle ‘cymydog gwael’ dynodedig ac yn 

amodol ar raddfa a dyluniad derbyniol. 

 

Canllawiau Cynllunio Atodol Gwynedd,  
 

 Cynllunio a’r Iaith Gymraeg, Tachwedd 2009, 

 Canllaw Dylunio Gwynedd 2004 

 Cymeriad y Dirwedd - Tachwedd 2009 

 

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

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

hyn o bryd ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 

 

  2.4 Polisïau Cenedlaethol: 
 

 Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 - Llywodraeth Cymru, 

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol a nodir yn Rhifyn 9 Polisi Cynllunio 

Cymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru (Tachwedd 2016), 

 Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010, 

 Nodyn Canllaw Cynllunio Mwynau: 14 (Adolygu Hen Hawliau Cynllunio Mwynau), 

Tud. 55



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 16/01/2017 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol sydd wedi’u nodi yn Nodyn Cyngor 

Technegol (Cymru) 5: Cadwraeth Natur a Chynllunio (Medi 2009) Llywodraeth 

Cynulliad Cymru, 

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol sydd wedi’u nodi yn Nodyn Cyngor 

Technegol (Cymru) 11: Sŵn (Hydref 1997) Llywodraeth Cynulliad Cymru,   

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol sydd wedi’u nodi yn Nodyn Cyngor 

Technegol (Cymru) 15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd (Gorffennaf 2004), Llywodraeth 

Cynulliad Cymru,   

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol sydd wedi’u nodi yn Nodyn Cyngor 

Technegol (Cymru) 18: Trafnidiaeth (Mawrth 2007) Llywodraeth Cynulliad Cymru,   

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol sydd wedi’u nodi yn Nodyn Cyngor 

Technegol (Cymru) 23: Datblygu Economaidd (Chwefror 2014) Llywodraeth Cynulliad 

Cymru,   

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol a nodir yn Nodyn Cyngor Technegol 

Mwynau (Cymru) 1, Llywodraeth Cynulliad Cymru: AGREGAU (Mawrth 2004), 

 Datganiad Technegol Rhanbarthol Gogledd Cymru ar Agregau, Adolygiad Cyntaf Awst 

2014.  

 

3  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Ers 1947 mae’r safle wedi gweithredu’n ddiamod o dan Orchymyn Datblygu Dros Dro a 

rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer 'ardaloedd tipio a datblygiad chwarel arfaethedig” 

gan Gyngor Dosbarth Gwledig Ogwen. 

 

3.2 Rhoddwyd Caniatâd Cynllunio C96A/0020/16/MW gydag amodau a Chytundeb Adran 

106 ar 19 Ionawr 2000 a oedd yn disodli’r caniatâd Gorchymyn Datblygu Dros Dro 

blaenorol a hefyd y caniatâd a roddwyd ym 1995 ar gyfer cloddio am fwynau yn Chwarel 

y Penrhyn a ddaw i ben ar 31 Rhagfyr 2032. 

3.3  

Caniatâd Cynllunio C97A/0304/16/CL. Defnyddio Adeiladau Presennol yn gysylltiedig â 

gwaith chwarel at Ddefnydd Busnes (Dosbarth B1), Diwydiannol Cyffredinol (Dosbarth 

B2) ac mewn Warws (Dosbarth B8) a dal i ddefnyddio’r ffreutur bresennol a ganiatawyd 

gydag amodau ar 14 Ionawr 1998. 

 

3.4 Ar 17 Mehefin 2005 cyflwynwyd hysbysiad ffurfiol o dan ddatblygiad a ganiateir gyda’r 

cynlluniau a’r manylion priodol ar gyfer datblygu sied lifio yn mesur 134 x 44 x 7 ar yr 

iard brosesu. 

 

3.5 Rhoddwyd Caniatâd Cynllunio C04A/0519/16/MW, gydag amodau, ar 31 Mai 2005 ar 

gyfer symud a phrosesu hyd at 650,000 tunnell fetrig y flwyddyn o agregau o rwbel llechi 

hyd at 31 Rhagfyr 2015.  

 

3.6 Rhoddwyd Caniatâd Cynllunio C10A/0490/16/LL, gydag amodau, ar 29 Tachwedd 2010 

ar gyfer Adnodd Arfaethedig Ailgylchu Gwastraff Anadweithiol (rwbel llechi) yn 

Chwarel y Penrhyn, Bethesda (Daeth i ben). 

 

3.7 Rhoddwyd Caniatâd Cynllunio C12/0874/16/MW, gydag amodau ac Asesiad Effeithiau 

Amgylcheddol, ar 18 Rhagfyr 2012 ar gyfer Estyniad ac Ailaliniad Arfaethedig o Waith 

Chwarel Lechi gyda Chynllun Adfer Graddol. 

 

3.8 Rhoddwyd Caniatâd Cynllunio C13/0859/16/LL, gydag amodau, ar 16 Hydref ar gyfer 

Adnodd Ailgylchu Gwastraff Anadweithiol Arfaethedig (rwbel llechi). 

 

3.9 Rhoddwyd Caniatâd Cynllunio C11/1113/16/LL gydag amodau ar 20 Ebrill 2012 ar gyfer 

codi dau gwrs gwifren zip, adnoddau parcio cerbydau ac adeilad gweinyddol dros dro. 
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3.10 Rhoddwyd Caniatâd Cynllunio C15/1199/16/LL gydag amodau ar 11 Mawrth 2016 ar 

gyfer gosod gwifrau zip newydd a seilwaith ychwanegol gan gynnwys clawdd rhag sŵn 

4.5m. 

 

3.11 Cais Cynllunio C15/1344/16/MW, a ganiatawyd gydag amodau fis Mehefin 2016, cais o 

dan Adran 73 i amrywio amod 2 ar ganiatâd cynllunio C04A/0519/16MW i ddal ati i 

weithio gan gynnwys symud rwbel llechi.  

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Gyngor Cymuned Llandygai:  Dim ymateb 

 

Cyngor Tref Bethesda:  Dim ymateb 

 

Uned Drafnidiaeth Gwynedd: Dim ymateb 

 

 Uned Drafnidiaeth 

Llywodraeth Cymru  
Cyfarwyddid y dylid cadw at yr amodau cludiant yn yr Asesiad  

Cludiant am hyd y caniatâd cynllunio.  

 

Cyfoeth Naturiol Cymru  Mae’r chwarel ar y terfyn ag Ardal Cadwraeth Arbennig 

Eryri. Cadarnhad fod yr asesiad a wnaed gan Gyngor 

Gwynedd fel yr awdurdod cymwys o dan Reoliad 61 o 

Reoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 yn 

cyfarfod  â gofynion Cyfoeth Naturiol Cymru, yn amodol ar 

ddiwygio Rhan C, ‘a ellir osgoi effeithiau niweidiol, i 

gadarnhau fod rhan o'r ffrwd wedi'i chreu y tu allan i'r ffin 

cynllunio ac o fewn yr Ardal Cadwraeth Arbennig. 

 Cytuno gyda’r mesurau lliniaru yn y Datganiad 

Amgylcheddol; 

o Sicrhau fod ffensys y ffiniau’n gwbl gadarn a cheisio 

sicrhau  nad yw defaid yn cael eu cyflwyno’n 

fwriadol i’r chwarel, 

o  Sicrhau fod marcwyr cwadrat sefydlog islaw’r ffrwd 

yn cael eu cadw’n weladwy ar gyfer arolygon i 

fonitro newidiadau yng nghyfansoddiad a nifer y 

rhywogaethau, gwaddodion a newidiadau hydrolegol 

i fesur pa mor effeithiol yw’r ffrwd. 

o Ffoto-monitro’n ffrwd bob blwyddyn, 

o  Parhau â’r mesurau llym i sicrhau nad oes unrhyw 

ddefnydd yn dod i mewn i’r chwarel a fyddai’n 

lledaenu Rhywogaethau Anfrodorol Ymwthiol a 

deunydd ecolegol arall amhriodol. 

o Sefydlu rhaglen monitro’r Fran Goesgoch yn 

flynyddol. 

o Argymell peidio â chynnwys y Wernen Eidalaidd yn 

y cynllun o blannu ac adfer coed, 

 Cytuno mai bychan, mae’n debyg, fydd cyfraniad dŵr daear 

i gyrsiau dŵr wyneb o gymharu â llif dŵr o wyneb y tir. 

Dynodwyd llechi Llanberis fel dyfrhaen Eilaidd B er y gall 

presenoldeb cerrig tywod a dyddodion drifft arwynebol 

drosglwyddo dŵr daear. O gofio mor agos yw safle’r cais at 

Ardal Cadwraeth Arbennig sy’n dibynnu ar ddŵr a 

chyfraniad dŵr daear i nodweddion dŵr wyneb lleol, 

disgwylir y bydd lefel y dŵr daear yn cael ei fonitro, 

 Canfod pa gyflenwadau dŵr preifat sy’n dibynnu ar ddŵr 

daear allai gael eu heffeithio gan y caniatâd. Er y derbynnir 
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fod y chwarel yn gweithio ers blynyddoedd lawer a bod math 

o gydbwysedd wedi datblygu, argymhellir y dylid cynnal 

asesiad o’r risgiau posibl i ddefnyddwyr preifat anhysbys yn 

ardal yr estyniad. 

 Gwagio’r dŵr o hen dyllau chwarel sydd wedi’u heithrio 

rhag gorfod cael trwyddedu echdynnu. Rhaid i unrhyw 

newidiadau mewn draenio’r safle sicrhau fod y safle’n dal i 

gydymffurfio â’i thrwydded gollwng dŵr. Mae dŵr wyneb 

yn rhedeg o’r hen dyllau’r chwarel trwy Geuffordd George i 

Afon Ogwen o dan ganiatâd gollwng presennol. 

 Erbyn hyn, Cyngor Gwynedd yw’r Awdurdod Arweiniol 

Llifogydd Lleol. Sylwadau wedi’u cyfyngu i raddfeydd dŵr 

wyneb / mannau gollwng a nodir fod yr adroddiad yn dod i’r 

casgliad na fydd y trefniadau draenio newydd yn cynyddu’r 

perygl o lifogydd mewn mannau eraill. Yn fodlon fod dŵr 

ffo ar ôl glaw sy'n disgyn o fewn ffiniau safle'r cais yn 

dderbyniol o ran peryglon llifogydd. Mae’r safle’n gyfan 

gwbl o fewn parth A, yn ôl y Mapiau Cyngor Datblygu sydd 

gyda Nodyn Cyngor Technegol 15, 

  Mae adolygiad tirlun Cyfoeth Naturiol Cymru ynghylch 

effeithiau'r estyniad a ganiatawyd i'r chwarel a'r cynigion ar 

gyfer adfer yr estyniad a’r chwarel bresennol, ynghylch y 

lleoliad a’r golygfeydd o Barc Cenedlaethol Eryri; y 

golygfeydd o AHNE Ynys Môn a chymeriad Gwerth 

Hanesyddol Neilltuol Tirlun Dyffryn Ogwen. 

 Cytuno ag Asesiad Effaith Tirwedd a Gweledol (SLR 

Consulting Limited) sy’n asesu mai cymharol fychan 

(anarwyddocaol) fydd effeithiau’r estyniad i’r  chwarel, o 

gofio mai cymharol fychan yw’r newid wrth ymestyn y 

chwarel ar gymeriad a golygfeydd sylfaenol y dirwedd sydd 

eisoes yn cael eu dylanwadu’n gryf gan faint Chwarel y 

Penrhyn ar hyn o bryd, ei thomeni rwbel ac wynebau a 

phonciau’r gwaith; ac y byddai effeithiau’r cynllun adfer yn 

gymharol fanteisiol (arwyddocaol) yn bennaf o ganlyniad i 

ailraddio tomeni rwbel y chwarel a’u hadfer i ffurfiau tir a 

gweundir mwy naturiol, 

 Cytuno â’r strategaeth adfer gynyddol ar gyfer y mannau yn 

y chwarel sydd wedi darfod eu gweithio drwy ddefnyddio 

peli hadau, coed bychan mewn cydau hesian a thrin y 

ponciau, o gofio am faint y chwarel a’r problemau sy’n codi 

o weithio gyda rwbel llechi ac wynebau caled y graig. 

Cynigir peidio ag amharu ar y tomeni llechi ar ymyl y safle 

oherwydd rhesymau treftadaeth ddiwylliannol, ac rydym yn 

cefnogi hynny’n llwyr - mae’r rhain yn arbennig ac yn 

bwysig i’n hunaniaeth ddiwylliannol a synnwyr o le yn lleol 

ac yn  genedlaethol y rhan hon o ogledd-orllewin Cymru ac 

ar ymylon Eryri. 

 Mae angen rhagor o wybodaeth ynghylch y gwaith o newid 

ffurfiau tomeni’r chwarel yn raddol a sefydlu gweundir 

arnyn nhw ac ynghylch technegau, y prosesau a’r rheolaeth i 

gyrraedd y nod o wella cymeriad a photensial ecolegol y 

dirwedd ac ynghylch sut y bydd hynny'n cael ei fonitro. 

 Argymhellir y dylid cynnwys amod gyda geiriad addas er 

mwyn sicrhau fod y mesurau lliniaru yn ddigon da i sicrhau 

nad oes cymaint o lwch yn cael ei ollwng i fod yn niwsans i 

eiddo trigiannol. 
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 Mae eto i’w gyhoeddi fod yna safle Adolygu Cadwraeth 

Ddaearegol (GCR) yn y chwarel ac mae yna hefyd Safle 

Daearegol a Geomorffolegol o Bwysigrwydd Rhanbarthol 

(RIGS) ar ei chwr gogledd-ddwyreiniol. Gallai trafod y 

safleoedd dynodedig (safleoedd RIGS a GCR) gyda 

chynllunwyr a gweithredwyr y chwarel arwain  Cyfoeth 

Naturiol Cymru at fesurau geo-gadwraeth ynghylch rhedeg 

ac adfer y chwarel. 

 

Uned Fioamrywiaeth Gwynedd:  Y prif bryder ecolegol a amlygwyd yn y caniatâd 

C12/0874/16/MW oedd y gellid effeithio ar gors Gwaun 

Gynfi, sydd i lawr llethr y chwarel ac sydd o fewn safleoedd 

dynodedig - Safle Cadwraeth Arbennig Eryri a Safle o 

Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Eryri. Yr effaith a 

nodwyd oedd y gallai dŵr daear sy’n llifo i’r gors lifo yn 

hytrach i dwll y chwarel. Er mwyn lliniaru hyn, mae ffrwd 

wedi’i ffurfio ar ymyl twll y chwarel i gludo’r dŵr i’r llethr 

islaw ac felly sicrhau fod y dŵr wyneb yn dal i lifo i’r gors. 

Mae’r ffrwd yn cyfeirio’r dŵr ffo i islaw lle mae’r ardal ail-

alinio. Mae’r dŵr o’r ffos yn treiddio i’r mawn yn y gors a 

hefyd yn gorlifo i rostir gwlyb. Y syniad yw bod y ffos yn 

gollwng dŵr ar ei hyd i lawr y llethr er mwyn ail greu’r 

amodau naturiol yn well, 

 Mae angen gwaith ar y ffrwd i’w chael i gydymffurfio gyda’r 

manylebion gofynnol a’r dyluniad a ganiateir yn y cynigion 

adolygu, 

  Mae’n bwysig monitro sut mae’r ffrwd yn gweithio a dylid 

monitro ymhellach y llystyfiant yng nghors Gwaun Gynfi a 

rhai rhywogaethau sy’n debyg o leihau mewn amodau rhostir 

gwlyb i ganfod unrhyw newid yn yr amodau,  

  Mae Cyngor Gwynedd, fel yr Awdurdod Cymwys at 

ddibenion Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a 

Rhywogaethau 2010 (fel y’i diwygiwyd), wedi cynnal 

Asesiad Priodol o dan Reoliad 61, er mwyn sicrhau y tu hwnt 

i amheuaeth wyddonol resymol na fydd y cynnig yn amharu 

ar gyfanrwydd yr Ardal Cadwraeth Arbennig. Y materion 

allweddol sydd yn yr asesiad priodol yw: 

o  Ni fydd y cynigion a gafodd eu hadolygu’n arwain 

at golled uniongyrchol o gynefin cymunedau rhostir 

gwlyb Atodiad1,  

o Ni fydd unrhyw effaith anuniongyrchol ar 

gynefinoedd gorgors a rhostir gwlyb Gwaun Gynfi. 

Y ffrwd wedi’i dylunio i gynnal hydroleg yr Ardal 

Cadwraeth Arbennig. 

o Colled uniongyrchol posibl o nodwedd cynefin – 

Adeiladu’r ffrwd liniaru wedi osgoi cynefinoedd y 

rhostir gwlyb. 

 Daeth yr asesiad priodol i’r casgliad na fydd unrhyw effaith 

niweidiol ar Ardal Cadwraeth Arbennig Eryri, cyn belled ag 

y gwneir y gwaith adfer ar y ffrwd a bod amodau’n cael eu 

gosod i sicrhau bod y ffrwd yn gweithio, a’i bod yn cael ei 

monitro bedair gwaith y flwyddyn. Mae Cyfoeth Naturiol 

Cymru’n cyd-fynd â’r asesiad hwn.  

 Yn fodlon fod y cynllun adfer yn ceisio gwella’r safle ar 

gyfer bioamrywiaeth. Mae’r Bennod Ecoleg yn trafod 

pedwar safle gwahanol yn y chwarel sydd wedi’u hadfer 
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drwy ddefnyddio gwahanol ddulliau 1) plannu gyda phlygiau 

grug a choed ifanc a 2) defnyddio peli hadau, y ddau’n gallu 

creu cynefinoedd gweundir yn effeithiol h.y. rhai gyda 

digonedd o rug. Mae’n pwysleisio pwysigrwydd atal defaid 

rhag pori ar y safle oherwydd bod hynny’n rhwystr difrifol i 

ddatblygiad y cynefinoedd. Mae hefyd yn awgrymu y dylid 

gadael y crawiau mawr o lechi ar y llethrau sy’n annhebyg o 

gael eu gorchuddio gyda llechi manach fel ‘cynefin sgri a 

wnaed gan ddyn’ sy’n addas ar gyfer y pryf copyn prin 

Rugathodes. 

  Yn fodlon gyda’r amodau a gynigir ar gyfer gwarchod, 

gwella ac adfer ecolegol ond yn argymell ardal fwy ar gyfer 

ail greu ac adfer cynefin a bod llystyfiant yn cael ei fonitro 

yn unol â'r amodau adolygu sydd ynghlwm â'r caniatâd 

presennol.  

I grynhoi; 

  Amodau i sicrhau fod y ffrwd yn cael ei monitro bedair 

gwaith y flwyddyn er mwyn sicrhau ei bod yn gweithio’n 

iawn, 

 Gwaith rheoli ar y ffrwd i gynnwys ei glanhau a’i charthu, ei 

chynnal a’i chadw ac adrodd yn ôl, 

 Rhaid atal defaid rhag pori yn y chwarel, yn enwedig yn yr 

ardaloedd wedi’u hadfer. Dylid codi ffensys cadarn. 

  Dylid datblygu gwell system o fonitro llystyfiant Cors 

Gwaun Gynfi ac ar ardaloedd adfer cynefin a rhostiroedd. 

Rwy’n argymell darparu a chytuno datganiad dull i fonitro 

llystyfiant cyn ymgymryd â rhagor o waith monitro. 

 Dylid paratoi map llystyfiant manwl o holl dir y chwarel. 

 Dylid paratoi map yn dangos lle mae’r holl fannau monitro. 

 Nid wyf yn argymell parhau i fonitro drwy osod maglau i 

ddal mamaliaid bychain na monitro’r fran goesgoch. 

 Parhau i reoli a monitro’r ffrwd. 

 Diweddaru’r adroddiad cen i ddangos lle mae’r cerrig mawr, 

a rhai wedi symud, sydd â chen arwyddocaol. 

  Dylid chwilio’r chwarel bob dwy flynedd am rywogaethau o 

blanhigion ymwthiol anfrodorol  (y rhai sydd wedi’u rhestru 

yn atodlen 9 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 fel 

y’i diwygiwyd). 

 Diweddaru amod ‘47’ ar gyfer adfer ardal fwy. 

 

Dŵr Cymru:  Dim sylwadau, gan nad yw’r cais yn cysylltu â’r rhwydwaith 

garthffosiaeth gyhoeddus. 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd 

Gwynedd 

Dim ymateb 

 

Economi a Chymuned 

Gwynedd: 

Dim ymateb 

 

Cefn Gwald a Mynediad 

Gwynedd: 
 Yn 2002 cyflwynwyd gorchymyn dros dro i gau llwybr troed 

cyhoeddus ar lwybrau Rhifau 46 a 50 yng nghymuned 

Llandygai o dan Adran 275 a 261 Deddf Cynllunio Gwlad a 

Thref 1990 er mwyn cynnal gwaith wedi’i awdurdodi yn y 

chwarel. Roedd y gorchymyn cau i redeg am 15 mlynedd ac 

ar ddiwedd y cyfnod hwnnw, byddai gofyn i berchnogion y 
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Chwarel adfer y llwybrau troed a’r gwyriad o rannau ohonyn 

nhw yn unol â Gorchymyn 2002.  

 Yn hanesyddol, roedd y llwybrau troed yma yn cysylltu 

Mynydd Llandygai a thref Bethesda ac yn debyg o fod yn 

rhan o’r rhwydwaith llwybrau y byddai cenedlaethau o  

chwarelwyr wedi’u cerdded. Daw cyfnod y gorchymyn cau i 

ben fis Chwefror 2017 ac mae’r ymgeisydd yn cadarnhau 

nad yw’r llwybrau wedi’u hadfer ac mae’n cyflwyno achos 

dros ymestyn y cyfnod cau tan 31 Rhagfyr 2034, sef y 

dyddiad pan ddaw’r caniatâd mwynau i ben, er mwyn gallu 

gweithredu’r cynigion ar gyfer y safle a rhag i wrthdaro godi 

gyda deddfwriaeth iechyd a diogelwch. 

 Wrth gydnabod pryderon y Chwarel, mae’n rhaid pwysleisio 

fod y cyhoedd eisoes wedi colli defnydd yr adnodd am bron 

iawn i 15 mlynedd ac yn debyg o’i golli am hyd at 17 yn 

rhagor. Credir y byddai’n bosibl ddarparu llwybr(au) amgen 

i osgoi'r ardal waith y chwarel a dylid annog y perchnogion i 

weithio gyda’r Uned Cefn Gwlad i ganfod dewisiadau diogel 

ac ymarferol. 

 

Gwasanaeth Cynllunio 

Archeolegol Gwynedd 
 Pryderon yn parhau yna ynghylch y bygythiad i olion 

archeolegol yn yr ardal waith a ganiateir o gofio fod hanner y 

safleoedd a nodwyd yng nghynllun ymchwilio archeolegol 

1995 wedi’u dinistrio heb eu cofnodi’n llawn, 

  Mae adolygu’n rheolaidd, megis y broses cynllunio llwybrau 

cyhoeddus, yn bwysig er mwyn monitro’r gwaith rheoli a 

hefyd liniaru pryderon archeolegol ond ni ddylai hynny 

olygu dim ond cofnodi colled ar ôl colled. Mae angen 

gwella’r agwedd tuag at archaeoleg mewn chwareli sy’n 

gweithio er mwyn cadw arwyddocâd cyfun y safle. 

 Mae difrod heb ei liniaru wrth sefydlu’r ffrwd gasglu dŵr 

wedi effeithio ar ran o fferm gyn-hanesyddol a nodwyd sydd 

o bwysigrwydd cenedlaethol. Mae angen adolygu’r gwaith 

lliniaru o gofio y gallai’r gwaith lliniaru i sicrhau fod y ffrwd 

yn gweithio niweidio’r nodwedd archeolegol ymhellach wrth 

greu llwybrau mynediad dros dro dros ffiniau’r tir caeedig a 

thynnu cerrig o’r waliau cyn hanesyddol ar gyfer gwaith ar y 

ffrwd. Mae’n bwysig bod archeolegydd yn monitro gwaith 

fel hyn er mwyn sicrhau nad oes unrhyw ddifrod yn cael ei 

beri i’r fferm cyn hanesyddol, 

 Awgrymir newidiadau i’r amodau archeolegol a gyflwynwyd 

gyda’r cais i gynnwys; 

 Manylebion ar gyfer gwaith a pharatoi adroddiad 

archeolegol, 

 Yr holl waith sydd wedi’i gynnwys yn yr amodau i’w wneud 

gan gontractwr archeolegol gyda’r cymwysterau priodol, 

 Codi ffensys o gwmpas safleoedd archeolegol cyfeirnod 

PRN 5380, 12327 a 29989 nes y cytunir ac y gweithredir 

rhaglen lliniaru archeolegol gyda chymeradwyaeth 

ysgrifenedig yr Awdurdod Cynllunio Mwynau o flaen llaw, 

 Awgrymu ymhellach y dylid cynnwys amod ychwanegol at 

yr hyn a gynigir yn gofyn am gynhyrchu a mabwysiadu 

cynllun rheoli archeolegol ar gyfer y chwarel. 

  Ardal iawndal ecolegol Gwaun Gynfi i gynnwys gwaith 

lliniaru ar gyfer nifer o nodweddion archeolegol sydd ar eu 

traed gan gynnwys rheoli rhostir gwlyb, rheoli pori ac adfer Tud. 61
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rhywogaethau o goed brodorol. Awgrymu ymhellach cynnal 

ymchwiliad archeolegol yn yr ardal. 

  Dylid cynnwys balansau dŵr presennol, PRNs 59998 a 

60020, o arwyddocâd cenedlaethol mewn unrhyw gynllun 

rheoli archeolegol ar gyfer y chwarel. Efallai yn deilwng o 

statws ddynodedig statudol. 

Yr Arolygaeth Chwareli Dim ymateb 

 

Scottish Power Dim ymateb 

 

First Hydro: Dim ymateb 

 

Awdurdod Parc Cenedlaethol 

Eryri 

Dim sylwadau ar y cais hwn 

 

CADW:  Mae'r cynigion yn y cais y tu fewn i ffiniau’r chwarel ac ni 

fydd cyfanrwydd na lleoliad unrhyw heneb restredig yn cael 

ei effeithio.  

 Cynnig amodau i amddiffyn a lliniaru'r difrod i unrhyw 

safleoedd archeolegol heb eu dynodi o fewn terfynau'r 

chwarel.  

 

Swyddog Cadwraeth Gwynedd Dim ymateb 

 

Rheoli Perygl Llifogydd 

Gwynedd:  

Dim ymateb 

 

Tir Comin (Porwyr)  Dim ymateb 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus Gosodwyd Hysbysiadau Safle mewn sawl lle ym Methesda a 

Mynydd Llandygai ar 28 Medi 2016 a chyhoeddwyd rhybudd 

statudol yn y Caernarfon & Denbeigh Herald.   

 

Ni dderbyniwyd sylwadau gan drydydd parti yn ymateb i'r 

cyhoeddusrwydd statudol ynghylch y cais.   

 

5.   Asesiad o’r Ystyriaethau Cynllunio Perthnasol:  

 

 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae Rhifyn 9 Polisi Cynllunio Cymru'n cyfuno polisïau cynllunio Llywodraeth Cymru ar gyfer 

mwynau a oedd, o'r blaen, wedi'u cynnwys yn y Polisi Cynllunio Mwynau Cymru (2001). Yn 

unol â gofynion Polisi Cynllunio Cymru 9, mae yna ddyletswydd ar Gyngor Gwynedd, fel 

Awdurdod Cynllunio Mwynau, i sicrhau fod adnoddau mwynau'n cael eu defnyddio mewn ffordd 

gynaliadwy ac yn gallu gwneud cyfraniad priodol i’r gofynion am ddeunyddiau adeiladu yn yr 

ardal.  Egwyddorion allweddol polisi cynllunio mwynau Llywodraeth Cymru yw: 

 

 darparu cyflenwad digonol o fwynau ar gyfer anghenion y gymdeithas, ar hyn o bryd ac yn y 

dyfodol, a hefyd warchod a gwella mwynderau;  

 diogelu’r pethau sy’n cael eu hystyried yn bwysig oherwydd eu nodweddion cynhenid, megis 

bywyd gwyllt, tirweddau a nodweddion hanesyddol, ac amddiffyn iechyd a diogelwch pobl drwy 

sicrhau fod effeithiau amgylcheddol cloddio a chludo mwynau o fewn terfynau derbyniol, a 

sicrhau, heb gyfaddawdu, adfer ac ôl-ofal i ddarparu ôl-ddefnydd addas a buddiol;   

 helpu cadwraeth adnoddau an-adnewyddol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol drwy ddefnyddio, 
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ailgylchu a rhwystro gwastraff yn effeithlon; diogelu adnoddau adnewyddol rhag niwed neu 

lygredd difrifol a hyrwyddo’r defnydd o ddefnyddiau amgen addas.  

 sicrhau cyflenwad digonol o'r mwynau sydd eu hangen am brisiau rhesymol a diogelu adnoddau 

mwynau ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.  

 

5.2 Pan geir cais i benderfynu ar amodau o dan Adolygiad Cyfnodol, dylid cofio fod yr egwyddor o 

redeg chwarel eisoes wedi’i sefydlu drwy’r caniatadau cynllunio presennol a dylid cofio hefyd y 

gallai ceisio defnyddio’r broses adolygu i ddiddymu'r caniatadau hynny neu gyfyngu ar hawliau 

gweithio arwain at orfod talu crocbris o iawndal.   Yr unig faterion y gall yr awdurdod cynllunio 

mwynau eu hystyried yw’r amodau ar y caniatadau hynny a’r cynllun gwaith ar gyfer y 15 

mlynedd nesaf.  

 

5.3 O ran ystyriaethau amgen yn unol ag Atodlen 4 o’r Rheoliadau Asesiad Effeithiau 

Amgylcheddol, mae'n rhaid i'r awdurdod ystyried cyd-destun y cais y mae'r Asesiad Effeithiau 

Amgylcheddol yn berthnasol iddo, hynny yw, adolygu caniatadau mwynau o dan Ddeddf yr 

Amgylchedd 1995.  Diben y cais yw adolygu'r amodau y dylid eu gosod ar ddatblygiad y chwarel 

yn y dyfodol. Mae'n bwysig gwahaniaethu rhwng y math yma o gais a chais o dan Ddeddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990 am ganiatâd cynllunio ar gyfer chwarel – mae’r chwarel eisoes 

wedi cael caniatâd cynllunio sy’n caniatáu cloddio am lechi tan 2032. Nid yw ystyried safleoedd 

amgen, felly, yn ystyriaeth faterol.  Diben Asesiad Effeithiau Amgylcheddol ar gyfer adolygiad 

cyfnodol yw bod o gymorth wrth nodi'r effeithiau amgylcheddol a sut i'w lliniaru gyda rhestr o 

amodau cynllunio cyfoes er mwyn lleihau'r effeithiau a nodwyd.  

 

5.4 Yn achos Adolygiad o Hen Ganiatadau Mwynau a’r Asesiad Amgylcheddol, mae ystyriaethau 

amgen yn golygu dulliau eraill o weithio a’r cynlluniau lliniaru ac adfer y gellid eu hystyried yn 

hytrach na chyflenwi o fannau eraill neu chwilio am ddeunydd ar safleoedd newydd neu ail agor 

chwareli wedi hen gau.  

 

5.5 O dan ddeddfwriaeth Adolygiad Mwynau gall y Cyngor osod amodau gwahanol i'r rhai a 

gyflwynir gan y gweithredydd.  Gallai hawl i iawndal godi pe byddai effaith amod cyfyngol yn 

“... niweidiol i raddau afresymol un ai hyfywdra economaidd y gwaith neu werth y safle fel 

ased...." Yn ôl rheoliadau cynllunio, mae'n rhaid i amodau fod yn;  

 

i. Angenrheidiol 

ii. Perthnasol i Gynllunio 

iii. Perthnasol i’r Datblygiad 

iv. Gorfodadwy 

v. Manwl  

vi. Rhesymol ym mhob agwedd arall 

 

5.6 Mae cynhyrchu llechi wedi bod yn ffordd o fyw yng Ngwynedd ers canrifoedd ac mae 

etifeddiaeth hynny wedi dod yn gymaint rhan o ddiwylliant a thirwedd yr ardal ag yw'r iaith 

Gymraeg a'r golygfeydd.  Yn y pen draw, dim ond lle mae digon ohonyn nhw ar gael yn 

ddaearegol ac yn economaidd y gellir cloddio mwynau.  Mae’r cais hwn yn trafod cynigion 

adolygu ar gyfer un o’r chwareli mwyaf a’r hynaf sydd ger Parc Cenedlaethol Eryri.   Fel 

Awdurdod Cynllunio Mwynau, mae yna ddyletswydd ar Gyngor Gwynedd i sicrhau fod 

adnoddau mwynau'n cael eu defnyddio mewn ffordd gynaliadwy fel eu bod yn gallu gwneud 

cyfraniad priodol i ddiwallu gofynion yr ardal am ddeunyddiau adeiladu.  

 

5.7 Mae yna hen hanes o chwareli llechi yng Ngwynedd ac maen nhw’n dal yn elfen bwysig yn 

economaidd ac yn gymdeithasol.  Roedd chwareli llechi Gwynedd, yn draddodiadol, yn 

cynhyrchu llechi toi rhagorol ond yn fwy diweddar mae'r gwaith wedi troi at gynhyrchu slabiau 

llechi pensaernïol, addurniadau adeiladu a defnyddio rwbel llechi fel agregau eilaidd yn lle'r 

cerrig glân traddodiadol.  Mae Polisi Cynllunio Cymru’n cydnabod ym mharagraff 14.7.8 fod 

“chwareli llechi’n chwarae rhan bwysig mewn cynnal nodweddion adeiladau lleol yn, er 
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enghraifft, Parc Cenedlaethol Eryri, lle mae defnyddio llechi o ymddangosiad penodol yn bolisi 

cynllunio llym" ac, ymhellach, "....Mae'n bwysig fod y cyflenwad o lechi'n cael ei gynnal".  

 

5.8 Mae’r Chwarel Ddeheuol yn cynnwys tri maes daearegol a geodechnegol sy’n cael eu gwahanu 

gan ffawtiau mawr, pob maes yn cynnwys defnyddiau a strwythurau tebyg.  

 

 Y Maes Llwyd Caled 

 Y Maes Porffor 

 Y Maes Coch a Glas 

 

 Yn gyffredinol, mae’r garreg lechi wedi hindreulio i ddyfnder o tua 60 metr ar gyfartaledd 

islaw’r wyneb presennol o tua 342 metr Uwchlaw Datwm Ordnans.  O gofio fod 400,000 tunnell 

y flwyddyn o lechi toi, deunyddiau pensaernïol ag agregau eilaidd yn cael eu cynhyrchu, ystyrir y 

byddai rhestr o amodau wedi’u diweddaru yn golygu y gellir rhyddhau’r mannau sydd â 

chaniatâd gyda chynllun gwaith cynaliadwy a fyddai’n galluogi'r cwmni i weithio'r meysydd 

llechi porffor, glas a choch ac felly ddiogelu oes y chwarel am 15 mlynedd arall tan 2032.  Bydd 

unrhyw wastraff a fydd yn cael ei gynhyrchu o'r wynebau newydd yn cael ei ddefnyddio un ai fel 

agreg neu fel defnydd addurno a bydd unrhyw rwbel yn weddill yn cael ei roi ar y tomeni 

presennol o dan delerau’r ‘2000’ ac adolygu’r cynigion adolygu adfer a gyflwynwyd yn 2014.   

 

5.9 Mae tynnu deunydd o’r ddwy domen rwbel o dan ganiatâd C15/1344/16/MW yn ychwanegol at y 

rwbel a ddaw o’r gwaith o gynhyrchu llechi toi sy’n cael ei farchnata fel agregau eilaidd.  Er mai 

fel rwbel yr ystyrir y deunydd yn draddodiadol, mae yna lawer iawn o lechi glân yn y tomeni a 

ddaeth o’r gwaith hollti a thorri yn y cytiau torri yn y chwarel.  

 

5.10 Ers cyflwyno’r dreth agregau yn 2002 mae rhagor o rwbel llechi’n cael ei ddefnyddio yn lle 

cerrig glan – nid yw’r dreth sylfaenol o £2.00 y dunnell ar agregau yn cael ei godi ar rwbel llechi.   

Mae Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn cydnabod bod rwbel llechi'n adnodd gwerthfawr y 

gellir ei ddefnyddio yn lle agregau ac a fyddai'n ysgafnhau'r pwysau ar adnoddau mwynau glân.   

 

5.11 Mae Datganiad Technegol Rhanbarthol Gogledd Cymru wedi'i adolygu a chafodd ei gymeradwyo 

gan bob awdurdod lleol yng Nghymru fis Awst 2014 ar ôl derbyn cymeradwyaeth y Gweinidog.  

Cafodd y datganiad ei baratoi yn unol â darpariaethau Polisi Cynllunio (Cymru) a Nodyn Cyngor 

Technegol (Cymru) 1: i osod amcan cyffredinol o sicrhau cyflenwad yn cael ei reoli a 

chynaliadwy o agregau "... i gael y cydbwysedd gorau rhwng ystyriaethau amgylcheddol, 

economaidd a chymdeithasol a gwneud yn siŵr fod effeithiau amgylcheddol a mwynderau unrhyw 

waith cloddio yn cael ei gadw i lefel sy'n rhwystro peri niwed amlwg i ddiddordebau sydd o 

bwysigrwydd cydnabyddedig".  Prif ddiben y Datganiad Technegol Rhanbarthol yw gosod 

strategaeth ar gyfer darparu agregau yn rhanbarth gogledd Cymru.  O ran llechi fel ffynhonnell 

agregau, mae’r Datganiad Technegol Rhanbarthol yn datgan, “Yng ngogledd Cymru, mae llechi 

wedi’u malu, sy’n dod un ai o rwbel chwarel (fel sgil gynnyrch cynhyrchu llechi toi) neu sy’n cael 

ei gloddio’n benodol fel agreg glân, yn rhan arwyddocaol o’r patrwm cyflenwi cyffredinol, yn 

enwedig yng Ngwynedd”. 

 

5.12 Mae adolygiad cyfnodol o’r gwaith o gloddio a gweithio llechi, tipio rwbel llechi a’r cynigion ar 

gyfer adfer a chloddio am fwynau eilaidd yn dderbyniol mewn egwyddor.   Yn amodol ar 

ystyried yr holl ystyriaethau cynllunio materol eraill, ystyrir fod y datblygiad yn cyd-fynd mewn 

egwyddor â Pholisïau a Chanllawiau Cenedlaethol a Rhanbarthol yn ogystal ag â gofynion 

Polisïau A1, A3, C9 ac C10 o’r Cynllun Datblygu Unedol.  Fodd bynnag, y brif ystyriaeth yw y 

dylai’r cynnig gyd-fynd â Pholisi C17, Adolygu Hen Ganiatadau Mwynau, sy’n gofyn i bob 

cynnig gydymffurfio â nifer o feini prawf gan gynnwys lliniaru effeithiau cludiant, mwynderau 

gweledol, bioamrywiaeth, safleoedd o ddiddordeb archeolegol a hanesyddol, llwybrau 

cyhoeddus, mwynderau trigolion lleol, cynigion adfer a hyd y caniatâd.  

 

 Mwynderau Gweledol  
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5.13 Mae Chwarel y Penrhyn ar ochrau gogleddol Carnedd y Filast sy’n codi i 821 metr Uwch Datwm 

Ordnans i'r gorllewin o Nant Ffrancon.  Rhennir Chwarel y Penrhyn yn ddwy ardal gloddio 

wahanol, Chwarel y Gogledd, sydd bellach o dan ddŵr, a Chwarel y De, sy'n dal i weithio.  Mae 

tomeni llechi enfawr o boptu’r ddwy.  Gellir disgrifio cymeriad y dirwedd fel cyfuniad o 

elfennau, patrymau, ansawdd, graddfa'r tir a defnydd y tir yn y dirwedd a'r hyn sy'n gwneud yn 

ardal yn wahanol i'r llall ac yn creu synnwyr o le.  Mae cynhyrchu llechi wedi bod yn ffordd o 

fyw yng Ngwynedd ers canrifoedd ac mae etifeddiaeth hynny wedi dod yn gymaint rhan o 

ddiwylliant a thirwedd yr ardal ag yw'r iaith Gymraeg a'r golygfeydd.  Mae’r datblygiad yn gyfan 

gwbl o fewn y chwarel ac yn cynnwys tomeni llechi serth, seilwaith hanesyddol y chwarel a'r 

llystyfiant aeddfed sy'n eu hamgylchynu ac sy’n ei chysgodi i raddau helaeth yn ogystal â bod yn 

rhan hanfodol o dirwedd hanesyddol.   

 

5.14 Mae’r cynigion yn yr Adolygiad o Hen Ganiatadau Mwynau’n cynnwys cynllun gwaith 

cynhwysfawr ar gyfer y graig sy'n dal ar ôl ar gyfer datblygu'r chwarel mewn cyfres o bonciau yn 

rhedeg i'r de-orllewin, sy'n cynnwys ardal yr estyniad yn 2012.  Fodd bynnag, nid yw’r cynigion 

ar gyfer gweithio'r wyneb de-orllewin o dan C08A/0039/16/MW yn ymddangos yn yr Adolygiad 

o Hen Ganiatadau Mwynau na phociau uchaf y ‘garreg lwyd’ ar wyneb ochr dde’r chwarel 

bresennol sy’n dal i gael ei gweithio ac sydd ger terfyn y Parc Cenedlaethol. 

 

5.15 Cynhaliwyd asesiad tirwedd a gweledol o’r datblygiad arfaethedig yn unol â’r canllawiau 

derbyniol drwy astudiaethau desg a gwaith maes.  Mae’r asesiad tirwedd a gweledol yn cynnwys 

arfarniad o effeithiau gweledol y datblygiad ar Barc Cenedlaethol Eryri ac ar y Dirwedd o 

Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol.  Mae’n defnyddio mannau edrych dethol a ffurfweddau 

cyfrifiadurol i ddangos lleoliad y datblygiad yng nghyd-destun y cynllun echdynnu sydd wedi’i 

ganiatáu ar hyn o bryd a’i osodiad yn y dirwedd ehangach, gan gynnwys Ardal o Harddwch 

Naturiol Eithriadol Môn.  Mae'r asesiad yn gwneud arfarniad o effeithiau uniongyrchol ac 

anuniongyrchol (ffisegol ac ân ffisegol) o'r datblygiad ar y tirweddau o amgylch yn ogystal ag ar 

yr ardal agosach ac yn cynnig mesurau lliniaru i leihau'r effeithiau. 

 

5.16 Penderfynir ar arwyddocâd posibl yr effeithiau tirwedd a gweledol drwy gyfuniad o faint posibl 

yr effeithiau a sensitifrwydd lleoliad y dirwedd i'r newid.  Byddai’r datblygiad arfaethedig yn 

effeithio’n uniongyrchol ar dirwedd safle’r cais, sy’n anochel oherwydd natur chwarel lechi.  

Talwyd sylw i ddynodiadau'r dirwedd gyfagos, yr ardaloedd trigiannol a'r derbynyddion 

hamdden.  Mae pellter a graddfa’r ailaliniad arfaethedig hefyd yn ffactorau allweddol, gan y bydd 

yn anodd gwahaniaethu, o fannau edrych ymhellach i ffwrdd, rhwng yr ailaliniad arfaethedig a’r 

chwarel fel y mae ar hyn o bryd. 

 

5.17 Mae'r effeithiau posibl gweledol a thirwedd yn cynnwys cyfuniad o waith ar y safle, symudiadau 

cerbydau, tomeni cadw deunydd a sgrinio, wyneb noeth y graig a cholli elfennau o'r dirwedd gan 

gynnwys ffurf y tir a llystyfiant wrth weithio'r chwarel ac ar ôl ei hadfer.  Byddai’n bosibl, fodd 

bynnag, leihau’r effeithiau ar y dirwedd ymhellach drwy'r gwaith lliniaru ac adfer a gynigir er 

mwyn cyfuno lle y mae'r gwaith o gloddio am lechi gyda'r tirlun o’i amgylch.  Fodd bynnag, 

byddai cwtogi ar y ponciau uchaf ar ochr ddeheuol wyneb y graig sy'n cael ei gweithio yn 

lliniaru'n sylweddol effeithiau gweledol y gwaith, o gofio am uchder ac agosatrwydd wyneb 

noeth y graig yn y tirlun. 

 

5.18 Un o’r ystyriaethau pennaf fodd bynnag yw’r 'clawdd' gogleddol y domen lechi  (Tomen A - 

C15/1344/16/MW) sy’n bwysig i guddio nid yn unig y datblygiad ond hefyd fan prosesu’r 

chwarel a’r tir chwarel atodol.  Yn hyn o beth, dylid sicrhau fod unrhyw ofynion tirlunio ar gyfer 

ochrau'r tomeni hefyd yn hyrwyddo bioamrywiaeth lleol.  Mae man angori yr atyniad gwifren zip 

ar Domen A, sydd yn yr un ardal ddatblygu.  Fodd bynnag, ni hoffai’r awdurdod weld y domen 

rwbel llechi yn cael ei chadw rhag ei datblygu a'r rhagdybiaeth felly yw y byddai'r domen cael ei 

gweithio i'r eithaf, gan gynnwys dod â deunydd i mewn i adeiladu llwyfan i'r wifren zip, yn unol 

a'r cynlluniau a'r rhannau o'r caniatâd cynllunio C15/1344/16/MW.  
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5.19 Mae’r gwaith lliniaru’n cynnwys cloddiau cuddio, cyfeiriad a chyfnodau'r gwaith, gosod y 

gorlwyth a’r llechfaen wedi hindreulio fel rhan o gynllun adfer y safle, cadw'r nodweddion o 

ddiddordeb archeolegol ac ecolegol, yn benodol;  

 Cyfnodau a chyfeiriad y gwaith o gloddio am lechi er mwyn cael y defnydd gorau o ffurf 

bresennol y tir h.y. gweithio y tu ôl i gefnen naturiol ar ochr de-ddwyreiniol y nodwedd 

archeolegol (corlan ddefaid).  

 Adfer yn gynnar wyneb noeth y graig ar ddiwedd pob cyfnod o dynnu'r cerrig llechi.   

  Adfer yn raddol y mannau lle mae’r gwaith chwarel wedi darfod, e.e. y ‘Chwarel Werdd' uchaf 

ac adfer yr hen domeni llechi y tu allan i ardal y cais ond sydd o fewn terfynau’r cynllun yn 

gyffredinol.  

 Adfer yr hen domeni llechi gan bwysleisio cadwraeth natur.  

 

5.20 Mae’r cynigion adfer a gyflwynwyd gyda’r cynigion datblygu yn cynnwys strategaeth gyffredinol 

ar gyfer y safle cyfan, gan gofio am y dirwedd hanesyddol a bioamrywiaeth.  Mae'r cwmni wedi 

cychwyn ar astudiaethau a rhaglen adfer arbenigol i gynnwys yr elfennau hyn 'Adfer Cynefinoedd 

Cadwraeth Gwerthfawr mewn Hen Chwareli - Prosiect Life gyda Phrifysgol Bangor’.  Dim ond 

yn Chwarel y Penrhyn y mae llawer o’r technegau a’r sgiliau a datblygwyd drwy’r broses hon yn 

cael eu defnyddio.  Daw pob un o’r coed, prysglwyni a’r grug, a llawer o'r glaswellt a’r blodau 

gwyllt, o hadau a gasglwyd yn yr ardal.  Mae’r dechneg gyntaf yn golygu plannu coed mewn 

sachau hesian yn llawn compost gwyrdd ar lethrau'r tomeni.  Os yw’n anodd mynd ar droed ar 

lethrau’r tomeni, teflir peli hadau, sef peli o gompost yn llawn hadau wedi dechrau egino, i lawr y 

llechweddau i sefydlu mewn gwahanol gilfachau.  Hefyd, mae’r cynigion yn cynnwys cynllun 

manwl o greu ac adfer cynefinoedd sydd eisoes wedi'i gymeradwyo gan yr Awdurdod Cynllunio 

Mwynau yn 2014, gan gynnwys: 

 

 Creu cynefinoedd o weundir yr ucheldir, a;  

 Trin wyneb y tir mewn ffordd a fydd yn sicrhau y bydd llystyfiant brodorol yn ail 

sefydlu,   

 Plannu coed a phrysglwyni,  

 Ail sefydlu ac adfer llwybrau cyhoeddus rhif 46 a 50 yng nghymuned Llandygai, gan 

gynnwys y rhannau a’r lefelau terfynol.  

 

5.21 Nod y rhaglen adfer yw annog prosesau ailsefydlu naturiol ac adfer tir ar ôl ei ddifrodi gan waith 

chwarel.   Mae rhai mannau yn y chwarel eisoes yn cael eu hadfer drwy brosesau naturiol a bydd 

hyn yn batrwm cadwraeth ar gyfer rhaglen reoli adfer y chwarel.  Hefyd, mae llawer iawn o goed 

wedi’u plannu a grug wedi sefydlu ar y tomeni gogledd-ddwyreiniol ac ar ochr de-orllewinol yr 

wyneb sy'n cael ei weithio ar hyn o bryd yn unol â rhaglen sy'n cynnwys nifer o wahanol 

dechnegau plannu a mannau treialu ar gyfer sefydlu grug.  Bwriad y cynllun yw cael tirwedd 

debyg i un Moel y Ci, gyferbyn, sef llystyfiant rhostir yn bennaf.  Bydd cynigion ar gyfer adfer 

hefyd yn cynnwys codi wal gerrig newydd 750 metr o hyd yn lle'r hen un ar derfyn tir y Cwmni.  

Mae’n bwysig felly, er mwyn sicrhau llwyddiant y cynllun, fod y gwaith adfer yn cael ei fonitro a 

bod y technolegau a'r dulliau yn cael eu defnyddio mewn strategaeth gydlynol ar gyfer y safle 

cyfan. 

 

5.22 Fel y dywedwyd o’r blaen, diffinnir yr ardal brosesu fel tir mwynau atodol ar gyfer dibenion 

Dosbarth B o Ran 19 i Atodlen 2 y Gorchymyn Datblygu Cyffredinol a Ganiateir 1995 (fel y'i 

diwygiwyd).  Fodd bynnag, gall y broses adolygu gynnwys yn y rhestr o amodau'r tir mwynau 

atodol er mwyn cael yr un rheolaeth amgylcheddol a chynigion adfer ag ar gyfer y rhan fwyaf o’r 

safle.  Serch y cynllun adfer a gyflwynwyd gyda'r cais, gall y rhestr amodau gynnwys cynllun 

adfer ar gyfer safle'r peiriannau prosesu pan ddaw'r caniatâd cynllunio ar ei gyfer i ben neu pan 

ddaw'r gwaith i ben, pa un bynnag a ddaw gyntaf.  Byddai’n rhaid cyflwyno cais cynllunio arall a 

fyddai'n cael ei hystyried yn ddiduedd yn unol â gofynion polisi cynllunio ar gyfer unrhyw 

ddefnydd arall o safle'r peiriannau prosesu. 

 

5.23 Casgliad yr asesiadau Tirwedd a Gweledol oedd bod effeithiau ffisegol gweledol uniongyrchol ac 

anuniongyrchol yr ardal gloddio arfaethedig yn amrywio o ‘Gymedrol i Ddibwys/Dim’ ac mai 
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ysgafn fyddai effeithiau’r cynigion ar y dirwedd hanesyddol.  Er bod y safle ger terfyn y Parc 

Cenedlaethol, ni ystyrir y byddai’r cynigion yn effeithio’n faterol ar gymeriad tirwedd yr ardal o 

gofio mor agos yw rhannau eraill y chwarel, y rhai hen a rhai sy'n dal i gael eu gweithio, a'r 

dirwedd y mae ynddo.  Yn ei ymateb i’r ymgynghoriad, cadarnhaodd Awdurdod Parc 

Cenedlaethol Eryri nad yw’n dymuno cyflwyno sylwadau ar y cais.  Hefyd, mae’r hen chwarel yn 

y gogledd yn cynnwys Safle Daearegol o Bwysigrwydd Rhanbarthol (Strwythurau Caledonaidd, 

RIGS 19) nad yw’n cael ei effeithio gan gynigion yr adolygiad. 

 

5.24 Mae Chwarel y Penrhyn wedi’i hen sefydlu ac, o ran asesiadau tirwedd a gweledol, mae’n 

berthnasol ystyried materion tirwedd hanesyddol a sut y gallai hynny effeithio ar olygfeydd i 

mewn ac allan o Barc Cenedlaethol Eryri cyfagos.  Ac eithrio'r ffordd gario, mae gosodiad y 

tomeni rwbel a’r cloddiau sgrinio yn cuddio'r rhan fwyaf o'r gwaith.  Bwriad y gweithredydd yw 

gadael wyneb allanol pob tomen fwy na heb fel y mae a chynnwys y datblygiad yn gyfan gwbl o 

fewn lle'r oedd yr hen chwarel.   

 

5.25 Ystyrir felly, fod y cynllun adfer a’r rhestr amodau a gyflwynwyd yn ddigon i liniaru'r effeithiau 

gweledol a thirwedd a allai godi a'i fod yn cydymffurfio â gofynion Polisi A1, A3, B7, B8, B10, 

B12, B14, B18, B27, C9, C10 ac C14 o’r Cynllun Datblygu Unedol.  

 

Mwynderau Cyffredinol a Thrigiannol  

 

5.26 Mae’r cynnig, yn ei hanfod, yn debyg i’r math o waith y mae'r safle wedi'i gynnal ers 

blynyddoedd lawer.  O gofio mor fawr yw Chwarel y Penrhyn, cymharol ychydig o gwynion sy’n 

dod i law ac ystyrir y gall y chwarel weithio gyda’r amodau cynllunio a thrwyddedau 

amgylcheddol a osodwyd arni heb effeithio ar fwynderau’r ardal.  Gellir dangos, felly, y gall y 

chwarel weithio heb amharu ar fwynderau eiddo trigiannol, gan gynnwys rhai sydd o fewn y 

parth byffer o 200 metr a ddynodir gan Bolisi Cynllunio Cymru a chanllawiau cynllunio mwynau 

cenedlaethol Nodyn Cyngor Technegol Mwynau 1.  Hefyd, mae problemau amgylcheddol neu 

gwynion eraill yn cael eu dwyn gerbron grŵp cyswllt y chwarel, grŵp sydd mewn gwirionedd yn 

fforwm i gyfnewid barn a syniadau i’r rhai sy’n cael eu heffeithio fwyaf gan waith y chwarel, sef 

trigolion lleol a’r gymuned, yr awdurdod cynllunio mwynau a gweithredydd y chwarel.  

 

5.27 Mae’r awdurdod wedi ymgynghori ynghylch y cais â Chyfoeth Naturiol Cymru ac ag Adran 

Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Gwynedd ac er bod rhai materion sydd angen caniatadau a 

thrwyddedau ychwanegol o dan eu maes llafur penodol, ni chafwyd unrhyw wrthwynebiad mewn 

egwyddor.  Ni chafwyd wrthwynebiad chwaith gan drigolion sy'n byw agosaf at y chwarel ar ôl y 

cyhoeddusrwydd statudol ynghylch y cais.  

 

5.28 Ac eithrio’r cyfyngiad ar adegau chwythu a thyllu a gwaith symud pridd a osodwyd ar y caniatâd 

yn 2012, caniateir i’r gwaith hollti llechi a phrosesu mwynau weithio ddydd a nos.  Fodd bynnag, 

fe’i hystyrir yn fanteisiol, fel rhan o’r broses adolygu, gosod amodau ar gyfer rheoli sŵn, llwch a 

goleuadau allanol er budd mwynderau trigiannol.  Ond dylid pwysleisio y byddai cyfyngu ar yr 

oriau gwaith yn yr iard brosesu neu ar y tir mwynau atodol at ddibenion Rhan 19 o Atodlen 2 o’r 

Gorchymyn Datblygu Cyffredinol a Ganiateir 1995 yn gyfyngiad ar yr hawl i weithio.  

 

5.29 Mae’r cais hwn yn cadarnhau yr aseswyd yr hinsawdd sŵn ger eiddo cyfagos a bod y rhagolygon 

o'r lefelau uchaf o sŵn yn y dyfodol wedi’u cyfrifo yn unol â Safonau Prydeinig ac â Chanllawiau 

Llywodraeth Cymru.  Fel gyda chaniatadau mwynau blaenorol ar y safle hwn, gosodir lefelau 

penodol ar gyfer y dydd a’r nos ar y gwaith yn unol â Nodyn Cyngor Technegol Mwynau 

1:Agregau.  Ymhellach, bydd gofyn i’r gweithredydd gyflwyno cynllun monitro sŵn i sicrhau y 

cydymffurfir â’r lefelau a nodir o dan yr amodau ac yn unol â gweithdrefnau penodol.  Mae'r 

amodau'n nodi y dylid monitro bob 12 mis. 

 

5.30 Mae Nodyn Cyngor Technegol Mwynau 1: Agregau yn cynnwys cyngor manwl ynghylch 

amodau cynllunio priodol i reoli effeithiau amgylcheddol gwaith chwythu mewn chwareli.  Mae 

hyn yn cynnwys rheoli’r dyddiau a’r adegau chwythu a chyfyngu ar ddirgryniadau tir.  Mae’r 
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Nodyn yn awgrymu na ddylai dirgryniadau tir o ganlyniad i waith chwythu fod yn uwch na 

chyflymder brig gronynnau o 6 milimedr yr eiliad yn 95% o’r gwaith chwythu dros gyfnod o 

chwe mis ac na ddylai unrhyw ffrwydrad unigol fod yn uwch na chyflymder brig gronynnau o 10 

milimedr yr eiliad.  Y cyfyngiad o lefel dirgryniad daear sydd wedi’i nodi ar gyfer Cronfa Ddŵr 

Marchllyn yw 1 milimetr yr eiliad.  

 

5.31 Mae gofynion Nodyn Cyngor Technegol Mwynau 1 wedi’u cynnwys yn y rhestr o amodau 

cynllunio gan gynnwys cyfyngiadau ar amserau chwythu a thyllu fel y gosodwyd ar y caniatâd yn 

2012.  Fodd bynnag, wrth i dechnoleg llif weiren ddatblygu, efallai y bydd y gweithredydd yn 

gallu cael rhagor o ddefnyddiau gwerthfawr megis llechi toi a deunyddiau pensaernïol heb orfod 

chwythu a hollti cymaint ar y graig.  Lle mae amodau daearegol a rhai gweithio'n caniatáu, gellir 

cael 60% o'r deunyddiau o wyneb y graig gyda thechnoleg llif wifren sy'n lleihau effeithiau 

chwythu'n sylweddol. 

 

5.32  Mae'r asesiad ansawdd aer yn ymdrin â'r problemau a allai godi wrth gloddio am lechi ac yn 

ystod y gwaith o adfer a throsglwyddo llechi at y peiriannau prosesu.  Nodwyd lle y gallai llwch 

godi ac argymhellir mesurau ymarfer gorau ar gyfer rheoli llwch fel sydd eu hangen ar hyn o bryd 

o dan amodau cynllunio er mwyn lleihau i’r eithaf unrhyw amharu ar leoliadau sensitif cyfagos.  

Aseswyd yr amodau hinsawdd lleol er mwyn dangos pa mor aml y gallai'r cynnig achosi 

digwyddiadau o lwch yn dianc a dangosodd asesiadau llawn PM10 &  PM2.5 yn Chwarel y Penrhyn 

na fyddai’r cynnig yn torri’r Amcanion Ansawdd Aer.  

 

5.33 Mae’r Asesiad Amgylcheddol yn cynnig y dylid cael mesurau lliniaru llwch penodol ar y gwaith 

ac y dylid monitro llwch ac amodau meteorolegol yn unol ag amod '20' a osodwyd ar ganiatâd 

2012.  Mewn ymateb i bryderon Cyngor Cymuned Llandygai, mae'r gweithredydd eisoes wedi 

gosod gorsaf dywydd yn Chwarel y Penrhyn i fonitro amodau’r hinsawdd a allai effeithio ar 

symudiad a chyfeiriad llwch yn dianc a’i effaith ar gymuned yr ardal.  

 

5.34  Drwy osod amodau cynllunio tebyg i’r rhai a osodwyd o'r blaen ar gyfer cloddio am, a phrosesu, 

llechi, ystyrir y bydd y datblygiad, ei hunan neu ar y cyd â'r ardal lle caniatawyd o'r blaen i gadw 

a thrin rwbel, yn cydymffurfio â pholisïau A1, A3, B23, B33, B34 a D4 o'r Cynllun Datblygu 

Unedol (mwynderau a rheoli llygredd).   

 

Materion Traffig a Mynediad  

 

5.35 Mae’r caniatâd cynllunio presennol yn cyfyngu ar gynhyrchu agregau i 650,000 tunnell y 

flwyddyn.  Ni fyddai’r cynnig yn arwain at fwy o symudiadau loriau mawrion.  Y cyfan mae'n ei 

wneud yw galluogi gwireddu llawn botensial y deunydd llechi dros yr oes waith a ganiateir tan fis 

Rhagfyr 2032 o dan y caniatâd cyffredinol.  Ni fyddai rhoi caniatâd cynllunio’n arwain at ragor o 

symudiadau cerbydau.  Wrth ymateb i ymgynghori, cadarnhaodd adran Priffyrdd a Thraffig 

Cyngor Gwynedd nad oes wrthwynebiad i'r cynnig o gofio na fydd y datblygiad yn arwain at 

gynnydd yn nhraffig y chwarel.  

 

5.36 Mae'r fynedfa i Gefnffordd yr A5 o safon dderbyniol a bydd traffig yn gallu mynd ar y safle drwy 

ran fechan o'r B4409.  Cofnodwyd, fodd bynnag, fod wal Pont Tŵr (strwythur rhestredig) wedi'i 

difrodi (hen broblem oherwydd lle cyfyng i gerbydau droi) sy'n amlygu pryderon ynghylch 

diogelwch cerddwyr.  Hefyd, mae llawer mwy o gerbydau ysgafn yn mynd ar y safle erbyn hyn at 

y wifren zip.  

 

5.37 Mae’n rhaid, felly, ystyried y problemau diogelwch sy'n codi o ddeunydd tir anghymharus a'r 

symudiadau traffig i'r chwarel ac at y wifren zip.  Fodd bynnag, mae problem mynediad at y 

wifren zip eisoes wedi derbyn sylw wrth ganiatáu’r cais cynllunio C11/1113/16/LL ac, yn fwy 

diweddar pan ganiatawyd estyniad o dan C15/1199/16/LL. Mae yna faes parcio penodol ar gyfer 

y wifren zip a darpariaeth ar y safle i gadw’r traffig i lifo, ar wahân i waith y chwarel ac ar wahân 

hefyd i symudiadau cerddwyr sy'n defnyddio'r weiren zip.  
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5.38 Cyflwynwyd asesiad cludiant i gefnogi’r cais sy’n cadarnhau mai cyfanswm symudiadau loriau 

yn 2013 oedd 393,125 tunnell a 369,699 tunnell yn 2014 neu 18,843 a 17,503 taith cerbyd trwm, 

er y dylid nodi mai yn 2006 y cynhyrchwyd fwyaf ar y safle, sef 540,000 tunnell.  Daw’r asesiad 

cludiant i’r casgliad na fydd yna gynnydd mewn symudiadau cerbydau ac nad ystyrir y bydd y 

traffig a gynhyrchir gan Chwarel y Penrhyn yn amharu drwy beri oedi i yrwyr, ar gludiant 

cyhoeddus nac ar fwynderau beicwyr na cherddwyr.   Wrth ymateb i’r ymgynghoriad, 

cadarnhaodd awdurdod priffyrdd Llywodraeth Cymru nad oedd yn bwriadu cyflwyno 

cyfarwyddid ynghylch y cais hwn.  

 

5.39  Ystyrir felly fod safon y rhwydwaith ffyrdd presennol yn ddigon da i ymdrin â’r llif traffig a 

ddisgwylir o’r safle ac, yn amodol ar amodau priodol, bod y datblygiad felly’n cydymffurfio â 

Pholisi CH33 (diogelwch ffyrdd) a Pholisi CH36 (Darpariaethau Parcio Ceir) y Cynllun Datblygu 

Unedol.   

 

Hydroleg a Hydroddaeareg 

 

5.40 Mae'r chwarel ar dir mynyddig mewn ardal o law trwm lle mae llawer o ddŵr ffo’n llifo oddi ar 

wyneb y tir mewn stormydd.  Mae Asesiad Amgylchedd Dŵr y Datganiad Amgylcheddol yn 

cadarnhau fod yn safle’n gorwedd ar strata Cambrian yn cynnwys yn bennaf Lechfaen Llanberis.  

Mae’r planau ffawtiau, uniadau, toriadau a holltau yn y llechfaen yn rhoi iddi hydreiddiad eilaidd 

o arwyddocâd bychan.  Ymhellach, mae Ffurfiad Llechfaen Llanberis wedi’i ddynodi gan 

Gyfoeth Naturiol Cymru fel dyfrhaen Eilaidd B.  

 

5.41  Sgri a phridd tenau sydd fwyaf ar lethrau uchaf y tir o gwmpas y chwarel ond mae llawer o 

ddyddodion arwynebol ar y llethrau isaf.   Mae'r dyddodion arwynebol yn cynnwys dilyniant 

cymysg o glai neu dywod mewn mwd, gro wedi'i olchi allan a dyddodion o glogfaen a mawn.  

Dangoswyd fod dŵr yn cael ei ddosbarthu'n afreolaidd yn y dyddodion arwynebol, gyda 

symudiadau fertigol a llorweddol yn cael ei rwystro gan bresenoldeb clai o hydreiddiad isel.  

Ychydig iawn o ddŵr sy'n treiddio drwy'r dyddodion arwynebol, fel drwy'r ddaeareg waelodol.  

Mae’r deunydd brasach fel tywod a gro mewn clai yn cynnwys dŵr daear sy'n gallu llifo drwy'r 

dyddodion arwynebol gan greu llwybrau dŵr daear bas a chul ac eithaf cyfyng.  

 

5.42 Wrth ymateb i’r ymgynghoriad, cytunodd Cyfoeth Naturiol Cymru ei bod yn debyg mai ychydig 

mae cyrsiau dŵr wyneb yn ei gyfrannu o gymharu â llif y dŵr dros y ddaear o gofio fod 

Llechfaen Llanberis wedi'i dynodi fel dyfrhaen Eilaidd B er y gallai presenoldeb cerrig tywod a 

dyddodion drifft arwynebol drosglwyddo dŵr daear.  O gofio mor agos yw safle’r caniatâd i 

Ardal Gadwraeth Arbennig sy’n dibynnu ar ddŵr a chyfraniad dŵr daear i gynnal nodweddion 

dŵr wyneb lleol, mae Cyfoeth Naturiol Cymru'n awgrymu monitro rhagor ar lefelau dŵr daear a 

hefyd ymchwilio i ganfod a oes yna unrhyw gyflenwadau dŵr preifat sy’n dibynnu ar ddŵr daear 

ac sydd heb eu cofrestru yn yr ardal a allai gael eu heffeithio gan y caniatâd.   Fodd bynnag, 

mae’r asesiad yn cadarnhau nad oes yna unrhyw Barthau Amddiffyn Ffynonellau o fewn pedwar 

cilometr i’r chwarel, sef dynodiad Cyfoeth Naturiol Cymru o’r lefel gyffredinol o amddiffyniad i 

bob ffynhonnell dŵr yfed.  Mae ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru yn datgan ymhellach y 

derbynnir fod y chwarel wedi bod yn gweithio ers blynyddoedd lawer ac y byddai rhyw fath o 

gydbwysedd wedi’i sefydlu.  Mae dŵr daear yn cael ei fonitro ar hyn o bryd yn Llyn Owen y 

Ddol a bwriedir parhau â’r trefniant yma nes y daw’r caniatâd i ben. 

 

5.43 Bydd y ffrwd sydd newydd ei chreu hefyd yn dal dŵr wyneb a dŵr daear sy’n agos at yr wyneb a 

fyddai, fel arall, wedi rhedeg i dwll y chwarel.  Bydd y ffrwd yn rhedeg i gyfres o byllau 

gwaddodi i ddal mwd ac yn rhannu’r dŵr i dri derbynnydd allweddol; y cwrs dŵr presennol i’r 

de-orllewin o’r ardal ddatblygu, y rhostir gwlyb ym mhen deheuol eithaf cymuned y gors ac i’r 

de-orllewin o’r ardal ail-alinio.  Ond bydd y rhan fwyaf o’r dŵr yn cael ei arwain at ogledd-

orllewin y gwaith ac yn cael ei ddosbarthu dros ardal ehangach i lawr y llethr o’r datblygiad. 
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5.44  Mae’r Asesiad Amgylcheddol yn rhoi trosolwg o’r holl system rheoli dŵr yn y chwarel ac yn 

cadarnhau fod system reoli dŵr Chwarel y Penrhyn yn defnyddio cyfuniad o sianelau draenio, 

ffosydd agored, mannau lle mae dŵr yn cael ei bwmpio a dŵr wyneb yn casglu i ddal mwd a 

hefyd lagwnau setlo.  O ran draenio, gellir rhannu’r chwarel yn brif dwll y chwarel, yr ardal 

brosesu, ffordd gario’r chwarel, y tomeni rwbel a hen dwll y chwarel.  Ac eithrio rhannau o’r 

tomeni rwbel, mae’r dŵr yn y chwarel yn cael ei gyfeirio i’r hen dwll chwarel.  Mae hwn yn 

cynnwys llawer iawn o ddŵr ac o le iddo setlo ac mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n cadarnhau fod 

dŵr wyneb yn rhedeg ohono drwy Fynedfa George ac i mewn i Afon Ogwen o dan ganiatâd 

gollwng presennol. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn fodlon fod dŵr glaw sy’n disgyn o 

fewn terfynau safle'r cais yn dderbyniol o ran perygl llifogydd o gofio fod y safle'n gyfan gwbl o 

fewn parth A yn ôl y Mapiau Cynghori Datblygu sydd i ganlyn Nodyn Cyngor Technegol 15.  

 

5.45 Ystyrir, felly, fod darparu’r ffrwd i ail gyfeirio dŵr wyneb ac efelychu’r llif o ddŵr i lawr y llethr 

ac i Ardal Gadwraeth Arbennig Gwaun Gynfi yn cyfarfod â gofynion Polisïau A1, A3, B29, B32 

a B33 o’r Cynllun Datblygu Unedol.  

 

Ecoleg ac Ardal Gadwraeth Arbennig a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Eryri 

 

5.46 Mae’r Datganiad Amgylcheddol yn rhoi trosolwg o’r arolygon ecolegol a gynhaliwyd fel rhan o’r 

cais ail aliniad yn 2012, gan gynnwys arolygon ac asesiadau ar gyfer llystyfiant, infertebratau, 

adar, ffwng, cen, moch daear, ystlumod, dyfrgwn, llygod pengrwn y dŵr a madfallod mawr 

cribog.  O ran yr ardal ail alinio, mae’r canlyniadau'r un fath, sef bod rhai cen i'w cael ar greigiau 

yn yr ardal gloddio a bod yr amodau presennol yn darparu ar gyfer adleoli ond, yn gyffredinol, 

nad yw'r cynnig yn debyg o effeithio ar ffwng, ar fflora prin nac ar gynefinoedd.  Gosodwyd 

amodau i liniaru effeithiau gwaith chwarel, i reoli amser tynnu pridd a gwaith ategol yn yr Ardal 

Cadwraeth Arbennig ac ar y Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig a allai effeithio ar adar yn 

nythu ac ar ymlusgiaid ac, efallai, adfer y wal gerrig ar derfyn y safle a gafodd ei symud cyn 

dechrau cloddio am lechi.   

 

5.47 I wneud iawn am golli nodweddion yn y Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, mae cynllun 

rheoli cynefin manwl ar 12 hectar o'r gweundir sy'n cael ei weithredu yn unol â chaniatâd 2012 ac 

mae manylion y cynllun wedi'i gynnwys yn y Datganiad Amgylcheddol.  Mae’r ardal hon eisoes 

yn cynnwys rhostir gwlyb, rhostir sych a chynefinoedd glaswellt asid, sef nodweddion cymhwyso 

Ardal Cadwraeth Arbennig Eryri.  Hefyd, mae’r Datganiad Amgylcheddol yn ystyried y gwaith 

sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd o dan ganiatâd 2000 a daw i’r casgliad fod effaith y gwaith yn 

cael ei gadw y tu fewn i dir presennol y chwarel.  Mae cyflwr y rhostir a’r cynefinoedd i’r de o 

wyneb presennol craig y chwarel yn awgrymu mai ychydig o effaith y mae’n ei gael yr ecoleg o'i 

hamgylch.  Ymhellach, mae’r Datganiad Amgylcheddol yn cynnwys asesiad ecolegol o bedwar 

safle ar domeni rwbel sydd â nodweddion gwahanol ac sydd wedi’u hadfer yn unol â strategaeth a 

gymeradwywyd ac sy’n unigryw i Chwarel y Penrhyn. 

 

5.48 Dewiswyd y pedwar safle yn seiliedig ar y dulliau o gael llystyfiant i dyfu arnyn nhw ac yn ôl 

faint o amser aeth heibio ers y gwaith plannu gwreiddiol.  Daw i’r casgliad fod y technegau a 

ddefnyddir yn gweithio’n dda a bod y tomeni mwy aeddfed yn datblygu cynefinoedd o weundir 

yr ucheldir mewn cyflwr ffafriol.  Awgryma’r arolygon Cynefinoedd a Rhywogaethau fod y 

tomeni a’r tir a adferir yn weundir amrywiol sy’n cynnig cynefinoedd da i adar, mamaliaid 

bychan ac ymlusgiaid.  Er mwyn hyrwyddo bioamrywiaeth, gellir casglu felly y dylid defnyddio’r 

cynllun manwl ar gyfer creu ac adfer cynefinoedd a gafodd ei gymeradwyo yn 2014 ar gyfer yr 

ardal gyfan.  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n cytuno â’r strategaeth adfer gynyddol ar gyfer yr 

ardaloedd o'r hen chwarel gan ddefnyddio technegau peli hadau ac egin goed mewn cydau hesian 

ac yn cytuno hefyd â'r driniaeth ar gyfer y ponciau a'r graig galed yn y chwarel.  Fodd bynnag, 

mae Cyfoeth Naturiol Cymru a Bioamrywiaeth Gwynedd yn pwysleisio mor bwysig yw atal 

defaid rhag pori ar y safle.  Gallai defaid yn pori rwystro datblygiad y cynefinoedd yn ddifrifol. 

 

5.49 Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn cymeradwyo’r cynigion i gadw’r tomeni llechi ar ymyl y 

safle heb eu tarfu am resymau treftadaeth ddiwylliannol, mae’r rhain yn cael eu cydnabod fel 
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nodweddiadol a phwysig i’n hadnabyddiaeth ddiwylliannol a synnwyr o le yn lleol ac yn  

genedlaethol yn y rhan yma o Ogledd-orllewin Cymru. Mae’r gwaith o adfer y tomeni ar ochr 

gogledd-orllewin y chwarel bron wedi'i orffen ac mae’n cynnwys llawer o strwythurau 

archeolegol.  Mae Ymgyrch Ddiogelu Cymru Wledig yn cydnabod pwysigrwydd y technolegau 

adfer sydd wedi'u datblygu yn y chwarel ac sy’n cadw cymeriad y Dirwedd Hanesyddol. 

 

5.50 Bydd ffurf allanol, hanesyddol y tomeni’n cael eu cadw fel ag mae a bydd y drefn dipio’n cael ei 

chyfyngu i’r tir sy’n cael ei weithio’n barod ac ni fydd yn effeithio ar unrhyw un o’r mannau 

cyfagos sydd o ddiddordeb ecolegol.  

 

5.51 Mae Ardal Cadwraeth Arbennig a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Eryri wedi'u dewis 

oherwydd eu nodweddion daearegol, geomorffolegol a biolegol.  Mae’n safle mawr yn cynnwys 

llawer o fynyddoedd ac yn ymestyn dros 20,343 hectar.  Mae o ddiddordeb arbennig oherwydd ei 

chynefinoedd ar yr ucheldir, gan gynnwys cen a rhostir bryoffyt, rhostir mynyddig, rhostir sych, 

rhostir gwlyb, gorgors, sgydau a ffynhonnau, glaswelltir calchog, silffoedd llysiau a rhedyn, sgri 

llysieuog a chymunedau coetir llydanddail ac am ei greigiau noeth y mewndir gydag agennau 

llysieuog a llynnoedd heb fawr o faetholion, gyda chymysgedd o gynefinoedd eraill gan gynnwys 

glaswelltir asid a niwtral, corsydd, porfeydd brwyn a glaswelltir corsiog, mignenni, rhedyn a 

phrysgwydd a llawer iawn o nentydd ac afonydd. 

 

5.52 Yn 2012, cynhaliodd Cyngor Gwynedd Asesiad Priodol o dan Reoliadau Cadwraeth Cynefinoedd 

a Rhywogaethau 2010 ynghylch cynnig i ail alinio ac ymestyn y chwarel yn uniongyrchol i Ardal 

Cadwraeth Arbennig Eryri a fyddai'n arwain at golli 3.7 hectar o weundir yr ucheldir.  Y casgliad 

ar y pryd oedd na fyddai ail alinio’r ardal yn amharu ar nodweddion yr Ardal Cadwraeth 

Arbennig.  Fodd bynnag, y prif bryder ecolegol a amlygwyd yn y cais  C12/0874/16/MW oedd yr 

effaith posibl ar gors Gwaun Gynfi, sydd i lawr llethr o’r chwarel ac o fewn y safleoedd 

dynodedig Safle Cadwraeth Arbennig a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Eryri. Yr 

effaith posibl a nodwyd oedd y byddai gwaith cloddio’r chwarel yn rhwystro dŵr daear rhag llifo 

i’r gors. Er mwyn lliniaru ar yr effaith yma mae ffrwd wedi’i ffurfio o gwmpas ymyl twll y 

chwarel i arwain y dŵr i’r llethr islaw, gan sicrhau fod y dŵr wyneb sy’n bwydo’r gors yn cael ei 

gadw. Mae’r ffrwd ail lenwi / gorlifo’n caniatáu i’r dŵr dreiddio i mewn i'r mawn a hefyd orlifo 

ar y rhostir gwlyb ac efelychu amodau naturiol. 

 

5.53 Drwy weithredu'r gwaith lliniaru uchod gellir bod yn sicr y tu hwnt i amheuaeth wyddonol 

resymol na fyddai’r cynnig yn amharu ar gyfanrwydd yr Ardal Gadwraeth Arbennig.  Daeth yr 

Asesiad Priodol i’r casgliad ar y pryd na fyddai’r effeithiau uniongyrchol nac anuniongyrchol yn 

amharu ar gyfanrwydd yr Ardal Gadwraeth Arbennig.  

 

5.54 Fodd bynnag, mae’n bwysig monitro sut mae’r ffrwd yn gweithio a monitro hefyd y llystyfiant 

yng nghors Gwaun Gynfi a rhai rhywogaethau a allai ddioddef pe byddai’r rhostir gwlyb yn 

dechrau sychu, Mae angen gwaith adfer ar y ffrwd er mwyn iddi gydymffurfio â’r manylebion 

angenrheidiol a’r dyluniad a ganiateir yn y cynigion adolygu.  

 

5.55  Felly, mae Cyngor Gwynedd, fel yr Awdurdod Cymwys at ddibenion Rheoliadau Cadwraeth 

Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 (fel y’i diwygiwyd) wedi cynnal Asesiad Priodol o dan 

Reoliad 61, er mwyn cael sicrwydd, y tu hwnt i amheuaeth wyddonol resymol, na fydd y cynnig 

yn effeithio’n niweidiol ar gyfanrwydd yr Ardal Cadwraeth Arbennig. Y materion allweddol oedd 

yn cael eu cynnwys yn yr asesiad priodol yw: 

 

o  Na fydd y cynigion adolygu’n achosi colled uniongyrchol o gynefin Atodiad 1 

cymunedau rhostir gwlyb,  

o  Dim effaith anuniongyrchol ar gynefinoedd yr orgors a rhostir gwlyb yng Ngwaun 

Gynfi. Y ffrwd wedi’i ddylunio i gynnal hydroleg yr Ardal Cadwraeth Arbennig. 

o Colled uniongyrchol posibl o nodwedd cynefin – Adeiladu’r ffrwd liniaru wedi osgoi 

colli cynefinoedd y rhostir gwlyb. 
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5.56 Mae’r asesiad priodol yn dod i’r casgliad NA FYDD UNRHYW EFFAITH NIWEIDIOL ar 

Ardal Cadwraeth Arbennig Eryri, yn amodol ar gwblhau’r gwaith adfer ar y ffrwd a bod yr 

amodau sy’n cael eu gosod i sicrhau bod y ffrwd yn gweithio yn cael eu monitro bedair gwaith y 

flwyddyn. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n cytuno â’r asesiad yma.  

 

5.57 Mae Cyngor Naturiol Cymru ac Adran Bioamrywiaeth Gwynedd wedi cynghori y dylid gosod 

amodau ar y caniatâd i dalu sylw i'r materion canlynol:  

 

o Dal ati gyda’r strategaeth unigryw a ddatblygwyd ar gyfer tomeni rwbel llechi Chwarel y 

Penrhyn,  

o Cynnal gwaith monitro ar y ffrwd yn unol â’r manylebion a gytunwyd rhwng Envireau 

Water a Chyfoeth Naturiol Cymru.  Gwaith rheoli ar y ffrwd i gynnwys gofynion ei 

glanhau / carthu, gofynion cynnal a chadw / rheoli ac adrodd yn ôl, 

o Dal ati i reoli ardal iawndal ecolegol Gwaun Gynfi yn unol â'r cynllun cymeradwy yn 

Atodiad 13/2 Datganiad Amgylcheddol 2016.  

o Rheoli’r gwaith yn yr Ardal Cadwraeth Arbennig yn ystod y tymor y bydd adar yn nythu 

a thymor gaeafgysgu ymlusgiaid oni bai y gellir profi yn ysgrifenedig na fydd y gwaith 

yn amharu ar adar ac ymlusgiaid.  

o Rhaid atal defaid rhag pori yn y chwarel, yn enwedig yn yr ardaloedd wedi’u hadfer. 

Dylid codi ffensys cadarn. 

o  Monitro'r llif yn y ffrwd ar wahanol adegau’r flwyddyn ac asesu sut y mae’n gweithio, 

asesu hydroleg Gwaun Gynfi ac a oes angen unrhyw waith cynnal a chadw, i’w gytuno’n 

ysgrifenedig gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol a Chyfoeth Naturiol Cymru.  Mae’n 

bwysig sicrhau fod y ffrwd yn gweithio ac, os bydd gofyn, ei newid.  Mae angen monitro 

amodau’r orgors,  

o  Dylid datblygu gwell system monitro llystyfiant ar gyfer ardaloedd adfer cynefin a 

rhostiroedd Cors Gwaun Gynfi. Argymell darparu a chytuno datganiad dull ar gyfer 

monitro llystyfiant, cyn ymgymryd â monitro pellach. Dylid ddarparu map yn dangos 

lleoliad yr holl fannau monitro. 

o Diweddaru’r adroddiad cen yn dangos lleoliad creigiau sydd â chen arwyddocaol a 

cherrig wedi’u hail leoli. Dylid darparu map llystyfiant manwl o holl ardal y chwarel. 
o Cynnal ymchwiliad o’r chwarel am rhywogaethau o blanhigion ymwthiol anfrodorol  (y 

rhai sydd wedi’u rhestru yn atodlen 9 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 fel y’i 

ddiwygiwyd). 

5.58 Nid yw’r Arolwg Cyfnodol o Chwarel y Penrhyn (ei hunan neu ar y cyd â chynlluniau neu 

brosiectau eraill) yn debyg o effeithio’n arwyddocaol ar nodweddion yr Ardal Cadwraeth 

Arbennig ac ni fydd yn effeithio ar gyfanrwydd y safle.  Ystyrir, felly, yn amodol ar gynllun 

monitro yn unol â’r amodau cynllunio, fod y datblygiad yn cydymffurfio â chanllawiau Polisi 

Cynllunio Cenedlaethol yn ogystal â pholisïau A1, A3, B15, B16, B32, B33, C9, C14 & C17 y 

Cynllun Datblygu Unedol.   

 

Archeoleg 
 

5.59 Mae’r adroddiad archeolegol yn cadarnhau fod 141 o nodweddion wedi goroesi yn yr ardal 

astudiaeth sydd bennaf yn gysylltiedig â gwaith y chwarel yn yr 19eg a’r 20fed ganrif.  Mae’r 

olion archeolegol cyn hanesyddol a chanoloesol a ganfuwyd yn y cais 2012 wedi cael eu 

harchwilio a'u hasesu'n ofalus yn unol â'r canllawiau cydnabyddedig.   Fodd bynnag, mewn 

ymateb i'r ymgynghoriad, mynegodd Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd bryderon 

ynghylch y bygythiad parhaol i olion archeolegol yn yr ardal waith a ganiateir o ystyried fod 

hanner y safleoedd a nodwyd yng nghynllun ymchwilio archeolegol 1995 wedi’u dinistrio heb 

gofnod priodol.  

 

5.60 Mae difrod a achoswyd wrth baratoi’r ffrwd ddal dŵr wedi effeithio ar ran o’r fferm gyn 

hanesyddol, a nodwyd sydd o bwysigrwydd cenedlaethol yn dangos yr anghydfod a allai godi 

rhwng dau wahanol gynllun, un ar gyfer adfer ar gyfer yr Ardal Cadwraeth Arbennig a’r llall 

Tud. 72



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 16/01/2017 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 
ynghylch diddordebau archeolegol ehangach y safle.  Mae angen adolygu’r gwaith lliniaru, o 

gofio y gallai’r gwaith adfer sydd ei angen i sicrhau fod y ffrwd yn gweithio'n iawn gynyddu'r 

difrod i'r nodwedd archeolegol trwy redeg traciau mynediad dros dro dros ffiniau’r tir caeedig. 

Mae’n bwysig fod gwaith felly’n cael ei fonitro gan archeolegydd er mwyn sicrhau nad oes 

unrhyw ddifrod i’r fferm cyn hanesyddol, 

 

5.61 Mae adolygiad rheolaidd, megis y broses Adolygu Hen Ganiatadau Mwynau, yn bwysig er mwyn 

monitro gwaith i reoli a lliniaru pryderon archeolegol. Mae Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol 

Gwynedd yn cynnig gwella’r agwedd hon ar archeoleg er mwyn cadw arwyddocâd cyfun y safle 

ac yn awgrymu gosod amod ychwanegol i baratoi a mabwysiadau cynllun rheoli cadwraeth 

archeolegol ar gyfer y chwarel, yn seiliedig ar sylwadau ac argymhellion adroddiad 

Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd.  

 

5.62 Mae’r newidiadau pellach i’r amodau archeolegol a gyflwynwyd gyda’r cais yn cynnwys y 

canlynol:  

 

1) Ni ddylid cynnal unrhyw waith datblygu (gan gynnwys gwaith daear neu glirio safle) nes 

bod manylebion ar gyfer rhaglen o waith archeolegol wedi'u cyflwyno ac wedi'u 

cymeradwyo'n ysgrifenedig gan yr Awdurdod Cynllunio Mwynau.   Bydd y datblygiad 

yn cael ei weithredu a phob gwaith archeolegol yn cael ei wneud gan gadw’n gaeth at y 

manylion a gymeradwywyd.  

2) Bydd adroddiad manwl o’r gwaith a’r canlyniadau archeolegol, fel sydd ei angen o dan 

yr amod, yn cael ei gyflwyno i, a'i gymeradwyo'n ysgrifenedig gan, yr Awdurdod 

Cynllunio Mwynau o fewn chwe mis o orffen y gwaith maes archeolegol neu gwblhau'r 

datblygiad, pa un bynnag a ddaw gyntaf.  

3) Ar gyfer pob cyfnod o gloddio llechi, bydd yn rhaid rhoi o leiaf 14 diwrnod o rybudd i'r 

Awdurdod Cynllunio Mwynau a bydd y datblygwr yn rhoi mynediad ar bob adeg 

resymol i gontractwr archeolegol gyda'r cymwysterau priodol i gynnal rhaglen o liniaru 

archeolegol yn unol â’r manylion sydd wedi’u cymeradwyo yn yr amod.  

4) Ffensio safleoedd archeolegol cyf. PRN 5380, 12327, a 29989 nes y bydd rhaglen o 

liniaru archeolegol wedi’i chytuno a’i gweithredu gyda chymeradwyaeth ysgrifenedig yr 

Awdurdod Cynllunio Mwynau o flaen llaw.  

 

O gofio am y difrod a achoswyd gan y ffrwd, byddwn yn awgrymu newidiadau fel a ganlyn;  

 

5)  Gydol y datblygiad, bydd yn rhaid codi a chynnal ffens i fodlonrwydd yr Awdurdod 

Cynllunio Mwynau o amgylch yr ardal gan gynnwys y safleoedd archeolegol a nodir yn 

PRN 5380, 12327 a 29989 fel y nodir ym Mhennod 12 Ffigwr 1.4 y Datganiad 

Amgylcheddol.  Ac eithrio lle cytunwyd o dan amod 38 uchod, ni fydd unrhyw waith yn 

cael ei wneud o fewn yr ardal sydd wedi’i ffensio heb ganiatâd ysgrifenedig o flaen llaw 

yr Awdurdod Cynllunio Mwynau a gweithredu’r rhaglen liniaru archeolegol a gytunwyd.  

 

5.63 Roedd y cais 2012 yn cynnwys archwiliad archeolegol pellach o ardal iawndal Ecolegol Gwaun 

Gwynfi (Atodiad 13/2 o Ddatganiad Amgylcheddol 2016) sydd wedi cadarnhau fod nodweddion 

archeolegol yn bresennol ac y gallai fod yna ragor o dystiolaeth archeolegol yn y mawn sydd yno.  

Mae'r drefn reoli ecolegol ar gyfer y safle hwn yn cynnwys lliniaru ar gyfer sawl nodwedd 

archeolegol sydd ar eu traed, yn seiliedig ar yr ymyrraeth leiaf yn yr ardal sydd wedi'i chadw ar 

gyfer ei phori'n ysgafn gan ddefaid ac ar gyfer rhostir gwlyb.  Awgrymir, fodd bynnag y dylid 

monitro a rheoli adferiad y rhywogaethau o goed brodorol er mwyn amddiffyn unrhyw archeoleg 

sydd ar ei draed neu wedi’i gladdu. 

 

5.64 Disgwylir, os bydd yr iawndal ecolegol yn rheoli pori'n iawn na fydd yna fawr ddim effaith ar 

olion archeolegol ar eu traed nac wedi'u claddu.  Does yna, felly, ddim cyfiawnhad dros werthuso 

ymhellach nodweddion archeolegol ar ffurf cloddio tyllau archeolegol prawf oni bai fod y drefn 

reoli archeolegol yn gofyn am ymyriad h.y. bod y sefyllfa’n aros yr un fath.  
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5.65 Yn amodol ar amod cynllunio’n gofyn am liniariad archeolegol priodol cyn ac yn ystod 

datblygiad, mae'r cynnig yn cydymffurfio â gofynion Polisïau A1, B7 & B12 o'r Cynllun 

Datblygu Unedig.  

 

Llwybrau Cyhoeddus 

 

5.66 Mae yna lwybrau cyhoeddus (rhifau 46 a 50 yng nghymuned Llandygai) yn croesi i’r de o’r 

domen rwbel ogleddol lle mae’r ffordd gario’n cysylltu ag wyneb y gwaith yn ardal brosesu’r 

chwarel.  Yn 2002 cyflwynwyd gorchymyn cau llwybr troed cyhoeddus dros dro ar lwybrau 

troed Rhifau 46 a 50 o dan Adran 275 a 261 y Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 er mwyn 

i’r gwaith barhau yn y chwarel. Roedd y gorchymyn cau i fod i redeg am 15 mlynedd ac, ar 

ddiwedd y cyfnod hwnnw, byddai gofyn i berchnogion y Chwarel adfer y llwybrau troed a’r 

gwyriad o rannau ohonyn nhw yn unol â Gorchymyn 2002.   

 

5.67 Mae'r drefn dipio a'r strategaeth adfer gyffredinol ar gyfer y safle'n rhan o'r cynigion datblygu a 

amlinellir yn yr Adolygiad Cyfnodol.  Fodd bynnag, gallai’r canlyniadau ynghylch llwybrau 

cyhoeddus effeithio cryn dipyn ar y gwaith, nid yn unig o ran hawliau tipio ond hefyd o ran 

pryderon iechyd a diogelwch pe byddai’n rhaid adfer mynediad cyhoeddus i rannau gwaith y 

chwarel. 

 

5.68 Yn hanesyddol roedd y llwybrau troed yma’n cysylltu Mynydd Llandygai a thref Bethesda ac yn 

debyg o fod yn rhan o’r rhwydwaith llwybrau a ddefnyddiwyd gan genedlaethau o chwarelwyr. 

Daw cyfnod y gorchymyn cau i ben fis Chwefror 2017 ac, er mwyn gweithredu’r cynigion ar 

gyfer tipio ac adfer ar gyfer y safle ac i osgoi unrhyw wrthdaro a allai godi gyda deddfwriaeth 

iechyd a diogelwch, mae'r ymgeisydd yn cyflwyno achos  dros ymestyn y cyfnod hyd at 31 

Rhagfyr 2034, sef y dyddiad pan ddaw’r caniatâd mwynau i ben. 

 

5.69 Wrth gydnabod pryderon y Chwarel, mae Cefn Gwlad a Mynediad Gwynedd yn pwysleisio fod y 

cyhoedd eisoes wedi colli defnydd o’r llwybrau yma am bron i 15 mlynedd ac yn debyg o’i golli 

am hyd at 17 mlynedd arall. Cynhaliwyd cyfarfod gyda Welsh Slate i drafod beth arall ellid ei 

wneud rhag i ragor o anghydfod godi rhwng cerddwyr y llwybrau cyhoeddus a gofynion gwaith y 

chwarel ac i ganfod dewisiadau diogel ac ymarferol.  Fel iawn am y cais yn gofyn am ymestyn 

Gorchymyn cau’r llwybrau tan 2034, cynigiwyd y dewis o sefydlu llwybr caniataol ger y tomeni 

wedi'u hadfer ar ochr gogledd-ddwyrain y chwarel.  Byddai’r llwybr caniataol yn rhedeg ar hyd 

yr un sy’n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd i fynd at fan gadael y wifren zip ger yr hen ‘Chwarel 

Werdd’ a gellid cysylltu gyda'r ardaloedd mynediad agored ar rannau uchaf y safle. 

 

5.70 Bydd gofyn i’r pwyllgor cynllunio felly gymryd penderfyniad i ymestyn y Gorchymyn Cau a 

Chreu Llwybr Troed 2002 ar gyfer llwybrau cyhoeddus Rhifau 46 a 50 sy’n croesi ardal waith y 

chwarel.   Hefyd, gallai amod cynllunio sicrhau sefydlu llwybr caniataol mewn ardal y cytunir 

arni o'r chwarel.  Yn amodol ar ddrafftio gorchymyn gwyro ar gostau’r ymgeisydd / 

gweithredydd o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref a darparu’r llwybr caniataol amgen, mae’r 

cynnig yn cydymffurfio â gofynion Polisi CH22 o’r Cynllun Datblygu Unedol.  

 

Materion Cynaliadwyedd 
 

5.70 Mae Ffigwr 4.2 o Bolisi Cynllunio Cymru’n cynnwys diffiniad o ddatblygu cynaliadwy yng 

Nghymru lle “mae datblygu cynaliadwy’n golygu’r broses o wella lles economaidd, 

cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru drwy weithredu, yn unol ag egwyddor 

datblygu cynaliadwy, i geisio cyrraedd y nodau lles”.  Ymhellach, mae’r adroddiad hwn wedi 

asesu materion cynaliadwyedd yn y cais yn unol â'r amcan o ddatblygu cynaliadwy ym 

mharagraff 4.1.1 o Bolisi Cynllunio Cymru i, "alluogi'r holl bobl drwy'r byd i gyd fodloni eu 

hanghenion sylfaenol a mwynhau ansawdd gwell o fywyd heb amharu ar ansawdd bywyd 

cenedlaethau'r dyfodol" ac yn unol â'r saith nod lles sydd yn ‘Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 

Dyfodol (Cymru) 2015’ i helpu sicrhau fod pob corff cyhoeddus yn gweithio tua’r un weledigaeth 

o Gymru gynaliadwy. 
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5.71 Fel Awdurdod Cynllunio Mwynau, mae yna ddyletswydd ar Gyngor Gwynedd i sicrhau fod 

adnoddau mwynau'n cael eu defnyddio mewn ffordd gynaliadwy ac yn gwneud cyfraniad priodol 

i ddiwallu gofynion yr ardal am ddeunyddiau adeiladu.  Mae yna hen hanes o chwareli llechi yng 

Ngwynedd ac maen nhw’n dal yn elfen bwysig yn economaidd ac yn gymdeithasol.  Mae yna 

lawer iawn o wahanol ddeunyddiau y gellir eu defnyddio yng ngogledd Cymru, yn enwedig 

cerrig igneaidd, tywod a gro a cherrig calch.  Mae llawer iawn o chwareli llechi yng Ngwynedd 

sydd, yn draddodiadol, wedi bod yn cynhyrchu llechi toi o ansawdd ardderchog.  Yn fwy 

diweddar mae'r gwaith wedi troi at gynhyrchu slabiau llechi pensaernïol, addurniadau adeiladu a 

defnyddio rwbel llechi fel agregau eilaidd yn lle'r cerrig glân traddodiadol.  

 

5.72 Mae’r cais hwn yn ceisio sicrha y parheir a chynllun presennol sydd wedi'i ganiatáu ar gyfer 

gweithio lle mae digon o lechi da ar gael yn hytrach na chwilio am ddeunyddiau mewn mannau 

newydd neu ail ddechrau gweithio chwareli sydd wedi hen gau.   

 

Yr Economi 

 

5.73 Yn ôl Nodyn Cyngor Technegol 23, Datblygu Economaidd, dylai awdurdodau cynllunio lleol, 

wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio, gofio mai dim ond rhan o'r gweithgaredd yn yr economi 

sy'n deillio o ddosbarthiadau B1-B8.  Mae’n bwysig fod y system cynllunio’n cydnabod 

agweddau economaidd pob datblygiad a bod penderfyniadau cynllunio yn cael eu cymryd mewn 

ffordd gynaliadwy sy’n cydbwyso ystyriaethau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd.  

Mae’n datgan ymhellach: dylai awdurdodau cynllunio lleol gydnabod tueddiadau’r farchnad a 

bod angen tywys datblygiad economaidd i’r mannau mwyaf addas yn hytrach na gosod rhwystrau 

ar eu llwybr.   

 

5.74 Mae Chwarel y Penrhyn yn un o’r chwareli llechi hynaf yng ngwledydd Prydain, lle’r oedd 

llechi’n cael eu cloddio mor bell yn ôl a'r 13 ganrif, mae'n debyg.  Roedd yn cyflogi 3,000 yn oes 

Fictoria, erbyn hyn 175 sy’n gweithio yno.  Byddai’r datblygiad yn ymestyn ei hoes waith ac felly 

yn ymestyn hefyd gyfnod cyflogi'r gweithwyr sydd, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, yn 

dibynnu ar y chwarel.  Ymhellach, byddai cadw’r gweithlu lleol yn cryfhau diwylliant, ac, yn 

benodol, yn cryfhau statws y Gymraeg yn y rhanbarth.  

 

5.75 Mae’r cynnig sydd yn y cais yn hollol hanfodol i gyfraniad economaidd y cwmni yn y dyfodol.  

Mae’r cwmni’n cyfrannu'n uniongyrchol ac yn arwyddocaol at economi'r ardal, yn cyflogi hyd at 

200 o weithwyr ond, hefyd, yn cyfrannu at swyddi mewn busnesau sy'n gysylltiedig â gwaith y 

chwarel neu gwmnïau sy'n darparu gwasanaeth i'r cwmni sy'n ei rhedeg.  Mae’r cais yn cadarnhau 

trosiant blynyddol presennol y cwmni o £17 miliwn y flwyddyn gyda thua £8 miliwn yn cael ei 

dalu mewn cyflogau ac i gontractwyr.  O ganlyniad i’r gwariant uniongyrchol hwn, rhagwelir bod 

y trosiant yn yr economi’n sylweddol uwch oherwydd yr effaith lluosydd.  

 

5.76 Mae’r cynnig felly yn debygol o wneud cyfraniad positif i economi’r ardal yn unol â Pholisi 

Strategol 16 a Pholisi A2 i Warchod Gwead Cymdeithasol, Ieithyddol a Diwylliannol 

Cymunedau’r Cynllun Datblygu Unedol yn ogystal â Chanllawiau Cynllunio Atodol Gwynedd, 

Cynllunio a’r Iaith Gymraeg, Tachwedd 2009.   

 

Buddion Cymunedol / Materion Adran 106 

 

5.77 Mae’r cytundeb cyfreithiol Adran 106 wedi’i atodi i’r caniatâd cyffredinol, cyf 

C96A/0020/16/MW. Wrth benderfynu ar amodau o dan adolygiad cyfnodol, ystyrir fod llawer o’r 

cytundeb gwreiddiol wedi’i ddisodli’n ddiofyn gan gynnwys rhestr o amodau sydd bellach yn 

amherthnasol i’r gwaith, grŵp cyswllt cyfreithiol amodol a gofynion eraill gan gynnwys 

rheolaeth tir y tu allan i derfyn y caniatâd sydd erbyn hyn wedi’i ddynodi’n Ardal Cadwraeth 

Arbennig.  Yr unig elfen sydd ar ôl o’r cytundeb y dylid ei hadolygu yw'r gofyniad am 

ddarpariaethau ariannol ar gyfer gwaith adfer pe byddai'r chwarel yn cau'n ddisymwth.  
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Argymhellir, felly, fod y pwyllgor cynllunio'n awdurdodi Uwch Reolwr y Gwasanaeth Cynllunio, 

Amgylchedd a Gwarchod y Cyhoeddi i gychwyn trafodaethau gyda’r cwmni gweithredu i 

adolygu telerau’r cytundeb cyfreithiol Adran 106.  

 

Ymateb i’r ymgynghori cyhoeddus 

 

5.78  Ni chododd trydydd parti unrhyw bryder na gwrthwynebiad mewn ymateb i’r ymgynghori 

ynghylch y cais yma. 

 

6. Casgliadau 

 
6.1 Mae'r cais yn cynnig set o amodau a fydd yn rhesymoli telerau'r pedwar cynllun presennol o 

weithio yn ogystal â'r gwaith ar y tir atodol yn Chwarel y Penrhyn.  Diben yr Adolygiad Cyfnodol 

o dan Ddeddf yr Amgylchedd 1995 yw sicrhau nad yw amodau’n mynd yn amherthnasol a rhoi 

cyfle i ymateb i safonau a gofynion sydd newydd eu cyflwyno.  Trafodwyd ymhellach â'r 

ymgeisydd restr ddiwygiedig o amodau a gytunwyd ac fe'u hatodir wrth yr adroddiad hwn.   Yn 

unol â rheoliadau cynllunio, ystyrir bod angen rhestr o amodau, perthnasol i gynllunio, perthnasol 

i’r datblygiad, gorfodadwy, manwl a rhesymol ym mhob agwedd.  Ni fydd hawl i iawndal yn codi 

oni bai y byddai effaith unrhyw amod cyfyngol yn “... niweidiol i raddau afresymol i un ai 

hyfywdra economaidd y gwaith neu werth y safle fel ased...." Yn amodol ar ystyried yr holl 

faterion cynllunio materol eraill, ystyrir fod y datblygiad yn dderbyniol mewn egwyddor, y 

byddai’n cyfrannu at gyflenwad cynaliadwy o lechi yng Ngwynedd ac yn cydymffurfio a pholisi 

cenedlaethol, rhanbarthol a lleol gofynion cynllunio mwynau (yn benodol, Polisïau A1, A3, C9, 

C10, C15 ac C17), 

 

6.2  Y materion cynllunio hanfodol yn yr achos yma yw: 

 

i. Sensitifrwydd y tirwedd – Parc Cenedlaethol Eryri, Ardal Cadwraeth Tirwedd, Ardal o 

Harddwch Naturiol Eithriadol Môn a Thirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol,  

ii. Effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol y cynnig ar Ardal Gadwraeth Arbennig 

Ewropeaidd a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig a chynnal prawf o effeithiau 

arwyddocaol tebygol ac asesiad priodol o dan Reoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a 

Rhywogaethau 2010,  

iii. Y gofynion i fonitro gwaith y chwarel a'i heffeithiau ar fwynderau'r ardal, h.y. effeithiau sŵn, 

llwch, cludiant ac oriau gweithio,  

iv. Goblygiadau economaidd a chymdeithasol o barhau â chyflogaeth leol,  

v. Y posibilrwydd o gyflwyno mesurau ar gyfer lliniaru yn y tymor hir yn seiliedig ar ddal i 

weithio am gyfnod penodol a chyfleoedd i adfer yn briodol,  

 

6.3 Mae’n annhebyg y bydd yna unrhyw newid o bwys yn amodau gweithio'r chwarel ond efallai y 

bydd yna newid cymedrol i effeithiau gweledol y gwaith yng ngosodiad cyffredinol tirwedd sydd 

wedi’i difwyno gan waith chwarel.  Does yna'r un mater o bolisi cynllunio cyffredinol sy’n peri 

pryder ac mae’r materion ynghylch sŵn, llwch a rheolaeth amgylcheddol wedi’u hen sefydlu ar y 

safle hwn ac yn cael eu trafod ymhellach yn y Datganiad Amgylcheddol.  Talwyd sylw i 

effeithiau ar fwynderau trigiannol yn yr amodau cynllunio gan gynnwys monitro dirgryniadau 

chwythu, amserau chwythu, monitro lefel llwch a chynnal gorsaf fonitro feteorolegol, monitro 

sŵn a lefelau sŵn newydd ac oriau gweithio. 

 

6.4 Er gwaethaf lleoliad, graddfa a dulliau gweithio un o'r chwareli mwyaf sy'n gweithio yng 

ngwledydd Prydain, mae effeithiau'r gwaith wedi'u cynnwys o fewn safle'r chwarel bresennol a 

dim ond ychydig o waith y chwarel sydd i'w weld yn amlen weledol.  Ac eithrio ychydig o effaith 

o’r tir uwch ar ochr ogleddol y dyffryn, ni fydd y gwaith yn cael unrhyw effaith arwyddocaol o'r 

tu allan i'r safle - mae'r hen domeni rwbel yn helpu i'w guddio.  Bwriad y gweithredydd yw 

gadael wyneb allanol pob tomen fwy na heb fel y mae a chynnwys y datblygiad yn gyfan gwbl o 

fewn lle'r oedd yr hen chwarel.  Mae’n annhebyg, felly, y bydd yna unrhyw newid arwyddocaol 

yn amodau gwaith y chwarel, mewn mwynderau gweledol nac unrhyw effeithiau o bwys ar 
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osodiad y Parc Cenedlaethol nac ar gymeriad Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol 

Dyffryn Ogwen.  Ystyrir felly, fod y cynllun adfer a’r rhestr amodau a gyflwynwyd yn ddigon i 

liniaru' effeithiau gweledol a thirwedd posibl y datblygiad a'i fod yn cydymffurfio â gofynion 

Polisïau A1, A3, B7, B8, B10, B12, B14, B27, C9 ac C14 y  Cynllun Datblygu Unedol. 

 

6.5  Diffinnir yr ardal brosesu fel tir mwynau atodol ar gyfer dibenion Dosbarth B o Ran 19 i Atodlen 

2 y Gorchymyn Datblygu Cyffredinol a Ganiateir 1995 (fel y'i diwygiwyd).  Fodd bynnag, gall y 

broses adolygu gynnwys tir mwynau atodol yn y rhestr o amodau er mwyn cael yr un rheolaeth 

amgylcheddol a chynigion adfer ag ar gyfer y rhan fwyaf o’r safle.  

 

6.6  Mae’r Asesiad Amgylcheddol yn rhoi trosolwg o’r holl system reoli dŵr yn y chwarel ac yn 

cadarnhau fod system reoli dŵr Chwarel y Penrhyn yn defnyddio cyfuniad o sianelau draenio, 

ffosydd agored, mannau lle mae dŵr yn cael ei bwmpio a dŵr wyneb yn casglu i ddal mwd a 

hefyd lagwnau setlo.  Bydd y ffrwd sydd newydd ei chreu yn helpu i gasglu dŵr wyneb a dŵr 

daear agos at yr wyneb ac yn ei ailgyfeirio i efelychu llif dŵr i lawr y llethr i Ardal Cadwraeth 

Arbennig Gwaun Gynfi.  Nid yw’r Arolwg Cyfnodol o Chwarel y Penrhyn (ei hunan nac ar y cyd 

â chynlluniau neu brosiectau eraill) yn debyg o effeithio’n arwyddocaol ar nodweddion yr Ardal 

Cadwraeth Arbennig ac ni fydd yn effeithio ar gyfanrwydd y safle.  Ystyrir, felly, yn amodol ar 

gynllun monitro yn unol â’r amodau cynllunio, fod y datblygiad yn cydymffurfio â chanllawiau 

Polisi Cynllunio Cenedlaethol yn ogystal â pholisïau A1, A3, B15, B16, B32, B33, C9, C14 & 

C17 y Cynllun Datblygu Unedol. 

 

6.7  Mae yna safleoedd o bwysigrwydd archeolegol yn ac o amgylch y chwarel a bydd yn rhaid 

cytuno ar gynllun lliniaru yn unol â’r amodau a / neu baratoi Cynllun Rheoli Cadwraethol i 

gynnwys yr adeiladau a’r strwythurau presennol sydd ar dir cyfagos i'r chwarel.  Bydd yn rhaid 

cytuno ar drefn reoli ar gyfer yr ardal iawndal ecolegol i gadw nodweddion y rhostir gwlyb ac 

hefyd rhag difrodi neu effeithio ar gyfanrwydd y nodweddion archeolegol sy'n bresennol.  Yn 

amodol ar amod cynllunio’n gofyn am liniariad archeolegol priodol cyn ac yn ystod datblygiad, 

mae'r cynnig yn cydymffurfio â gofynion Polisïau A1, B7 & B12 y Cynllun Datblygu Unedig. 

 

6.8 Bydd gofyn hefyd gymryd penderfyniad i ymestyn y Gorchymyn Cau a Chreu Llwybr Troed 

2002 ar gyfer llwybrau cyhoeddus Rhifau 46 a 50 sy’n croesi ardal weithio’r chwarel.   Hefyd, 

gallai amod cynllunio sicrhau sefydlu llwybr caniataol mewn ardal y cytunir arni o'r chwarel.  

 

6.9 Argymhellir fod y pwyllgor cynllunio'n awdurdodi Uwch Reolwr y Gwasanaeth Cynllunio, 

Amgylchedd a Gwarchod y Cyhoeddi i gychwyn trafodaethau gyda’r cwmni gweithredu i 

adolygu telerau’r cytundeb cyfreithiol Adran 106.  

 

 Mae’r gwaith yn cyfrannu’n arwyddocaol at economi’r ardal ac yn cyflogi hyd at 200 o bobl 

(Polisi Strategol 16 a Pholisi A2),  

  Mae yna eiddo sensitif y tu fewn i’r parth byffer dynodedig o 200 metr (Polisi C12).  Fodd 

bynnag gall topograffeg y safle fod yn dwyllodrus ac mae’r tomeni rwbel yn cuddio’r cynnig 

rhag datblygiad sensitif.  Cynnwys amodau cynllunio i gyfarfod safonau modern er mwyn 

rhoi digon o reolaeth dros niwsans posibl effeithiau sŵn a llwch ar fwynderau'r ardal (Polisi 

A1, A3, B23 a B33). 

 Bydd gweithredu’r gwaith adfer arfaethedig, creu a rheoli cynefinoedd a mesurau adfer a 

thirlunio'n lliniaru effeithiau niweidiol hir dymor ar fywyd gwyllt.  Bydd y cynllun adfer ac 

ail sefydlu da, cymeradwy, yn cael ei baratoi ar gyfer y safle.   (Polisi C14), 

 Cynnal gwaith adfer ar y ffrwd yn unol â’r manylebion a gytunwyd rhwng Envireau Water a 

Chyfoeth Naturiol Cymru.  Rheoli’r ffrwd i gynnwys ei glanhau / gofynion carthu, gofynion 

cynnal a chadw / rheoli ac adrodd yn ôl, 

 Monitro'r llif yn y ffrwd ar wahanol adegau’r flwyddyn ac asesu sut y mae’n gweithio, asesu 

hydroleg Gwaun Gynfi ac a oes angen unrhyw waith cynnal a chadw, ei gytuno’n 

ysgrifenedig gyda Chyfoeth Naturiol Cymru.  Mae’n bwysig sicrhau fod y ffrwd yn 

gweithio ac, os bydd gofyn, ei newid.  Dylid datblygu gwell system monitro llystyfiant ar 
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gyfer ardaloedd adfer cynefin a rhostiroedd Cors Gwaun Gynfi. Polisïau A1, A3, B15, B16, 

B32, B33 o Gynllun Datblygu Unedig Gwynedd, 

 Dal ati i reoli ardal iawndal ecolegol Gwaun Gynfi yn unol â'r cynllun cymeradwy yn 

Atodiad 13/2 o Ddatganiad Amgylcheddol 2016 ond cynnwys lliniaru ar gyfer nodweddion 

archeolegol.  

 Rheoli’r gwaith yn yr Ardal Cadwraeth Arbennig yn ystod y tymor y bydd adar yn nythu a 

thymor gaeafgysgu ymlusgiaid oni bai y gellir profi yn ysgrifenedig na fydd y gwaith yn 

amharu ar adar ac ymlusgiaid.  

 Rhaid atal defaid rhag pori yn y chwarel, yn enwedig yn yr ardaloedd wedi’u hadfer. Dylid 

codi ffensys cadarn. 

 Ystyrir fod safon y rhwydwaith ffyrdd presennol yn ddigon da i ymdrin â’r llif traffig a 

ddisgwylir o’r safle (hyd at 650,000 tunnell y flwyddyn) ac, yn amodol ar amodau priodol, 

mae’r datblygiad felly’n cydymffurfio â Pholisi CH33 (diogelwch ffyrdd) a Pholisi CH36 

(Darpariaethau Parcio Ceir) y Cynllun Datblygu Unedol.  

 Ystyriwyd y problemau diogelwch sy'n codi o ddau ddefnydd tir a allai fod yn anghymharus 

sef symudiadau traffig y chwarel a defnyddwyr atyniad twristaidd.  Fodd bynnag, mae 

problem parcio wedi'i setlo drwy ganiatáu maes parcio penodol ar gyfer y wifren zip a 

darpariaeth ar y safle i gadw’r traffig i lifo gan gadw gwaith y chwarel a symudiadau 

cerddwyr sy'n defnyddio'r weiren zip ar wahân.  Mae’r cynnig felly’n cydymffurfio â Pholisi 

CH36 o’r Cynllun Datblygu Unedol,   

  O ran rheoli llif dŵr wyneb a rhwystro llygredd, mae’r cynnig yn cydymffurfio â gofynion 

Polisïau B32 a B33 y Cynllun Datblygu Unedol.  

  Mae’r cynnig yn bodloni nodau cynaliadwyedd Polisi Cynllunio Cymru a Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015,  

 

7. Argymhelliad: 

 

1) Awdurdodi Uwch Reolwr Gwasanaethau Cynllunio, Amgylchedd a Gwarchod y Cyhoedd i 

ymestyn Gorchymyn Cau a Chreu Llwybrau Cyhoeddus 2002 ar gyfer llwybrau cyhoeddus 

Rhifau 46 a 50.  

 

2) Awdurdodi Uwch Reolwr Gwasanaethau Cynllunio, Amgylchedd a Gwarchod y Cyhoedd i 

benderfynu ar y cynllun amodau o dan ddirprwyaeth.  

 

 Hyd y Cyfnod Gweithio 31 Rhagfyr 2032 

 Gwaith a Ganiateir a Chydymffurfiad gyda'r Manylion / Cynlluniau a Gyflwynwyd.  

 Darpariaeth ar gyfer dargyfeirio Llwybrau Cyhoeddus Rhifau 46 a 50,  

 Oriau Gweithio ar wyneb y graig,  

 Dulliau gweithio a chyfyngiadau chwythu,  

 Adfer a chynllun manwl creu ac adfer cynefinoedd yn unol â manylion y cais,   

 Cynllun adfer ar gyfer y safle beiriannau erbyn 31 Rhagfyr 2030,  

 Adolygiad o’r gwaith bob pum mlynedd,  

 Rheoli goleuadau allanol,  

 Rheoli cyfyngiadau sŵn yn ystod y dydd a’r nos,   

 Rheoli llwch ffo a darparu a chynnal gorsaf dywydd,  

 Cadw pridd a deunydd adfer,  

 Cyfyngu ar hawliau datblygu a ganiateir,  

 Cyfyngu ar glirio llystyfiant ar rai adegau penodol o’r flwyddyn oni bai y gellir profi’n 

ysgrifenedig na fyddai’r gwaith yn amharu ar adar ac ymlusgiaid,  

 Diweddaru monitro cen,  

 Cynllun rheoli cynefin gweundir ar gyfer yr ardal iawndal ecolegol yn unol â’r manylion a 

gyflwynwyd,   

 Gwaith adfer ar y ffrwd i’w wneud yn unol â’r cynllun a gyflwynwyd,   

 Ffensio i’w gytuno gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac â Chyfoeth Naturiol Cymru,  
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  Monitro'r llif yn y ffrwd fel rhan o’r adolygiad blynyddol ac asesu sut y mae’n gweithio, asesu 

hydroleg Gwaun Gynfi ac a oes angen unrhyw waith cynnal a chadw, ei gytuno’n ysgrifenedig 

gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac â Chyfoeth Naturiol Cymru.  

 Monitro cynefin Gwaun Gynfi,  

 Cofnodi a lliniaru archeolegol,  

 Arolwg a monitro rhywogaethau ymwthiol,  

 Ffensio’r nodweddion archeolegol i’r gogledd o wyneb y chwarel (corlan sawl adran) 
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AMODAU/ CONDITIONS  C16/1164/16/MW – ROMP Chwarel Penrhyn, Bethesda 

Cyffredinol/General  
 

1. Rhaid i'r ennill a gweithio mwynau a gweithgareddau ategol ddod i ben erbyn 31/12/2032. Rhaid 

clirio erbyn y dyddiad hwnnw pob offer neu beiriannau a ffyrdd gludo sy’n berthynol, neu a godwyd 

o ganlyniad i'r caniatâd hwn.  Rhaid cwblhau gwaith adfer y safle erbyn 31/12/2034. 

 

Extraction of minerals and ancillary operations shall cease by 31/12/2032. All plant machinery and 

haul roads related to or sited as a consequence of this planning permission shall be removed by that 

date. Restoration of the site shall be completed by 31/12/2034. 

 

2. Drwy gydol cyfnod y datblygiad rhaid marcio allan ffin y safle a’r ardaloedd cloddio a’u cynnal 

wedi hynny wrth fodd yr Awdurdod Cynllunio Mwynau. Rhaid ail-osod unrhyw marc terfyn a 

gollwyd yn ystod oes y datblygiad. 

 

For the duration of the development, the boundary of the site & mineral extraction zones shall be 

marked out and thereafter maintained to the satisfaction of the Mineral Planning Authority. Any 

boundary markers lost during the lifespan of the development shall be replaced. 
 

Gweithrediadau a Ganiatawyd  a Chydymffurfiaeth gyda’r Manylion Cyflwynedig / Cynlluniau  

Permitted Operations & Compliance with the Submitted Details/Plans 

3. Rhaid i’r datblygiad gael ei wneud yn hollol unol â chynlluniau’r cais, trawstoriadau a lluniadau a 

restrwyd yn ‘Nhabl 1’ isod, manylion a gwybodaeth cefndirol derbyniwyd ar ffurf cais a Datganiad 

Amgylcheddol ar 21
ain

 Medi 2016 ac unrhyw fanylion eraill a gymeradwywyd wedi hynny mewn 

ysgrifen gan yr Awdurdod Cynllunio Mwynau.  

 

The development shall be carried out only in accordance with application plans, sections and 

drawings listed in ‘Table 1’ below, details and supporting information received in the form of an 

application and Environmental Statement on the 21
st
 September 2016 and such other details as may 

subsequently be approved in writing by the Mineral Planning Authority.  
 

Tabl 1/Table 1 

Cynllun Rhif/ 

Drawing No: 

Teitl y Cynllun/Drawing Title: Dyddiad y Cynllun/ Date 

of Plan 

PQR 2/1 Site Location Plan Medi/September 2016 

PQR 2/4 Current Site Composition Tachwedd/November 2015 

P7/75C Planning History Medi/September 2016 

P7/73D Site Plan Medi/September 2016 

P7/109 PROW Modifications Medi/September 2016 

P7/106A Revised Restoration Proposals Mawrth/March 2014 

PQ 2/2 Tip Application Areas Rhagfyr/December 2015 

WPENP1202(5)A Final Excavation Design Incorporating 

Realignment Area  

Mehefin/June 2012 

WPENP1202(6)A Cross Sections Through Final Excavation 

Designs 

Mehefin/June 2012 

Appendix 3-7 Development Proposals for the removal of 

material from a mineral working deposit 

Ref. C15/1344/16/MW 

December 2015 

WPENP1202(7)A Proposed Final Tip Mehefin/June 2012 

WPENG1507B(4)A E2 Tip Extension Final Profile Gorffennaf/July 2015 

WPENG1507B(5)A Cross-sections Proposed E2 Tip Extension Gorffennaf/July 2015 

P7/112 Cross-sections Revision to Tip E2 Awst/August 2015 

P7/76A Development Phasing Mawrth/March 2012 

P7/77A Concept Restoration – North  Mawrth/March 2012  

P7/78A Concept Restoration Mawrth/March 2012  

P7-11 A.01 Typical Restoration Details Mawrth/March 2012  

P7-11 A.02 Typical Restoration Details Mawrth/March 2012 
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Figure A, Figure B & 

Figure C 

Draiange Remedial Works Plan, Envireau 

Water 

Gorffennaf/July 2016 

P7/84 Green Quarry Location Plan Mehefin/June 2015 

P7/85 Green Quarry Concept Restoration Scheme Hydref/October 2013 

P7/86 Green Quarry Sections Hydref/October 2013 

P7/96 Restoration Scheme -Viewpoint Location 

Plan (Sections) 

Mawrth/March 2014 

P7/107 Restoration Scheme - Sections Mawrth/March 2014 

P7-11 A.01 Typical Restoration Details Mawrth/March 2012 

P7-11 A.02 Typical Bench Restoration Details Mawrth/March 2012 

 
Rhybudd Cyn-cychwyn a Cwblhau/ Prior Notification & Completion 

4. Rhaid i'r gweithredwr roi rhybudd ysgrifenedig i'r Awdurdod Cynllunio Mwynau o leiaf 14 diwrnod 

cyn cychwyn: 
i. Tynnu pridd ar bob rhan; 

ii. Symud gorlwyth ar bob rhan; 

iii. Cloddio mwynau ar bob rhan; 

iv. Adeiladu byndiau sgrinio/lliniaru draenio a ffensys ym mhob rhan; 

v. Adfer pob rhan; 

vi. Adeiladu waliau cerrig sych. 
 

The operator shall give written notice to the Mineral Planning Authority at least 14 days before the 

commencement of:  

i. Soil stripping on each phase;  

ii. Overburden removal on each phase; 

iii. Mineral extraction on each phase;  

iv. Construction of screening/drainage mitigation bunds & fencing in each phase;  

v. Restoration of each phase;  

vi. Construction of dry stone walling. 

 

Adolygiad 5-blynyddol o’r gweithrediadau /  5-yearly Review of operations 

5. Rhaid i’r gweithredwr baratoi a chyflwyno er cymeradwyaeth yr Awdurdod Cynllunio Mwynau 

adolygiadau ffurfiol rheolaidd o’r oll waith mwynau a gwaith ategol a wneir dan delerau’r caniatâd 

hwn. Cyflwynir yr adolygiad cyntaf o fewn pum mlynedd i’r dyddiad yma a phob pum mlynedd 

wedi hynny oni chytunwyd fel arall mewn ysgrifen gyda’r Awdurdod Cynllunio Mwynau. Rhaid i 

bob adolygiad fod ar ffurf rhaglen weithredol bum-mlynedd i gynnwys datganiad ysgrifenedig, 

cynlluniau, manylebion a data technegol priodol o’r rhaglen gwaith sydd i’w wneud dros y cyfnod 

pum mlynedd nesaf. 

 

Yn fwy penodol, ar gyfer yr ardaloedd yn ddarostyngedig i’r adolygiad, rhaid i’r gweithredwr 

gyfeirio at gynllun, ardaloedd lle y cyflawnwyd y gwaith awdurdodedig isod ers yr adolygiad 

diwethaf (neu’n achos yr adolygiad cyntaf, cychwyn y datblygiad): 
 

(a) Symud deunydd crai a gorlwyth, 

(b) Cwblhau gwaith ar unrhyw fainc y chwarel yn unol â’r cynigion datblygu, 

(c) Trin pob rhan o’r gweithfeydd chwarel a gwblhawyd, yn cynnwys ail-leoli a lledaenu gorlwyth a 

thwmpathau presennol, trin priddoedd, plannu, hadu a draenio, 

(d) Archwiliad o’r cynllun rheolaeth rhostir ymgymerwyd ar gyfer Ardal Lliniaru Cynefin Gwaen 

Gynfi yn unol â manylion y cynllun rheoli cynefin yn ‘Atodiad 13/2’ o’r Datganiad 

Amgylcheddol, 

(e) Cwblhau gwaith adfer o dan baragraff (b) & (c) uchod o fewn deunaw mis i gwblhau gweithio 

mwynau neu waredu gwastraff mwynau, 

(f) Archwiliad ôl-ofal ar gyfer yr ardaloedd adfer a ddangosir ar y cynllun a gyflwynwyd yn unol â 

(b), (c) & (e) uchod, gan gynnwys yr ardaloedd adfer A, B, C, & D y cyfeirwyd ato yn adran 13 

o’r Datganiad Amgylcheddol, 

(g) Gwaith draenio dŵr wyneb a monitro dŵr ddaear, 

(h) Gwaredu gwastraff mwynau, 
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(i) Adroddiad ar fonitro llif a gweithrediad y dyfrffos, hydroleg Gwaen Gynfi & angen ar gyfer 

unrhyw waith cynnal a chadw i'w gytuno yn ysgrifenedig gyda'r Awdurdod Cynllunio Mwynau, 

(j) Mesuriadau ymgymerwyd ar gyfer dileu/rheoli unrhyw rhywogaethau o blanhigion ymledol 

anfrodorol ar y safle. 
 

Yn ogystal, ar gyfer ardaloedd lle bwriedir gwneud y gwaith canlynol dros y rhaglen bum mlynedd nesaf, 

fydd yr adolygiad yn cynnwys: 
 

(a) Gwaith draenio dŵr wyneb ac unrhyw addasiadau i weithrediad y dyfrffos, 

(b) Gwaredu gwastraff mwynau yn cynnwys ail-leoli a lledaenu gorlwyth a thwmpathau presennol, 

trin priddoedd, plannu, hadu a draenio, 

(c) Ardaloedd sydd wedi’u clustnodi ar gyfer gwaith adfer yn ystod y rhaglen 5-mlynedd, 

(d) Cyfluniad terfynol wynebau’r gwaith a dyfnder arfaethedig y Chwarel, 

(e) Rhaglen rheolaeth rhostir ar gyfer Ardal Lliniaru Cynefin Gwaen Gynfi, 

(f) Bydd y cynllun a gyflwynwyd ar gyfer y cyfnod pum mlynedd olaf hefyd yn cynnwys triniaeth 

derfynol llawr y chwarel a'r ffyrdd cludo a chael gwared ag adeiladau peirannau a lloriau caled. 
 

The operator shall prepare and submit for the approval of the Mineral Planning Authority regular 

formal reviews of all mineral working and ancillary operations which are being undertaken under 

the terms of this permission. The first review shall be submitted within five years of the date hereof 

and thereafter every five years unless otherwise agreed in writing with the Mineral Planning 

Authority. Each review shall be in the form of a five year operational programme comprising of a 

written statement and accompanied by appropriate plans, specifications and technical data setting 

out the programme of work to be carried out over the following five year period. 
   
More specifically, for each area subject to review the operator shall define on a plan, areas in which 

the following permitted operations have taken place since the previous  review (or in the case of the 

first review, the date of this permission); 
 

(a) The removal of raw material & overburden, 

(b) The completion of working of any bench of the quarry within the development proposals, 

(c) The treatment of each completed part of the quarry workings, comprising the relocation and 

spreading of overburden and existing mounds, treatment of soils, planting, seeding and 

drainage, 

(d) An audit of habitat management undertaken for the Gwaen Gynfi Habitat Mitigation Area in 

accordance with the details of the habitat management plan in Appendix 13/2 of the 

Environmental Statement, 

(e) The completion of restoration treatment under paragraph (b) & (c) above within eighteen 

months of the completion of mineral working or disposal of mineral waste, 

(f) An audit of aftercare for the restoration areas illustrated by the schemes submitted in 

accordance with (b),(c) & (e) above, including the four restoration areas A, B, C & D referred 

to in Section 13 of the Environmental Statement, 

(g) Surface water drainage works & groundwater monitoring, 

(h) Disposal of mineral waste, 

(i) A report on the monitoring of leat flow and the functioning of the leat, the hydrology of Gwaen 

Gynfi & requirement for any maintenance works, to be agreed in writing with the Mineral 

Planning Authority, 

(j) Measures undertaken to eradicate and/or control of any Non-Native Invasive Plant Species 

identified on site. 

 

In addition, for areas where it is proposed that the following operations will be carried out over the 

following five year programme, the review shal include: 

 

(a) Surface water drainage works and any adjustments to the functioning of the leat; 

(b) Deposit of mineral waste comprising the relocation and spreading of overburden and existing 

mounds, treatment of soils, planting, seeding and drainage, 

(c) Areas allocated for restoration works during the 5-year programme, 

(d) Final face positions and proposed depth of the Quarry, 

(e) Habitat management programme for the Gwaen Gynfi Habitat Mitigation Area, 
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(f) The submitted scheme for the final five year period shall also include the final treatment of the 

quarry floor and haul roads and the removal of plant & machinery. 

 

Storfa pridd a deunyddiau adfer/Soils & restoration media storage 

6. Rhaid i oll lystyfiant, swbstrad, gorlwyth a haenau organig sydd wedi’u stripio o phob ardal gwaith 

gael eu storio mewn lleoliadau pwrpasol a fydd wedi’u cytuno o flaen llaw mewn ysgrifen gyda’r 

Awdurdod Cynllunio Mwynau. Wedi codi a ffurfio’r tomenni storio rhaid mesur y cyfanswm a 

hysbysu’r Awdurdod Cynllunio Mwynau o’r mesuriadau, lleoliad a natur y deunydd a gedwir yno. 

 

All vegetation, substrate, overburden and organic layers stripped from each phase of working shall 

be stored in areas set aside for that purpose which shall have been agreed beforehand in writing 

with the Mineral Planning Authority. After stripping and formation of storage heaps, the quantities 

shall be measured and the volumes, locations and nature of material held therein made known to the 

Mineral Planning Authority. 

 

7. Dylai holl lystyfiant, swbstrad a’r haenau organig wedi’i stripio a’i storio yn unol â’r amod uchod 

gael ei ddefnyddio mewn gwaith adfer ac ni ddylid symud fath ddeunyddiau oddi ar y safle heb 

ganiatâd blaenorol ysgrifenedig yr Awdurdod Cynllunio Mwynau.  

 

All vegetation, substrate and organic layers stripped and stored in accordance with the above 

condition shall be employed in works of restoration and no such materials shall be removed from the 

site without the prior written permission of the Mineral Planning Authority. 

 

8. Rhaid i oll ddeunyddiau sy’n deillio o symud waliau cerrig sych a therfynau caeau gael eu storio 

mewn lleoliadau pwrpasol a fydd wedi’u cytuno o flaen llaw mewn ysgrifen gyda’r Awdurdod 

Cynllunio Mwynau. Rhaid defnyddio oll ddeunyddiau o’r fath mewn gwaith adfer i ail adeiladu wal 

gerrig ac ni ddylid eu symud oddi ar y safle heb ganiatâd blaenorol ysgrifenedig yr Awdurdod 

Cynllunio Mwynau. 

 

All materials derived from the removal of existing dry-stone walling and field boundaries shall be 

stored in areas set aside for that purpose which shall have been agreed beforehand in writing with 

the Mineral Planning Authority. All such materials shall be employed in works of restoration to re-

build a dry stone wall and none shall be removed from the site without the prior written permission 

of the Mineral Planning Authority. 

 

9. Cyn stripio unrhyw bridd, llystyfiant neu symud clogfeini ym mhob cam o'r datblygiad, bydd 

arbenigwr cen priodol enwebwyd gan y gweithredwr yn cael y cyfle i wneud arolwg o'r ardal. Rhaid 

i unrhyw glogfeini a nodwyd gyda diddordeb cennegol gael eu symud a’i storio/ail-leoli wedi hynny 

dim ond o dan gyfarwyddyd yr arbenigwr cen mewn ardaloedd a neilltuwyd ar gyfer y pwrpas yma 

yn unol â chytundeb ysgrifenedig yr Awdurdod Cynllunio Mwynau. 

 

Prior to any soil stripping, vegetation or boulder removal in each phase of development, a suitably 

qualified lichenologist appointed by the operator shall be afforded the opportunity to survey the 

area. Any boulders identified as having lichenological interest shall only be removed and thereafter 

stored/re-located under the instruction of the lichenologist in areas set aside for this purpose in 

accordance with the written agreement of the Mineral Planning Authority. 

 

10. Ni chaniateir i dorri neu symud llwyni ac/neu glirio llystyfiant yn ystod y tymor nythu adar (Ebrill i 

Gorffennaf yn gynwysedig) onid bod arolwg ac adroddiad cyn-adeiladu yn cael ei ddarparu a’i 

gyflwyno er cymeradwyaeth yr Awdurdod Cynllunio Mwynau i ddangos na fydd adar sy’n nythu’n 

cael eu haflonyddu. Oni chytunwyd fel arall, rhaid gweithredu argymelliadau’r arolwg adar ac 

adroddiad cyn, yn ystod ac/neu ar ôl y datblygiad lle mae hynny’n briodol. 

No cutting or removal of shrubs and/or vegetation clearance shall take place during the bird nesting 

season (April to July inclusive) in any year unless a pre-construction survey and report can be 

provided and submitted for the approval of the Mineral Planning Authority to demonstrate that 

nesting birds will not be disturbed. Unless otherwise agreed, the recommendations of the bird survey 

and report shall be implemented before, during and/or after the development where appropriate. 
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11. Oni chytunwyd fel arall mewn ysgrifen, rhaid i’r gweithredwr gyflwyno er cymeradwyaeth yr 

Awdurdod Cynllunio Mwynau, gynllun o fesuriadau osgoad rhesymol i sicrhau fod ymlusgiaid yn 

cael eu gwarchod yn ystod y gwaith. Rhaid gweithredu’r cynllun cyn cychwyn stripio pridd a 

thystiolaeth o fath fesuriadau i’w darparu wedi hynny i’r Awdurdod Cynllunio Mwynau 

 

Unless otherwise agreed in writing, the operator shall submit for the approval of the Mineral 

Planning Authority a plan of reasonable avoidance measures to ensure that reptiles will be 

protected during works. The plan must be implemented before soil stripping commences and 

evidence of such measures thereafter provided to the Mineral Planning Authority. 

 

12. Ni chaniateir i unrhyw offer neu gerbydau groesi unrhyw ardal o dir sydd heb ei stripio ac eithrio lle 

mae trafnidiaeth o’r fath yn hanfodol ac yn anochel at ddibenion ymgymryd â’r gweithrediadau a 

ganiateir. Rhaid marcio llwybrau croesi hanfodol yn y fath modd ag i roi effaith i'r amod hwn. Ni 

chaiff unrhyw ran o'r safle cael ei gloddio, croesi neu eu defnyddio ar gyfer lleoli peiriannau a 

chyfarpar, neu storio priddoedd, gorlwyth neu wastraff mwynau, nes bod yr holl lystyfiant sydd ar 

gael, uwchbridd ac isbridd wedi cael ei dynnu a’i storio ar wahân. 

 

No plant or vehicles shall cross any area of un-stripped ground except where such trafficking is 

essential and unavoidable for the purposes of undertaking permitted operations. Essential trafficking 

routes shall be marked in such a manner as to give effect to this condition. No part of the site shall 

be excavated, traversed or used for the stationing of plant machinery or storage of soils, overburden 

or mineral waste, until all available vegetation, topsoil and subsoil has been stripped and stored 

separately.  

 

13. Dim ond gwastraff llechi a gwastraff mwynau eraill gaiff eu clirio o’r dyddodion gweithio mwynau 

sydd wedi’u dangos ar Gynllun PQ 2/2 dyddiedig Rhagfyr 2015 ac sydd wedi’i gynnwys yn Atodiad 

3/7 i’r Datganiad Amgylcheddol, ac ni chaniateir clirio unrhyw ddefnydd o islaw lefel wreiddiol y 

ddaear dan y dyddodion gweithio mwynau. 

 

Only slate and other mineral waste shall be removed from the mineral working deposits identified on 

Drawing PQ 2/2 dated December 2015 and included in Appendix 3/7 to the Environmental 

Statement and no material shall be removed from below the original ground level of the land 

beneath the mineral-working deposit. 

 

14. Ni ddefnyddir unrhyw fynediad cerbydau i’r safle ac eithrio’r mynediad presennol i’r B 4409 

Dosbarth II. 

No means of vehicular access to the site shall be used other than the existing access to the Class II 

B. 4409. 

 

15. Ni chaniateir symud mwy na 650,000 tunnell o ddeunydd y flwyddyn o’r safle ar hyd y ffordd a dim 

mwy na 2,600 tunnell y diwrnod, ac eithrio gyda chaniatâd ysgrifenedig blaenorol yr Awdurdod 

Cynllunio Mwynau. 

No more than 650,000 tonnes per annum shall be removed from the site by road at a maximum rate 

of 2,600 tonnes per day, except with the prior, written agreement of the Mineral Planning Authority. 

 

16. Byddir yn darparu ffigurau am nifer y cerbydau llwythog sy’n cludo gwastraff llechi/agregau eilaidd 

o’r safle ar unrhyw ddydd (-iau) penodol a hynny fel bod yr Awdurdod Cynllunio Mwynau’n eu 

derbyn o fewn 21 diwrnod i unrhyw gais ysgrifenedig. 

  

Figures of the number of loaded vehicles carrying slate waste/secondary aggregate from the site on 

any specified day(s) shall be produced for the Mineral Planning Authority at any time within 21 days 

of a written request. 

 

Swn/Noise 
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17. Rhwng 07.00 a 19.00, ni ddylai lefel y sŵn yn sgil y datblygiad fod yn uwch na LAeq,1 awr lefel 

sŵn cefndir a ddangosir yn Nhabl 2 isod. Rhwng 19.00 a 07.00, ni ddylai lefel y sŵn yn sgil y 

datblygiad fod yn uwch na 42dB L Aeq, 1 awr lefel sŵn cefndir yn unrhyw eiddo sy’n sensitif i sŵn. 

 

Between the hours of 07.00 and 19.00, the noise level arising from the development shall not exceed 

the LAeq,1 hr free field level shown in Table 2 below. Between the hours of 19.00 and 07.00, the 

noise level arising from the development shall not exceed 42dB LAeq,1 hr free field at any noise 

sensitive property. 

 

Tabl2/Table 2 

Location    Noise Limit 

Tal y Waen   45LAeq,1hr – freefield 

Grid Ref. 259411 363302 

Bwthyn Gwelain  45LAeq,1hr - freefield 

Grid Ref. 259304 365199 

 

33 Tan y Bwlch  45LAeq,1hr - freefield 

Grid Ref. 260300 365199 

14 Gefnan   45LAeq,1hr - freefield 

Grid Ref. 260946 365184 

Hirdir Ganol   45LAeq,1hr - freefield 

Grid Ref. 251133 365801 

Bryn Llys   50LAeq,1hr - free field 

Grid Ref. 262024 366115 

Tyn Twr   55LAeq,1hr – free field 

Grid Ref. 262473 365976 

18. Dylid rhoi rhybudd ymlaen llaw i’r Awdurdod Cynllunio Mwynau am unrhyw waith dros dro, gan 

gynnwys darparu’r safle, adeiladu’r dyfrffos, symud pridd, llystyfiant a gorlwyth, ffurfio byndiau & 

gwaith adfer, all fod yn uwch na’r lefelau a osodir yn Nhabl 2 uchod, ac ni ddylent fod yn uwch na 

67 dB LAeq, 1 hr, free field, a fynegir yn yr un dull a’r uchod. Ni ddylai sŵn o waith dros fod yn 

uwch na’r terfynau sen a osodir uchod am fwy nac 8 wythnos mewn unrhyw gyfnod 12 mis heb 

ganiatâd ysgrifenedig blaenorol yr Awdurdod Cynllunio Mwynau. Ni ddylid gwneud gwaith dros 

dro y tu allan i’r oriau 07.00 i 19.00 ac eithrio mewn argyfwng. 

 

Temporary operations, including site preparation, leat construction, vegetation, soil and overburden 

removal, bund formation & restoration works, which may exceed the criterion levels set out in Table 

2 above, shall be notified in advance to the Mineral Planning Authority and shall not exceed 

67 dB LAeq, 1 hour, free field expressed in the same manner as above. Temporary operations shall 

not exceed the noise limit set out above for longer than a total of eight weeks in any 12 month period 

without the prior approval of the Mineral Planning Authority.  Temporary operations shall not be 

carried out outside the hours of 07:00 to 19:00 except in an emergency. 

 

19. Oni gofynnir amdano fel arall mewn amod neu y cytunir mewn ysgrifen gyda’r Awdurdod Cynllunio 

Mwynau, bydd y gweithredwr yn monitro lefelau sŵn bob deuddeng mis yn y lleoliadau yn Nhabl 2 

uchod  pan fo’r safle yn gweithio ar adegau arferol a dim yn ystod egwyl gwaith. Rhaid i’r mannau 

monitro fod o leiaf 3.5 medr o’r ffasâd sy’n wynebu’r safle a dylid mesur y sŵn am 15 munud ar y 

tro, oni bai fod lefel y sŵn ar y safle ar yr un lefel, neu’n uwch na’r uchafswm ar gyfer y lleoliad, 

pan ddylid mesur am 1 awr gyfan. Dylai’r arolwg eithrio sŵn allanol cyn belled ag sy’n bosib. 

Dylai’r offer mesur a’r trefniadau fesur gydymffurfio â darpariaethau BS 4142: 1997 a LA90, T, a 
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Laeq, T; a rhaid cofnodi lefelau sŵn yn ogystal â chofnodi’r tywydd a ffynonellau sŵn clywadwy. 

Dylid ymweld â phob lleoliad a chymryd mesuriadau dwywaith yn ystod pob arolwg (gall yr 

ymweliadau fod yn olynol yn yr un lleoliad neu ar ddau leoliad gwahanol ar yr un ffasâd). Ar 

ddymuniad ysgrifenedig yr Awdurdod Cynllunio Mwynau, rhaid i’r gweithredwr gyflwyno i’r 

awdurdod, manylion am y mesuriadau sŵn o fewn 10 diwrnod gwaith. 

 

Unless otherwise required by condition or agreed in writing by the Mineral Planning Authority, the 

operator shall monitor noise levels at twelve monthly intervals at the locations shown in Table 2 

above, when the site is operating normally and not during work breaks.  The monitoring points shall 

be at least 3.5 m from the façade facing the site and the measurements shall be of 15 minutes 

duration unless the site noise level is at or above the limit for the location  in which event a full 

1 hour sample shall be taken. The surveys shall exclude so far as possible extraneous noises such as 

passing traffic. The measurement equipment and procedure shall be carried out in accordance with 

the provisions of BS4142: 1997 and LA90, T, and LAeq, T noise levels shall be reported together 

with the weather conditions and the sources of audible noise. The location shall be visited and 

measured twice during the survey (the visits may be consecutive at the same point or at two different 

points along the same façade).  Upon written request of the Mineral Planning Authority, the 

applicant shall furnish the authority with the particulars of the noise measurements within 10 

working days. 

 

20. Ni weithredir unrhyw offer, peiriannau na chyfarpar ar wyneb y safle oni osodwyd sgriniau lladd sŵ

n, cloriau, caeadau a thawelyddion priodol wedi’u cynnal yn gywir arnynt. 

 

No plant, machinery and equipment shall be operated on the surface at the site unless fitted with 

appropriate and properly maintained sound deadening screens, casework, enclosures and silencers. 

 

21. Byddir yn defnyddio a chynnal yr holl gerbydau cludo deunydd crai neu gwastraff yn y fath gyflwr 

fel na fyddant yn cynhyrchu gormod o sŵn, yn arbennig yn wag ar ffyrdd y chwarel. 

 

All vehicles employed to transport raw material or waste shall be operated and maintained in such a 

condition so as not to generate excessive noise, particularly when traversing quarry routes in an 

unloaded state. 

 

22. Defnyddir larymau ‘White Noise’ ac/neu’r dulliau ymarferol gorau i leihau sŵn o ddyfeisiau 

rhybudd bagio sydd i’w gosod i beiriannau symudol a cherbydau ar y safle. Ni ddefnyddir unrhyw 

larymau clywadwy i yrru’n ôl wedi 19.00awr ar unrhyw ddiwrnod. 

 

‘White Noise’ reversing alarms and/or the best practicable means shall be used to minimise noise 

from reversing warning devices which are fitted to mobile plant and vehicles on the site. No audible 

reversing alarms shall be used after 19.00hrs on any day. 

 

Llwch/Dust 

23. Drwy gydol y datblygiad, bydd y gweithredwr yn parhau i fonitro amodau llwch ac amodau  

meteorolegol yn unol â'r cynllun ar gyfer rheoli a monitro allyriadau llwch a gymeradwywyd dan 

amod 20 o ganiatâd cynllunio C12/0874/16/MW (ATODIAD 1). Rhaid gweithredu ymhellach ar y 

mesurau lliniaru llwch a nodir yn Nhabl 8-10, Pennod 8 o'r Datganiad Amgylcheddol. Er mwyn 

osgoi unrhyw amheuaeth; 

i. Bydd yr orsaf fonitro meteorolegol yn cael eu gweithredu a'u cynnal mewn cyflwr da drwy 

gydol y caniatâd i foddhad yr Awdurdod Cynllunio Mwynau, 

ii. Rhaid gweithredu cynllun monitro ansawdd aer, gan gynnwys cofnodi’r tywydd a lleoliadau 

monitro i’w cytuno o flaen llaw gyda’r awdurdod cynllunio mwynau, a’i weithredu’n unol â 

Chriteria Ansawdd Aer Cenedlaethol y DU ar gyfer gronynnau, i adnabod yr angen ar gyfer 

unrhyw welliannau neu reolaeth bellach. Rhaid anfon adroddiadau monitro i’r Awdurdod 

Cynllunio Mwynau o fewn 14 diwrnod o unrhyw ddymuniad ysgrifenedig drwy gydol cyfnod 

y gwaith, 

iii. Cofnod amgylcheddol o gwynion llwch i fod ar gael o fewn 14 diwrnod o unrhyw ddymuniad 

ysgrifenedig gan yr Awdurdod Cynllunio Mwynau, 
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For the duration of the development, the operator shall continue to monitor dust and meteorological 

conditions in accordance with the scheme for the control and monitoring of dust emissions approved 

under condition 20 of planning permission C12/0874/16/MW (APPENDIX 1). The dust mitigation 

measures set out in Table 8-10, Chapter 8 of the Environmental Statement shall be further 

implemented. For the avoidance of doubt; 

i. The meteorological monitoring station shall be operated and maintained in good working 

order for the duration of the permission to the satisfaction of the Mineral Planning 

Authority, 

ii. Air quality monitoring, including meteorological recording and monitoring locations to be 

agreed beforehand with the mineral planning authority, shall be implemented in accordance 

with UK National Air Quality Criteria for particulates to identify any need for 

improvements or further control. Monitoring reports shall be sent to the Mineral Planning 

Authority throughout the period of operation within 14 days of any written request, 

iii. Environmental log of dust complaints to be made available to the Mineral Planning 

Authority within 14 days of any written request. 

 

Oriau Gwaith/Hours of Working 

24. Ac eithrio mewn argyfwng i sicrhau gweithio’r chwarel yn ddiogel, neu os cytunir yr Awdurdod 

Cynllunio Mwynau fel arall mewn ysgrifen:- 

  

(a) Rhaid cyfyngu’r gweithrediadau ffrwydro i’r oriau, 10.00 i 16.00 Llun i Gwener a 10.00 i 13.00 

awr ar y Sadwrn. Dim ffrwydro i’w gynnal ar y Sul neu yn ystod gwyliau Banc a Chyhoeddus. 

(b) Caniateir i waith drilio gael ei gynnal dim ond rhwng yr oriau, 07.00 a 19.00 Llun i Gwener a 

07.00 i 13.00 ar y Sadwrn, ac ni chaniateir ar unrhyw adeg ar y Sul, Gwyliau Banc neu 

Gyhoeddus. 

(c) Caniateir i waith stripio pridd a symud gorlwyth dim ond rhwng yr oriau, 07.00 a 19.00 Llun i 

Gwener a 07.00 i 13.00 ar y Sadwrn, ac ni chaniateir ar unrhyw adeg ar y Sul, Gwyliau Banc neu 

Gyhoeddus. 

 

Except in emergencies to maintain safe quarry working, or unless the Mineral Planning Authority 

has agreed otherwise in writing:- 

 

(a) Blasting operations shall be restricted to the hours of 10.00 to 16.00 Monday to Friday and 

10.00 to 13.00 on a Saturday. No blasting to take place on Sundays, Bank or Public holidays. 

(b) Drilling operations shall only take place between the hours of 07.00 and 19.00 Monday to 

Friday and 07.00 to 13.00 on a Saturday and shall not take place at any time on Sundays, Bank 

or Public holidays. 

(c) Soil stripping and overburden removal shall only take place between the hours of 07.00 and 

19.00 Monday to Friday and 07.00 to 13.00 on a Saturday and shall not take place at any time 

on Sundays, Bank or Public holidays. 

 

Dulliau Gweithio a Chyfyngiadau Ffrwydriadau/ Method of working & blast limitations 

25. Rhaid gweithredu’r technegau cloddio gorau sydd ar gael, gydag ystyriaeth at y dulliau ymarferol 

gorau i leihau allyriadau sŵn a llwch yn ogystal â dirgryniad tir a gorbwysedd aer o ganlyniad 

gweithgareddau ffrwydro. 

 

The best available extraction techniques shall be employed at all times, having regard to the best 

practical means to minimise noise and dust emissions as well as ground vibration and air over-

pressure from blasting operations. 

 

26. Ac eithrio dan amod 27 isod, ni fydd y dirgryniad daear oherwydd gwaith ffrwydro’n uwch na 

chyflymder gronynnau anterth 6mm/eiliad (PPV) am 95% yr holl waith ffrwydro a fesurir dros 

unrhyw gyfnod di-dor o 6 mis ac ni fydd unrhyw ffrwydrad unigol yn uwch na ppv 10mm/eiliad 

(PPV) fel y mesurir mewn eiddo sy’n sensitif i ddirgryniad. Y mesur PPV fydd uchafswm y 3 

chyfeiriad unionsyth a’i gilydd ar wyneb y ddaear. 
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Except as specified in condition 27 below, ground vibration as a result of any blasting operations 

shall not exceed a peak particle velocity of 6 mm/second (PPV) in 95%  of all blasts measured over 

any continuous 6 months period and no individual blast shall exceed a ppv of 10 mm/second (PPV) 

as measured at vibration sensitive property. PPV measurement shall be taken to be the maximum of 

three mutually perpendicular directions taken at the ground surface. 

 

27. Ni fydd uchafswm y dirgryniad daear yn sgil unrhyw waith ffrwydro fel y mesurwyd yn argae 

Marchlyn a’r blaenwaith yn uwch na 1mm/eil. ppv unrhyw adeg. 

 

The maximum ground vibration created by any blasting operation as measured on the concrete wall 

of the crump weir at the Marchlyn dam spillway outfall shall not exceed 1mm. per second p.p.v. at 

any time. 

 

28. Oni chytunwyd fel arall mewn ysgrifen gyda’r Awdurdod Cynllunio Mwynau, rhaid monitro pob 

gweithrediad ffrwydro a wnaed yn y chwarel. Rhaid i’r monitro cymryd lle ar fannau ac ar fath 

adegau a gytunir mewn ysgrifen gyda’r Awdurdod Cynllunio Mwynau. Rhaid i’r monitro cofnodi 

cyflymder gronynnau anterth ar blanau hydredol, trawslin a syth, amlder y dirgryniad ym mhob plân, 

cydeffaith cyflymder gronynnau anterth a gorbwysedd aer. 

 

Unless otherwise agreed in writing with the Mineral Planning Authority, every blasting operation 

undertaken at the quarry shall be monitored. The monitoring shall take place at points and at such 

times as may be agreed in writing with the Mineral Planning Authority. The monitoring shall record 

Peak Particle Velocity on the longitudinal, transverse and vertical planes, the frequency of the 

vibration in each plane, the Resultant Peak Particle Velocity and Air Over-pressure. 

 

29. Rhaid i ganlyniadau’r monitro dan delerau amod 28 a manylion y cynllun ffrwydro fod ar gael i’w 

archwilio ar ddymuniad yr Awdurdod Cynllunio Mwynau o fewn 10 diwrnod gwaith. 

 

The results of the monitoring under the terms of Condition 28 and the details of the blast design 

shall be made available for inspection upon the request of the Mineral Planning Authority within 10 

working days. 

 

30. Rhaid cyfrifo’r cynlluniau ffrwydro gyda defnydd llinellau atchwyl sydd wedi’u pennu o blot 

logarithmig o gyflymder gronynnau anterth yn erbyn pellter wrth raddfa. Rhaid diweddaru’r llinellau 

atchwyl yn defnyddio’r wybodaeth monitro ffrwydradau yn unol ag amod 28. Rhaid i’r llinellau 

atchwyl fod ar gael i’w archwilio ar ddymuniad yr Awdurdod Cynllunio Mwynau. 

 

Blast designs shall be calculated with the aid of regression lines determined from a logarithmic plot 

of Peak Particle Velocity against scaled distance. The regression lines shall be regularly updated 

using the blast monitoring information collected in accordance with Condition 28. The regression 

lines shall be made available for inspection upon the request of the Mineral Planning Authority. 

 

Dyfrffos/Leat 

31. Rhaid cwblhau gwaith adfer i'r dyfrffos dwr wyneb ataliol a'i gynnal ar ôl hynny yn unol â'r 

cynlluniau manwl, lluniadau, toriadau a manyleb a gymeradwywyd o dan y darpariaethau Amod 34 

o ganiatâd cynllunio C12/0874/16/MW ac sydd wedi’u cynnwys yn Atodiad 3/4 i’r Datganiad 

Amgylcheddol. Fydd gwaith adfer y dyfrffos yn destun cynllun 5-mlynedd o ôl-ofal i gynnwys 

adroddiad monitro blynyddol ar weithrediad y dyfrffos gydag unrhyw waith cynnal a chadw 

angenrheidiol i strwythur y dyfrffos gael eu nodi a'u gweithredu er budd cynnal hydroleg Gwaen 

Gynfi. Wedi hynny, bydd unrhyw ofynion cynnal a chadw yn destun adolygiad ffurfiol o'r 

gweithrediadau dan ddarpariaethau amod 5. Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, bydd yr ôl-ofal y 

ffrwd yn cynnwys y canlynol; 

i. Mannau samplo sefydlog i’w cytuno mewn ysgrifen gyda’r awdurdod cynllunio mwynau i 

gynnwys monitro ffotograffig o’r dyfrffos & mesuriadau i gadarnhau lled a dyfnder y sianel 

a’r llif dwr o leiaf unwaith y flwyddyn, 

ii. Amlder y monitro sydd wedi’i gynnwys ym mhob adroddiad blynyddol i’w gytuno’n 

ysgrifenedig gyda’r awdurdod cynllunio mwynau. 
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Remedial works to the surface water interception leat shal be completed and thereafter maintained 

in accordance with the detailed plans, drawings, sections & specification approved under the 

provisions of Condition 34 of planning permission C12/0874/16/MW and which are included in 

Appendix 3/4 to the Environmental Statement. Remedial works to the leat shall be the subject of a 5-

year scheme of aftercare to include an annual monitoring report on the functioning of the leat with 

any necessary maintenance work to the leat structure identified and implemented in the interests of 

maintaining the hydrology of Gwaen Gynfi. Thereafter, any maintenance requirements shall be the 

subject of a formal review of operations under the provisions of condition 5. For the avoidance of 

doubt the leat monitoring report shall include the following; 

i. Fixed sampling points to be agreed in writing with the mineral planning authority to include 

photomonitoring of the leat & measurments to confirm the width and depth of the channel 

and flow of water at least once annually, 

ii. Frequency of monitoring included in each annual report to be agreed in writing with the 

mineral planning authority, 

 

32. Drwy gydol y datblygiad, rhaid cynnal y dyfrffos dwr wyneb ataliol mewn modd a fydd yn sicrhau 

llwybr rhwydd o ddŵr bob amser drwy'r system ddyfrffos cyfan ac i sicrhau cyn lleied o waddodiad, 

erydiad a rhwystr i’r sianel. Rhaid i unrhyw waith adferol i ddiogelu’r gorgors/rhostir gwlyb cyfagos 

rhag difrod posibl gan weithrediadau’r chwarel, lwch, llaid a ffo thrwytholch gael ei gytuno o flaen 

llaw gyda’r awdurdod cynllunio mwynau. 

 

For the duration of the development, the surface water interception leat shall be maintained in such 

a way as to ensure a free passage of water at all times through the entire leat system and to ensure 

the minimum of erosion, sedimentation and channel blockage. Any remedial works undertaken for 

the protection of the adjacent blanket bog/wet heath from possible damage by quarry operations, 

dust, silt and leachate runoff shall be agreed beforehand in writing with the mineral planning 

authority.  

 

33. Rhaid cynnal ac wedi hynny cyflwyno er cymeradwyaeth yr awdurdod cynllunio mwynau, 

adroddiad monitro ar gyflwr cymunedau planhigion yng ngorgors/rhostir gwlyb cyfagos Gwaen 

Gynfi, pob 5 mlynedd i asesu unrhyw newidiadau yng nghyfansoddiad a digonedd y rhywogaethau o 

ganlyniad i unrhyw newidiadau mewn amodau hydrolegol. Bydd yr arolwg monitro ac adroddiad yn 

cynnwys ar gyfer y canlynol; 

i. Cynnal cwadratau monitro parhaol yn unol â'r strategaeth lliniaru a nodir yn Adran 13 o'r 

Datganiad Amgylcheddol, 

ii. Cyfeiriad at Ddangosyddion Perfformiad cyfredol Amcanion Cadwraeth ar gyfer ACA 

Eryri, a gyhoeddwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru. 

 

A monitoring report on the condition of plant communities in the adjacent Gwaen Gynfi blanket 

bog/wet heath shall be undertaken and thereafter submitted for the approval of the mineral planning 

authority every 5 years to assess any changes in species composition and abundance due to any 

alterations in hydrological conditions. The monitoring survey and report shall include for the 

following; 

i. The maintenance of permanent monitoring quadrats in accordance with the mitigation 

strategy set out in Section 13 of the Environmental Statement, 

ii. Reference to current Conservation Objective Performance Indicators for the Eryri SAC, 

issued by Natural Resources Wales. 

 

34. Cyn cyflawni unrhyw ddatblygiad ar yr wyneb a allai achosi gollwng dŵr wyneb llygredig, gosodir 

sustem ataliol i ddraenio dŵr wyneb o’r chwarel ac/neu dir mwyngloddio atodol, a hynny mewn 

modd sy’n bodloni’r Awdurdod Cynllunio Mwynau, er mwyn cyfeirio dŵr wyneb i lagwnau 

gwaddodi/trin a adeiladwyd at y diben hwn cyn gollwng y twr i’r sustem ddraenio dŵr wyneb 

presennol. Cyn cychwyn adeiladu am hynny, cyflwynir cynlluniau manwl i ddangos safle, dyluniad 

a manylebau’r sustem ddŵr wyneb ataliol a’r cyfleustra gwaddodi i’w cymeradwyo gan yr 

Awdurdod Cynllunio Mwynau. 

 

Before any surface development is undertaken which may result in the discharge of polluted surface 

water runoff from the quarry and/or ancillary mining land, an intercepting surface water drainage 
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system shall have been installed to the reasonable satisfaction of the Mineral Planning Authority 

which shall direct surface water runoff to properly constructed settlement/treatment lagoons prior to 

discharge to the existing surface water drainage system. Before the construction thereof is 

commenced, detailed plans showing the siting, design and specification of the surface water 

interception and settlement facility shall be submitted to and approved by the Mineral Planning 

Authority. 

 

35. Ac eithrio yng nghyswllt datblygiad dan amod 31 uchod, ac ar wahân lle bo datblygiad o’r fath yn 

rhan annatod o’r gwaith a ganiateir dan yr hawl hwn ac unrhyw hawliau cynllunio blaenorol, ni 

chaniateir cloddio, arllwys, paratoi gwaith na chadw defnyddiau o fewn 10m i gwrs dwr. Dan 

unrhyw amgylchiadau ni chaniateir i unrhyw ddefnydd atal unrhyw gwrs dwr neu gylfat na pheri 

iddynt gael eu herydu gan unrhyw gwrs dwr. 

 

Except in connection with development required by condition 31 above, and except where such 

development is an integral part of the operations permitted by this and previous planning 

permissions, no extraction, tipping, preparatory works or storage of materials shall take place 

within 10 m. of a watercourse. Under no circumstances shall any material be permitted to block any 

watercourse or culvert or be permitted to be eroded by any watercourse. 

 

36. Byddir yn argloddio’r holl danciau cadw olew, tanwydd neu gemegau, yn cynnwys y pibellau llenwi 

a gwagio cysylltiedig a hynny mewn modd sy’n bodloni’r awdurdod cynllunio mwynau, gyda’r 

cyfaint a amgaeir wedi’r argloddio o leiaf 10% yn uwch na chyfaint y tanc. Ni fydd unrhyw 

gyfleusterau ar gyfer storio olew, tanwydd neu gemegau i’w lleoli o fewn neu’n ymyl gwyneb y 

gwaith chwarel. 

 

All oil, fuel or chemical storage tanks, including fill and draw off pipes attached thereto, shall be 

bunded to the satisfaction of the mineral planning authority, the volume enclosed by the bund to 

exceed that of the tank by at least 10%. There shall be no facilities for the storage of oils, fuels or 

chemicals to be located within or adjacent to the working face of the quarry.  

 

 

Rheolaeth Goleuadau Allanol / Control of external lighting 

37. Byddir yn cysgodi’r holl oleuadau allanol mewn modd i leihau i’r eithaf y golau a wasgerir at i 

fynnu a’r ymyrraeth eiddo cyfagos. Rhaid dylunio a gweithredu unrhyw oleuadau newydd neu rhai 

sydd wedi’u ailosod yn yr un modd. 

 

All external lighting shall be shielded in such a manner as to cause minimum upward light scatter 

and minimum interference to adjacent property. Any replacement or additional floodlights shall be 

similarly designed and operated. 

 

Archaeoleg/Archaeology 

38. Rhaid cyflwyno er cymeradwyaeth ysgrifenedig yr Awdurdod Cynllunio Mwynau, manylion cynllun 

rheoli/strategaeth cynnal a chadw ar gyfer y safleoedd archeolegol o fewn ardal y datblygiad o fewn 

6 mis i ddyddiad penderfynnu’r Adolygiad Cyfnodol. Rhaid i’r cynllun ddarparu ar gyfer cadwraeth 

yn y fan a’r lle, neu weithredu lefel briodol o liniaru archeolegol ar gyfer unrhyw adeilad neu 

strwythur archeolegol sydd wedi’i adnabod o fewn ardal y datblygiad yn unol â’r argymhellion yn 

Atodiadau 12/1 i 12/3 i’r Datganiad Amgylcheddol a’r crynodeb o fesurau lliniaru a nodir yn Nhabl 

12/2 i Adran 12 o'r Datganiad Amgylcheddol. 

 

Details of a management plan/maintenance strategy for the archaeological sites within the area of 

development must be submitted to the Mineral Planning Authority for written approval within 6 

months of the date of the Periodic Review determination. The scheme shall include for the 

preservation in situ or implementation of an appropriate level of archaeological mitigation for any 

archaeological structure or building identified within the development area in accordance with the 

recommendations in Appendices 12/1 to 12/3 to the Environmental Statement and the summary of 

mitagatory measures set out in Table 12/2 to Section 12 of the Environmental Statement. 
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39. Ni chaniateir unrhyw stripio pridd, gwaith tir neu glirio’r safle ar dir sydd heb ei aflonyddu hyd nes y 

cyflwynwyd manyleb ar gyfer rhaglen o waith archeolegol er cymeradwyaeth ysgrifenedig yr 

Awdurdod Cynllunio Mwynau. Rhaid gweithredu’r datblygiad a chwblhau’r oll waith archeolegol 

yn hollol unol â’r manylion a gymeradwywyd. Rhaid cyflwyno er cymeradwyaeth ysgrifenedig yr 

Awdurdod Cynllunio Mwynau, adroddiad manwl ar y gwaith archeolegol a’r canlyniadau o fewn 

chwe mis o gwblhau’r gwaith maes archeolegol neu ar gwblhau’r datblygiad, p’un bynnag sy’n 

gyntaf. 

 

No soil stripping, groundworks or site clearance on undisturbed ground shall take place until a 

specification for a programme of archaeological work has been submitted to and approved in 

writing by the Mineral Planning Authority.  The development shall be carried out and all 

archaeological work completed in strict accordance with the approved details. A detailed report on 

the archaeological work and results shall be submitted for the written approval of the Mineral 

Planning Authority within six months of the completion of the archaeological fieldwork or 

completion of the development, whichever is the sooner. 

 

40. Ar gyfer pob rhan o’r gwaith tynnu pridd, dylid cyflwyno rhybudd 14 diwrnod o flaen llaw i’r 

Awdurdod Cynllunio Mwynau a bydd y datblygwr yn caniatáu mynediad ar unrhyw adeg resymol i 

gontractwr archeolegol priodol cymwysedig fel y gallant gynnal raglen lliniaru archeolegol yn unol 

ag argymhellion y fanyleb archeolegol yn amod 39. 

 

For each phase of soil stripping operations, at least 14 days’ notice shall be given to the Mineral 

Planning Authority and the developer shall afford access at all reasonable times to an appropriately 

qualified archaeological contractor who shall be allowed to undertake a programme of 

archaeological mitigation in accordance with the details approved by Condition 39. 

 

41. Drwy gydol oes y datblygiad rhaid codi a chynnal ffens i foddhad yr Awdurdod Cynllunio Mwynau 

o gwmpas yr ardal sy’n gynwysedig o’r safleoedd archeolegol adnabyddir o dan PRNau 5380, 12327 

a 29989, fel y nodwyd ym mhennod 12, Ffigwr 1.4 o’r Datganiad Amgylcheddol. Ac eithrio fel y 

cytunwyd dan amod 38 uchod, ni chaniateir i unrhyw waith o fewn yr ardal sydd wedi’i ffensio heb 

gytundeb ysgrifenedig yr Awdurdod Cynllunio Mwynau a gweithrediad raglen lliniaru archeolegol 

sydd wedi’i gytuno. 

 

For the duration of the development a fence shall be erected and maintained to the satisfaction of the 

Mineral Planning Authority around the area including the archaeological sites identified by PRNs 

5380, 12327 and 29989, as identified on Environmental Statement Chapter 12 Figure 1.4.  Except as 

may have been agreed under condition 38 above, no works shall take place within the fenced area 

without the prior written approval of the Mineral Planning Authority and the implementation of an 

agreed archaeological mitigation programme. 

 

Tipio / Tipping 
42. Cyfeirir y gwaith arllwys ar y cyfan i lunio’r ffurfiau tir terfynol a nodwyd ar y cynlluniau a 

gyflwynwyd ac yn fwy penodol er mwyn osgoi unrhyw ffurfiau tomen conigol, proffiliau tomen 

llorweddol neu syth neu bonciau rheolaidd neu lorweddol, er hwyluso adfer cynefin i’r planhigion 

a’r anifeiliaid nodweddiadol a pherthynnol i gyffiniau cyfagos y safle. 

 

Tipping operations generally shall be directed towards the production of final land forms indicated 

on the submitted plans and shall more specifically be undertaken so as to avoid any conical tip 

forms, horizontal or straight tip profiles or regular or horizontal benches, and so constituted as to 

facilitate the return of flora and associated fauna typical of the area immediately surrounding the 

site. 

 

43. Dim ond gwastraff mwynau o’r gwaith y caniateir ei arllwys ar y safle. Ni ddylid arllwys unrhyw 

sbwriel na defnyddiau gwastraff o unrhyw fath o tu fewn na thu allan i’r safle. 

 

Only mineral waste derived from operations hereby permitted shall be deposited within the site. No 

refuse or waste materials of any description from within or outside the site shall be deposited 

therein. 
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Adfer / Restoration 
44. Rhaid i waith adfer cynyddol o'r gweithfeydd chwarel a tomeni gwastraff fwrw ymlaen yn unol â'r 

Cynllun Adfer ac Ail-greu Cynefin yn Atodiad 3/6 o’r Datganiad Amgylcheddol a chynllun y cais 

cyf. P7/106A. Rhaid cyflwyno cynllun o waith adfer cyfnodol er cymeradwyaeth yr awdurdod 

cynllunio mwynau pob 5 mlynedd yn unol â gofynion Amod 5. Ni chaniateir i ddatblygiad cysylltiol 

yn cynnwys adeiladu ffyrdd gludo o fewn ardaloedd sydd wedi’u dynodi ar gyfer adfer ac ôl-ofal. 

Yn fwy penodol, fydd y cynllun ail-greu ac adfer cynefin yn cynnwys: 

 

a) Creu cynefinoedd rhostir yr ucheldir, 

b) Trin wyneb y tir mewn modd effeithiol i sicrhau ail-sefydlu tyfiant cynhenid,  

c) Atodlen plannu coed a llwyni, 

d) Unrhyw ddiwygiadau i’r cymesgedd hadau adfer gyda chytundeb yr Awdurdod Cynllunio 

Mwynau, 

e) Anghenion ffensio i’w gytuno mewn ysgrifen gyda’r Awdurdod Cynllunio Mwynau, 

f) Lleoliad a manyleb wal gerrig sych adeiladu i'w gytuno mewn ysgrifen gan yr Awdurdod 

Cynllunio Mwynau a'i weithredu o fewn amserlen y cytunwyd arni. 

 

Progressive restoration of the quarry workings and waste tips shall proceed in accordance with the 

Habitat Recreation & Restoration Plan in Appendix 3/6 of the Environmental Statement and 

Application Plan Ref. P7/106A. A phased plan of restoration works shall be submitted for the 

approval of the mineral planning authority every 5 years in accordance with the requirements of 

Condition 5. Ancillary development including the construction of haul roads shall not at any time be 

undertaken within areas designated for restoration and aftercare. More specifically the habitat 

creation and restoration plan shall include; 

 

a) The creation of upland moorland habitats, 

b) The treatment of the surface of the land in a manner to secure effective re-establishment of 

native vegetation,  

c) Tree & shrub planting schedule, 

d) Any amendments to the restoration seed mix with the agreement of the Mineral Planning 

Authority, 

e) Fencing requirements to be agreed in writing with the Mineral Planning Authority, 

f) Location and specification of dry stone wall construction to be agreed in writing by the 

Mineral Planning Authority and implemented within an agreed timescale. 

 

45. Ar yr amser a bennwyd yn amod 1 uchod neu cyn hynny, neu ar ddiwedd neu ddiwedd cynamserol y 

gwaith, byddir yn clirio pob offer chwarel, peiriannau a chyfarpar yn llwyr oddi ar wyneb y tir. 

Wedyn fe’i hadferir mewn modd sy’n bodloni’r Awdurdod Cynllunio Mwynau yn unol â’r 

cynlluniau a gyflwynwyd â chynlluniau’r cais a’r cynlluniau adfer sydd wedi’u gosod allan yn 

Atodiadau 3/5 a 3/6 i’r Datganiad Amgylcheddol ac yn unol â’r gofynion isod; 

 

i) Byddir yn symud & adfer y byndiau, tir wedi’i aflonyddu, ffyrdd halio/wynebau y croesodd 

cerbydau’r chwarel drostynt. 

ii) Rhaid adfer ponciau gwaith y chwarel yn unol â’r manylion a ddangoswyd ar gynllun cais 

rhif ‘P7/11A.01’ & ‘P7/11A.02’. 

iii) Gwaith adfer yn unol a’r Cynllun Adfer ac Ail-greu Cynefin yn Atodiad 3/6 o’r Datganiad 

Amgylcheddol a chynllun y cais cyf. P7/106A, gan gynnwys trin meinciau, gwynebau’r 

tomeni a thir ategol gweithredol mewn modd effeithiol i sicrhau ail-sefydlu llystyfiant a 

chynefinoedd rhostir yr ucheldir, 

iv) Y Chwarel Werdd i’w hadfer yn unol â chynlluniau Cyf. P7/85, P7/86 a’r cynllun adfer sydd 

wedi’i gynnwys yn Atodiad 3/5 i’r Datganiad Amgylcheddol, 

v) Rhaid adfer oll tir chwarel cysylltiol/ardal brosesu’r chwarel yn unol ag anghenion Amod 46. 

 

On or before the time limit specified in condition 1 above, or upon final completion or premature 

cessation of operations, the land surface shall be completely cleared of all quarry  plant, 

machinery and equipment.  Thereafter it shall be restored to the satisfaction of the Mineral Planning 
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Authority in accordance with the application plans and restoration schemes set out in Appendices 

3/5 and 3/6 to the Environmental Statement and in accordance with the following requirements; 

 

i) All disturbed land, bunds, haul roads/surfaces traversed by quarry vehicles to be removed & 

restored. 

ii) Final quarry faces shall be restored in accordance with the details shown on application 

plan  ref. ‘P7/11A.01’ & ‘P7/11A.02’. 

iii) Restoration works in accordance with the Habitat Recreation & Restoration Plan in 

Appendix 3/6 of the Environmental Statement and Application Plan P7/106A, including the 

treatment of benches, tip surfaces and ancillary operational land in a manner to secure 

effective re-establishment of upland moorland vegetation & habitat, 

iv) Green Quarry to be restored in accordance with Plan Ref. P7/85, P7/86 and scheme of 

restoration contained in Appendix 3/5 to the Environmental Statement, 

v) All ancillary mining land/quarry processing area to be restored in accordance with the 

requirements of condition 46. 

 

46. Dim hwyrach na’r 31
ain

 Rhagfyr 2032, neu ar derfyn cyfnod chwe mis o ddarfyddiad parhaol 

gweithrediadau mwyngloddio, p’un bynnag sy’n gynharaf, rhaid cyflwyno er cymeradwyaeth yr 

awdurdod cynllunio mwynau, cynllun adfer ac ôl-ofal manwl ar gyfer y safle gwaith prosesu ac/neu 

tir mwyngloddio cynorthwyol. Fydd y cynllun yn gymwys ar gyfer yr ardal sydd wedi’i amlinellu’n 

goch ar gynllun, ‘Atodiad 2’ ynghlwm i’r dyfarniad yma a rhaid i’r cynllun fod yn seiliedig ar 

egwyddorion cyffredinol y Cynllun Adfer ac Ail-greu Cynefin yn Atodiad 3/6 o’r Datganiad 

Amgylcheddol. Ystyrir i’r oll offer, peiriannau, adeiladau a strwythurau sydd yn atodol i 

weithrediadau mwyngloddio fod yn ddarostyngedig i’r atodlen o anghenion amlinellir isod a rhaid i’r 

cynllun adfer gynnwys manylion gwaith ail-broffilio terfynol ar gyfer y safle, atodlen plannu coed a 

llwyni; anghenion hadu, ffensio a draenio; a rhaglen ac amserlen ar gyfer gweithredu’r gwaith. 

Rhaid i’r cynllun gynnwys ar gyfer; 

i. Cadwraeth yn y fan a’r lle, neu weithredu lefel briodol o liniaru archeolegol ar gyfer unrhyw 

adeilad neu strwythur i’w symud/dymchwel yn unol â’r argymhellion yn Atodiadau 12/1 i 

12/3 i’r Datganiad Amgylcheddol a’r crynodeb o fesurau lliniaru a nodir yn Nhabl 12/2 i 

Adran 12 o'r Datganiad Amgylcheddol. 

 

Not later than 31
st
 December 2032, or the expiry of six months following the permanent cessation of 

mining operations, whichever is the sooner, a detailed scheme of restoration and aftercare for the 

processing plant site and/or ancillary mining land shall be submitted for the approval of the mineral 

planning authority. The scheme shall apply to the area outlined in red on plan,‘Appendix 2’ attached 

to this permission, and shall be based on the general principles of restoration of the Habitat 

Recreation & Restoration Plan in Appendix 3/6 of the Environmental Statement. All plant, 

machinery, buildings and structures deemed ancillary to mining operations shall be subject to the 

requirements outlined below and the scheme of restoration shall include details of the final re-

profiling works for the site, tree and shrub planting schedules; seeding, fencing and drainage 

requirements; and a programme and timetable for the implementation of the works. The scheme 

shall include for; 

i. The preservation in situ or implementation of an appropriate level of archaeological 

mitigation for any structure or building to be removed/demolished in accordance with the 

recommendations in Appendices 12/1 to 12/3 to the Environmental Statement and the 

summary of mitagatory measures set out in Table 12/2 to Section 12 of the Environmental 

Statement.  

 

47. Bydd y gwaith adfer yn ddarostyngedig i gynllun ôl-ofal a monitro pum mlynedd a rhaid ei gyflawni 

i fodlonrwydd yr Awdurdod Cynllunio Mwynau wedi darfod pob cam o’r gwaith adfer ac/neu adfer 

terfynnol yn unol ag amod 44 a chynnwys archwiliad llawn o fesuriadau ôl-ofal ac/neu rheolaeth 

bioamrywiaeth sydd yn gymwys i oll ardaloedd yn destun i waith adfer, ar gyfer y flwyddyn 

flaenorol a blwyddyn i ddod o’r datblygiad . Ar gyfer y Chwarel Werdd, fydd y ddarpariaeth ôl-ofal 

yn gymwys am gyfnod o bum mlynedd o ddyddiad y caniatad hwn. 

 

Restoration shall be subject to a five year aftercare and monitoring scheme, which shall be 

implemented to the satisfaction of the Mineral Planning Authority upon completion of each 
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restoration phase and/or final restoration in accordance with condition 44 and shall include a full 

audit of aftercare measures and/or biodiversity management applied to all areas subject to 

restoration works for the previous & ensuing years of development. For the Green Quarry, the 

provision of aftercare shall apply for a period of five years from the date of this permission.  

 

48. Rhaid gweithredu’r cynllun rheoli rhostir sydd wedi’i gynnwys yn Atodiad 13/2 o’r Datganiad 

Amgylcheddol ar gyfer Ardal Lliniaru Gwaen Gynfi Cynefin, sydd wedi’i liniogi’n goch ar Gynllun 

P7/73C, drwy gydol y datblygiad i sicrhau sefydlu rhostir is-fynyddig. Yn fwy penodol, bydd y 

cynllun rheoli rhostir yn cynnwys; 

 

(a) rheoli pori, 

(b) trin ac atgyweirio terfynau, 

(c) darpariaeth ar gyfer gwaith arolwg ychwanegol i’w gytuno’n ysgrifenedig gyda’r Awdurdod 

Cynllunio Mwynau, er mwyn cyfarwyddo rheolaeth y safle ar gyfer y dyfodol, 

(d) mesuriadau lliniaru ar gyfer y nodweddion archeolegol sydd wedi’i adnabod o fewn ardal y 

prosiect yn unol a darganfyddiadau adroddiad archeolegol cyf. G2098, dyddiedig Medi 

2012. 

 

The approved moorland habitat management plan for the Gwaen Gynfi Habitat Mitigation Area 

contained in Appendix 13/2 of the Environmental statement, identified by red hatching on Drawing 

P7/73C, shall be implemented for the duration of the development to secure the establishment of a 

sub-montane heath. More specifically, the moorland habitat management plan shall include; 

a) control of grazing, 

b) boundary treatment & repair, 

c) provision for additional survey work to be agreed in writing with the Mineral Planning 

Authority in order to inform future management of the site, 

d) mitigation measures for the archaeological features identified within the project area in 

accordance with the findings of archaeological report ref. G2098, dated September 2012 .  

 

49. O fewn 3 mis i ddyddiad y penderfyniad hwn, neu gyfnod arall â gytunir yn ysgrifenedig, rhaid 

cyflwyno er cymeradwyaeth yr awdurdod cynllunio mwynau manylion priodol drwy gyfeirio at 

atodlen benodol o fesurau, amodau a chynllun wrth raddfa i ddarparu ar gyfer llinell derfyn llwybr 

caniataol drwy dir y chwarel. Bydd mynediad i’r llwybr caniataol yn cael eu sicrhau wedi hynny yn 

unol â'r manylion a gyflwynwyd o fewn 28 diwrnod o gymeradwyaeth. 

  

Within 3 months of the date of this determination, or other period as may be agreed in writing, 

appropriate details by reference to a specific schedule of measures, conditions and scale plan shall 

be submitted for the approval of the mineral planning authority to make provision for the 

demarcation of a permissive path through quarry land. Access to the permissive path shall thereafter 

be secured in accordance with the detais as submitted within 28 days of approval. 

 

50. Dim hwyrach na’r 31
ain

 Rhagfyr 2034, neu ar derfyn cyfnod chwe mis o ddarfyddiad parhaol 

gweithrediadau mwyngloddio, p’un bynnag sy’n gynharaf, rhaid adfer Hawliau Tramwy rhif 46 & 

50 yng Nghymuned Llandygai i foddhad yr awdurdod cynllunio mwynau yn unol â’r manylion sydd 

wedi’u cynnwys ar gynllun y cais cyf. P7/109. 

 

Not later than 31
st
 December 2034, or the expiry of six months following the permanent cessation of 

mining operations, whichever is the sooner, Public Rights of Way No. 46 & 50 in the community of 

Llandygai shall be restored to the satisfaction of the mineral planning authority in accordance with 

the details contained on the application plan ref. P7/109. 

 

Gorchymyn Datblygu Cyffredinol/General Development Order 
51. Er  darpariaethau Rhannau (19 & 21) i Atodlen 2 o’r Gorchymyn Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 

(Datblygiad Cyffredinol a Ganiateir) 1995, (neu unrhyw Orchymyn sy’n diwygio, ailosod neu 

ailddeddfu’r Gorchymyn hwnnw, gydag neu heb newidiadau) - 

(a) Ni chaniateir gosod neu godi offer neu beiriannau sefydlog, adeiladau a strwythurau ar y safle 

heb ganiatâd cynllunio o flaen llaw gan yr Awdurdod Cynllunio Mwynau; 
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(b) Ni chaniateir gollwng gwastraff mwynau ar y safle ac eithrio gorlwyth i’w ddefnyddio mewn 

gwaith adfer/tirlunio heb ganiatâd cynllunio o flaen llaw gan yr awdurdod cynllunio mwynau 
 

Notwithstanding the provisions of Parts (19 & 21) to Schedule 2 of the Town and Country Planning 

(General Permitted Development) Order, 1995 (or any Order amending, replacing or re-enacting 

that Order, with or without modifications) – 

(a) No fixed plant or machinery, buildings and structures shall be erected or installed at the site 

without prior planning permission from the Mineral Planning Authority; 

(b) No mineral waste shall be deposited at the site except for overburden used in works of 

restoration/landscaping without prior planning permission from the Mineral Planning Authority. 
 

Rhesymau/Reasons 

 
1. Er mwyn lleihau hyd neu aflonyddwch o'r datblygiad ac i sicrhau bod y tir yn cael ei adfer i safon 

resymol amwynder pan fydd hyd oes disgwyliedig y chwarel yn gyflawn 

To minimise the duration or disturbance from the development and to ensure that the land is 

restored to a reasonable amenity standard when the anticipated lifespan of the quarry is complete 

 

2. Er budd mwynderau gweledol yr ardal ac i sicrhau bod y safle'n datblygu'n gywir 

In the interests of the visual amenities of the area and to secure the proper development of the site 

 

3. I alluogi’r Awdurdod Cynllunio Mwynau i reoli’r datblygiad a lleihau’r effaith ar fwynderau’r ardal 

To enable the Mineral Planning Authority to control the development and minimise the impact on 

the amenities of the area 

 

4. Er mwyn cynorthwyo'r Awdurdod Cynllunio Mwynau wrth fonitro cydymffurfiad gydag amodau. 

To assist the Mineral Planning Authority in monitoring compliance with conditions 

  

5. I alluogi’r Awdurdod Cynllunio Mwynau i reoli’r datblygiad a lleihau’r effaith ar fwynderau’r ardal 

To enable the Mineral Planning Authority to control the development and minimise the impact on 

the amenities of the area 

 

6. Er mwyn hwylusu cymryd stoc pridd a monitro adnoddau adfer 

To facilitate soil stock taking and monitoring of restoration resources 

 

7. Er mwyn hwylusu cymryd stoc pridd a monitro adnoddau adfer 

To facilitate soil stock taking and monitoring of restoration resources 

 

8. Er mwyn hwyluso cymryd stoc deunyddiau a monitro adnoddau adfer 

To facilitate materials stock taking and monitoring of restoration resources 

 

9. Er budd bioamrywiaeth yr ardal ac i ddiogelu cyfanrwydd Ardal Cadwraeth Arbennig Eryri 

In the interests of biodiversity of the area and to preserve the integrity of the Eryri Special Area of 

Conservation 

 

10. Er budd bioamrywiaeth yr ardal ac i sicrhau nad yw adar yn paru’n yn cael eu tarfu gan y datblygiad 

In the interests of biodiversity of the area and to ensure breeding birds are not disturbed by the 

development 

 

11. Er budd bioamrywiaeth yr ardal ac i sicrhau nad yw ymlusgiaid yn cael eu tarfu gan y datblygiad 

In the interests of biodiversity of the area and to ensure that reptiles are not disturbed by the 

development 

 

12. Er mwyn atal tramwyo ddiangen o bridd gan offer trwm a cherbydau 

To prevent unnecessary trafficking of soil by heavy equipment and vehicles 

 

13. Er budd mwynderau gweledol yr ardal ac i sicrhau bod y safle'n datblygu'n gywir 

In the interests of the visual amenities of the area and to secure the proper development of the site 
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14. Er budd diogelwch priffyrdd 

In the interests of highway safety 

 

15. Er budd diogelwch priffyrdd 

In the interests of highway safety 

16. I alluogi’r Awdurdod Cynllunio Mwynau i reoli’r datblygiad a lleihau’r effaith ar fwynderau’r ardal 

To enable the Mineral Planning Authority to control the development and minimise the impact on 

the amenities of the area 

 

17. Er budd mwynderau preswyl yr ardal 

In the interests of the residential amenities of the area 

 

18. Er budd mwynderau preswyl yr ardal 

In the interests of the residential amenities of the area 

 

19. Er budd mwynderau preswyl yr ardal 

In the interests of the residential amenities of the area 

 

20. Er budd mwynderau preswyl yr ardal 

In the interests of the residential amenities of the area 

 

21. Er budd mwynderau preswyl yr ardal 

In the interests of the residential amenities of the area 

 

22. Er budd mwynderau preswyl yr ardal 

In the interests of the residential amenities of the area 

 

23. Er budd mwynderau preswyl yr ardal 

In the interests of the residential amenities of the area 

 

24. To secure proper planning control of the site and in the interests of the amenity of the area 

I sicrhau rheolaeth cynllunio priodol o’r safle ac er budd mwynderau yr ardal 

 

25. In the interests of the amenity of the area and the highest possible environmental standards 

Er budd mwynderau yr ardal a’r safonau amgylcheddol uchaf posib 

 

26. I ddiogelu mwynderau trigolion lleol a strwythur adeiladau 

To protect the amenities of local residents and the structure of buildings 

 

27. Er budd diogelwch cyhoeddus. 

In the interests of public safety 

 

28. To secure proper planning control of the site and in the interests of the amenity of the area 

I sicrhau rheolaeth cynllunio priodol o’r safle ac er budd mwynderau yr ardal 

 

29. To secure proper planning control of the site and in the interests of the amenity of the area 

I sicrhau rheolaeth cynllunio priodol o’r safle ac er budd mwynderau yr ardal 

 

30. To secure proper planning control of the site and in the interests of the amenity of the area 

I sicrhau rheolaeth cynllunio priodol o’r safle ac er budd mwynderau yr ardal 

 

31. Er mwyn lleihau effeithiau’r ar gynifenoedd yn ystod y cyfnodau adeiladu a gweithredol y 

datblygiad ac i gynnal hydroleg y gors gyfagos 

In order to minimise the impacts on habitats during the constuctional and operational phases of 

development and to maintain the hydrology of the adjacent mire 
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32. Er mwyn lleihau effeithiau’r datblygiad ar gynifenoedd yn ystod y cyfnod gweithredol ac i gynnal 

hydroleg y gors gyfagos 

In order to minimise the impacts of the development on habitats during the operational phases and 

to maintain the hydrology of the adjacent mire 

 

33. Er budd cynnal hydroleg y gors gyfagos ac i ddiogelu cyfanrwydd Ardal Cadwraeth Arbennig Eryri 

In the interests of maintaining the hydrology of the adjacent mire and to preserve the integrity of the 

Eryri Special Area of Conservation 

 

34. I atal llygru cyrsiau dwr lleol. 

To prevent the pollution of local water courses 

 

35. I atal llygru cyrsiau dwr lleol. 

To prevent the pollution of local water courses 

 

36. Er budd bioamrywiaeth yr ardal ac i ddiogelu cyfanrwydd Ardal Cadwraeth Arbennig Eryri ac i atal 

llygru’r amgylchedd ddwr 

In the interests of biodiversity of the area and to preserve the integrity of the Eryri Special Area of 

Conservation and to prevent pollution of the water environment 

 

37. Er budd mwynderau preswyl yr ardal 

In the interests of the residential amenities of the area 

 

38. I sicrhau darpariaeth boddhaol ar gyfer cadw a chofnodi olion archeolegol  

To ensure the satisfactory preservation and recording of archaeological remains 

 

39. I sicrhau fod rhaglen briodol o liniaru archeolegol yn cael ei weithredu 

To ensure the implementation of an appropriate programme of archaeological mitigation 

 

40. I sicrhau fod rhaglen briodol o liniaru archeolegol yn cael ei weithredu 

To ensure the implementation of an appropriate programme of archaeological mitigation 

 

41. I sicrhau fod rhaglen briodol o liniaru archeolegol yn cael ei weithredu 

To ensure the implementation of an appropriate programme of archaeological mitigation 

 

42. Gofalu yr adferir y safle’n briodol er budd hybu bioamrywiaeth yr ardal 

To secure the proper restoration of the site in the interest of promoting the biodiversity of the area 

 

43. Er budd mwynderau gweledol yr ardal. 

In the interests of the visual amenity of the area 

 

44. Gofalu yr adferir y safle’n briodol er budd hybu bioamrywiaeth yr ardal 

To secure the proper restoration of the site in the interest of promoting the biodiversity of the area 

 

45. Er budd mwynderau gweledol yr ardal. 

In the interests of the visual amenity of the area 

 

46. Gofalu yr adferir y safle’n briodol a chofnodi’n briodol y nodweddion o ddiddordeb archeolegol 

To secure the proper restoration of the site and the proper recording or preservation of features of 

archaeological interest 

 

47. Er budd mwynderau yr ardal 

      In the interests of the amenity of the area 

 

48. Er budd mwyhad bioamrywiaeth ac i sicrhau rheolaeth effeithiol rhostir is-fynyddig 

In the interests of biodiversity enhancement and to secure the effective managementof a sub-montane 

heath 
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49. Er budd mwynderau hamddenol a hyrwyddo mynediad y cyhoedd 

     In the interests of recreational amenity and promoting public access 

 

50. Er budd diogelu rhwydwaith hawliau tramwy lleol 

 In the interests of protecting the local rights of way infrastructure 

 

51. Er budd mwynderau gweledol yr ardal ac i sicrhau bod y safle'n datblygu'n gywir 

In the interests of the visual amenities of the area and to secure the proper development of the site 

 

Wrth ystyried y cais yma roedd yr Awdurdod Cynllunio Mwynau o'r farn bod y polisiau a rhestrir isod 

yn berthnasol:  

 Polisiau ac egwyddorion cyffredinol Nodyn Cyngor Technegol (TAN 5), (TAN 11), (TAN 15),   

      (TAN 18), (TAN 23) Llywodraeth Cymru, 

 Polisiau ac egwyddorion cyffredinol Nodyn Cyngor Technegol Mwynau (Cymru) 1:  

      Agregau 2004, Llywodraeth Cymru, 

 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015- Llywodraeth Cymru 

 Polisi Cynllunio Cymru Rhifyn 9 Tachwedd 2016 - Llywodraeth Cymru, 

 Rheoliadau Gwarchod Cynifenoedd a Rhywogaethau 2010,  

 Canllawiau Cynllunio Mwynau Nodyn 14: (Adolygiad o Hen Ganiatadau Mwynau), 

 CCA Gwynedd Canllawiau Dylunio a Thirlunio Gwynedd 2004, 

 CCA Gwynedd Cymeriad y Tirlwedd 2009, 

 CCA Gwynedd Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 2009, 

 Polisiau strategol 1, 2, 3, 7, 16 a Polisiau A1, A2, A3, B7, B8, B10, B12, B14, B15, B16, B17, B18, B23, 

B27, B32, B33, B34, C9, C10, C12, C14, C15, C17, CH22, CH33, CH36 & D4Cynllun Datblygu Unedol 

Gwynedd 2001 – 2016. 
 

The Mineral Planning Authority is of the opinion that the policies listed below were relevant in the 

consideration of this application:  

 Policies and general principles Technical Advice Notes (TAN 5), (TAN 11), (TAN 15),  

     (TAN 18),(TAN 23),  Welsh Government, 

 Policies and general principles Minerals Technical Advice Note (Wales) 1: Aggregates  

     2004 Welsh Government, 

 Well-being of Future Generations Act (Wales) 2015 – Welsh Government 

 Planning Policy Wales Edition 9 November 2016, Welsh Government, 

 Protection of Habitats and Species Regulations 2010, 

 Minerals Planning Guidance Note: 14 (Review of Old Minerals Permissions) 

 Gwynedd SPG Design and Landscaping Guidelines 2004, 

 Gwynedd SPG Landscape Character 2009, 

 Gwynedd SPG Planning and the Welsh Language 2009, 

 Strategic Policy 1, 2, 3, 7, 16 and Policies A1, A2, A3, B7, B8, B10, B12, B14, B15, B16, B17, B18, B23, 

B27, B32, B33, B34, C9, C10, C12, C14, C15, C17, CH22, CH33, CH36 & D4 of The Gwynedd Unitary 

Development Plan 2001 – 2016. 
 

Nodyn i’r Ymgeisydd / Note to Applicant 

 Mae’r cais yma wedi’i asesu’n unol â’r saith nôd llesiant o’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015 

This application has been assessed in accordance with the seven sustainability goals of the Well-

being of Future Generations Act (Wales) 2015 
 

 ATODIAD 1 – Cynllun ar gyfer rheoli a monitro allyriadau llwch (Amod 23) 

APPENDIX 1 – Scheme for the control and monitoring of dust emissions 

 

 ATODIAD 2 – Ardal Gwaith Prosesu a Thir Mwyngloddio Cynorthwyol (Amod 45) 

APPENDIX 2 – Processing Plant Area and Ancillary Mining Land (Condition 45) 
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APPENDIX 1 
 

Condition 20 of PP C12/0874/16/MW – The control and monitoring of dust emissions 
 

Condition 20 i “Details of design and location of meteorological monitoring station” 

  Metrological Monitoring Station 

The design and use of the station is demonstrated by the detailed information 

attached as: 

Appendix 1 Airborne Particulate Monitor 

Appendix 2 Operating instructions 

Location 

A meteorological monitoring station, measuring wind speed, direction and 
rainfall, will be installed at the location as shown on Drawing attached. 
 

Condition 20 ii  “Dust deposition survey undertaken upon the written request of the 

Mineral Planning Authority for a minimum period of 6 months to measure the 

dust deposition rate at agreed locations”. 

Following installation and commissioning of the Con 20 i equipment the 

Mineral Planning Authority will be informed whereupon both the period and 

individual locations will be agreed and implemented. 

Condition 20 iii “Air quality monitoring regime, including meteorological recording, to 

be agreed in writing with the Mineral Planning Authority and implemented in 

accordance with UK National Air Quality criteria for particulates to identify any 

need for improvements or further control. 

   

 The objective of the regime is to allow the quarry management 
and the regulator to assess the effectiveness of control measures and 
to allow necessary action to be taken if the dust mitigation practices or 
the management system on site does not perform adequately. 

 
 The person nominated for the implementation of the air quality 

monitoring regime at Penrhyn Quarry is the HSE&Q Manager, 
his/her deputy or any other person nominated by Welsh Slate Limited. 

 
 The monitoring of PM10 and deposited dust levels will be undertaken 

using an Osiris Particulate Monitor and a dry foam Frisbee dust deposit 
gauge, or any other similar equipment, subject to agreement with the 
Mineral Planning Authority (MPA) the Frisbee unit will be located at 34 
Tan y Bwlch as shown on Drawing attached. 

 
 The bottles on the dust deposit gauges will be changed at the 

beginning of each month, or as close to it as is reasonably practicable 
and the collected liquid and material will be separated by filtration, with 

the collected solid material reported as mg/m2/day. 
 
 The monitoring of PM10 will occur for a period of one year and 

deposited dust levels for a period of six months, after which time the 
MPA and Welsh Slate Limited will review the monitoring results, 
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Condition 20 of PP C12/0874/16/MW – The control and monitoring of dust emissions 
frequency and/or procedure. 

 
 If the results of the PM10 monitoring exceed a 24 hour mean of 40 ug 

m-3 or deposited dust monitoring exceeds 200 mg/m2/day a review of 
site activities shall be undertaken to identify if they are the cause of the 
dusty activity. 

 
 Procedures to be adopted if site activity is considered to be the cause of 

excessive dust levels may include some of the following:- 

 
  Cessation of the dusty activity 

  Relocation of the activity within the site 

  Water sprays to dampen material being handled 

  Minimise unnecessary handling of material 
 
 The results of any dust monitoring will be forwarded to the MPA on 

request. 
 

  Daily logs of observations will be kept and maintained. 

Condition 20 iv “Environmental log of dust complaints to be made available to the 

Mineral Planning Authority upon request”. 

  This log will include: 

 The recording and investigation of all incidents in order to determine the 

contributory and root cause/s of such incidents 

 The ongoing consultation with the complainant in order to keep them 

aware of all stages of the investigation 

 On receipt of a complaint the Mineral Planning Authority will inform the 

Company where upon an investigation will be undertaken 

 On completion the findings will be reported to the Management Team 

for review and discussion 

 Such incidents will be reported at the Local Liaison Group Meeting 

 All operatives will receive instructions to the effect that it is the duty of all 

staff not only any dedicated person to act in a compliant and proper 

manner 

 The Environmental Management System is compliant with ISO 

14001:2004 and is independently audited by the British Standards 

Institute on a six monthly basis in order to confirm compliance 

 To establish a link involving the Company the Authority and 

Complainant with individual nominated persons being the recognised 

contact points in order to implement any remediation measure that may 

be considered necessary 

 The Environmental log will be reviewed in order to determine the 

effectiveness of controls 
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Condition 20 of PP C12/0874/16/MW – The control and monitoring of dust emissions 
Condition 20 v “Measures for the suppression of dust caused by the moving and 

storage of soil, overburden, stone and other materials within the site”. 

 The following measures will be implemented: 

 On site speed limits will be implemented through signage and 

instructions given during the induction process, which includes all 

contactors operations and machinery.  Any infringements will entail 

disciplinary action. 

 The Quarry Manager or the appointed deputy during the day will assess 

conditions on an ongoing basis, making use of the meteorological 

station prior to any adverse change in the weather particularly wind 

speed, dry conditions when water bowser will be mobilised without 

delay. 

 Provision to be made for additional bowsers should conditions require 

increased suppression measures. 

 Dedicated water bowser on site at all times capable of dowsing water 

throughout the total site. 

 A dedicated and competent person will assess conditions prior to the 

commencement of operations and if necessary issue specific 

instructions to the operator of the bowser 

 All vehicles to be included in the planned preventative maintenance 

scheme so ensuring that they are available and fit for purpose. 

 All vehicles will be subjected to a pre-start check in order to determine 

that it is fit for purpose. 

 Operations designed in order that traffic movement is minimised within 

the total site in order to minimise the risk of windblown dust leaving the 

site perimeter. 

 Should the prevailing weather be such that the dust control measures 

are unable to control dust emissions then operations will either be re-

located or ceased until such time as events are brought under control 

and/or additional water bowsers are employed. 

Condition 20 vi “The fitting of drilling rigs with efficient dust control measures”. 

  The following dust control measures will be employed 

 All machinery will be assessed as fit for purpose including the 

incorporation of an efficient dust collection system as a standard fitment. 

 The vehicle / equipment will be subject to a pre-start check in order to 

determine that it is working effectively 

 The dust control measures form part of the planned preventative 

maintenance scheme in order to ensure that they are working efficiently 

in order to prevent dust arisings. 

 In the event that the dust control measures fail then the machine will be 

shut down until a competent person has repaired and issued 

confirmation that all is in order 

 Daily logs kept and maintained of drilling rig utilisation and use. 
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Condition 20 of PP C12/0874/16/MW – The control and monitoring of dust emissions 
Condition 20 vii “Dust suppression on haul roads, including speed limits”. 

 The comprehensive dust suppression measures employed are included 

in the response to Condition 20 v above  

 Daily records are kept and maintained as follows:- 

o Bowser operations 

o Additional bowser operations 

o Prevailing weather conditions 

o Periodic site inspections 
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Rhif:    3 

 

Cais Rhif: C16/1269/41/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

24/11/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanystumdwy 

Ward: Llanystumdwy 

 

Bwriad: Cais i estynnu adeilad presennol er mwyn darparu lle 

storio  

  

Lleoliad: Unit 1-2, Parc Amaeth, Llanystumdwy, Criccieth, 

LL52 0LJ 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

 

CANIATÁU GYDAG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae hwn yn gais llawn ar gyfer codi estyniad ar ochr orllewinol uned gynhyrchu 

bresennol (cynllun diwygiedig i'r un a ganiatawyd yn flaenorol - C14/0812/41/AM). 

Diben yr estyniad newydd fyddai sicrhau gofod ychwanegol ar gyfer gwasanaeth 

paratoi cigoedd ffres Bwydlyn, sy’n rhan o gwmni Harlech Frozen Foods Cyf. Bydd 

gwaith cynhyrchu’n parhau yn yr adeilad gwreiddiol tra bydd yr estyniad yn cynnig 

gofod ychwanegol ar gyfer prosesu ynghyd a gofod storio a chyfleusterau cefnogol. 

 

1.2 Fe fyddai’r estyniad yn creu 995m
2
 ychwanegol o arwynebedd llawr drwy ymestyn yr 

adeilad presennol 22m i gyfeiriad y gorllewin gan gadw at ddefnyddiau tebyg i’r 

adeilad gwreiddiol gyda tho crib (lethr bas) a waliau o gladin proffil. Fe fyddai’r 

estyniad dau fetr yn is na’r adeilad gwreiddiol ond fe fyddai ei arwynebedd yn fwy 

na’r gwreiddiol o 470m2 gan olygu bydd arwynebedd llawr yr uned mwy neu lai'n 

treblu. 

 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

 

 2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

POLISI STRATEGOL 16 – CYFLOGAETH 

Caniateir datblygiadau fydd yn cryfhau economïau lleol os nad ydynt yn niweidio’r 

amgylchedd, diwylliant neu fwynderau. 

 

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.  
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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 D2 - SAFLEOEDD DIWYDIANNOL 

Diogelu tir ac unedau ar Safleoedd Diwydiannol ar gyfer defnyddiau Dosbarth B1, B2 a B8. 

Caniatáu datblygiadau nad ydynt yn ddefnyddiau B1, B2 a B8 os yn gyfleusterau busnes 

atodol ar raddfa fach; darparu cyfleusterau rheoli gwastraff neu ddefnyddiau ‘sui generis’ 

eraill gyda nodweddion tebyg weithgaredd Dosbarth B1 a B2; neu, dim yn arwain at brinder 

tir unedau ar gyfer defnydd B1, B2 a B8. 

 

POLISI D8 - EHANGU MENTRAU PRESENNOL 

Caniatáu cynigion i ehangu/ymestyn/dwysau mentrau diwydiannol a busnesau presennol neu 

fentrau eraill os gellir cydymffurfio gyda meini prawf penodol yn ymwneud gydag 

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

berthynas a’r gwaith presennol.   

 

 

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

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

o bryd ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 

 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru – (Argraffiad 9, Tachwedd 2016)  

 

7.3.2 : Dylid cefnogi cynlluniau ehangu busnesau sydd wedi’u lleoli mewn ardal wledig 

agored cyn belled nad ydynt yn cael effaith annerbyniol ar yr amwynder lleol. 

 

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio (2009)  

 

Nodyn Cyngor Technegol 23 Datblygu Economaidd (2014) 

 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C14/0812/41/AM - Caniatâd amlinellol am estyniad a newidiadau i adeilad 

diwydiannol : Caniatawyd 06/11/14 

 

3.2 C08D/0026/41/R3 - Creu compownd storio – Caniatawyd : 18/02/08 

 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Cefnogi 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad 
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Dŵr Cymru: Sylwadau 

Angen amod ynghylch draenio dŵr 

Nodiadau safonol ynghylch cysylltu â'r garthffos gyhoeddus 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: Heb eu derbyn 

 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Mae'r cyfnod hysbysebu wedi dod i ben a ni 

dderbyniwyd unrhyw ymateb gan y cyhoedd i'r cynnig. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae’r safle wedi ei glustnodi yn y CDU fel Safle Diwydiannol sy’n gyfyngedig i 

fusnesau bwyd. Mae’r datblygiad arfaethedig felly’n cyd-fynd a Pholisi D2 ac yn 

gwbl dderbyniol mewn egwyddor. 

 

5.2 Mae Polisi D8 y CDU hefyd yn ystyriaeth bwysig yn yr achos hwn ac yn ymwneud 

gydag ehangu mentrau presennol. Yng nghyd-destun y cais hwn fe ystyrir meini 

prawf polisi D8 yn eu tro: 

 

1. Nid oes unrhyw dystiolaeth wedi dod i law i awgrymu bod y defnydd presennol 

yn achosi difrod arwyddocaol i’r ardal o amgylch. 

 

2. Mae safle’r datblygiad arfaethedig wedi ei leoli o fewn ffin y safle presennol 

sydd wedi ei ddynodi gan y CDU fel Safle Cyflogaeth i’w Warchod. 

 

3. Byddai’r datblygiad yn ategol i’r fenter bresennol. 

 

4. Ystyrir y byddai’r datblygiad yn dderbyniol o safbwynt ei effeithiau ar 

fwynderau, yr amgylchedd a ffyrdd (gweler isod). 

 

5. Ystyrir bod tirlunio effeithiol eisoes mewn lle i sgrinio’r datblygiad. 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.3 Fe fyddai’r estyniad a gynigir o faint, dyluniad a defnyddiau cyffelyb i’r adeilad 

presennol y bydd yn gysylltiedig ag o.  

 

5.4 Gan fod y datblygiad ar safle diwydiannol presennol ni ystyrir y byddai’n edrych 

allan o le ac fe ystyrir y byddai edrychiad y datblygiad yn dderbyniol ac yn 

cydymffurfio gyda gofynion Polisïau B22 & B24 o’r CDU. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.5 O ystyried bod y datblygiad arfaethedig ar safle diwydiannol dynodedig, fe ellid 

disgwyl bod peth sŵn yn cael ei greu o’r busnesau sydd wedi eu lleoli yno ac na 

fyddai effeithiau o’r fath yn annisgwyl o’u bod o fewn rheswm. O safbwynt 

mwynderau gweledol, ni fyddai fawr ddim newid yng nghymeriad y safle o’r tu allan. 

Am y rhesymau hyn fe fyddai’r datblygiad yn gydnaws gyda Pholisi B23 o’r CDU. 
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Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.6 Fe ystyrir bod darpariaeth barcio ddigonol mewn lle ar gyfer y twf disgwyliedig 

mewn defnydd.   Mae’r datblygiad felly’n cydymffurfio a Pholisi CH33 o’r CDU. 

   

Yr economi 

 

5.7 Mae Harlech Food Services Ltd yn rhan bwysig o economi’r ardal wledig o’i 

hamgylch sy’n creu cyfleoedd cyflogaeth uniongyrchol. Byddai’r datblygiad 

arfaethedig yn gwella effeithlonrwydd dulliau gweithredu’r cwmni ac yn caniatáu 

iddo ehangu a thrwy hynny helpu cynaladwyedd economaidd y busnes. Fe feddai hyn 

yn cydweddu gydag amcanion Polisi Strategol 16 y CDU. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Er gwaethaf i hwn fod yn ddatblygiad cymharol fawr, mae yn ddatblygiad sy’n gwbl 

addas ar gyfer ei leoliad ac yn cyfrannu tuag at gynaladwyedd economaidd y busnes 

gan olygu bod hwn yn ddatblygiad sydd yn dderbyniol o safbwynt polisïau perthnasol 

y CDU. 

 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu’r cais yn ddarostyngedig i amodau’n ymwneud â 

 

1. Amser 5 mlynedd. 

2. Yn unol â’r cynlluniau  

3. Lliw allanol i'w gytuno. 

4. Amod Dŵr Cymru 
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Rhif:    4 

 

Cais Rhif: C16/1332/38/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

19/10/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanbedrog 

Ward: Llanbedrog 

 

Bwriad: Dymchwel tŷ presennol a chodi tŷ newydd yn ei le 

  

Lleoliad: Wanganui, ger Pennant, Llanbedrog, Pwllheli, 

LL537NU 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATÁU GYDAG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r bwriad ar gyfer dymchwel tŷ presennol ac adeiladu tŷ annedd newydd yn ei le 

ynghyd a gwaith cysylltiol i hynny.  Byddai’r tŷ arfaethedig yn un deulawr ac wedi ei 

leoli ar safle’r tŷ presennol.  Mae’r eiddo presennol ar y safle mewn cyflwr gwael ar 

hyn o bryd.  Byddai’r tŷ yn un dwy ystafell wely.  Byddai’r eiddo ar ffurf eithaf 

sgwarog o ran edrychiad.  Bwriedir gorffen y waliau allanol mewn byrddau pren a 

byddai’r to un un eithaf fflat ond gyda pheth goleddf iddo. Bwriedir cael 2 lecyn 

parcio o fewn cwrtil yr eiddo. 

 

1.2 Gorwedd y safle o fewn ffin ddatblygu Llanbedrog.  Mae’r safle wedi ei leoli o fewn 

yr Ardal Gwarchod y Dirwedd a Thirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llyn 

ac Ynys Enlli. Ceir mynediad i’r safle ar hyd ffordd breifat oddi ar y ffordd ddosbarth 

2 gerllaw’r safle. Mae llwybr cyhoeddus yn rhedeg gerllaw’r safle.  Ceir tai annedd 

gerllaw. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

POLISI B10 - DIOGELU A CHYFOETHOGI ARDALOEDD GWARCHOD Y 

DIRWEDD - Yn diogelu a chyfoethogi Ardaloedd Gwarchod y Tirlun drwy sicrhau 

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

niwed arwyddocaol i nodweddion cydnabyddedig. 

 

POLISI 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 leol. 

 

POLISI B23 MWYNDERAU Diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol drwy sicrhau 

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

nodweddion cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol. 
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POLISI B25 DEUNYDDIAU ADEILADU Gwarchod cymeriad gweledol trwy 

sicrhau fod yn rhaid i ddeunyddiau adeiladu fod o safon uchel sy’n gweddu i 

gymeriad ac edrychiad yr ardal leol. 

 

POLISI C1 LLEOLI DATBLYGIAD NEWYDD Tir o fewn ffiniau datblygu trefi a 

phentrefi a ffurf ddatblygedig pentrefi gwledig fydd y prif ffocws ar gyfer 

datblygiadau newydd. Gwrthodir adeiladau, adeiladweithiau a chyfleusterau atodol 

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

arall yn y Cynllun. 

 

POLISI CH4 TAI NEWYDD AR SAFLEOEDD SYDD HEB EU DYNODI O 

FEWN FFINIAU DATBLYGU CANOLFANNAU LLEOL A PHENTREFI Caniatáu 

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

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

sicrhau elfen fforddiadwy o fewn y datblygiad. 

 

POLISI CH22 RHWYDWAITH BEICIO, LLWYBRAU A HAWLIAU TRAMWY 

Gwarchodir pob rhan o’r rhwydwaith beicio, llwybrau a hawliau tramwy trwy annog 

cynigion fydd yn eu hymgorffori yn foddhaol o fewn y datblygiad a thrwy wahardd 

cynlluniau i ymestyn y rhwydwaith beicio, llwybrau a hawliau tramwy. Os na fydd 

hyn yn bosib bydd yn rhaid gwneud darpariaeth briodol i wyro’r llwybr neu i 

ddarparu llwybr newydd boddhaol. 

 

POLISI CH33 DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD Caniateir cynigion 

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

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

 

POLISI CH36 CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT Gwrthodir cynigion am 

ddatblygiadau newydd, ehangu datblygiadau presennol neu newid defnydd os na 

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

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

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

 

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

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

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

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 9, Tachwedd 2016) 

 Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio  

 Nodyn Cyngor Technegol 18: Trafnidiaeth  

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Nid oes hanes cynllunio perthnasol i safle’r cais. 

 

3.2 Rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer adeiladu tŷ newydd ar safle adeilad allanol 

presennol (C16/1347/38/LL) ar 13 Rhagfyr 2016.  Roedd safle’r cais hwnnw yn 

ffinio gyda safle’r cais dan sylw. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Heb eu derbyn. 
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Uned Drafnidiaeth: Dim argymhelliad gan na thybir y byddai’r bwriad yn amharu 

ar unrhyw ffordd neu ffordd arfaethedig. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Argymell i’r Cyngor sgrinio’r cais er gweld os yw’n debygol 

fod ystlumod yn bresennol.   

 

Angen cymryd gofal i osgoi llygredd o’r nant gerllaw’r safle 

yn ystod y gwaith.  Cyfeirio at ddulliau atal llygredd safonol 

gerllaw cwrs dŵr a bod y rhain ar gael ar safle SEPA. 

 

Nodi fod y safle oddi fewn i’r dirwedd o ddiddordeb 

hanesyddol eithriadol Llyn ac Ynys Enlli. 

 

Dŵr Cymru: Cynnig amod safonol am ddŵr wyneb a dŵr ffo. 

 

Uned Llwybrau: Y datblygiad yn ymylu ar lwybr cyhoeddus rhif 12 

Llanbedrog.  Angen diogelu’r llwybr a sicrhau bod mynediad 

yn cael ei warchod yn ystod ac ar ôl y datblygiad. 

 

Uned Bioamrywiaeth: Mae’r tŷ i’w ddymchwel yn anaddas i ystlumod gan nad oes 

to arno ac mae’r waliau o ryw fath o blaster neu asbestos.  

Mae siediau eraill ar y safle o bren ac asbestos neu sinc sydd 

hefyd yn anaddas i ystlumod.  Mae coed ar y safle ond o 

safon isel iawn.  Mae bwriad i gadw’r un goeden ffawydd ar 

y safle.  Nid oes gen i bryderon coed na bioamrywiaeth am y 

cynllun. 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben a derbyniwyd 3 

gwrthwynebiad i’r bwriad ar sail: 

 Gorddatblygiad 

 Pryderon am drafnidiaeth ychwanegol yn defnyddio’r 

ffordd i’r safle sydd gyda mynediad iddi gyferbyn ar 

ysgol. 

 Pryder y byddai llecyn parcio yn achosi trafferthion o 

ran cael lle troi i eiddo presennol. 

 Effaith ar olygon agored ar draws yr ardal goediog 

gerllaw. 

 Effeithio ar eiddo o ran mwynderau, preifatrwydd a 

golygon.  

 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 
5.1 Mae’r bwriad wedi ei gyflwyno fel cais i ddymchwel tŷ presennol a chodi tŷ newydd.  

Fodd bynnag nid oes polisi penodol o ran dymchwel a chodi tŷ newydd o fewn ffiniau 

datblygu yn CDUG.  Yn hytrach mae bwriad o’r fath yn cael ei asesu o dan y polisïau 

tai perthnasol ar gyfer tai o fewn ffiniau datblygu.  Mae’r bwriad yn ymwneud gydag 

adeiladu un tŷ deulawr ar safle oddi fewn ffin ddatblygu Llanbedrog ac mae tai 

preswyl wedi eu lleoli oddi amgylch.  Nid yw’r safle wedi’i glustnodi ar gyfer 

unrhyw ddefnydd penodol nac fel tir agored i’w warchod. O agwedd polisïau tai 

mae’r safle’n disgyn o fewn diffiniad tir mewnlenwi ac mae polisïau C1 a CH4 yn 

berthnasol i’r cais hwn. 

Tud. 122



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 16/01/2017 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 
 

5.2 Mae Polisi C1 yn datgan mai ‘o fewn ffiniau datblygu trefi a Phentrefi...y bydd prif 

ffocws ar gyfer datblygiadau newydd.’ 

   

5.3 Mae Polisi CH4 yn berthnasol ac yn datgan mewn egwyddor y caniateir cynigion i 

adeiladu tai newydd ar safleoedd sydd heb eu dynodi ac sydd o fewn ffiniau datblygu 

pentrefi os gellir cydymffurfio â holl bolisïau perthnasol y Cynllun a’r 3 maen prawf 

sy’n ffurfio rhan o’r Polisi. Mae maen prawf 1 yn ymwneud gyda chael cyfran o bob 

uned sydd ar y safle yn rhai fforddiadwy oni bai na fyddai’n briodol darparu tai 

fforddiadwy ar y safle. O safbwynt y polisi hwn ni ystyrir y byddai yn rhesymol 

gofyn am i’r tŷ yma fod yn dŷ fforddiadwy o ystyried fod yna dŷ ar y safle ar hyn o 

bryd.  Mae’r ail a thrydydd maen prawf yn ymwneud gyda threfniadau darparu tai 

fforddiadwy ac am y rhesymau a nodwyd eisoes ni ystyrir fod y rhain yn berthnasol. 

Ar sail yr uchod fe ystyrir felly fod y cais yn unol ag egwyddorion polisïau C1 a CH4 

CDUG. 

 

Mwynderau gweledol 

5.4 Mae polisïau B22 a B25 CDUG yn berthnasol i’r cais hwn ac yn ymwneud gyda: 

dyluniad, gorffeniadau, edrychiadau a mwynderau gweledol. Yn bresennol mae’r 

safle yn cynnwys tŷ a chytiau.  Mae dyluniad yr eiddo arfaethedig yn un cyfoes a 

chydnabyddir y gall fod yna wahaniaeth barn am ddyluniad cyfoes.  Mae’r 

gwahaniaeth barn yma am ddyluniad cyfoes yn fater gwrthrychol. Nodir bod cyfeiriad 

i ddyluniad ym mharagraff 9.3.1 o Bolisi Cynllunio Cymru, sydd yn datgan y “dylai 

datblygiadau tai newydd gael eu hintegreiddio a’u cysylltu’n dda a’r patrwm 

presennol o aneddiadau”.  Ystyrir byddai’r dyluniad yn cynnig tŷ modern wedi’i leoli 

ar safle sydd o fewn y ffin ddatblygu ac sydd yn dderbyniol ar gyfer ei ddatblygu. 

Mae’r safle  o fewn ardal a nodweddir gan dai gymharol draddodiadol.  Ystyrir bod 

angen dylunio unrhyw ddatblygiad newydd mewn modd cydnaws na fydd yn tynnu 

oddi ar gymeriad presennol yr ardal.  Byddai’r bwriad o ddyluniad cyfoes a byddai’r 

waliau allanol yn cael eu gorffen gyda byrddau pren.  Ystyrir fod gorffeniad byrddau 

pren wedi dod yn fwy poblogaidd yn y blynyddoedd diwethaf ac ni ystyrir y byddai 

gorffeniad waliau allanol yn y deunydd yma allan o le.  Ystyrir fod y bwriad yn 

cynnig tŷ o faint, graddfa a ffurf fyddai ar y cyfan yn cyd-fynd â chyd-destun y safle.  

Ystyrir hefyd fod y safle yn ddigonol o faint ar gyfer un tŷ ac na fyddai’n achosi gor-

ddatblygiad o’r safle.  Ystyrir felly fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt Polisi B22 

a B25 CDUG. 

 

5.5 Gorwedd y safle o fewn ffin Ardal Gwarchod y Dirwedd.  Fodd bynnag er i’r safle 

fod o fewn yr Ardal Gwarchod y Dirwedd mae hefyd yn safle mewnlenwi o fewn ffin 

datblygu pentref Llanbedrog ac wedi’i amgylchynu gan ddatblygiadau preswyl eraill.  

Fel y cydnabyddir uchod, mae llawer o’r tai presennol yn rhai cymharol 

draddodiadol.   Mae’r dyluniad hwn, er yn fodern, o raddfa a deunyddiau a fyddai’n 

gweddu i’r safle.  Ni ystyrir y byddai’r bwriad yn weladwy o olygfeydd eang ac 

ystyrir y byddai’r bwriad ar y cyfan wedi ei gyfyngu i’r ardal leol yn union gerllaw 

a’r llwybr cyhoeddus sydd yn rhedeg gerllaw’r safle.  Er wedi ei leoli o fewn yr Ardal 

Gwarchod y Dirwedd nid yw hynny yn golygu na ellir cael dyluniad modern a 

chyfoes.  Ystyrir felly fod y bwriad yn addas i’w leoliad a’i gyd-destun ac na fyddai’n 

cael effaith andwyol ar yr Ardal Gwarchod y Dirwedd.  Hefyd oherwydd y lleoliad yn 

erbyn cefndir adeiledig Llanbedrog ni ystyrir y byddai’r bwriad yn amharu’n 

sylweddol ar olygfeydd i mewn ac allan o’r Ardal Gwarchod y Dirwedd.  O ystyried 

yr uchod ni chredir y byddai’r datblygiad hwn yn cael effaith niweidiol ar yr Ardal 

Gwarchod y Dirwedd a'i fod yn dderbyniol o safbwynt Polisi B10 CDUG. 
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5.6 Lleolir y safle o fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llyn ac Enlli.  

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

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

byddent yn cael effaith fwy nag effaith leol arnynt.  Ni ystyrir fod y bwriad ar raddfa 

fawr ac ni fyddai’n cael effaith fwy nag effaith leol ac felly ni fyddai’n cael effaith 

ehangach ar y dirwedd hanesyddol.  Felly, ni ystyrir fod y bwriad yn groes i Bolisi 

B12 CDUG. 

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

 

5.7 Mae Polisi B23 yn gofyn ystyried effaith y bwriad ar fwynderau preswyl cyfagos. 

Mae’r eiddo arfaethedig wedi ei ddylunio yn y fath fodd fel mai yn yr edrychiad 

deheuol mae’r mwyafrif o’r ffenestri.  Mae’r edrychiad yma wedi ei wneud fyny yn 

bennaf o wydr ond ni fydd y ffenestri yma yn amharu tai presennol o amgylch y safle.  

Ar yr ochrau eraill ceir ambell i ffenestr fechan.  Fodd bynnag, oherwydd eu lleoliad, 

eu maint a’r ffaith fod gwrychoedd ar y ffin ni ystyrir y byddai’r ffenestri yma yn 

achosi niwed arwyddocaol o ran preifatrwydd a gor-edrych i’r tai cyfagos.  Ni ystyrir 

ychwaith y byddai’r bwriad yn achosi niwed arwyddocaol o ran sŵn traffig ac fel yr 

eglurwyd eisoes ni ystyrir fod y bwriad yn golygu gorddatblygiad o’r safle.  Ystyrir 

fod y bwriad yn dderbyniol o agwedd Polisi B23 gan na ystyrir y byddai’n achosi 

niwed arwyddocaol i fwynderau’r gymdogaeth leol.   

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.8 Bwriedir cael mynediad i’r safle ar hyd ffordd breifat oddi ar y ffordd ddosbarth 2 

sy’n rhedeg trwy Lanbedrog.  Mae’r ffordd breifat yma yn gwasanaethu nifer o dai 

eraill.  Dengys y cais fwriad i gael 2 lecyn parcio o fewn safle’r cais.  Nid yw’r Uned 

Drafnidiaeth yn gwrthwynebu’r bwriad ar sail diogelwch ffyrdd.  Ystyrir fod y bwriad 

yn darparu digon o lefydd parcio ar gyfer y bwriad ynghyd a bod lle troi addas.  

Hefyd, er bod y fynedfa i’r ffordd sy’n arwain i’r safle gyferbyn a’r ysgol, yn unol 

gyda sylwadau’r Uned Drafnidiaeth ni ystyrir y byddai’r bwriad yn achosi pryderon o 

ran diogelwch ffyrdd.  Ystyrir y bwriad yn dderbyniol o safbwynt Polisïau CH33 a 

CH36 CDUG. 

 

5.9 Fel rhan o gais C16/1347/38/LL, ar dir cyfochrog i’r safle, derbyniwyd cynllun rhif 

P059_m1_04a.  Derbyniwyd y cynllun yma ar y cais hwnnw er mwyn rhoddi rhagor o 

eglurhad o safbwynt lle parcio a throi ar gyfer y cais hwnnw yn dilyn sylwadau a 

dderbyniwyd ar y cais hwnnw gan yr Uned Drafnidiaeth.  Mae copi o’r cynllun 

hwnnw wedi ei gynnwys gyda’r cynlluniau ar gyfer y cais er eglurhad.  Roedd y 

cynllun hwnnw nid yn unig yn nodi llefydd parcio a throi ar gyfer cais 

C16/1347/38/LL ond hefyd wedi dangos lleoliad lle parcio a throi ar gyfer y cais 

presennol a hefyd ar gyfer eiddo presennol Pennant sydd wedi ei leoli gerllaw’r safle.  

Mae pryder un o’r gwrthwynebwyr yn deillio o’r ffaith fod lle parcio (rhif 1 ar y 

cynllun) wedi ei ddangos gerllaw gardd Pennant.  Mae’r lle parcio hwnnw wedi ei 

leoli ar dir cyhoeddus ac wedi ei ddynodi fel lle gellir cael lle parcio ychwanegol pe 

byddai angen yn achlysurol.  Nid yw’r lle parcio yma wedi ei ddangos fel y byddai’n 

uniongyrchol gysylltiedig gyda naill ai’r cais dan sylw na’r cais a ganiatawyd yn 

ddiweddar ar y safle neillog.  Byddai dau lecyn parcio ar gyfer y cais presennol (rhif 5 

ar gynllun P059_m1_04a) a dau lecyn parcio ar gyfer cais C16/1347/38/LL (rhifau 3 

a 4 ar gynllun P059_m1_04a) ynghyd a lle troi wedi ei gynnwys o fewn tir ym 

mherchnogaeth yr ymgeisydd.  Ni fyddai’n bosibl rheoli'r llecyn parcio sydd wedi ei 

ddangos fel rhif 1 ar y cynllun gan fod hwn wedi ei leoli ar dir cyhoeddus y tu allan i 

berchnogaeth yr ymgeisydd.  Ni chyflwynwyd y cynllun dan sylw ar gyfer y cais 

presennol gan nad oedd pryderon i’r bwriad gan yr Uned Drafnidiaeth i’r cais yma ac 
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felly nid oedd angen rhagor o wybodaeth am y llefydd parcio a throi.  Fodd bynnag 

mae’r gwrthwynebydd wedi gwrthwynebu i’r ddau gais ar sail y pryderon o ran ei le 

troi ef yn sgil llecyn parcio rhif 1 ar gynllun P059_m1_04a.  Cafodd cais 

C16/1347/38/LL fodd bynnag ei chaniatáu gan nad oedd 3 gwrthwynebiad wedi ei 

dderbyn i’r bwriad hwnnw ond yn sgil derbyn y gwrthwynebiad yma roedd 3 

gwrthwynebiad ar gyfer y cais presennol ac felly angen ei chyflwyno i Bwyllgor am 

benderfyniad.  Ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol, fel yr eglurwyd uchod, o safbwynt 

diogelwch ffyrdd a bod llefydd parcio a throi digonol wedi eu dangos i wasanaethu’r 

bwriad yma a’r cais a ganiatawyd gerllaw. 

 

5.10 Mae llwybr cyhoeddus yn rhedeg gerllaw’r safle.  Mae’r Uned Llwybrau yn awyddus 

i sicrhau fod llwybr cyhoeddus rhif 12 Llanbedrog yn cael ei ddiogelu yn ystod ac ar 

ddiwedd y datblygiad.  Gan fod y llwybr yn agos iawn i’r datblygiad ac y gallai 

gwaith adeiladu amharu ar y llwybr ystyrir ei bod yn briodol yn yr achos yma i osod 

amod ar y caniatâd i sicrhau fod y llwybr yn cael ei ddiogelu.  Ystyrir yn sgil rhoddi 

amod i sicrhau y bydd y llwybr yn cael ei warchod yn ystod a hefyd ar ddiwedd y 

datblygiad fod y bwriad yn dderbyniol o ran Polisi CH22 CDUG. 

 

Materion Bioamrywiaeth 

 

5.11 Ymgynghorwyd gyda’r Uned Bioamrywiaeth ar y cais a chadarnhawyd nad oedd 

ganddynt bryderon bioamrywiaeth am y bwriad.  Yn dilyn ymweliad gyda’r safle 

cafwyd hefyd gadarnhad nad oeddynt yn ystyried fod yr adeilad presennol ar y safle 

yn addas ar gyfer ystlumod.  Byddai coed yn dod lawr fel rhan o’r bwriad ond 

ystyriwyd fod y coed yma o werth isel ac nad oedd pryderon coed yn deillio o’r 

bwriad.  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi nodi y dylid cymryd gofal wrth adeiladu i 

osgoi llygredd i’r nant gerllaw.  Argymell fod y gwaith yn cael ei wneud yn unol 

gydag amodau geir ar safle SEPA a bwriedir rhoddi nodyn ar y caniatâd yn cyflwyno 

copi o sylwadau Cyfoeth Naturiol Cymru fel bod y datblygwr yn ymwybodol o’r 

amodau gwaith yma ger cwrs dŵr.  Ni ystyrir felly y byddai’r bwriad yn amharu ar 

fioamrywiaeth. 

 

Unrhyw fater arall 

 

5.12 Mae un o’r gwrthwynebiadau wedi cyfeirio at y ffaith y byddai’r bwriad yn effeithio 

ar olygon (aspects) sydd ganddynt ar hyn o bryd o ardal goediog.  Nid yw materion 

yn ymwneud gyda golygfa yn fater cynllunio ac felly nid yw’r ffaith y byddent yn 

colli golygon yn ystyriaeth o bwys wrth ymdrin gyda’r cais. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Ystyrir fod y bwriad i adeiladu tŷ newydd ar y safle hwn yn dderbyniol o safbwynt y 

polisïau perthnasol a nodir uchod ac ni ystyrir y byddai’n cael effaith niweidiol 

andwyol ar fwynderau’r ardal gan gynnwys yr Ardal Gwarchod y Dirwedd na’r 

trigolion cyfagos. Yn ogystal, ystyrir bod lleoliad, dyluniad, gorffeniad a ffurf y 

datblygiad yn dderbyniol ac yn cydweddu a chyd-destun ei leoliad. Wedi rhoi 

ystyriaeth lawn i’r holl faterion cynllunio perthnasol, fe ystyrir y datblygiad yn addas 

a derbyniol ar gyfer y safle a’i fod yn cydymffurfio gyda’r polisïau a chanllawiau 

lleol a chenedlaethol a nodir. 
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7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu – amodau 

 

1. Cychwyn o fewn 5 mlynedd. 

2. Unol â chynlluniau. 

3. Cytuno gorffeniadau allanol. 

4. Amod Dŵr Cymru. 

5. Diogelu’r llwybr cyhoeddus rhif 12 Llanbedrog gerllaw. 

6. Cwblhau’r llefydd parcio a throi yn unol â'r cynllun a'u bod yn weithredol cyn i’r 

eiddo gael ei feddiannu am y tro cyntaf. 

7. Tirlunio. 

8. Tynnu hawliau datblygu ganiateir ar gyfer ffenestri ychwanegol. 

 

Nodyn:- 

1. Sylwadau Cyfoeth Naturiol Cymru ar angen i gydymffurfio gyda’r canllawiau a 

gynhwysir ynddynt. 
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Rhif:    5 
 

Cais Rhif: C16/1336/39/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

21/10/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanengan 

Ward: Abersoch 

 

Bwriad: Ty newydd dwy lofft a gwaith cysylltiedig  

  

Lleoliad: Anhywel, Lon Pont Morgan, Abersoch, Pwllheli, 

Gwynedd, LL53 7AD 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATÁU GYDAG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

  

1.1 Mae hwn yn gais llawn i adeiladu tŷ annedd deulawr modern a ddyluniwyd i 

gynnwys dwy ystafell wely, dwy ystafell ymolchi, stydi ac ystafell fyw / cegin. 

Cyflwynwyd hefyd manylion tirlunio bwriadedig ynghyd a manylion trefniadaeth 

parcio a throi ar gyfer dau gerbyd ger mynedfa gerbydol newydd. Fe wrthodwyd cais 

blaenorol ar gyfer datblygu tŷ ar y safle hwn yn 2013 ac, yn ogystal, fe wrthodwyd 

apêl yn erbyn y penderfyniad hwnnw. Mae’r cynllun newydd a gyflwynwyd fel rhan 

o'r cais hwn yn sylweddol wahanol i’r cynllun a ystyriwyd yn flaenorol. 

 

1.2 Byddai gan y tŷ arfaethedig do fflat gyda thyfiant arno (to “gwyrdd”) wedi’i osod ar 

ddau lefel ac fe fyddai’r datblygiad yn golygu gwaith tir er mwyn ymateb i’r safle 

llethrog. Byddai lefel y tir ger y  ffordd yn cael ei godi oddeutu 0.9m er mwyn creu 

safle gwastad ar gyfer parcio a throi tra byddai lefel y tir ar y rhan gwaelod o’r safle’n 

cael ei ostwng hyd at 1.6m er mwyn gosod yr adeilad i mewn i'r llethr.  Yn sgil hyn fe 

fyddai lefel to’r rhan uchaf o’r tŷ 0.3m yn is na brig to tŷ Carrog, sydd drws nesaf, ac 

yn 1.2m yn is na brig to’r cynllun a wrthodwyd ar y safle’n flaenorol. Fe fyddai to’r 

bloc isaf o’r adeilad, a gleddir i’r llethr, 2m yn is na'r bloc agosaf at y ffordd. 

 

1.3 Bwriedir gorchuddio waliau ochr yr adeilad gyda cherrig tra byddai’r edrychiad blaen 

a chefn wedi eu gorchuddio gan gladin pren, gyda ffenestri sylweddol yn yr 

edrychiad sy’n wynebu’r môr. 

 

1.4 Fe fyddai ôl troed yr adeilad yn llai na'r cynllun blaenorol, ac yn 94m
2
 o'i gymharu â'r 

166m
2 

blaenorol. Fe fyddai'r tŷ oddeutu 11m o dŷ Carrog ar ei agosaf er i'r lefel 

gwaelod gael ei osod 1m ymhellach o'r eiddo drws nesaf. Fe fyddai hefyd yn 11m o 

Chalet Glyndŵr, sydd ar yr ochr ddeheuol o'r safle, yr ochr arall i lwybr answyddogol 

sy'n arwain o'r A499 at y traeth. 

 

1.5 Mae’r safle wedi ei leoli y tu fewn i ffin datblygu pentref Abersoch a hefyd y tu 

mewn i’r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE). Mae’n ffurfio rhan o ardd 

bresennol Anhywel (eiddo’r ymgeisydd) sydd wedi ei leoli ar ochr arall y briffordd 

(A499) ac mae’r ardd wedi ei adael heb ei reoli ers rhai blynyddoedd ac wedi 

gordyfu. Mae coed a gwrychoedd presennol ar y safle a bwriedir cadw llawer 

ohonynt ac ychwanegu atynt. 

 

1.6 Cyflwynwyd yr wybodaeth ychwanegol isod gyda'r cais : 

 

 Datganiad Dyluniad a Mynediad 

 Delweddau o'r effaith weledol 

 Datganiad Dull - Dewis a Phlannu Coed 

 Datganiad Dyluniad Tirlunio 

 Rhaglen blannu 

 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

 2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

Polisi B8 - Gwarchod, cynnal a gwella cymeriad yr Ardaloedd o Harddwch Naturiol 

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

warchod nodweddion cydnabyddedig y safle.  

 

Polisi B22 - Dyluniad Adeiladau - Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy sicrhau fod 

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

chymeriad cydnabyddedig y dirwedd a’r amgylchedd 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 CH4 – Tai Newydd Ar Safleoedd Sydd Heb Eu Dynodi O Fewn Ffiniau Datblygu 

Canolfannau Lleol A Phentrefi – Caniatáu cynigion i adeiladu tai newydd ar safleoedd sydd 

heb eu dynodi o fewn ffiniau Canolfannau Lleol a Phentrefi os gellir cydymffurfio â meini 

prawf syn anelu i sicrhau elfen fforddiadwy o fewn y datblygiad. 

 

Polisi CH33 – Diogelwch Ar Ffyrdd A Strydoedd – Caniateir cynigion datblygu os gellir 

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

rhwydwaith ffyrdd presennol a mesurau tawelu traffig. 

 

Polisi CH36 – Cyfleusterau Parcio Ceir Preifat – Gwrthodir cynigion am ddatblygiadau 

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

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

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

safle at faes parcio cyhoeddus. 
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Mae Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, sydd wrthi’n cael ei baratoi, yn 

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

o bryd ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru – (Argraffiad 9, Tachwedd 2016)   

 

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio (2009)  

Nodyn Cyngor Technegol 18:  Trafnidiaeth (2007)  

 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 APP/Q6810/A/14/2216980 : Apêl yn erbyn penderfyniad cais C13/0561/39/LL – 

Gwrthodwyd 06/08/14 : Prif resymau gwrthod  

 

 "y byddai maint yr eiddo arfaethedig yn gyfystyr a gorddatblygu'r safle ac, o 

ganlyniad, byddai'n methu a diogelu, cynnal a gwella cymeriad yr AHNE,"  

 "rwy'n poeni y byddai uchder a maint yr ystlyslun yn rhy amlwg wrth edrych arno o 

Carrog ac, er y byddai'r plannu arfaethedig yn helpu i leddfu maint y gweddlun, nid 

yw'r cynnig yn ymdrin â fy mhryderon yn llawn." 

 

3.2 C13/0561/39/LL : Tŷ newydd a gwaith cysylltiol – Gwrthodwyd 18/12/13 

 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Gwrthwynebu 

 Gorddatblygiad ar safle cyfyng ac amlwg 

 Pryder ynghylch diogelwch y mynediad 

 

Uned Trafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad yn ddarostyngedig i amodau 

 Y fynedfa i fod yn llwyr unol a'r cynllun a 

gyflwynwyd 

 Rhaid sicrhau fod y draeniad dŵr wyneb yn 

gweithio'n berffaith 

 Dim giât ar draws y fynedfa ar unrhyw adeg 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Dim sylwadau i'w cynnig 

 

 

Dŵr Cymru: Sylwadau  

Gofyn am amod ynghylch dŵr wyneb / dŵr draenio 

 

Uned Bioamrywiaeth: Sylwadau 

Gofyn am amod er sicrhau dim clirio tyfiant yn ystod y 

tymor nythu adar 

 

Uned AHNE Sylwadau 

Mae’r safle yn sensitif oherwydd ei lleoliad ond o ystyried 

maint a graddfa’r datblygiad,  y deunyddiau a’r tirlunio ni 

ystyrir y byddai yn cael effaith annerbyniol ar yr AHNE 
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Uned Llwybrau Dim sylwadau i'w cynnig 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

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

derbyniwyd gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 Bod y safle yn rhy gyfyng 

 Gor-ddatblygiad o'r safle 

 Gor-edrych eiddo cymdogion o ffenestri a grisiau 

allanol 

 Niweidiol i'r AHNE 

 Nad ydyw'r fynedfa gerbydol yn ymarferol 

 Fe fyddai'r gwaith tyllu'n niweidiol i'r cloddiau a 

thyfiant presennol ar ffiniau'r safle 

 Mae'n annhebygol bydd y tyfiant sgrinio ar y ffiniau 

yn llwyddo ac os mae, fe fydd yn cysgodi eiddo 

Carrog 

 Fe fyddai'r adeilad newydd yn dominyddu tŷ Carrog 

yn enwedig gan y byddai'r waliau ochr yn codi at 

lefel y to ar eu traws oherwydd y to fflat gan greu 

"slab" soled 

 

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio 

dilys a oedd yn cynnwys: 

 Nid yw'r cynlluniau a gyflwynwyd yn dangos 

graddfa gywir 

 Nid oedd ymgynghoriad ymlaen llaw ddigonol gyda 

chymdogion 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae’r bwriad yn ymwneud gydag adeiladu un tŷ deulawr ar safle oddi fewn ffin 

ddatblygu Abersoch ac mae tai preswyl wedi’u lleoli ar dir gerllaw'r safle ar dair 

ochr. Nid yw’r safle wedi’i glustnodi ar gyfer unrhyw ddefnydd penodol nac fel tir 

agored i’w warchod. O agwedd polisïau tai mae’r safle’n disgyn o fewn diffiniad tir 

mewn lenwi ac mae polisïau C1 a CH4 yn berthnasol i’r cais hwn. 

 

5.2 Mae Polisi C1, ‘Lleoli datblygiadau newydd’ yn datgan mai ‘o fewn ffiniau datblygu 

trefi a Phentrefi...y bydd prif ffocws ar gyfer datblygiadau newydd.’ 

 

5.3 Mae Polisi CH4 yn berthnasol ac yn datgan mewn egwyddor y caniateir cynigion i 

adeiladu tai newydd ar safleoedd sydd heb eu dynodi ac sydd o fewn ffiniau datblygu 

pentrefi os gellir cydymffurfio â holl bolisïau perthnasol y Cynllun a’r 3 maen prawf 

sy’n ffurfio rhan o’r Polisi. Mae maen prawf 1 yn ymwneud gyda chael cyfran o bob 

uned sydd ar y safle yn rhai fforddiadwy oni bai na fyddai’n briodol darparu tai 

fforddiadwy ar y safle. O safbwynt y polisi hwn ni ystyrir y byddai yn rhesymol 

gofyn i gais am un eiddo i fod yn fforddiadwy gan mai ‘cyfran o’r unedau ar bob 

safle’ mae’n sôn amdano gan felly gyfeirio at fwy nag un tŷ. Mae’r ail a thrydydd 

maen prawf yn ymwneud gyda threfniadau darparu tai fforddiadwy (os oes mwy nag 

un tŷ yn rhan o’r cais) ac am y rhesymau a nodwyd eisoes ni ystyrir fod y rhain yn 
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berthnasol. Ar sail yr uchod fe ystyrir felly fod y cais yn unol ag egwyddorion  

polisïau C1 a CH4 CDUG. 

 

 

Dyluniad a mwynderau gweledol 

 

5.4 Mae polisïau B22, B23 a B25 CDUG yn berthnasol i’r cais hwn ac yn ymwneud gyda 

dyluniad, gorffeniadau, edrychiadau a mwynderau gweledol. Ystyrir byddai’r 

dyluniad yn cynnig tŷ modern wedi’i leoli ar safle ger y môr sydd yn weddol gyfyng 

ond sydd yn dderbyniol ar gyfer ei ddatblygu. Mae o fewn ardal a nodweddir gan dai 

ar wahân o amrywiaeth o ddyluniadau a meintiau gyda gerddi eithaf mawr a nifer o 

goed aeddfed yn eu mysg. Nid oes patrwm pendant na thema gyffredin i’r tai 

presennol. Er hyn, ystyrir bod angen dylunio unrhyw ddatblygiad newydd mewn 

modd addas na fydd yn tynnu oddi ar gymeriad presennol yr ardal. 

 

5.5 Cydnabyddir  bod gwahaniaeth barn ar ddyluniad modern yn fater gwrthrychol a 

gwelir bod gwahanol farn wedi ei gyfleu mewn perthynas â dyluniad y cynllun 

arfaethedig. Nodir bod cyfeiriad i ddyluniad ym mharagraff 9.3.1 o Bolisi Cynllunio 

Cymru, sydd yn datgan y “dylai datblygiadau tai newydd gael eu hintegreiddio a’u 

cysylltu’n dda a’r patrwm presennol o aneddiadau”. Mae’r bwriad  yn cynnig tŷ o 

faint, graddfa a ffurf a fyddai, ar y cyfan, yn cyd-fynd â chyd-destun y safle ac mae 

dyluniad y tŷ ar safle cyfyng, yn ymateb mewn ffordd amgen ond cadarnhaol i siâp a 

llethr y safle. 

 

5.6 Byddai’r datblygiad wedi’i leoli ymysg coed a thyfiant presennol ac mae’n fwriad 

gan yr ymgeisydd blannu gwrychoedd a llwyni i amddiffyn preifatrwydd cymdogion 

ac er amddiffyn cymeriad y lleoliad. Fe ystyrir y buasai'r deunyddiau a ddewiswyd yn 

helpu'r adeilad ymdoddi i'r llethr mewn modd anymwthiol. 

 

5.7 Ni ystyrir y byddai’r datblygiad arfaethedig yn cael effaith niweidiol ar gymeriad ac 

edrychiad yr ardal ac, er ei fod yn ddyluniad modern, ystyrir y byddai’n gweddu i’r 

ardal oddi amgylch. O ganlyniad fe ystyrir fod y bwriad yn unol gyda pholisïau B22, 

B23 a B25. 

 

Effaith ar yr AHNE 

 

5.8 Er i’r safle fod o fewn yr AHNE, mae hefyd yn safle mewn-lenwi o fewn ffin 

datblygu pentref Abersoch ac wedi’i amgylchynu gan ddatblygiadau preswyl eraill. 

Fel y cydnabyddir uchod, mae llawer o wahanol ddyluniadau i dai’r ardal ac nid oes 

un patrwm adeiladu nodweddiadol. Mae’r dyluniad hwn, er yn fodern, o raddfa a 

deunyddiau a fyddai’n gweddu i’r safle. Bwriedir amddiffyn rhan sylweddol o’r 

llystyfiant presennol, ynghyd â sicrhau y bydd rhagor o goed a llwyni’n cael eu 

plannu, a gellid sicrhau y gweithredir hyn drwy amod priodol. Fe fyddai'r datblygiad 

yn sylweddol llai na'r bwriad blaenorol ac fe fyddai wedi ei osod ymhellach o 

ffiniau'r safle ar dair ochr gan olygu na fyddai'r patrwm datblygu'n ymddangos mor 

ddwys ac y bwriadwyd yn flaenorol ac fe fyddai llawer mwy o le ar gyfer plannu a 

thirweddu er mwyn sicrhau y byddai'r datblygiad yn ymdoddi i'r dirwedd. Yn ogystal, 

fe ystyrir bydd y deunyddiau naturiol a ddewiswyd fel gorffeniadau yn gweddu gyda'r 

tirlun mewn modd anymwthiol. Nid yw'r Uned AHNE o'r farn y byddai'r datblygiad 

yn cael effaith annerbyniol ar yr AHNE ac o'r herwydd fe gredir bod y cynnig yn 

gyson gyda Pholisi B8 y CDU.   
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Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

 

5.9 Mae Polisi B23 yn gofyn ystyried effaith y bwriad ar fwynderau preswyl cyfagos. Yn 

ogystal, mae pryder wedi ei ddatgan gan wrthwynebwyr ynglŷn â gor-edrych a cholli 

preifatrwydd. Dau eiddo sydd yn gyfagos â safle’r cais: Chalet Glyn Dŵr a Carrog, 

sef y ddau eiddo sydd drws nesaf ar y ddwy ochr. Nid oes sylwadau wedi dod i mewn 

gan berchnogion Chalet Glyn Dŵr (nag ychwaith o berchnogion tŷ Glyn Dŵr 

gerllaw). Mae perchnogion Carrog yn gwrthwynebu’r datblygiad arfaethedig ac fe 

asesir yr effaith ar eu mwynderau isod: 

 

 Fe fyddai edrychiad gogledd dwyreiniol yr eiddo arfaethedig oddeutu 11m o 

edrychiad de gorllewinol tŷ Carrog.   

 Fe fyddai dwy ffenestr ac un drws yn yr edrychiad hwn o’r tŷ newydd ac fe 

ystyrir y byddai'n rhesymol gosod amod er sicrhau mai dim ond gwydr 

afloyw y gellid ei ddefnyddio yn yr agoriadau hyn. O wneud hynny ni fyddai 

effaith ar breifatrwydd tŷ Carrog yn deillio o'r tŷ newydd. 

 Fe fyddai’n bosibl gweld i mewn i rannau o ardd Carrog o ffenestr llawr 

cyntaf y tŷ newydd , o’r man parcio / troi ceir ac o'r grisiau allanol sy'n 

arwain rhwng y ddau lefel. Wedi dweud hynny, bwriedir atgyfnerthu'r plannu 

ar hyd y ffin rhwng y ddau eiddo ac, yn ogystal, mae'n bwysig cofio bod y 

safle eisoes yn ardd ddomestig ac felly mae gor-edrych o dŷ a gardd Carrog 

eisoes yn bosibl. Fe ystyrir y buasai'r datblygiad fel y'i cyflwynwyd os 

unrhyw beth yn lleihad ar y cyfleoedd i or-edrych gardd Carrog o'i gymharu 

â'r hyn a ellid digwydd eisoes dan hawliau preswyl perchennog Anhywel gan 

fydd y datblygiad newydd wedi ei ddylunio i ganolbwyntio ar y golygfeydd 

o'r môr gan geisio ynysu'r tŷ newydd o'i gymdogion gymaint ag sy'n 

ymarferol 

 Bydd y rhan o'r  adeilad arfaethedig sy'n wynebu talcen Carrog  yn is na 

ffenestr talcen yr eiddo hwnnw ac ni ystyrir y bydd hyn yn creu cysgodi 

gormodol a fyddai’n effeithio’n annerbyniol ar oleuni’n cyrraedd ffenestri 

Carrog. 

 Ar y cyfan fe ystyrir fod y lleihad sy'n cael ei gynnig i swmp yr adeilad o'i 

gymharu â'r cynnig blaenorol, ynghyd a'r ffaith i'r adeilad gael ei symud 

ymhellach o dŷ Carrog, yn golygu na fyddai'r adeilad newydd yn ymwthiol ar 

fwynderau Carrog ac ni fyddai'n ddominyddol dros ardaloedd preifat o'r 

eiddo hwnnw. 

 Wrth dderbyn y gall tyfiant ar hyd y clawdd ynddo'i hun fod yn ormesol dros 

rannau o eiddo Carrog, fe all hyn ddigwydd beth bynnag o adael y safle heb 

ei ddatblygu, yn ogystal mae rheoliadau mewn lle i reoli gwrychoedd uchel 

os oes niwed arwyddocaol yn deillio ohonynt 

 

5.10 Ar y cyfan, ni ystyrir y byddai’r bwriad yn achosi niwed annerbyniol i fwynderau 

preswylwyr tai cyfagos ac mae'r bwriad felly'n dderbyniol o safbwynt yr agweddau o 

Bolisi B23 sy'n ymwneud ag amddiffyn mwynderau preifat. 

 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.11 Ystyrir y byddai’r bwriad yn cwrdd â gofynion diogelwch  ffyrdd ac mae’r Swyddog 

Trafnidiaeth yn cynnig amodau priodol. Byddai'r ddarpariaeth parcio, troi a ffyrdd yn 

gydnaws ac amcanion polisïau CH33 a CH36 sydd yn gofyn bod ystyriaethau 

diogelwch y ffyrdd, parcio a throi cerbydau yn cael sylw mewn cynlluniau am 

ddatblygiadau newydd. 
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Yr ymateb i’r ymgynghoriadau cyhoeddus 

 

5.12 Yn ogystal â’r materion sydd eisoes wedi eu trafod yn ‘Mwynderau cyffredinol a 

phreswyl’ uchod fe nodir o’r ymgynghoriadau bod gwahaniaeth barn rhwng yr 

ymgeisydd a gwrthwynebwyr ynghylch y mesuriadau a'u dangosir ar y cynlluniau a 

gyflwynwyd. Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw sicrhau bod y cynlluniau maent yn eu 

cyflwyno yn gywir a'i fod yn ymarferol bosibl gweithredu’r cynllun fel a’i 

cyflwynwyd. Wrth gydnabod pryder y gwrthwynebwyr ynghylch cywirdeb y 

cynlluniau, ystyriwyd y cais hwn ar sail y cynlluniau a gyflwynwyd gan yr asiant ac 

fe ystyrir fod digon o wybodaeth a manylder wedi ei ddangos ar y cynlluniau ac fel 

rhan o’r cais er mwyn gallu asesu effaith y datblygiad a chynnig argymhelliad. 

 

5.13 Rhoddwyd ystyriaeth lawn i’r gwrthwynebiadau yn yr asesiad o’r cais hwn ac ystyrir 

nad oes unrhyw fater yn gorbwyso’r ystyriaethau polisi perthnasol a bod y cais yn 

dderbyniol ac yn cydymffurfio a gofynion y polisïau a chanllawiau lleol a 

chenedlaethol yn ddarostyngedig i gynnwys amodau perthnasol. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Ystyrir fod y bwriad i adeiladu tŷ newydd ar y safle hwn yn dderbyniol o safbwynt y 

polisïau perthnasol a nodir uchod ac ni ystyrir y byddai’n cael effaith niweidiol 

andwyol ar fwynderau’r ardal (gan gynnwys yr AHNE) na’r trigolion cyfagos. Yn 

ogystal, ystyrir bod lleoliad, dyluniad, gorffeniad a ffurf y datblygiad yn dderbyniol 

ac yn cydweddu a chyd-destun ei leoliad. Wedi rhoi ystyriaeth lawn i’r holl faterion 

cynllunio perthnasol a’r gwrthwynebiadau a dderbyniwyd, fe ystyrir y datblygiad yn 

addas a derbyniol ar gyfer y safle a’i fod yn cydymffurfio gyda’r polisïau a 

chanllawiau lleol a chenedlaethol a nodir. 

 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu – amodau  

 

1.      5 mlynedd 

2.      Gwaith yn unol â’r cynlluniau 

3.      Cytuno ar ddeunyddiau  

4.      Priffyrdd  /  parcio 

5.      Ffenestri afloyw yn unig yr edrychiad gogledd-ddwyreiniol 

7.      Tirlunio / coed. 

8.      Dŵr 

9.      Tynnu hawliau cyffredinol a ganiateir 
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Rhif:    6 
 

Cais Rhif: C16/1348/35/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

28/10/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Criccieth 

Ward: Criccieth 

 

Bwriad: Ail gyflwyniad o gais a wrthodwyd o dan C16/0711/35/LL 

ar gyfer newid defnydd i lety aml feddiannaeth/ 

  

Lleoliad: Min y Gaer, Criccieth, Gwynedd, LL52 0HP 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATAU AG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r cais hwn yn ymwneud gyda newid defnydd tŷ gwesty presennol i lety 

amlfeddiannaeth 10 ystafell wely. 

 

1.2 Mae’r eiddo yn adeilad par sydd wedi ei leoli o fewn ffiniau Criccieth, ac sydd wedi 

gweithredu tan yn ddiweddar fel tŷ gwesty 10 ystafell wely. Mae fflat hunangynhaliol 

hefyd ar y llawr islawr sydd yn cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd gan berchnogion y tŷ 

gwesty. 

 

1.3 Mae’r bwriad i newid defnydd yr adeilad i lety amlfeddiannaeth 10 ystafell wely. Nid 

yw’r fflat islawr yn cael ei gynnwys fel rhan o’r cais ac felly bydd hwnnw yn parhau 

ar ei ben ei hun. 

 

1.4 Nid oes bwriad gwneud unrhyw newidiadau allanol. 

 

1.5 Gwrthodwyd y cais blaenorol o dan C16/0711/35/LL oherwydd nad oedd tystiolaeth 

wedi ei gyflwyno fel rhan o’r cais oedd yn dangos fod yr eiddo wedi ei farchnata’n 

aflwyddiannus am bris rhesymol a theg fel llety gwyliau am gyfnod parhaol o 12 mis. 

 

1.6 Mae copïau o hysbyseb gwerthu ar y we wedi ei gyflwyno fel rhan o’r cais, ynghyd a 

chadarnhad gan gwmni gwerthu Beresford Adams fod yr eiddo wedi bod ar y 

farchnad am gyfnod rhwng Chwefror 2012 a Mehefin 2016 am bris o £550,000, ac 

nad oedd yna unrhyw ddiddordeb yn yr eiddo yn y cyfnod hynny. 

 

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: 

 

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. 

 

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

ARDALOEDD CADWRAETH  

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

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

gadwraeth a’i gosodiad. 
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POLISI 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 CH11 - TROSI ADEILADAU O FEWN FFINIAU DATBLYGU PENTREFI A 

CHANOLFANNAU LLEOL AR GYFER DEFNYDD PRESWYL 

Caniatáu cynigion i drosi adeiladau ar gyfer defnydd preswyl o fewn ffiniau datblygu pentrefi 

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

ardrawiad ar letyau gwely a gwasanaeth cymunedol a meddiannaeth y tŷ. 

 

POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT 

Gwrthodir cynigion am ddatblygiadau newydd, ehangu datblygiadau presennol neu newid 

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

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

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

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

Polisi Cynllunio Cymru Fersiwn 9 (2016) 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

C16/0711/35/LL - Newid defnydd i lety amlfeddiannaeth - GWRTHOD- 23.09.2016 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Dim gwrthwynebiad ar yr amod bod y llety ar gyfer staff yn 

unig. 

 

Uned Drafnidiaeth: Tybir na fuasai’r datblygiad arfaethedig yn cael effaith 

andwyol ar unrhyw ffordd, neu ffordd arfaethedig. 

 

Dŵr Cymru: Sylwadau cyffredinol 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

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

derbyniwyd 3 gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 Ddim yn cydweddu a’r ardal – dwysedd uchel o bobl 

20+ 

 Golygu colli llety gwyliau gwasanaethol sy’n groes i 

ofynion CH11. 

 Effaith ar fwynderau 

 Dim angen am y math yma o lety. 

 Cynnydd mewn traffig 

 Cynnydd mewn unedau unigol o fewn yr adeilad. 

 Materion iechyd a diogelwch 

 Parcio 

 Gwaith eisoes wedi cychwyn. 

 

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio 

dilys oedd yn cynnwys: 

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

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae polisi CH11 o’r Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn ymwneud a throsi 

adeiladau o fewn ffiniau datblygu pentrefi a chanolfannau lleol ar gyfer defnydd 

preswyl; ac mae’n caniatáu cynigion os gellir cydymffurfio a meini prawf sy’n 

ymwneud ag angen lleol, ardrawiad ar lety gwely a gwasanaeth cymunedol a 

meddiannaeth y tŷ. 

 

5.2 Mae maen prawf rhif 1 o’r polisi yn cyfeirio at yr angen i gyfran o’r unedau bwriedig 

yn rhai sy’n cwrdd ag angen lleol cyffredinol a nodwyd am dai fforddiadwy, oni bai y 

gellir bodloni’r Awdurdod Cynllunio Lleol, ar ôl ystyried y ffactorau perthnasol i 

gyd, na fyddai’n briodol darparu tai fforddiadwy ar y safle. Mae’r bwriad gerbron ar 

gyfer trosi’r adeilad i dy amlfeddiannaeth, a fyddai’n cynnig llety ar ffurf ystafell 

wely sy’n rhannu cyfleusterau cegin/ymolchi. Nid yw’r bwriad yn gyfystyr a thŷ 

farchnad agored na thai fforddiadwy felly, ond llety pwrpasol ar gyfer unigolion sy’n 

rhannu cyfleusterau; ac ystyrir yn yr achos hwn fod y bwriad yn cydymffurfio a maen 

prawf 1 ac nad oes angen darparu unedau fforddiadwy yn yr achos yma. 

 

5.3 Mae maen prawf rhif 2 o’r polisi yn gwarchod llety gwyliau a gwasanaeth yn y prif 

ganolfannau gwyliau (Aberdaron, Abermaw,  Abersoch, Criccieth, Llanberis a 

Thywyn), ac nid yw’n caniatáu newid eu defnydd oni bai fod tystiolaeth gref wedi ei 

chyflwyno i’r Cyngor yn dangos fod yr eiddo wedi ei farchnata’n aflwyddiannus am 

bris rhesymol a theg fel llety gwyliau am gyfnod parhaol o 12 mis. 

 

5.4 Mae’r adeilad presennol wedi bod yn dy gwesty gweithredol tan yn ddiweddar, ac 

erbyn hyn, mae tystiolaeth wedi ei gyflwyno fel rhan o’r cais sy’n cadarnhau fod yr 

adeilad wedi ei farchnata’n aflwyddianus am bris rhesymol a theg fel llety gwyliau 

am gyfnod parhaol o 12 mis. Mae’r bwriad erbyn hyn yn cydymffurfio a gofynion 

maen prawf rhif 2 felly. 

 

5.5 Mae maen prawf rhif 3 yn datgan na ddylai’r cynnig 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 busnes ar werth am bris 

rhesymol a theg am gyfnod parhaol o 12 mis. Nid yw’r maen prawf yma yn 

berthnasol yn yr achos yma oherwydd defnydd presennol yr adeilad fel tŷ gwesty. 

 

5.6 Ar sail yr uchod felly, ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio a gofynion polisi CH11 

uchod. 

 

5.7 Nid yw’r bwriad yn golygu gwneud unrhyw newidiadau allanol, ac felly ni ystyrir 

felly y byddai’r bwriad yn debygol o gael unrhyw effaith ar osodiad yr Ardal 

Gadwraeth. Mae’r bwriad felly yn cydymffurfio a gofynion polisi B4 o’r Cynllun 

Datblygu Unedol Gwynedd. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.8 Mae polisi B23 o Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn sicrhau 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. 
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5.9 Mae gwrthwynebiadau wedi ei derbyn sy’n cyfeirio at effaith y newid defnydd ar 

fwynderau’r ardal a thrigolion cyfagos o’i gymharu â’r defnydd presennol. 

 

5.10 O’r cynlluniau llawr sydd wedi eu cyflwyno, mae’n ymddangos fod y tŷ gwesty yn 

cynnig 10 ystafell wely ‘en-suite’ fel llety, ac mae’r tŷ gwesty hefyd yn cynnwys 

ystafelloedd bwyta a lolfa ar gyfer defnydd gwesteion; ynghyd a chegin, storfa, 

ystafell dderbyn ac iwtiliti. 

 

5.11 Mae uned byw ar wahân ac ychwanegol ar lefel llawr islawr (sy’n cynnwys 3 ystafell 

wely); mae’n ymddangos fod hwn yn cael ei ddefnyddio fel tŷ preifat i’r 

perchnogion. Nid yw’r uned yma yn ffurfio rhan o’r cais ac felly bydd y rhan yma yn 

parhau fel uned byw 3 ystafell wely ar wahân. 

 

5.12 Yn ôl y cynlluniau llawr, nid yw’r bwriad yn golygu gwneud newidiadau allanol nac 

mewnol; ac mae’r nifer o ystafelloedd a’u defnydd (e.e. cegin, ystafell wely, lolfa 

ayyb) yn parhau i fod yr un fath. Nodir nad yw’r bwriad yn golygu darparu 10 uned 

byw hunangynhaliol - mae’r bwriad yn golygu rhannu cyfleusterau cegin/lolfa ayyb. 

 

5.13 Er y byddai natur defnydd yr adeilad yn wahanol (defnydd preswyl llawn amser yn 

hytrach na defnydd gwyliau); ystyrir na fydd y defnydd bwriedig fel llety 

amlfeddiannaeth yn debygol o fod yn ddefnydd dwysach na’r defnydd gwyliau; gan 

fod potensial i bob ystafell fod yn llawn drwy’r adeg gan bobl ar eu gwyliau ar hyn o 

bryd. 

 

5.14 Ystyrir fod potensial i’r defnydd gwyliau presennol achosi fwy o aflonyddwch 

oherwydd natur pobl ar eu gwyliau a’r mynd a dod a chyfnewid ystafelloedd sy’n 

rhan naturiol o hynny. Byddai defnydd preswyl parhaol o’r adeilad yn golygu y 

byddai’r bobl sy’n preswylio yn yr adeilad yn debygol o gael ‘routine’ mwy pendant. 

 

5.15 Ni ystyrir felly y byddai’r bwriad yn debygol o fod yn orddatblygiad o’r safle gan nad 

yw’n golygu cynyddu’r niferoedd o ystafelloedd gwely. 

 

5.16 Ni ystyrir y byddai’r bwriad yn debygol o achosi effaith goredrych ychwanegol nac 

annerbyniol, gan nad oes bwriad i newid cynllun llawr yr adeilad nac ychwanegu 

ffenestri newydd. 

 

5.17 Ni ystyrir y byddai’r bwriad yn debygol o ychwanegu at draffig na sŵn sy’n 

gysylltiedig â thraffig mewn modd sy’n achosi  niwed arwyddocaol i amwynderau 

lleol; gan na fyddai cynnydd yn y nifer o ystafelloedd gwely; ac mae’n debygol y 

byddai llai o symudiad o ganlyniad i ddefnydd preswyl parhaol o’i gymharu â 

defnydd gwyliau. 

 

5.18 Ni ystyrir y byddai’r cynllun y safle’n rhoi cyfleoedd i unigolion ymddwyn yn 

anghymdeithasol  oherwydd mae’r drws blaen yn parhau fel prif fynedfa; ni fydd 

mynediad ar wahân allanol i’r ystafelloedd unigol a byddai’r tir o’i gwmpas yn 

breifat. 

 

5.19 Ar sail yr uchod, ni ystyrir y byddai’r datblygiad bwriedig yn achosi effaith andwyol 

sylweddol neu ychwanegol i’r hyn a geir gyda’r defnydd presennol, ac fod y bwriad 

yn cydymffurfio a gofynion polisi B23. 
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Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.20 Mae polisi CH36 o’r Cynllun Datblygu Unedol yn gwrthod 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. 

 

5.21 Yn wreiddiol, ‘roedd y cais yn cyn nwys darn o dir tu cefn i’r adeilad, sy’n cael ei 

ddefnyddio ar hyn o bryd ar gyfer parcio gan ymwelwyr i’r llety gwyliau. Canfuwyd 

nad oedd y tir yma o fewn yr un berchnogaeth a’r tŷ gwesty, ac felly diwygiwyd y 

cynllun lleoliad i dynnu’r tir yma o’r cais. 

 

5.22 Mae 6 llecyn parcio presennol o flaen yr adeilad; ac ystyrir oherwydd natur y llety 

amlfeddiannaeth sy’n destun y cais; agosatrwydd y safle i ganol y pentref a meysydd 

parcio cyhoeddus; fod y ddarpariaeth yma yn ddigonol. 

 

5.23 Ystyrir fod y bwriad felly yn cydymffurfio a gofynion polisi CH36 o’r Cynllun 

Datblygu Unedol Gwynedd. 

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.24 Derbyniwyd sylwadau sy’n gwrthwynebu’r bwriad ac ystyrir eu bod wedi derbyn 

sylw yn yr asesiad uchod. Nodir fod gwrthwynebiad wedi ei dderbyn fod y gwaith 

eisoes wedi ei gychwyn, a nodir mai gwaith mewnol ar gyfer cydymffurfio a rheolau 

trwydded tai amlfeddiannaeth yw’r gwaith. Nodir nad oes angen caniatâd cynllunio ar 

gyfer gwaith uwchraddio mewnol fel hyn a’r newid defnydd yw testun y cais yma yn 

unig. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Ni ystyrir fod y bwriad yn groes i unrhyw bolisi perthnasol, ac ystyrir fod y cais 

newydd hwn yn cyflwyno gwybodaeth ddigonol i ddangos fod yr eiddo wedi ei 

farchnata am gyfnod digonol i gydymffurfio gyda gofynion polisi CH11 o’r CDUG. 

Nid yw’r bwriad yn debygol o gael effaith andwyol nac annerbyniol ar fwynderau’r 

ardal leol nac unrhyw eiddo cyfagos. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau – amodau 

 

1. 5 mlynedd 

2. Unol a’r cynlluniau 

 

 Nodyn Dwr Cymru 

 

 

 

 

Tud. 154



Tud. 155



Tud. 156



Tud. 157



Tud. 158



Tud. 159



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 16/01/2017 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 

Rhif:    7 

 

Cais Rhif: C16/1501/40/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

18/11/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llannor 

Ward: Abererch 

 

Bwriad: Gosod mast monopole 17.5 medr o uchel ynghyd a gosod 

cyfarpar cysylltiedig yn cynnwys 3 antena, 3 caban offer ac 

1 caban mesurydd 

  

Lleoliad: Tir ger The Warehouse, Ystâd Ddiwydiannol Y Ffor, Y 

Ffor, Pwllheli, Gwynedd, LL536UW 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATAU GYDAG AMODAU   
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais i osod tŵr telathrebu 17.5m gyda 3 antenna ar ei ben, 3 cabinet offer, 1 cabinet 

mesurydd a datblygiad cysylltiol ar y llawr sy'n cynnwys codi ffens 2.1m o uchder 

oddi amgylch yr offer. Byddai’r tŵr yn un o ddur galfanedig a byddai’r cabanau o 

faint amrywiol ac o liw gwyrdd.   

 

1.2       Mae’r safle wedi ei leoli i gefn uned ddiwydiannol ar ystâd ddiwydiannol ar gyrion 

pentref Y Ffor. Mae mynediad gerbydol i mewn i’r safle oddi ar ffordd yr ystâd sydd 

gyda mynediad i briffordd ddosbarth 2 gyfagos.  Ceir safle storio carafanau tua’r 

dwyrain o’r safle.   

 

1.3        Cyflwynir y cais i Bwyllgor gan ei fod yn gais llawn am fast telethrebu. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

 2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

POLISI B23 – MWYNDERAU - Diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol drwy 

sicrhau bod rhaid i gynigion gydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu i 

warchod nodweddion cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol.  

 

POLISI B25 - DEUNYDDIAU ADEILADU - Gwarchod cymeriad gweledol trwy 

sicrhau fod yn rhaid i ddeunyddiau adeiladu fod o safon uchel sy’n gweddu i 

gymeriad ac edrychiad yr ardal leol. 

 

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

BLAEN - Cymeradwyir cynigion sy’n rhoi blaenoriaeth i ailddefnyddio tir neu 

adeiladau a ddatblygwyd o’r blaen a leolir o fewn neu o gwmpas ffiniau datblygu cyn 

belled ag y bo’r safle neu’r adeilad a’r defnydd yn addas.  

 

POLISI CH20 - OFFER TELATHREBU - Caniateir cynigion am offer telathrebu 

fydd angen caniatâd cynllunio os gellir cydymffurfio a chyfres o feini prawf penodol 

sydd yn ymwneud a materion gweledol, amgylcheddol ac iechyd. Dylid ceisio 

defnyddio strwythurau neu adeiladau presennol addas a dylid symud yr offer 

telathrebu o’r safle os na fydd ei angen mwyach. 
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POLISI CH33 - DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD - Caniateir cynigion 

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

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

 

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

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

o bryd ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 9, Tachwedd 2016) 

 

Nodyn Cyngor Technegol 19: Telathrebu 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Mae hanes cynllunio amrywiol i’r safle hwn yn ymwneud yn bennaf ynglŷn â’i 

ddefnydd fel uned ddiwydiannol ond nid oes hanes perthnasol i’r bwriad arfaethedig.   

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Heb eu derbyn 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim argymhelliad gan na thybir y byddai’r bwriad yn cael 

effaith ar unrhyw ffordd neu ffordd arfaethedig. 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: Heb eu derbyn 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben ac ni dderbyniwyd 

unrhyw ymateb o fewn y cyfnod ymgynghori statudol. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae gofynion polisi C3 yn cymeradwyo cynigion sy’n rhoi blaenoriaeth i 

ailddefnyddio tir neu adeiladau a ddatblygwyd o’r blaen a leolir o fewn neu o 

gwmpas ffiniau datblygu cyn belled ag y bo’r safle neu’r adeilad a’r defnydd yn 

addas. Mae’r safle wedi ei leoli tu mewn i ffin datblygu pentref Y Ffor ac ystyrir bod 

egwyddor y datblygiad arfaethedig yn dderbyniol gan ei fod yn gwneud defnydd da o 

ran o safle sydd eisoes wedi ei ddatblygu (Tir Llwyd) a’i fod trwy hynny yn 

cydymffurfio gyda gofynion cyffredinol polisi C3. 

 

5.2 Yn yr un modd, mae polisi CH20 yn caniatáu cynigion ar gyfer seilwaith newydd ac 

offer telathrebu yn ddarostyngedig i ystyriaeth lawn o feini prawf penodol ynghlwm 

a’r polisi yma, sef: 

 

1.  bod y datblygiad yn defnyddio strwythurau (gan gynnwys offer telathrebu 

eraill) neu adeiladau presennol addas oni bai y gellir profi’n glir na fyddai 

hynny’n ymarferol a phriodol;  

1. na fydd graddfa, lleoliad, dyluniad ac amlygrwydd y datblygiad yn achosi 

niwed arwyddocaol i’r dirwedd, yr arfordir, bioamrywiaeth, neu ardal/ 
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nodwedd hanesyddol, yn arbennig o fewn neu wrth ymyl adeiladau/ ardaloedd 

dynodedig; 

2. fod y datblygiad wedi ei ardystio i gydymffurfio â chanllawiau ICNIRP; 

3. os na fydd angen yr offer telathrebu mwyach, ei fod yn cael ei symud o’r safle 

a bod gwaith adfer priodol yn cael ei wneud. 

 

5.3 Credir fod egwyddor y datblygiad yn dderbyniol ag yn cydymffurfio gyda gofynion 

cyffredinol y polisïau uchod. 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.4 Gyda’r math yma o ddatblygiad, mae’n anorfod y byddai’r strwythur arfaethedig yn 

rhannol weladwy o fannau cyhoeddus oherwydd yr angen iddo fod mewn lleoliad 

weddol agored er mwyn sicrhau y byddai’n gweithio i’w gapasiti llawn. Er hynny, 

credir yn yr achos yma fod ei leoliad i’r cefn o adeilad diwydiannol presennol ac sydd 

yn cynnwys adeiladau diwydiannol eraill gerllaw yn addas ar gyfer y bwriad.  Ceir 

hefyd rhai polion trydan / ffôn presennol yn y cyffiniau.  Ni ystyrir y byddai’r bwriad 

felly oherwydd natur y safle yn cael effaith andwyol ar fwynderau gweledol ac ni 

chredir fod y lleoliad arfaethedig yn gwbl agored o safbwynt yr hyn sydd i weld oddi 

amgylch. Credir felly fod gofynion cyffredinol polisi B23 yn cael eu bodloni. 

 

5.5 Mae gorffeniad y mast mewn dur galfanedig yn yr achos yma yn dderbyniol 

oherwydd credir y byddai yn ymdoddi yn well gyda’r ardal oddi amgylch.  Mae’r 

offer cysylltiol sef y cabinets a’r ffens oddi amgylch, yn ogystal yn dderbyniol 

oherwydd eu gorffeniad ac yn bennaf, oherwydd bod y safle i’r cefn o uned 

ddiwydiannol bresennol ac felly na fyddai’r cabinet na’r ffens yn weladwy iawn.  O 

ran gorffeniadau, credir fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt gofynion polisi B25. 

 

5.6 Strwythur main a syml yw hwn yn y bôn, sydd yn annhebygol o gael effaith amlwg 

hir dymor ar fwynderau gweledol yr ardal leol. Credir fod y bwriad o safbwynt yr 

elfen yma yn dderbyniol ac felly yn bodloni gofynion yr ail faen prawf o Bolisi CH20 

sy’n datgan na ddylai’r datblygiad gael effaith niweidiol sylweddol ar y dirwedd. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.7 Mae gwybodaeth wedi ei gyflwyno gyda’r cais sydd yn rhestru safleoedd eraill ger y 

pentref a ystyriwyd cyn penderfynu ar y safle yma. Gwelir fod nifer o’r rhain yn cael 

eu diystyru oherwydd effaith niweidiol posib ar fwynderau preswyl a chyffredinol o 

fewn yr ardaloedd hynny. 

 

5.8 Ni ystyrir y byddai’r bwriad yn achosi niwed arwyddocaol o safbwynt sŵn, ac na 

fyddai yn amharu ar fwynderau cyffredinol a phreswyl yr ardal gyfagos o safbwynt yr 

agwedd yma. Ni dderbyniwyd sylwadau ynglŷn ag effaith y bwriad o safbwynt 

iechyd cyhoeddus ond derbyniwyd manylion fel rhan o’r cais fod y datblygiad wedi ei 

ardystio i gydymffurfio â chanllawiau ICNIRP.  Ystyrir felly fod y bwriad yn 

dderbyniol o safbwynt trydydd maen prawf polisi CH20. 

 

5.9 Credir fod y safle yma, i ffwrdd o dai preswyl ac o fewn safle sydd eisoes wedi ei 

ddatblygu, yn lleoliad addas ar gyfer y math yma o ddatblygiad a’i fod oherwydd 

hynny yn dderbyniol o safbwynt ei effaith ar fwynderau cyffredinol a phreswyl yr 

ardal ag yn cydymffurfio yn llawn gyda gofynion polisi B23. 
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Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.10 Mae lleoliad y strwythur a’r holl offer cysylltiol ym mhen pellaf yr uned 

ddiwydiannol bresennol ac felly ni fyddai yn amharu mewn unrhyw ffordd ar 

symudiadau cerbydau i mewn ac allan o’r safle ei hun. Er y byddai yn rhannol 

weladwy o ffyrdd cyhoeddus cyfagos, ni wrthwynebir y bwriad gan yr Uned 

Drafnidiaeth ac felly ni chredir fod unrhyw bryder o safbwynt cydymffurfio gyda 

gofynion polisi CH33. 

    

6. Casgliadau: 

 

6.1 O ystyried yr uchod ac wedi ystyried yr holl faterion cynllunio perthnasol gan 

gynnwys polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol, ni chredir fod y bwriad i godi 

mast telethrebu fel y ceir yma yn annerbyniol a’i fod yn cydymffurfio gyda gofynion 

y polisïau perthnasol fel y nodir uchod. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau – amodau  

 

 1. Amser 

 2. Cydymffurfio gyda chynlluniau 

 3. Tynnu’r mast a’r offer cysylltiol ac adfer y tir os ydi’r defnydd yn dod i ben. 

 4. Mast i fod o orffeniad galfanedig. 

 5. Cabinets a ffens i fod o liw gwyrdd. 
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