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Yn bresennol:  Y Cynghorydd Anne Lloyd Jones – Cadeirydd 
   Y Cynghorydd Elwyn Edwards – Is-gadeirydd 
 
Y Cynghorwyr: Endaf Cooke, Simon Glyn, Gwen Griffith, June Marshall, Michael Sol Owen, W. 
Tudor Owen, John Pughe Roberts, Eirwyn Williams, Gruffydd Williams, Hefin Williams a John 
Wyn Williams. 
 
Eraill a wahoddwyd: Y Cynghorwyr Lesley Day, E. Selwyn Griffiths, Jason Humphreys, Sion 
Wyn Jones, Mair Rowlands, Elfed Williams a R. H. Wyn Williams (Aelodau Lleol). 
 
Hefyd yn bresennol: Gareth Jones (Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio), Cara Owen (Rheolwr 
Cynllunio), A. Rhys Roberts (Swyddog Rheolaeth Datblygu), Gareth Roberts (Uwch Swyddog 
Rheolaeth Datblygu Trafnidiaeth), Rhun ap Gareth (Uwch Gyfreithiwr) a Bethan Adams 
(Swyddog Cefnogi Aelodau). 
 
Ymddiheuriadau: Y Cynghorwyr Dyfrig Wynn Jones a Eric M. Jones. 
 
1.   DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 
(a) Datganodd y Cynghorydd John Wyn Williams fuddiant personol, yn eitem 5.6 ar y rhaglen, 

(cais cynllunio rhif C16/1556/18/LL) oherwydd bod ei gyfnither a nith yn byw cyfagos. 
 

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

 
(b)  Datganodd yr Uwch Gyfreithiwr fuddiant personol yn eitem 5.3 ar y rhaglen, (cais cynllunio 

rhif C16/1430/44/LL) oherwydd ei fod yn adnabod yr ymgeisydd a’i deulu. 
 
 Roedd y swyddog o’r farn ei fod yn fuddiant a oedd yn rhagfarnu a gadawodd y Siambr yn 

ystod y drafodaeth ar y cais.  
 
(c)  Datganodd yr aelodau canlynol eu bod yn aelodau lleol mewn perthynas â’r eitemau a 

nodir: 
 

 Y Cynghorydd Elfed Williams, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.1 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/0367/18/LL); 

 Y Cynghorydd Sion Wyn Jones, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitemau 5.2 a 5.5 ar y rhaglen, (ceisiadau cynllunio rhifau C16/1406/18/LL a 
C16/1524/18/LL); 

 Y Cynghorydd Selwyn Griffiths, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.3 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/1430/44/LL); 

 Y Cynghorydd Jason Humphreys, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.4 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/1472/44/LL); 

 Y Cynghorydd R. Hefin Williams (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 
5.6 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/1556/18/LL); 

 Y Cynghorydd R. H. Wyn Williams, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.7 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/1571/39/LL); 

 Y Cynghorydd Lesley Day, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 
5.8 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/1614/99/LL); 

 Y Cynghorydd June Marshall, (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 5.9 
ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/1675/11/LL); 

Tud. 7

Eitem 4.
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 Y Cynghorydd Mair Rowlands, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.9 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/1675/11/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 y pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 13 
Chwefror 2017 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 C16/0367/18/LL – Tir ger Capel Maes y Dref, Clwt y Bont, Deiniolen, 
 

Cais llawn i godi 12 tŷ ynghyd a chreu mynedfa a lôn stad. 
 

(a)  Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi bod y safle wedi ei glustnodi 
yng Nghynllun Datblygu Unedol Gwynedd (CDUG) ar gyfer datblygiad preswyl (tai ar gyfer 
angen cyffredinol a’r farchnad agored) a bod Briff Datblygu wedi ei ddarparu ar gyfer y safle 
i gyd fynd â’r dynodiad. Ymhelaethwyd y byddai’r bwriad yn golygu codi 4 tŷ 3-llofft (tai 
fforddiadwy), 4 tŷ 2-lofft (farchnad agored) ynghyd â 4 tŷ 3-llofft (farchnad agored). 

 
 Nodwyd bod y bwriad o ddarparu elfen o dai fforddiadwy ynghyd â darparu cymysgedd o 

wahanol dai ar y safle hwn yn cyd-fynd ac amcanion polisi’r CDUG a Cynllun Datblygu Lleol  
ar y Cyd Gwynedd a Môn(CDLL) . Eglurwyd er nad oedd y CDLLwedi ei fabwysiadu roedd 
bellach yn ystyriaeth cynllunio berthnasol o ran rheolaeth datblygu. Ymhelaethwyd bod 
polisi cenedlaethol yn datgan ei fod yn bwysig cael cyfuniad o dai gwerth y farchnad a thai 
fforddiadwy angen lleol ynghyd â’r angen i ddarparu gymaint â phosibl o dai fforddiadwy ar 
draws yr ardal. 

 
 Nodwyd o ran y materion trafnidiaeth a mynediad, bioamrywiaeth a llifogydd roedd yr 

amodau a argymhellir yn gwneud y cais yn dderbyniol. 
 
 Adroddwyd bod yr ymgeisydd wedi cyflwyno asesiad hyfywdra a oedd yn datgan na fyddai’r 

datblygiad yn hyfyw pe roddir cyfraniad addysgol a chyfraniad o ran llecynnau agored o 
werth adloniadol i ymateb i’r gofynion polisi. Cyfeiriwyd at asesiad yr Uned Bolisi Cynllunio 
ar y Cyd o’r wybodaeth a gyflwynwyd. Nodwyd ar sail asesiad yr Uned Bolisi Cynllunio ar y 
Cyd ei fod yn glir na fyddai’r datblygiad yn hyfyw pe bod angen y cyfraniadau. Nodwyd bod 
polisi cenedlaethol yn nodi, cyn belled a bod yr isadeiledd a oedd ei angen ar gyfer 
gwireddu’r datblygiad wedi ei warchod, darparu tai fforddiadwy ddylid cael blaenoriaeth. 

 
(b) Gwnaed cais i rannu lluniau, nodwyd na ellir eu rhannu yn y cyfarfod ond fe ellir eu 

cyflwyno i’r Gwasanaeth Cynllunio. 
 

Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd gwrthwynebydd y prif bwyntiau canlynol:- 

 Bod problemau o ran llifogydd yn bresennol yn yr ardal; 

 Bod y Cyngor a Chyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn edrych ar ddatrysiad i’r 
problemau ac fe fyddai caniatáu’r cais hwn yn ei atal rhag mynd yn ei flaen; 

 Y byddai’r bwriad yn gwaethygu’r sefyllfa o ran problemau llifogydd. 
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(c) Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd asiant yr ymgeisydd y prif bwyntiau canlynol:- 

 Bod pryderon o ran llifogydd ar dir cyfagos a bod y Cyngor a CNC wedi asesu’r 
sefyllfa; 

 Bod rhaid cadw’r ffoes er mwyn i’r bwriad fod yn dderbyniol gan yr Uned 
Bioamrywiaeth; 

 Nid oedd trafodaeth wedi cymryd lle efo’r perchennog o ran defnyddio’r tir dan sylw 
fel rhan o’r datrysiad i’r problemau llifogydd; 

 Safle’r cais wedi ei glustnodi fel safle tai; 

 Bod trafodaethau wedi eu cynnal o ran dyluniad a draenio tir, roedd y materion wedi 
eu cyfarch. 

 

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

 Cwestiynu’r angen am dai o ystyried bod 5 safle yn yr ardal wedi derbyn caniatâd 
am gyfanswm o 49 o dai, nid oedd unrhyw un wedi cychwyn er bod Tai Teg yn nodi 
bod galw am dai; 

 Dylid ystyried y ffaith bod y safle wedi ei dynnu allan o’r CDLL fel safle ar gyfer tai; 

 Bod problemau llifogydd yn yr ardal a ni fyddai’r bwriad yn gwella’r sefyllfa; 

 Pryder y byddai cyflwr y lôn yn gwaethygu oherwydd cynnydd yn y defnydd a dŵr ar 
y lôn; 

 Fe ddylid cynnwys llecyn agored o werth adloniadol yn y datblygiad yn unol â’r briff 
datblygu o ystyried nad oes palmant o’r safle i’w wneud yn ddiogel i fynd i lecyn 
arall. 

 

(d)  Mewn ymateb i’r sylwadau uchod nododd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio: 

 Bod yr adroddiad yn cyfarch y materion draenio tir a llifogydd, roedd CNC a Dŵr 
Cymru yn fodlon efo’r bwriad os gosodir amod o ran cyflwyno cynllun draenio ar 
gyfer y safle. Nododd y gall y Pwyllgor, pe dymunir, ofyn i’r ymgeisydd gyflwyno 
cynllunio draenio cyn penderfynu ar y cais; 

 Nad oedd gan yr Uned Drafnidiaeth wrthwynebiad; 

 Ni ellir cynnwys llecyn agored yn y datblygiad oherwydd materion hyfywdra. 
 

(dd)  Cynigwyd ac eiliwyd i gynnal ymweliad safle. 
 

 Gwnaed a eiliwyd gwelliant y dylid yn ogystal gofyn i’r ymgeisydd gyflwyno cynllun draenio. 
 

 Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol gan aelodau: 
 

 Ei fod yn ofyn statudol bod gan blant le diogel i chwarae felly fe ddylid ail-edrych ar y 
ddarpariaeth o lecyn agored ar y safle neu gyfraniad tuag at gyfleusterau newydd 
neu well mewn man arall; 

 Pryder ei fod yn or-ddatblygiad; 

 Ddim yn gweld tystiolaeth o’r angen gyda gormodedd o dai ar werth yn y pentref; 

 Y dylid derbyn adroddiad technegol o ran draenio; 

 Fe ddylai’r Aelod Lleol gymryd rhan yn y trafodaethau a chael cyfle i gyflwyno 
tystiolaeth. 
 

 PENDERFYNWYD gohirio’r cais er mwyn cynnal ymweliad safle a gofyn i’r 
ymgeisydd gyflwyno cynllun draenio.  

 

2.  Cais rhif C16/1406/18/LL - Tir tu cefn i Gapel Bethel, Bethel, Caernarfon. 
 

Codi 4 tŷ fforddiadwy, creu ffordd stad newydd a mynedfa gerbydol newydd. 
 

(a)  Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi bod y bwriad yn golygu creu 
estyniad i’r ffordd stad gyda man troi a gosod pedwar tŷ ar ffurf para deulawr. Nodwyd bod 
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polisi CH7 o’r CDUG yn caniatáu cynigion am dai fforddiadwy ar safleoedd eithrio gwledig 
addas sy’n union ar ffin pentrefi neu ganolfannau. Tynnwyd sylw bod ochor ddeheuol y 
safle yn ymylu’r ffin datblygu ger stad Bron Gwynedd ac o’r agwedd yma, fe all y safle fod 
yn safle eithrio gwledig. Ymhelaethwyd bod y polisi ond yn caniatáu datblygiadau am dai 
fforddiadwy lle'r oedd yr angen wedi ei brofi. Adroddwyd y derbyniwyd sylwadau gan Uned 
Strategol Tai'r Cyngor yn cydnabod yr angen am y math yma o dai fforddiadwy yn yr ardal a 
chopi o lythyr gan Grŵp Cynefin yn dangos bwriad i brynu’r tai. Nodwyd yr ystyrir bod y 
bwriad yn bodloni gofynion polisi CH7 a’r Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer tai 
fforddiadwy. 

 

 Adroddwyd bod nifer fawr o’r gwrthwynebiadau a dderbyniwyd yn cyfeirio at wrthodiadau 
blaenorol ar gyfer datblygiad preswyl ar y safle ac ar apêl. Eglurwyd bod y cais a 
wrthodwyd ar apêl (3/18/384E) yn gais am ganiatâd amlinellol ar gyfer datblygu’r cae i gyd 
ar gyfer datblygiad preswyl ac roedd yr ystyriaethau polisi yn wahanol. Nodwyd yr ystyrir 
bod y datblygiad yma yn dderbyniol mewn egwyddor ar sail polisïau’r CDUG a hefyd o fewn 
y CDLL felly nid oedd cyfiawnhad i wrthwynebu’r bwriad ar sail polisi.  

 

 Amlygwyd bod yr Arolygydd Cynllunio o’r farn nad oedd modd cael mynediad derbyniol i’r 
safle ac nad oedd traffig ychwanegol oddi ar Bron Gwynedd yn dderbyniol o ran datblygiad 
a fyddai’n darparu tua 12 i 25 o dai. Nodwyd bod yr Uned Drafnidiaeth o’r farn y byddai’r 
cynnydd fyddai’n deillio o 4 tŷ ychwanegol ddim yn sylweddol ac yn gallu bod yn dderbyniol 
heb achosi niwed i ddiogelwch ffyrdd. 

 

 Roedd y datblygiad yn dderbyniol o safbwynt polisïau lleol a chenedlaethol perthnasol am y 
rhesymau a roddwyd yn yr adroddiad. 

 

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

 Bod yr adroddiad yn rhoi arweiniad clir i’r Pwyllgor; 

 Bod y cais wedi ei ddiwygio i ymateb i bryderon o ran mwynderau, ail-luniwyd y 
fynedfa, darperir man troi a diwygiwyd y ddarpariaeth parcio i ymateb i sylwadau’r 
Uned Drafnidiaeth; 

 O ran draenio tir, bod datrysiad mewn egwyddor wedi ei gytuno efo Dŵr Cymru; 

 Y byddai’r datblygiad yn cyfrannu at darged y Cyngor o ran darparu tai fforddiadwy; 

 Bod Grŵp Cynefin yn dangos bwriad i brynu’r tai. 
 

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

 Bod y safle tu allan i’r ffin datblygu ac nid oedd y tir yn cael ei gynnwys yn y CDLL 
oherwydd sylwadau’r Gwasanaeth Cynllunio; 

 Pryderon yn lleol o ran mynediad i’r safle, carffosiaeth a draenio tir, yr angen i 
ystyried y pwysau ychwanegol; 

 Bod Dŵr Cymru wedi gwrthwynebu yn wreiddiol a ni dderbyniwyd tystiolaeth o 
gadarnhad Dŵr Cymru o ran datrysiad; 

 Bod angen am dai fforddiadwy ond yn y lleoliad cywir; 

 Bod y Cyngor Cymuned yn gwrthwynebu’r bwriad; 

 Gofyn i’r Pwyllgor ymweld â’r safle. 
 

(ch)  Cynigwyd ac eiliwyd i gynnal ymweliad safle. 
 

 Nododd aelod y byddai’n briodol i’r Pwyllgor dderbyn cadarnhad o farn Dŵr Cymru. 
 

PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle a derbyn cadarnhad o farn Dŵr Cymru. 
  

3. Cais rhif C16/1430/44/LL – Tir hen Laethdy Moelwyn, Ffordd Penamser, Porthmadog 
 

Codi tŷ preswyl deulawr pedair ystafell wely yng nghefn gwlad agored ynghyd a gosod tanc 
septig, a chreu mynediad cerbydol a ffordd fynediad newydd. 
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(a)  Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi bod safle’r cais wedi ei leoli 
tu allan i’r ffin datblygu ddiffiniedig ar gyfer ardal Porthmadog ac oherwydd hynny fe’i 
hystyrir fel safle yng nghefn gwlad.   

 

 Nodwyd bod paragraff 4.3.1 o Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 6 ‘Cynllunio ar gyfer 
Cymunedau Gwledig Cynaliadwy’ yn nodi mai un o’r ychydig sefyllfaoedd ble gellir 
cyfiawnhau datblygiad preswyl newydd ar ei ben ei hun yng nghefn gwlad agored oedd pan 
fod angen llety i alluogi gweithwyr amaethyddol neu fenter wledig i fyw yn eu man gwaith 
neu’n agos ato. Ymhelaethwyd y byddai p’un a yw hyn yn hanfodol ai peidio mewn unrhyw 
achos penodol yn dibynnu ar anghenion y fenter wledig dan sylw, ac nid ar ddewis nac 
amgylchiadau personol unrhyw un o’r unigolion cysylltiedig.   

 

 Amlygwyd bod cyfeiriad yn y cais, yn benodol o fewn y Datganiad Dylunio a Mynediad yn 
ogystal â llythyrau o gefnogaeth, at ddefnydd amaethyddol presennol y tir yn ogystal â 
chynllun busnes arfaethedig i newid defnydd y tir ar gyfer busnes cynaliadwy newydd a 
defnydd o ran o’r tir gan wasanaeth achub mynydd lleol. Nodwyd ni chyflwynwyd 
gwybodaeth yn cadarnhau yn union sut fath o fusnes a fwriedir i’r Gwasanaeth Cynllunio. 

 

 Nodwyd serch hyn, ei fod yn ymddangos fod defnydd amaethyddol sefydledig ar y tir, ac 
felly yn unol â gofynion NCT 6, pe byddai’r cais ar gyfer tŷ i weithiwr amaethyddol neu 
fenter wledig llawn amser, byddai angen cyflwyno gwybodaeth sy’n ymwneud a’r profion 
swyddogaethol, amser, ariannol ac anheddau amgen er mwyn profi angen a chyfiawnhad 
am godi tŷ yng nghefn gwlad agored. Nodwyd hefyd na ellir ystyried y tŷ i fod yn dŷ 
fforddiadwy am y rhesymau a amlygwyd yn yr adroddiad. 

 

 Nodwyd y derbyniwyd llythyrau o gefnogaeth gan unigolion lleol ac eraill i’r bwriad, 
rhoddwyd sylw llawn i’r holl faterion cynllunio perthnasol a nodwyd yn y sylwadau a 
dderbyniwyd. 

 

 Tynnwyd sylw bod yr ymgeisydd wedi cyflwyno ymholiad ffurfiol cyn cyflwyno cais ar gyfer y 
bwriad fel y dangosir o dan gyfeirnod Y16/000248. Cadarnhawyd mewn ymateb ffurfiol ar y 
pryd y byddai bwriad o’r fath yn groes i ofynion polisïau perthnasol ac na fyddai’r Awdurdod 
o ganlyniad, yn gallu cefnogi’r cynnig. 

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

 Bod rheidrwydd i’r tŷ fod ar y safle yma i reoli’r fferm sefydledig gyda 90 erw o dir; 

 Bod paragraff 4.5.1 o NCT 6 yn nodi y gall fod yn briodol a’i fod yn angenrheidiol i’r 
tŷ fod ar y safle er mwyn rheoli’r fferm ar ei ffurf bresennol a menter wledig arall; 

 Bod y bwriad yn dderbyniol o ran paragraffau 4.5.3 a 4.6 o NCT 6; 

 Bod adfail yn bresennol ar safle’r cais; 

 Nad oedd risg llifogydd ar y safle; 

 Y byddai’r bwriad yn darparu cartref i deulu a sicrhau parhad busnes teuluol gan 
ddiwallu anghenion presennol a chenedlaethau’r dyfodol; 

 Bod Cyngor Tref Porthmadog a thrigolion lleol yn gefnogol. 
 

(c) Gwnaed y prif bwyntiau canlynol gan yr aelod lleol (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor 
Cynllunio hwn):-  

 Ei fod o blaid y datblygiad gyda phrinder tai yn yr ardal oherwydd bod rhan fwyaf o 
Borthmadog o fewn y parth llifogydd; 

 Cwestiynu os oedd y safle yng nghefn gwlad gydag adeilad y tîm achub, gwaith 
diwydiannol a maes carafanau gerllaw; 

 Bod y dyluniad yn dderbyniol a’r maint yn gwneud synnwyr ar gyfer teulu o 5; 

 Byddai’r bwriad yn darparu cartref parhaol i deulu lleol; 

 Y byddai’r fenter wledig yn creu gwaith i bobl leol ac yn golygu buddsoddiad i’r ardal; 

 Ei fod yn hanfodol i sicrhau parhad y fferm a chreu menter wledig newydd; 

 Bod yr ymgeisydd yn fodlon derbyn Cytundeb 106 ar y tŷ; 
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 Fe ddylai’r Gwasanaeth Cynllunio geisio gwybodaeth gan yr ymgeisydd o ran y 
fenter wledig os nad oedd y wybodaeth yn ddigonol; 

 Bod yr ymgeisydd wedi cysylltu efo Tai Teg tair gwaith ond ni dderbyniwyd ymateb; 

 Bod 3 opsiwn i’r Pwyllgor ystyried - un ai caniatáu’r cais, cynnal ymweliad safle neu 
ohirio er mwyn sicrhau bod pob ffynhonnell wedi ei ddilyn o ran NCT 6. 

 

(ch)  Mewn ymateb i’r sylwadau uchod nododd y Rheolwr Cynllunio: 

 Yn unol â gofynion NCT 6 roedd rhaid profi’r angen a chyfiawnhad am godi tŷ yng 
nghefn gwlad agored; 

 Pe bai angen yn cael ei brofi am dŷ menter gwledig newydd yn unol â NCT 6 ei bod 
yn bosib i’r ymgeisydd dderbyn hawl i leoli siale ar safle priodol am dair blynedd yn y 
lle cyntaf er mwyn cael cyfle i sicrhau bod y fenter yn hyfyw; 

 Nid oedd y cais a gyflwynwyd gan yr ymgeisydd yn nodi ei fod am dŷ amaethyddol/ 
menter wledig newydd felly ni aethpwyd ar ôl mwy o wybodaeth. Pe byddai’r cais a 
gyflwynwyd yn cyfeirio yn benodol at yr elfen yma fe fyddai’r Gwasanaeth Cynllunio 
wedi gofyn am fwy o wybodaeth.  

 Bod Tai Teg wedi nodi nad oedd yr ymgeisydd wedi cysylltu â nhw; 

 Bod maint y tŷ hefyd yn ystyriaeth faterol gydag arwynebedd llawr mewnol y tŷ yn 
225m2. 

 

(d)  Cynigwyd ac eiliwyd i ohirio’r cais er mwyn derbyn mwy o wybodaeth gan yr ymgeisydd er 
mwyn sefydlu os yw’r bwriad yn dŷ amaethyddol neu yn dŷ ar gyfer menter wledig newydd.   

 
 Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol gan aelodau: 
 

 Bod maint y tŷ yn rhy fawr;  

 Er tegwch, yr angen i dderbyn gwybodaeth am y fenter wledig newydd er mwyn 
asesu hyfywdra’r datblygiad; 

 Cyfrifoldeb yr ymgeisydd oedd cyflwyno gwybodaeth i gefnogi cais a’r angen i ddilyn 
y system bwyntiau amaethyddol neu fel arall y byddai’n dŷ newydd yng nghefn 
gwlad. 

 
PENDERFYNWYD gohirio’r cais er mwyn derbyn mwy o wybodaeth gan yr 
ymgeisydd er mwyn sefydlu os yw’r bwriad yn dŷ amaethyddol neu yn dŷ ar gyfer 
menter wledig newydd.   

 
4. Cais rhif C16/1472/44/LL – 1 Llys y Porth, Porthmadog 
  

Cais llawn i newid defnydd tŷ preswyl presennol i dŷ mewn aml ddeiliadaeth. 
 

(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi bod yr adeilad wedi ei leoli o 
fewn ffin datblygu tref Porthmadog. Eglurwyd nad oedd y bwriad, yn ôl y cynlluniau a 
gyflwynwyd, yn newid gosodiad mewnol presennol yr adeilad nag ychwaith yn bwriadu 
cynnal unrhyw newidiadau allanol i’r adeilad.  
 
Nodwyd bod polisi CH14 o’r CDUG yn caniatáu cynigion i newid defnydd tai i’r perwyl hyn 
os na fyddai’r datblygiad yn creu gorddarpariaeth o’r math hwn o lety mewn stryd neu ardal 
benodol ble mae’r effaith gronnus yn cael effaith negyddol ar gymeriad cymdeithasol ac 
amgylcheddol y stryd neu’r ardal, neu’n debygol o wneud hynny. Ni chredir fod adeilad arall 
yn y cyffiniau cyfagos yn cael ei ddefnyddio fel tŷ mewn aml ddeiliadaeth ac felly ni chredir 
y byddai’n arwain at effaith gronnol annerbyniol o fewn yr ardal benodol yma. Roedd y 
bwriad yn dderbyniol mewn egwyddor. 
 
Nodwyd y derbyniwyd gwrthwynebiadau i’r cais o ganlyniad i’r ymgynghoriad cyhoeddus 
gyda phryder wedi ei amlygu o safbwynt effaith niweidiol y defnydd arfaethedig (a honnir 
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oedd eisoes wedi dechrau) ar fwynderau preswyl cyfagos o’i gymharu gyda defnydd 
cyfreithiol presennol y safle. O ystyried defnydd cyfreithlon presennol yr eiddo fel eiddo 
preswyl 5 llofft a’r effeithiau mwynderol a fyddai’n gallu codi o’r defnydd hwnnw, ni ystyrir 
byddai newid arwyddocaol i fwynderau’r gymdogaeth o ganiatáu’r datblygiad dan sylw. 
 
Roedd y datblygiad yn cydymffurfio gyda’r CDUG am y rhesymau a roddwyd yn yr 
adroddiad. 
 

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

 Bod y defnydd fel tŷ aml ddeiliadaeth wedi cychwyn ers blwyddyn; 

 Bod ymddygiad gwrthgymdeithasol o flaen y tŷ yn peri gofid iddi hi a’i theulu; 

 Bod lle parcio yn gyfyng wrth ymyl y safle gyda mwy o geir yn parcio o flaen y tŷ yn 
dilyn at gweryla; 

 Nad oedd y tŷ yn agored i bobl leol fel llety, fe ddylai fod; 

 Bod y bwriad yn golygu colli tŷ teuluol. 
 
(c) Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd cynrychiolydd yr ymgeisydd y prif bwyntiau 

canlynol:- 

 Nad oedd yn ymwybodol bod ymddygiad gwrthgymdeithasol o flaen y tŷ ac nid oedd 
yn gweld y bobl broffesiynol a oedd yn byw yn y tŷ yn ymddwyn fel yma ; 

 O ran parcio, nid oedd unrhyw breswylwyr yn berchen car ac nid oedd bwriad iddynt 
chwaith; 

 Mai llety ar gyfer nyrsys arbenigol dementia a oedd yn gweithio yng Nghartref 
Preswyl y Pines yng Nghricieth ydoedd; 

 Bod y bwriad yn galluogi’r Cartref Preswyl i ddarparu gofal i bobl leol. 
 

(ch) Gwnaed y prif bwyntiau canlynol gan yr aelod lleol (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor 
Cynllunio hwn):-  

 Ei fod yn ymwybodol ac yn gwerthfawrogi’r angen am lety ar gyfer nyrsys; 

 Na all y drefn drwyddedu tai aml ddeiliadaeth ddelio efo’r holl faterion a fyddai’n codi 
o’r datblygiad; 

 Bod problemau parcio yn yr ardal ac fe fyddai’r bwriad yn gwaethygu’r sefyllfa; 

 Bod prinder tai yn ardal Porthmadog; 

 O ystyried sylwadau’r gwrthwynebydd, nid oedd y safle yn addas ar gyfer datblygiad 
o’r fath. 

 
(d) Mewn ymateb i’r sylwadau yng nghyswllt prinder llefydd parcio, nododd y Rheolwr Cynllunio 

nad oedd llefydd parcio ynghlwm â’r defnydd presennol felly ni ystyrir y byddai’r bwriad 
arfaethedig yn newid y sefyllfa. 

 
 Gwnaed sylwadau a gofynnwyd cwestiynau gan yr aelodau, ymatebodd y swyddogion fel a 

ganlyn: 

 O ran gwrthod y cais oherwydd diffyg llefydd parcio, nid oedd yr Uned Trafnidiaeth 
yn gwrthwynebu’r bwriad; 

 Os gwrthodir y cais, fe all rheswm o ran effaith negyddol ar fwynderau trigolion ar 
sail Polisi CH14 o’r CDUG fod yn rheswm cynllunio dilys; 

 Yn dilyn newid i ddeddfwriaeth yn ddiweddar, roedd gofyn i wneud cais cynllunio ar 
gyfer tai mewn aml ddeiliadaeth o’r raddfa yma; 

 Ei fod yn gais am dŷ aml ddeiliadaeth ac mai cyfiawnhad yr ymgeisydd o ran yr 
angen/defnydd oedd darparu llety ar gyfer nyrsys arbenigol dementia a oedd yn 
gweithio yng Nghartref Preswyl y Pines ond nid oedd hyn ynddo’i hun yn ystyriaeth 
gynllunio berthnasol; 

 Bod angen bod yn ofalus o ran sylwadau a oedd yn cyffredinoli preswylwyr tai aml 
ddeiliadaeth. Ei fod yn bosib bod elfennau gwrthgymdeithasol ar y safle fel y nodwyd 
gan y gwrthwynebwr ond nid oedd tystiolaeth i gyfiawnhau cyffredinoli; 
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 Y byddai’n anodd gosod amod ar ganiatâd cynllunio o ran clymu defnydd i nyrsys 
arbenigol dementia yn unig gan ei fod yn debygol y byddai hynny’n afresymol o ran y 
profion statudol; 

 Os caniateir defnydd fel tŷ aml ddeiliadaeth fe fyddai’r gyfundrefn trwyddedu yn 
rheoli’r defnydd.  

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais. 
 

Amodau: 
1.  Amser 
2.  Cydymffurfio gyda chynlluniau 

 

5. Cais rhif C16/1524/18/LL – Warws ger Maes yr Haf, Bethel 
 

Dymchwel y warws presennol a chodi 2 dŷ deulawr. 
 

(a) Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi bod safle'r cais 
wedi ei leoli mewn ardal anheddol a oedd yn weddol gyson o safbwynt natur dyluniad yr 
anheddau, gan eu bod ar y cyfan yn dai deulawr sengl neu bâr (gydag ambell fyngalo) 
mewn gerddi eithaf sylweddol. Nodwyd mewn cymhariaeth gyda gweddill yr ardal fe fyddai'r 
tai a fwriedir o ddyluniad gwbl estron i'r lleoliad, gyda tho metel, un-llethr, na fyddai'n 
gweddu o gwbl gydag unrhyw dai eraill yn lleol. Yn ogystal fe fyddai'r datblygiad allan o 
gymeriad gyda dwysedd y patrwm datblygu lleol gyda dim ond un rhimyn bychan o dir 10m2 
ar gyfer mwynderau'r trigolion yn y cefn a llecyn parcio ar y blaen.   

 

Pwysleisiwyd nad oedd y ddarpariaeth parcio ynghlwm â’r datblygiad yn cwrdd gyda 
gofynion Canllawiau Parcio Cymru (2008).  

 

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

 Bod y bwriad yn cyd-fynd â’r ardal leol ac yn cadw at yr adeilad presennol; 

 Y darperir man parcio pwrpasol ar gyfer bob tŷ; 

 Byddai llai o draffig o gymharu â’r defnydd blaenorol fel warws; 

 Bod cymdogion yn gefnogol i’r bwriad ac o’r farn y byddai’n gwella’r safle; 

 Bod y safle o fewn ffin datblygu’r pentref. 
 
(c)  Cefnogwyd y cais gan yr aelod lleol (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn) a 

gwnaed y prif bwyntiau canlynol ganddo:- 

 Bod yr adeilad mewn cyflwr gwael ac fe fyddai’r bwriad yn welliant; 

 O ran diffyg llefydd parcio, roedd llecyn parcio ar y briffordd dros y ffordd i’r safle 
gyda lle ar gyfer 6 car; 

 Bod y safle o fewn ffin datblygu’r pentref; 

 Bod llythyrau cefnogaeth gan gymdogion lleol yn nodi nad oedd problemau traffig 
nac ychwaith diffyg lle parcio. 

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

 Bod datblygu’r safle yn dderbyniol o ran egwyddor ond efallai mai ond lle i un tŷ 
oedd ar y safle; 

 Nad oedd y dyluniad presennol yn cyfiawnhau dyluniad tebyg; 

 Bod modd addasu’r dyluniad i foddhau yr ochr diogelwch ffyrdd, yn debygol byddai’n 
rhaid newid yr ol-troed; 

 Bod rhaid i’r llecynnau parcio fod yn benodol i’r safle a ddim ar y stryd. 
 
(d)  Cynigwyd ac eiliwyd i wrthod y cais. 
 

Nododd yr eilydd o ran cysondeb gyda phenderfyniad ar gais blaenorol lle'r oedd y dyluniad 
yn ymdebygu i sied y dylid caniatáu’r cais. Eglurodd yr Uwch Gyfreithiwr na ddylid eilio 
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cynnig er mwyn cychwyn trafodaeth fe ddylid ond eilio pan fo’r aelod o’r farn yna. Nododd 
aelod ei fod yn anodd cynnig neu eilio cyn i drafodaeth gychwyn os oedd aelod yn ansicr. 
Mewn ymateb, nododd yr Uwch Gyfreithiwr yn unol â’r rheolau gweithdrefn roedd rhaid 
gwneud cynnig a’i eilio cyn cynhelir trafodaeth, os oedd aelod yn ansicr ni ddylai gynnig neu 
eilio. 
 

 Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol gan aelodau: 
 

 Bod y dyluniad yn ceisio adlewyrchu beth oedd ar y safle yn bresennol ond fe ddylid 
gwella’r dyluniad;  

 Yn cefnogi’r bwriad ond roedd lle i wella’r dyluniad; 

 Bod angen i’r dyluniad adlewyrchu’r tai o gwmpas, byddai’r to metel yn anghydnaws; 

 Dylai’r ymgeisydd ail ystyried y ddarpariaeth parcio. 
 

Pleidleisiwyd ar y cynnig i wrthod ac fe gariodd ar bleidlais fwrw’r Cadeirydd. 
 
PENDERFYNWYD gwrthod y cais. 
 
Rhesymau: 

  
1. Byddai’r datblygiad, oherwydd ei ddyluniad, deunyddiau a dwysedd yn anghydnaws 

gyda'i gyd-destun trefol ac yn niweidiol i fwynderau gweledol yr ardal anheddol. Mae'r 
cais felly'n  groes i bolisïau B22, B23 a B25 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd ynghyd 
a’r cyngor a gynhwysir yng Nghanllawiau Dylunio Gwynedd sy’n datgan y dylai pob 
datblygiad barchu ansawdd gofodol ei amgylchfyd. 

 
2. Nid yw'r ddarpariaeth barcio a gynhigir yn cwrdd gyda Safonau Parcio Cymru 2008 ac 

fe fyddai'r trefniant fel y'i dangosir yn creu perygl i ddefnyddwyr y briffordd gyfagos. 
Mae'r cais felly'n groes i Bolisïau CH33 ac CH36 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd. 

 
6.  Cais rhif C16/1556/18/LL – Tŷ Gwyn, Waun, Penisarwaun 

 
Trosi adeiladau presennol yn dair uned wyliau hunanwasanaeth. 
 

(a)  Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi bod y cais yn 
cwrdd â gofynion polisïau C4 a D15 o’r CDUG ac felly yn dderbyniol mewn egwyddor. 
Cydnabuwyd ei fod yn anorfod y byddai peth sŵn ac ymyrraeth yn deillio o'r safle ond, o 
ystyried bod y safle ar gyrion clwstwr o 21 tŷ presennol, ni ystyrir y byddai'r ymyrraeth a 
fyddai’n deillio o dair uned wyliau yn achosi niwed arwyddocaol ychwanegol i fwynderau 
trigolion. 

 
 Nodwyd nad oedd gan y Cyngor Cymuned wrthwynebiad i’r bwriad ond eu bod yn amlygu 

eu pryder bod y ffordd at y safle yn gul a gall rhagor o drafnidiaeth creu problemau. 
Tynnwyd sylw bod yr Uned Drafnidiaeth yn derbyn, er byddai'r datblygiad yn debygol o 
arwain at ychwanegiad mewn lefelau traffig ar y rhwydwaith ffordd leol, ni fyddai'r cynnydd 
hwnnw yn gynnydd afresymol nag yn niweidiol i ddiogelwch y rhwydwaith ffyrdd. 

 
 Nodwyd y derbyniwyd cryn ohebiaeth gan wrthwynebydd yn dangos tystiolaeth o 

ddigwyddiadau llifogydd hanesyddol yn yr ardal gan gynnwys honiadau nad oedd y system 
garthffosiaeth leol yn ddigonol i ymdopi ag unrhyw gynnydd mewn defnydd. Adroddwyd bod  
Dŵr Cymru wedi cadarnhau bod capasiti yn y system garthffos gyhoeddus i gymryd 
carthffosiaeth o dair uned ychwanegol ar yr amod nad oedd dŵr wyneb neu ddŵr draenio tir 
yn llifo i'r system. Tynnwyd sylw nad oedd gan CNC na Adran Draenio Tir Ymgynghoriaeth 
Gwynedd wrthwynebiad i'r datblygiad. Cadarnhawyd na fyddai estyniadau i'r adeiladau a 
byddai wyneb yr ardaloedd parcio o lechi mâl rhydd ac felly ni fyddai cynnydd yn yr arwyneb 
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caled ar y ddaear, o'r herwydd nid fyddai’r datblygiad yn debygol o waethygu problemau 
draenio dŵr mewn unrhyw ffordd. 

 
 Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd. 
 

Roedd y datblygiad yn dderbyniol o safbwynt polisïau lleol a chenedlaethol perthnasol am y 
rhesymau a roddwyd yn yr adroddiad. 
 

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

 Pryderon o ran diogelwch ffyrdd; 

 Fe fyddai’r bwriad yn effeithio ar hawliau dynol y trigolion a warchodir gan Erthyglau 
2 a 8 o’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol (ECHR); 

 Bod cais wedi ei wrthod oddeutu 30 mlynedd yn ôl oherwydd bod y ffordd yn rhy gul; 

 Ei fod yn gwrthwynebu’r balconi oherwydd y byddai gor-edrych. 
 
(c) Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd yr ymgeisydd y prif bwyntiau canlynol:- 

 Bwriad y cais oedd defnyddio’r adeiladau ar gyfer busnes cynaliadwy i alluogi ei 
blant ddychwelyd i’r ardal; 

 Eu bod am fanteisio ar y farchnad gwyliau gwyrdd a darparu llecyn tir bywyd gwyllt 
ar y safle; 

 Bod yr Uned Drafnidiaeth o’r farn na fyddai cynnydd sylweddol o ran traffig; 

 Bod y bwriad yn darparu 8 lle parcio ar y safle a’i fod yn barod i greu man pasio 
newydd; 

 Y byddai’r cais yn sicrhau defnydd economaidd o’r adeiladau fferm. 
 
(ch) Gwnaed y prif bwyntiau canlynol gan yr aelod lleol (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio 

hwn):-; 

 Pryder o ran diogelwch ffyrdd ar y lôn gul, fe fyddai 8 car ychwanegol yn gorlwytho’r 
lôn; 

 Bod problemau carffosiaeth yn yr ardal, fe fyddai’r bwriad yn gorlwytho’r system; 

 Er yr holl addewidion gan yr ymgeisydd, pe byddai newid ym mherchnogaeth y safle 
y byddai perygl o ran cenedlaethau’r dyfodol; 

 Gofyn i’r Pwyllgor ymweld â’r safle. 
 
(d)  Mewn ymateb i’r sylwadau uchod, nododd yr Uwch Reolwr Cynllunio: 

 Bod argymhelliad cadarn gerbron ac nid oedd gwrthwynebiad gan y cyrff statudol; 

 Bod yr ymgeisydd yn gwirfoddoli darpariaethau pellach o ran man pasio ar y ffordd a 
llecyn tir bywyd gwyllt ar y safle; 

 Y gellir ymweld â’r safle i weld y mannau pasio ar y ffordd. 
 
 PENDERFYNWYD caniatáu’r cais. 

 
Amodau: 
 
1. Pum mlynedd 
2.    Yn unol â’r cynlluniau 
3.    Deunyddiau’r balconi i’w cytuno 
4.    Defnydd gwyliau yn unig/cadw cofrestr 
5.    Tynnu hawliau datblygiad a ganiateir 
6.   Amod bioamrywiaeth 
7.    Angen cytuno cynllun draenio dŵr wyneb a dŵr tir 
8.    Creu mannau parcio cyn preswylio’r unedau gwyliau 
9. Cytuno ar leoliad a chreu llecyn pasio ceir ar dir yr ymgeisydd cyn dechrau’r datblygiad 

ac i’w gadw 
10. Creu ardal bywyd gwyllt 
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7. Cais rhif C16/1571/39/LL – Cyn Natwest Bank, Abersoch 
 

Newid defnydd o Fanc (A2) i Siop (A1) a pharlwr hufen ia a chaffi (A3) ar y llawr daear gyda 
lle eistedd a gweinyddu i'r cefn a fflat hunan cynhaliol (C3) ar y llawr cyntaf ynghyd â chodi 
estyniad ac addasiadau i'r adeilad. 

  
(a)  Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi bod yr eiddo mewn lleoliad 

amlwg ar bwys Stryd Fawr, Abersoch. Nodwyd bod y bwriad yn fodd i sicrhau defnydd 
priodol o adeilad segur mewn lleoliad amlwg yn y pentref.  

 
 Tynnwyd sylw bod yr ymgeisydd wedi datgan ei fodlonrwydd i dderbyn amod ar unrhyw 

ganiatâd yn cyfyngu oriau agor a chau'r eiddo i’r oriau penodol ynghyd ac amod yn atal 
ehangu'r defnydd parlwr hufen iâ i fwyty llawn neu unrhyw weithgareddau ehangach o fewn 
dosbarth defnydd A3. Nodwyd y byddai’n anodd cyfiawnhau amod ar y caniatâd yn cyfyngu 
ar oriau agor a defnydd yr eiddo mewn sefyllfa o’r fath oherwydd bod y safle yn meddiannu 
lleoliad yng nghanol y pentref ble saif amrywiaeth o fusnesau lleol fel siop, bwyty, modurdy 
a thŷ tafarn. 

 
 Roedd y datblygiad yn dderbyniol o safbwynt polisïau lleol a chenedlaethol perthnasol am y 

rhesymau a roddwyd yn yr adroddiad. 
 
(b) Cefnogwyd y cais gan yr aelod lleol (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor hwn), amlygodd bryder 

trigolion tai cyfagos a gofynnodd a fyddai’n bosib gosod amod bod y busnes yn cau am 
oddeutu 10.00pm - 11.00pm. 

 
 Mewn ymateb, nododd y Rheolwr Cynllunio ei bod yn anghyfforddus gosod amod o ran 

oriau cau o ystyried nad oedd defnydd tebyg eiddo eraill yn yr ardal yn cael ei reoli. 
Ychwanegodd y gellir gosod amod atal defnydd takeaway neu ddefnydd ehangach o fewn 
A3. 

 
 Nododd aelod y dylid gosod amod o’r fath er mwyn lleihau’r aflonyddwch ar drigolion 

cyfagos. 
 
 PENDERFYNWYD caniatáu’r cais. 
 
 Amodau: 

1.  5 mlynedd i ddechrau gwaith 
2.  Llechi ar do'r adeilad cefn 
3.  Gorffeniad cerrig yr estyniad cefn i gyd weddu gyda’r prif adeilad 
4.  Gosod y system echdynnu aer o fewn y simdde bresennol yn unol â chynlluniau 

dyddiedig 13 Ionawr 2017 cyn dechrau’r defnydd a ganiateir. 
5.  Unol â chynlluniau. 
6. Atal defnydd takeaway neu ddefnydd ehangach o fewn A3. 

 
8. Cais rhif C16/1614/99/LL – Bryn Llifon, Ffordd Meirion, Bangor  
 

Newid defnydd adeilad o gartref nyrsio i lety myfyrwyr gyda 31 ystafell wely a chyfleusterau 
rheoli. 

  
(a) Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi bod y safle wedi 

ei leoli mewn ardal defnydd cymysg o Fangor Uchaf, oddeutu 250m o brif adeilad Prifysgol 
Bangor gyda Stiwdio Bryn Meirion y BBC gerllaw a neuaddau preswyl y Brifysgol gyferbyn. 
 
Cyfeiriwyd at wrthwynebiad Cyngor Dinas Bangor i’r bwriad oherwydd y byddai’n gor-
ddatblygiad o'r safle, bod cyfleusterau tebyg eisoes yn y cyffiniau ac fe fyddai’n cynhyrchu 
rhagor o drafnidiaeth, sŵn ac ymyrraeth i drigolion. 
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Eglurwyd nad oedd polisi penodol yn y CDUG yn ymdrin gyda datblygiad o’r math penodol 
yma ond roedd polisi C4 yn cefnogi cynlluniau i addasu adeiladau i’w hail-ddefnyddio at 
ddibenion addas. 
 
Nodwyd bod yr adeilad wedi ei ddefnyddio, tan Chwefror 2016, fel cartref henoed ar gyfer 
31 preswylydd ac wrth ystyried bod defnydd o'r fath olygu cryn symudiadau traffig o 
safbwynt staff, teuluoedd a chefnogaeth feddygol, gan gynnwys gweithgarwch gyda'r nos, 
ni ystyrir y byddai defnydd gan fyfyrwyr yn arwyddocaol wahanol o safbwynt symudiadau 
ceir neu oriau ymyrraeth. 

 
Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd gan nodi bod yr Uned Polisi 
Cynllunio ar y Cyd wedi asesu’r Datganiad Ieithyddol ac yn nodi ar y cyfan, ystyrir bod natur 
Bangor, o ran maint y boblogaeth, patrwm ieithyddol y dref, yr amrywiaeth o wasanaethau 
a’r cyfleusterau ar gael yno yn golygu na ddylai’r datblygiadau gael effaith andwyol 
sylweddol ar yr iaith Gymraeg. 
 
Roedd y datblygiad yn dderbyniol o safbwynt polisïau lleol a chenedlaethol perthnasol am y 
rhesymau a roddwyd yn yr adroddiad. 

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

 Bod y cwmni teuluol efo nifer o lety myfyrwyr ym Mangor ac wedi ystyried yn fanwl 
os mai dyma’r defnydd gorau o’r adeilad; 

 Bod canran isel o’r galw yn cael ei ddiwallu o ran llety o’r fath ym Mangor; 

 Y bwriedir llunio cynllun rheolaeth ar gyfer y safle; 

 Byddai’r bwriad yn lleihau’r pwysau o ran troi tai yn dai mewn aml ddeiliadaeth; 

 Byddai’r bwriad yn diogelu’r adeilad ac fe fyddai llai o fynd yn ôl ac ymlaen o ystyried 
defnydd blaenorol y safle; 

 Bod les mewn bodolaeth o ran llefydd parcio i staff y BBC ar y safle ac nid oedd 
bwriad i newid y trefniant yma. 

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

gwnaed y prif bwyntiau canlynol ganddi:-  

 Bod y safle wedi ei leoli mewn ardal breswyl ac fe fyddai’r datblygiad yn cael effaith 
negyddol ar yr ardal; 

 Bod gorddarpariaeth o lety myfyrwyr yn ward Garth; 

 Pryder o ran gwastraff ac ail-gylchu gyda phroblemau’n bodoli eisoes yn yr ardal a’i 
bod wedi cyflwyno Rhybudd o Gynnig i gyfarfod y Cyngor Llawn ar 3 Mawrth 2017 
yng nghyswllt y mater; 

 Bod canran sylweddol o deuluoedd Cymraeg iaith gyntaf yn yr ardal ac fe fyddai’r 
bwriad yn cael effaith negyddol ar yr iaith; 

 Bod diffyg llefydd parcio; 

 Gofyn i’r ymgeisydd ail-edrych ar y bwriad er mwyn darparu unedau hunangynhaliol 
ar gyfer pobl leol; 

 Na fyddai mwynderau’r gymdogaeth leol yn cael eu gwarchod; 

 Pryder o ran effaith ymddygiad gwrthgymdeithasol. 
 
(ch)  Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais. 
 
 Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol gan aelodau: 
 

 Bod gwell bod defnydd o’r adeilad a oedd yn ddarpariaeth llety eisoes gyda 
rhagdybiaeth y caniateir ceisiadau efo amodau priodol;  

 Byddai’r bwriad yn lleihau’r pwysau o ran troi tai yn dai mewn aml ddeiliadaeth; 

 Pryder y byddai teuluoedd Cymraeg yn symud o’r ardal oherwydd cynnydd yn y 
niferoedd o fyfyrwyr gyda chanran sylweddol yn y ward eisoes; 
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 Yr angen i dderbyn mwy o adroddiadau technegol. A oedd yr ardrawiad iaith yn 
dangos niwed arwyddocaol? 

 Yn gwrthwynebu tai aml ddeiliadaeth mewn strydoedd ond nid oedd cais hwn yr un 
sefyllfa; 

 Tra’n cydymdeimlo efo sylwadau’r Aelod Lleol roedd rhaid bod yn pragmataidd gan 
fyddai rhyw fath o ddarpariaeth llety ar y safle a ni fyddai’n ail agor fel cartref 
preswyl. 

 

Mewn ymateb i’r sylwadau uchod, nododd y Rheolwr Cynllunio bod myfyrwyr yn yr ardal 
eisoes, yr angen i ddarparu amrediad o lety gwahanol a bod yr Uned Polisi Cynllunio ar y 
Cyd yn nodi na fyddai niwed arwyddocaol o ran yr iaith. 

 

 PENDERFYNWYD caniatáu’r cais. 
 

 Amodau: 
1.  Amser 
2.  Yn unol â’r cynlluniau 
3. Rhaid cyflwyno a chytuno’r cynllun rheolaeth safle o flaen llaw gyda’r Awdurdod 

Cynllunio Lleol 
4.  Cyfleusterau parcio yn unol â’r cynlluniau. 
5. Rhaid sicrhau bod y llwybr troed i Ffordd y Coleg yn cael ei gwblhau cyn i'r defnydd 

ddechrau 
 

Nodiadau: 
1.  Priffyrdd 
2.  Dŵr Cymru 

   
9. Cais rhif C16/1675/11/LL – Coed Menai, Menai Avenue, Bangor 
 

Newid defnydd tŷ presennol (dosbarth defnydd C3) yn llety gwely a brecwast/gwesty 
(dosbarth defnydd C1). 

 
(a) Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi bod polisi D14 o’r 

CDUG yn cymeradwyo cynigion i addasu adeiladau presennol yn llety gwyliau 
gwasanaethol o safon uchel ar yr amod, yn achos datblygiad o fewn ffin ddatblygu, bod y 
datblygiad yn addas o ystyried y safle, y lleoliad a'r anheddiad dan sylw. 

 
 Nodwyd bod y safle o fewn ffin ddatblygu dinas Bangor ac, er bod Rhodfa Menai yn 

anheddol yn bennaf, saif y safle gerllaw safle'r Ffriddoedd, gyda llawer o gyfleusterau'r 
Brifysgol megis neuaddau preswyl a chyfleusterau cymdeithasol a hamdden ac felly roedd 
cryn weithgarwch yn yr ardal. O ystyried natur y safle a'r ardal o gwmpas credir bod 
egwyddor y datblygiad yn cwrdd gyda gofynion y polisi. 
 
Cydnabuwyd er y gall fod peth cynnydd yn nifer y bobl a ddefnyddiai'r adeilad, wrth ystyried 
natur defnydd gwesty gyda'r prif weithgarwch am gyfnodau byr o'r dydd yn unig, fe all y 
tebygolrwydd o ymyrraeth i drigolion cyfagos leihau o'r math yma o ddefnydd. 
 
Nodwyd yr 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 nodwyd yn yr adroddiad. 

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

 Byddai’r bwriad yn cael effaith negyddol ar ei chartref gydag effaith ar ei mwynderau 
o ran sŵn; 

 Pryder o ran y ddarpariaeth parcio; 

 Bod y safle mewn ardal breswyl ac o fewn yr Ardal Gadwraeth ac fe fyddai’r bwriad 
yn amharu ar y cymeriad yma ac felly fe ddylid ei wrthod. 
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(c) Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd yr ymgeisydd y prif bwyntiau canlynol:- 

 Ei fod yn uchelgais iddi hi a’i phartner i sefydlu busnes lletygarwch o safon; 

 Bod diffyg o’r math yma o ddarpariaeth yn yr ardal; 

 Y byddai’r eiddo’n cael ei wasanaethu ac er nad oeddent yn byw ar y safle byddai 
gan y gwesteion gyswllt ffôn 24 awr gyda nhw; 

 Y byddai’r bwriad yn cyfrannu at yr economi leol. 
 
(ch) Gwrthwynebwyd y cais gan y Cynghorydd June Marshall, aelod lleol (oedd yn aelod o’r 

Pwyllgor Cynllunio hwn) a gwnaed y prif bwyntiau canlynol ganddi:-  

 Y byddai’n cael effaith negyddol ar yr Ardal Gadwraeth gan golli gwyrddni i wneud lle 
parcio; 

 Bod y defnydd masnachol yn groes i’r defnydd preswyl yn yr ardal; 

 Bod y bwriad yn golygu colli stoc tai parhaol. 
 
 Gwnaed y prif bwyntiau canlynol gan y Cynghorydd Mair Rowlands, aelod lleol (nad oedd 

yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn):-  

 Bod pryder yn lleol o ran graddfa a natur y datblygiad a’r effaith ar fwynderau’r ardal; 

 Bod y bwriad yn golygu colli stoc tai parhaol gan greu cynsail a all arwain at 
grynhoad o ddatblygiadau tebyg yn yr ardal; 

 Y byddai’n achosi niwed i’r Ardal Gadwraeth. 
 
 PENDERFYNWYD caniatáu’r cais. 
  
 Amodau: 
 

1.  5 mlynedd 
2.    Gwaith yn unol â’r cynlluniau 
3.    Cytuno ar ddeunyddiau ar gyfer yr adeilad allanol 
4.   Angen arwyneb mandyllog ar gyfer yr ardal barcio er sicrhau na fydd newid mewn llif 

dŵr wyneb 
5.    Rhaid darparu'r holl barcio cyn dechrau'r defnydd busnes. 

 
 

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

 
 

                                                                       CADEIRYDD 
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Rhif:    1 
 

Cais Rhif: C16/0638/39/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

08/09/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanengan 

Ward: Abersoch 

 

Bwriad: Dyluniad diwygiedig i estyniad a ganiatawyd gan 

ganiatad rhif C14/0215/39/LL  

  

Lleoliad: Cilfan, Lôn Gwydryn, Abersoch, Pwllheli, 

LL537EA 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

 

CANIATAU GYDAG AMODAU   
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cyflwynwyd y cais gerbron cyfarfod o’r Pwyllgor Cynllunio dyddiedig 07 Tachwedd 

2016 pryd y penderfynwyd gohirio ystyried y cais er rhoddi cyfle i ddatrys 

anghysondebau rhwng y cynlluniau a gyflwynwyd am ystyriaeth a’r adeilad sy’n cael 

ei adeiladu ar y safle. Yn dilyn trafod y mater ymhellach gyda’r ymgeisydd 

derbyniwyd cynllun diwygiedig dyddiedig 13 Chwefror 2017 yn dangos yr adeilad 

fel y bwriedir ei godi Mae’r cais hwn yn rhannol ôl weithredol ar gyfer cadw gwaith 

o ddatblygu tŷ oedd yn dy unllawr yn dy deulawr gydag ystafell yng ngwagle’r to 

heb gydymffurfio gyda chaniatâd cynllunio a roddwyd o dan gyfeirnod 

C14/0215/39/LL. 

 

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

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

blaen a chodi balconi blaen, ymestyn estyniad unllawr  ochr tuag at derfyn dwyreiniol 

y safle a chodi ystafell haul unllawr yn y cefn. Byddai’r estyniad yn creu tair ystafell 

wely a stydi ar y llawr cyntaf gyda balconi wedi ei amgáu. Byddai’r adeilad wedi ei 

orffen gyda tho llechi a muriau yn gymysgedd o rendr gwyn, bordiau pren a gwydr. 

 

1.3 Yn dilyn derbyn cwyn ynglŷn â’r datblygiad yn datgan bod uchder yr estyniad ochr 

yn uwch na’r cynllun a ganiatawyd bu i Swyddog Gorfodaeth ymweld â’r safle a 

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

cadw'r diwygiadau i’r caniatâd cynllunio. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

stydi a balconi ar y llawr cyntaf.    Bydd yr adeilad wedi ei orffen gyda tho llechi, 

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

 

1.5 Yn dilyn archwilio'r safle, sylwyd nad oedd yr adeilad yn cael ei adeiladu yn gaeth 

unol a’r cynlluniau a gyflwynwyd gyda’r cais ôl weithredol. ‘Roedd yr 

anghysondebau yn cynnwys lleoli wal dalcen yr estyniad ochr yn agosach at y terfyn 

dwyreiniol na’r cynllun a ganiatawyd, nid oedd y to a godwyd ar yr adeilad yn 

ymestyn  dros y balconi blaen ac nid oedd agoriadau i’r ffenestri to yn y drychiad 

dwyreiniol. Mae’r cynllun dyddiedig 13 Chwefror 2017 yn dangos yr estyniad ochr 

fymryn yn lletach gyda’r wal dalcen yr estyniad  wedi ei chodi y tu mewn i wal floc a 

leolir ar hyd terfyn dwyreiniol y safle. Derbyniwyd hefyd datganiad gan yr 

ymgeisydd yn cadarnhau ei fwriad i ymestyn y to dros y balconi blaen  a gosod y 

ffenestri to yn y drychiad dwyreiniol. 

 

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

caniatawyd yn 2014. 

 

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

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

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

Naturiol Eithriadol. 
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1.8 Cyflwynir y cais i’r Pwyllgor oherwydd bod y Cyngor wedi derbyn mwy na tri 

gwrthwynebiad i’r cais 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

2.2 Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi dyletswydd ar 

y Cyngor i ymgymryd â chamau rhesymol wrth arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r 7 

amcan llesiant sydd o fewn y Ddeddf. Mae'r adroddiad hwn wedi’i baratoi gan 

ystyried dyletswydd y Cyngor a'r 'egwyddor datblygu gynaliadwy', fel sydd wedi’i 

ddatgan yn Neddf 2015. 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. 

 

 2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: (CDUG) 

 

POLISI B8 ARDALOEDD O HARDDWCH NATURIOL EITHRIADOL (AHNE)  

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

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

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

statudol Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000. 

 

POLISI B22 DYLUNIAD ADEILADAU Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy 

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

nodweddion a chymeriad cydnabyddedig y dirwedd a’r amgylchedd lleol. 

 

POLISI B23 MWYNDERAU Diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol drwy sicrhau 

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

nodweddion cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol. 

 

POLISI B24 GWNEUD NEWIDIADAU AC YMESTYN ADEILAD O FEWN 

FFINIAU DATBLYGU, PENTREFI GWLEDIG A CHEFN GWLAD Sicrhau fod 

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

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

 

POLISI B25 DEUNYDDIAU ADEILADU Gwarchod cymeriad gweledol trwy 

sicrhau fod yn rhaid i ddeunyddiau adeiladu fod o safon uchel sy’n gweddu i 

gymeriad ac edrychiad yr ardal leol. 

 

POLISI CH33 DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD Caniateir cynigion 

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

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

 

POLISI CH36 CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT Gwrthodir cynigion am 

ddatblygiadau newydd, ehangu datblygiadau presennol neu newid defnydd os na 

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

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

gerdded a beicio o safle a phellter y safle at faes parcio cyhoeddus. 
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2.4 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. (Fersiwn Cyfansawdd yn 

cynnwys Newidiadau Materion sy’n Codi, Ionawr 2017)  
 

PCYFF 1: Meini Prawf Datblygu. 

 

 PCYFF 2: Dylunio a Siapio Lle 

 

 TRA 2 : Safonau Parcio 

 

 TRA 4: Rheoli Ardrawiadau Cludiant 

 

 

2.5 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 8, 2016. 

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

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

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

 

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

 

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

 

4.          Ymgynghoriadau: 

 

Cyngor Cymuned/Tref:  Cefnogi 

 

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

datblygiad arfaethedig yn cael effaith andwyol ar unrhyw 

ffordd neu ffordd arfaethedig sirol. 

 

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

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

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

datblygiad yn amharu ar AHNE. 

 

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

a derbyniwyd  sawl gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 Nad yw’r dyluniad yn gweddu gyda thai cyfagos. 

 Byddai'r eiddo yn cael effaith sylweddol ar eiddo 

cyfochrog oherwydd colli goleuni a phreifatrwydd. 

 Bydd y balconi yn amharu ar breifatrwydd gardd, 

cegin ac ystafell wely cymydog. 

 Byddai’r datblygiad yn amharu ar ddiogelwch y 

ffordd. 

 Datganiad yr ymgeisydd a’r ffurflen gais yn datgan 

bod gwaith heb ddechrau ar y safle yn anghywir. 

 Nodyn ar ffurflen gais yn datgan nad oes newid i 

faint y to yn anghywir. 

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

bydd nwyddau dwr glaw yn gwyro dros eiddo 
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cyfochrog). 

 Bod wal yr estyniad ochr yn amharu yn sylweddol ar 

oleuni a gwres haul i ystafell llawr daear eiddo 

cyfochrog. 

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

cynlluniau a ganiatawyd. 

 Nad yw’r bwriad yn cydymffurfio gydag 

egwyddorion yr AHNE. 

 

Yn dilyn derbyn y cynllun diwygiedig dyddiedig 13 

Chwefror 2017 bu i swyddogion ail hysbysu trigolion 

cyfagos a derbyniwyd gohebiaeth yn ail ddatgan y 

gwrthwynebiadau blaenorol ynghyd â phwysleisio'r 

sylwadau canlynol: 

 

Pwysleisio bod lefel daear y tŷ bwriededig 1.4 medr yn uwch 

na tŷ’r gwrthwynebwr ac o’r herwydd mae effaith y cynnydd 

mewn uchder yr estyniad ochr yn creu ardrawiad sylweddol 

ar oleuni haul i’r eiddo hwnnw, yn achosi anhwylder i’r 

deiliaid  ac yn ail adrodd eu bod gyda chynrychiolaeth 

gyfreithiol. 

Gofyn i aelodau'r pwyllgor i ymweld â’r safle cyn 

penderfynu ar y cais 

 

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio 

dilys oedd yn cynnwys: 

 

 Bod y strwythur a godwyd ar dir yr ysgol gyfochrog 

yn effeithio ar breifatrwydd a goleuni cymydog ac 

mae’r mater yma yn cael ei archwilio gan yr 

ombwdsmon 

 Byddai'r datblygiad yn amharu ar werth eiddo 

cyfagos. 

 Bod y scaffold wedi ei gysylltu i dir y cymydog heb 

ganiatâd ac yn gwneud y ffordd mynediad yn ddi 

ddefnydd. 

 Bod sylfaen ar gyfer yr estyniad wedi tanseilio wal 

derfyn cymydog. 

 Nad yw’r cymdogion wedi derbyn llythyrau 

hysbysu. 

 Creu cynsail ar gyfer datblygiadau tebyg. 

 Bod y gwaith adeilad yn tresbasu ar eiddo cymydog. 

 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1  Mae’n ofynnol gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio yn unol â’r cynllun 

datblygu a fabwysiadwyd, oni bai bod ystyriaethau perthnasol eraill yn nodi fel arall. 

Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd (2001 – 2016) yw’r ‘Cynllun Datblygu’ ar hyn o 

bryd a bydd Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (CDLl ar y Cyd) yn 
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disodli’r CDU fel y ‘cynllun datblygu’ ar ôl iddo gael ei fabwysiadu. Y gobaith yw y 

bydd y CDLl ar y Cyd yn cael ei fabwysiadu yn ystod Gorffennaf 2017. 

 

5.2 Wrth ddelio gydag unrhyw gais cynllunio y prawf statudol ddylai fod yr ystyriaeth 

gyntaf ar bob achlysur, h.y. mae’n ofynnol gwneud penderfyniadau am geisiadau 

cynllunio yn unol â’r cynllun datblygu, oni bai bod ystyriaethau perthnasol eraill yn 

nodi fel arall. Mae’r CDLl ar y Cyd yn ystyriaeth cynllunio berthnasol rŵan ar gyfer 

diben rheoli datblygu - gweler paragraff 3.1.3 Polisi Cynllunio Cymru sy’n datgan: 

“Gallai ystyriaethau perthnasol gynnwys yr amgylchiadau presennol, polisïau mewn 

cynllun datblygu sydd wrthi’n cael ei baratoi a pholisïau cynllunio Llywodraeth 

Cymru. Dylai pob cais gael ei ystyried mewn perthynas â pholisïau cyfredol...”. 

 

5.3 Er bod nifer o bolisïau wedi cael eu trafod yn fanwl yn ystod Gwrandawiadau'r 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, ni fyddwn yn gwybod gyda 

sicrwydd beth fydd cynnwys y Cynllun tan fydd yr Arolygydd yn cyflwyno ei 

adroddiad rhwymol. 

 

5.4 Mae paragraff 2.14.1 Polisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

“...wrth ystyried faint o bwys i’w osod ar bolisïau penodol mewn CDLl sydd ar y 

gweill sy’n berthnasol i gynnig neilltuol, bydd angen i awdurdodau cynllunio lleol 

ystyried yn ofalus y dystiolaeth waelodol a’r cefndir i’r polisïau. Gall polisi cynllunio 

cenedlaethol hefyd fod yn ystyriaeth berthnasol yn yr amgylchiadau hyn.” 

Yn yr achos hwn, mae polisïau’r CDLl ar y Cyd fel y nodir yn 2.4 uchod yn 

berthnasol a gan fod y polisïau hyn yn weddol gyson gyda pholisïau’r Cynllun 

Datblygu Unedol a’r Cyngor Cenedlaethol perthnasol a geir fe ystyrir bod yr asesiad 

uchod ac argymhelliad yr adroddiad hwn yn gyson gyda'r polisi allddyfodol 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Mwynderau gweledol 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gwrthwynebu'r bwriad. Bwriedir defnyddio cymysgedd o ddeunyddiau fel 

gorffeniadau, sy’n cynnwys llechi i’r to a rendr, gyda nodweddion gwydr a bordiau 

pren i’r muriau allanol, sydd yn  ddeunyddiau cyfoes a ystyrir yn addas i’r safle a 
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phentref Abersoch. Ystyrir felly, yn nhermau dylunio, fod y bwriad yn cydymffurfio 

a gofynion polisïau B8, B22, B24 a B25 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

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

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

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

y gwrthwynebiadau hyn fesul eiddo: 

 

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

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

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

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

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

mai ffenestr ystafell ymolchi yw’r ffenestri ar y  llawr cyntaf a  datgan nodyn ar y 

cynllun y byddai yn cael ei wydro gyda gwydr afloyw, nid oes pryder sylweddol am 

or-edrych o’r ffenestr hon gan ystyried nad ydyw yn ystafell drigiadwy (habitable 

room). Gellir  gosod amod i reoli bod y ffenestr yn cael ei chadw’n afloyw a chytuno 

dull agoriad y ffenestr. Datgan perchennog Woodlands hefyd bryder am effaith y 

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

ochr soled ar ochr Woodlands, ni ystyrir y bydd oblygiadau ar eu preifatrwydd yn yr 

achos yma. Sylweddolir y bydd y wal ochr yn hirach oherwydd y cynnydd mewn 

maint y balconi blaen ond ni fyddai hynny yn newid y farn cynllunio a nodir  uchod. 

Ni ellir rhoddi llawer o bwyslais ar ddadl effaith ar breifatrwydd cwrtil blaen 

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

yn wynebu Woodlands yn uniongyrchol. 

 

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

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

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

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

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

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

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

at leihad sylweddol arwyddocaol yn lefelau amwynder, na mwynhad rhesymol 

preswylwyr Woodlands. 

 

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

berchennog Pencoed ar sail colli golau, preifatrwydd amharu ar yr AHNE a bod y 

bwriad  yn o’r ddatblygiad o’r safle. Mae effaith y bwriad ar yr AHNE eisoes wedi ei 

drafod dan bennod Mwynderau Gweledol uchod ac felly ystyrir nad oes angen 

ymhelaethu arno yma. Parthed elfen o’r gwrthwynebiad sy’n honni bod y bwriad yn 

gôr ddatblygu'r safle, rhaid sylweddoli nad oes ychwanegiad sylweddol i arwynebedd 

llawr yr adeilad newydd a bod yr ychwanegiad sy’n cael effaith pennaf ar Pencoed 

wedi ei gyfyngu i ymestyn wal dalcen yr estyniad ochr tuag at derfyn Pencoed 

ynghyd a chodi uchder bondo to’r estyniad tua 1.5 medr. Sylweddolir bod y 

gwrthwynebwyr yn datgan bod lefel llawr daear  yr estyniad ochr 1.4 medr yn uwch 

na  llawr daear y tŷ cyfochrog ac o’r herwydd byddai'r cynnydd mewn uchder to'r 

estyniad ochr yn cael llawer mwy o effaith ar fwynderau'r tŷ hwnnw. Nodir nad oes 

gan Pencoed ffenestr yn wynebu Cilfan yn uniongyrchol.  Mae hawl cynllunio eisoes 

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

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

yn cynnwys ychwanegu at uchder y tŷ  ynghyd a chodi uchder yr estyniad  ochr ac er 
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sylweddolir pryderon y gwrthwynebwyr ni ystyrir y byddai'r ychwanegiadau hyn 

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

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

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

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

amod ar ganiatâd. Ystyrir y byddai'r bwriad gydag  amodau priodol yn dderbyniol 

gan na fyddai yn cael  effaith gormesol arwyddocaol ar fwynderau’r cymydog. 

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

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

pryder ynglŷn ag elfen o’r bwriad sy’n golygu codi wal derfyn newydd ar y terfyn. 

Bydd y wal yn mesur tua 1.8 medr uwchben lefel gardd gefn safle y cais er mwyn 

amddiffyn preifatrwydd safle y cais ynghyd a gwarchod preifatrwydd y cymydog. 

Sylweddolir bod gwrthwynebiad wedi ei dderbyn ynglŷn ag uchder y wal hon fodd 

bynnag teimlir bod yr uchder dan sylw yn rhesymol dan yr amgylchiadau a bod y 

cymydog hefyd yn cwyno bod y datblygiad yn effeithio ar ei breifatrwydd. Mae 

pryderon hefyd wedi eu datgan ynglŷn â lleoliad sgaffald sydd wedi ei leoli ar dir y 

cymydog heb ganiatâd ac yn amharu ar ei le parcio, bod lleoliad nwyddau dwr glaw 

yn gwyro dros yr eiddo'r cymydog a bod atebion ar y ffurflen gais yn anghywir. Nid 

yw materion fel effaith datblygiad ar wal y terfyn, lleoliad sgaffald  neu fod nwyddau 

dwr glaw yn gwyro dros y terfyn  tir y cymydog yn  faterion cynllunio ond yn hytrach 

yn faterion sifil. Noder sylwadau'r gwrthwynebwr ynglŷn â chywirdeb atebion ar y 

ffurflen gais, fodd bynnag cyflwynir cais rhannol ôl weithredol i’r Cyngor o 

ganlyniad i swyddog o’r Uned Gorfodaeth sylwi nad oedd y datblygiad yn 

cydymffurfio gyda’r caniatâd cynllunio. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

pellach yn cael eu creu yn y tŷ.   

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

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

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

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

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

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

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

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

CH33a CH36 CDUG 

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

a nodir yn yr adroddiad hwn. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau – amodau  

 

1. Unol â’r cynlluniau 

2. Llechi i gydweddu 

3. Gorffeniad i’w gytuno 

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

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

caniatâd hwn a’i gadw  felly o hynny ymlaen 

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

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

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

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

7. Cyfyngu  uchder y wal ar hyd terfyn dwyreiniol y safle i 1.7 medr mewn 

uchder. 

 

 

 

 

Tud. 29



Tud. 30



Tud. 31



Tud. 32



Tud. 33



Tud. 34



Tud. 35



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 03/04/2017 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 

SIAMBR DAFYDD ORWIG, 

CAERNARFON 

 

Rhif:    2 
 

Cais Rhif: C16/1154/41/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

20-09-2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanystumdwy 

Ward: Llanystumdwy 

 

Bwriad: Dyluniad diwygiedig i'r hyn a wrthodwyd o dan 

C16/0705/41/LL i drosi adeilad allanol i dy 

fforddiadwy 4 llofft 

 

  

Lleoliad: Penarth Fawr, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 

6PR 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
GWRTHOD 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Dyma ail gyflwyniad o gais blaenorol a wrthodwyd sef cais llawn i drosi adeiladau 

allanol presennol o ddefnydd amaethyddol/storio i ddefnydd preswyl. 

 

1.2       Mae’r safle wedi ei leoli yng nghefn gwlad agored ac felly mae wedi ei leoli y tu allan 

i unrhyw ffin ddatblygu ddiffiniedig fel a ddangosir o fewn Cynllun Datblygu Unedol 

Gwynedd. Mae’n ffurfio rhan o glwstwr o adeiladau allanol presennol sydd ar un 

cyfnod yn debygol o fod yn gysylltiedig â ffermdy gerllaw. Mae ffordd gyhoeddus 

ddi-ddosbarth yn rhedeg heibio cefn y safle gyda nifer o goed aeddfed wedi eu lleoli 

ar wasgar o fewn y safle a gerllaw.  Mae’r adeiladau eu hunain yn gymysgedd o 

orffeniadau gyda’r hyn a nodir fel storfa/cwt malu/llofft yr ŷd yn adeiladau 

traddodiadol o garreg tra bod y storfeydd eraill o adeiladwaith bric mwy diweddar. 

 

1.3 Diwygiwyd y cais o’i gyflwyniad gwreiddiol gyda’r cynlluniau bellach yn dangos 

bwriad i drosi rhan o’r adeiladau yn dy a fyddai’n cynnwys 3 ystafell wely, 

cegin/ystafell fwyta, lolfa ag ystafell ymolchi. Roedd y bwriad yn wreiddiol yn 

dangos y byddai rhan o’r adeilad presennol yn cael ei ddymchwel a’i ail godi gan 

adael gofod rhwng yr annedd a’r adeilad allanol. Mae hyn bellach wedi ei newid trwy 

gynnwys modurdy a storfa newydd, fe fydd y rhan yma yn allanol yn cael ei orffen 

gyda waliau o rendr llyfn a tho o ddalenni rhychiog. 

 

1.4     Roedd y cais yn wreiddiol wedi ei ddiwygio o’r cais a wrthodwyd trwy ddileu'r 

modurdy a oedd i’w gynnwys o fewn rhan o’r adeilad a ddangoswyd i’w drosi. Mae 

diwygiadau pellach fel yr eglurir uchod, yn dangos bwriad bellach i gynnwys 

modurdy a storfa. 

 

1.5       Cyflwynir y cais i’r Pwyllgor Cynllunio ar gais yr Aelod Lleol gan ei fod o’r farn fod 

yr adeilad yn addas i’w drosi yn dy fforddiadwy ar gyfer teulu ifanc lleol a bod 

prinder tai o’r fath yn yr ardal. 
 

2.  Polisïau Perthnasol: 
 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 
 

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

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

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

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

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

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.   
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POLISI A3 - EGWYDDOR RAGOFALUS - Gwrthod cynigion os oes unrhyw 

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

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

negyddu neu liniaru’r effaith. 

 

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

RHYNGWLADOL A CHENEDLAETHOL - Gwrthod cynigion sy’n debygol o 

achosi aflonyddwch neu niwed annerbyniol i rywogaethau a warchodir a’u 

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

ddiogelu nodweddion cydnabyddedig y safle. 

 

POLISI B23 – MWYNDERAU - Diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol drwy 

sicrhau bod rhaid i gynigion gydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu i 

warchod nodweddion cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol.  

 

POLISI B24 - GWNEUD NEWIDIADAU AC YMESTYN ADEILAD O FEWN 

FFINIAU DATBLYGU, PENTREFI GWLEDIG A CHEFN GWLAD  - Sicrhau fod 

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

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

 

POLISI C4 - ADDASU ADEILADAU I’W HAIL-DDEFNYDDIO - Cymeradwyir 

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

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

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

 

POLISI CH12 - TROSI ADEILADAU O FEWN PENTREFI GWLEDIG AC YNG 

NGHEFN GWLAD AGORED AR GYFER DEFNYDD PRESWYL - Caniatáu trosi 

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

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

lleol, fforddiadwyedd, ardrawiad ar gymeriad yr ardal a meddiannaeth y tŷ. 

 

POLISI CH33 - DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD - Caniateir cynigion 

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

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

 

POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT - Gwrthodir cynigion 

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

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

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

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

 

Yn ychwanegol i bolisïau’r Cynllun Unedol, rhoddir ystyriaeth lawn i Ganllawiau 

Cynllunio Atodol (CCA) mabwysiedig yr Awdurdod, sydd yn ystyriaethau materol a 

pherthnasol. Yn yr achos yma, credir fod y canlynol yn berthnasol: 

 

 Trosi adeiladau yng nghefn gwlad agored ac mewn pentrefi gwledig 

 Tai Fforddiadwy 

 

2.4 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Mon. (Fersiwn Cyfansawdd yn 

cynnwys Newidiadau Materion sy’n Codi, Ionawr 2017) 

 

POLISI PCYFF 1: Meini prawf datblygu 

 

POLISI PCYFF 2: Dylunio a siapio lle 
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POLISI AMG 4: Cadwraeth Bioamrywiaeth Leol 

 

POLISI TAI 19: Trosi adeiladau yng nghefn gwlad agored i ddefnydd preswyl 

 

POLISI TRA 2: Safonau parcio 

 

2.5 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru fersiwn 9 2016 

NCT 2: Cynllunio a thai fforddiadwy 

NCT 5: Cynllunio a chadwraeth natur 

NCT 12: Dylunio 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Cais C16/0705/41/LL – cais i drosi adeilad allanol yn dy fforddiadwy 4 llofft – 

gwrthodwyd 19.08.16 

 

Er gwybodaeth, bu i’r asiant gyflwyno cais am gyngor cyn cyflwyno’r cais cynllunio 

blaenorol, fe drafodir y mater yma ymhellach yn yr asesiad isod. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Cefnogi unwaith eto a datgan siom bod pobl leol yn cael eu 

gwrthod ar eu tir eu hunain yn defnyddio adeiladau sydd 

yna’n barod. 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad, cynigir yr un sylwadau a’r hyn a 

gyflwynwyd gyda’r cais blaenorol. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Sylwadau a chyngor fel yr hyn a gyflwynwyd gyda’r cais 

blaenorol sef sylw ynglŷn â’r arolwg ystlumod a chamau 

priodol fyddai ei angen i ddiogelu rhywogaethau wedi ei 

gwarchod gan gynnwys yr angen am drwydded. 

 

Dŵr Cymru: Cyngor safonol 

 

Uned Polisi Strategol Tai: Cadarnhad fod yr ymgeisydd wedi cael ei asesu gan Tai Teg. 

 

Tai Teg: Cadarnhad fod yr ymgeisydd wedi cael ei asesu ac yn 

gymwys ar gyfer tŷ fforddiadwy 

 

Uned Bioamrywiaeth: Awgrymir cynnwys amod fel y gwnaed gyda’r cais blaenorol 

i gynnal y datblygiad yn unol â chanfyddiadau’r arolwg 

ystlumod a’r mesurau lliniaru angenrheidiol. 

 

Uwch Swyddog Cadwraeth: Heb eu derbyn, er gwybodaeth, ni roddwyd unrhyw sylw ar y 

cais blaenorol 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben, ni dderbyniwyd 

unrhyw ohebiaeth ar adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn. 
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5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1  Mae nifer o bolisïau sy’n berthnasol wrth ystyried os yw’r bwriad penodol yma yn 

dderbyniol mewn egwyddor. Mae polisi C4 o Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn 

caniatáu ceisiadau i addasu adeiladau i’w hail-ddefnyddio yn ddarostyngedig i 

gydymffurfio gyda meini prawf sy’n cynnwys sicrhau fod yr adeilad fel y mae yn 

barhaol ac yn strwythurol gadarn a'i fod yn bosib i’w addasu heb waith ailadeiladu 

sylweddol; fod yr adeilad yn addas ar gyfer y defnydd arfaethedig; fod y dyluniad yn 

parchu strwythur, ffurf a chymeriad yr adeilad gwreiddiol a’r ardal o’i gwmpas; 

sicrhau na fydd unrhyw adeiladau neu waith allanol ychwanegol yn achosi niwed 

arwyddocaol i ansawdd gweledol a chymeriad yr ardal o’i gwmpas; ac na fydd y 

datblygiad yn arwain at wasgaru gweithgareddau ar raddfa a fyddai’n niweidio 

bywiogrwydd trefi a phentrefi. 

 

5.2 Mae’r adeiladau sy’n destun y cais yma yn adeiladau amaethyddol gwag sydd yn 

gymysgedd o garreg naturiol a bric, gyda tho pits llechi a tho dalenni rhychiog. Mae 

agoriadau traddodiadol a naturiol i'r adeiladau. Mae arolwg strwythurol wedi ei 

gyflwyno sydd yn cyfeirio at yr adeiladau fel unedau 1 - 5. Mae’r adroddiad yn 

cadarnhau fod angen peth gwaith cryfhau, cynnal a thrwsio gan gynnwys ail-adeiladu 

lleol lle bo’n berthnasol, ynghyd a chryfhau’r to ar gyfer y mwyafrif o’r adeiladau 

ond fod angen dymchwel unedau 4 a 5 yn gyfan gwbl oherwydd cyflwr gwael yr 

adeiladwaith. Bwriedir cynnwys ‘uned 5’ bellach yn rhan o’r bwriad o ganlyniad i 

ddiwygiadau fel rhan o’r cais diweddaraf yma fel ag yr oedd o’i gymharu â’r hyn a 

dderbyniwyd yn wreiddiol ar y cais blaenorol. Mae ‘uned 4’ yn parhau i ffurfio rhan 

o’r datblygiad a gyda’r modurdy arfaethedig maent yn  cynrychioli bron i draean o 

gyfanswm arwynebedd yr uned gyfan sef adeiladau cwbl newydd. Gan fod yr 

adroddiad strwythurol yn cyfeirio at yr angen i ddymchwel yr hyn a gyfeirir ato fel 

unedau 4 a 5, ni chredir fod y bwriad yn cydymffurfio yn llawn gyda gofynion y 

polisi o ran y gallu i drosi'r adeiladau heb orfod ymgymryd â gwaith ail-adeiladu 

sylweddol ag sydd yn gyfystyr a chodi adeilad newydd. 

 

5.3 O ganlyniad i’r uchod, ni ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio gyda gofynion polisi 

C4 o’r Cynllun Datblygu Unedol sy’n ymwneud ac ail-ddefnyddio adeiladau nac 

ychwaith yn cwrdd gyda gofynion y CCA ‘Trosi adeiladau yng nghefn gwlad agored 

ac mewn pentrefi gwledig’ gan nad yw cyflwr yr holl adeiladau sydd yn ffurfio’r cais 

yn addas i’w trosi ac mae’r adroddiad strwythurol sydd wedi ei gyflwyno gyda’r cais 

yn amlygu a chadarnhau hyn. 

 

5.4 Oherwydd lleoliad yr adeiladau yma yng nghefn gwlad agored, mae’r bwriad i’w 

drosi felly yn ddarostyngedig i bolisi CH12 o Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd. 

Mae’r polisi yn datgan: 

 

 ‘mewn pentrefi gwledig ac yng nghefn gwlad ni chaniateir trosi adeiladau ar gyfer 

defnydd preswyl heb allu profi yn gyntaf na ellir sicrhau defnydd economaidd addas 

ar gyfer yr adeilad...’ 

 

5.5 Dim ond os cydymffurfir gyda rhan gyntaf y polisi y gellir mynd ati i ystyried y 4 

maen prawf cysylltiedig. Mae’n rhaid sicrhau cydymffurfiaeth gyda’r holl ofynion 

yma er mwyn gallu cefnogi bwriad o’r fath ar sail y polisi hwn. Mae’r meini prawf 

penodol yma yn ymwneud a phrofi angen lleol cymunedol am dy fforddiadwy; 

sicrhau na fydd y bwriad yn arwain at greu nifer sylweddol o unedau preswyl 

newydd; na fydd yn arwain at golli adnodd neu wasanaeth cymunedol os nad oes 
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tystiolaeth wedi ei chyflwyno i’r Cyngor fod yr eiddo wedi ei farchnata’r 

aflwyddiannus fel uned ar gyfer y defnydd perthnasol; bod trefniadau boddhaol ar 

gael i gyfyngu meddiannaeth y tŷ. 

 

5.6 Felly y pwynt cychwyn ar gyfer ystyried y polisi hwn yw’r frawddeg gychwynnol 

sydd yn sôn am sicrhau defnydd economaidd. Ni gyflwynwyd tystiolaeth ddigonol 

gan yr asiant na’r ymgeisydd am fethu sicrhau defnydd economaidd addas ar gyfer yr 

adeilad sy’n destun y cais er y cyngor cyn cyflwyno cais a roddwyd am yr angen i 

wneud hyn. Mae’r wybodaeth a gyflwynwyd gyda’r cais gan gynnwys gwybodaeth 

ychwanegol a gyflwynwyd gan yr ymgeisydd yn gyffredinol iawn heb dystiolaeth o 

unrhyw ymgais wirioneddol a wnaed i farchnata’r adeiladau ar gyfer defnydd 

economaidd addas. Mae’r ymgeisydd yn cydnabod fod defnydd amaethyddol wedi 

o’r adeiladau wedi peidio yn ystod yr 1960’au ag o ganlyniad fod yr adeiladau wedi 

dirywio ar gyfer defnydd pellach. Nodir nad yw’r adeiladau yn addas nac yn ddiogel 

ar gyfer rhentu nac ar gyfer gofynion modern amaethyddol. Nodir hefyd fod 

ystyriaeth wedi ei roi i ddefnydd fel stad ddiwydiannol ond nad yw’r ffordd yn addas 

a bod unedau tebyg ar gael yn yr ardal. Yn olaf mae cyfeiriad at ystyriaeth fel 

defnydd gwyliau gan gyfeirio at nifer sylweddol o lefydd gwyliau gerllaw, gyrrwyd 

llythyr yn ogystal gan berchennog safle gerllaw yn cyfeirio at ddiffyg buddiant gosod 

tai gwyliau yn yr ardal benodol yma. Mae’r ymgeisydd felly o’r farn fod ymchwil 

wedi ei wneud ac nad yw’r adeiladau yn addas i’w defnyddio ar gyfer defnydd arall 

am amrywiol resymau gan gynnwys cyflwr gwael presennol. Eir ymlaen i gyfeirio at 

eu gobaith i redeg busnes eu hunain o’r safle yn y dyfodol er nad yw yn wybyddus 

beth fyddai hynny yn union ac os y byddai’r fath fwriad angen caniatâd cynllunio ac 

yn unol gyda pholisïau perthnasol. 

 

5.7       Nid oes unrhyw gyfeiriad at brisiau a chyfnod marchnata a wnaed. Mae’n deg nodi 

yma fod cyngor cyn cyflwyno’r cais blaenorol wedi ei roi i’r asiant mewn llythyr o 

dan ymholiad rhif Y16/000933 ac fod hyn wedi ei egluro ymhellach ar lafar mewn 

cyfarfod gyda’r asiant. Mae llythyr (dyddiedig Mai 12fed 2016, sef bron i 2 fis cyn 

cyflwyno’r cais yn ffurfiol ) yn ymateb i’r ymholiad yn datgan yn glir yr angen i brofi 

na ellir sicrhau defnydd economaidd addas ar gyfer yr adeiladau cyn ystyried ei 

ddefnydd fel uned preswyl. Nodir hefyd fod cyngor tebyg wedi ei roi mewn ymholiad 

cynharach ar ffurf llythyr ffurfiol dyddiedig Awst 21ain 2015. Credir felly fod 

cyfarwyddyd ac arweiniad clir wedi ei roi i’r asiant am yr angen i gydymffurfio gyda 

gofynion y polisi perthnasol yn arbennig felly yr angen i brofi yn glir nad oes modd 

sicrhau defnydd economaidd addas ar gyfer yr adeiladau cyn ystyried cais am dy 

preswyl parhaol. 

 

5.8 Gwelir pwysigrwydd yr ystyriaeth yma mewn achos tebyg ar safle Tŷ Coch, 

Glasinfryn. Cyflwynwyd apêl yn erbyn penderfyniad y Cyngor i wrthod y cais hwn 

(cyf. Rhif APP/Q6810/A/12/2173297 ), mae’r Arolygydd Cynllunio yn datgan yn ei 

benderfyniad: 

 

 “Mae’r polisi (CH12) yn gofyn a ellir sicrhau na fyddai defnydd economaidd yn 

addas ar gyfer yr adeilad...Ni chafodd yr adeiladau eu marchnata i benderfynu a oes 

defnydd economaidd neu gyflogaeth iddynt ac yn niffyg marchnata o’r fath, rwyf yn 

dod i’r casgliad nad yw’r cynnig yn unol â’r gofyniad polisi i ddarparu prawf na ellir 

cael defnydd economaidd ar gyfer yr adeiladau”. Tynnwyd sylw at y penderfyniad 

apêl yma yn y llythyr i’r asiant dyddiedig Mai 12fed 2016 cyn cyflwyno’r cais 

cynllunio ffurfiol cyntaf. 

 

5.9 Er nad yw’r bwriad yn cwrdd â rhan cyntaf polisi CH12 sydd yn allweddol cyn 

ystyried y meini prawf ac nad oes rheidrwydd wedyn i asesu os yw’r bwriad yn unol 
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gyda’r meini prawf eu hunain gan ei fod yn methu ar y prif ran, rhoddir sylw i’r 

wybodaeth sydd wedi ei dderbyn yng nghyd destun y meini prawf hyn o ran 

cyflawnrwydd. O safbwynt y maen prawf cyntaf, mae cadarnhad wedi ei dderbyn gan 

Tai Teg fod yr ymgeisydd wedi ei asesu fel bod mewn angen am eiddo fforddiadwy. 

Nid yw’n glir os yw asesiad Tai Teg yn cydnabod fod trosiad fel arfer yn llawer mwy 

costus na phrynu neu adeiladu tŷ. Yn yr un modd rhaid amlygu nad yw Tai Teg yn 

cymeradwyo y materion cynllunio dim ond y materion o fod mewn angen am dy 

fforddiadwy – felly nid ydynt mewn sefyllfa i roi barn ar addasrwydd y safle/trosiad 

gan mai mater polisi i’r Adran Gynllunio fyddai hyn. 

 

5.10 Er eglurdeb unwaith eto, mae meini prawf polisi CH12 yn datgan: 

 

 1. bod angen lleol cymunedol am dy fforddiadwy wedi ei brofi; 

 2. na fydd y cynnig yn arwain at greu nifer sylweddol o unedau preswyl newydd a 

fyddai’n debygol o gael effaith niweidiol ar strwythur a chymeriad y pentref a/neu’r 

gymuned y mae’n rhan ohono; 

 3. na fydd y bwriad yn arwain at golli adnodd neu wasanaeth cymunedol os nad oes 

tystiolaeth gref, berthnasol wedi ei chyflwyno i’r Cyngor fod yr eiddo wedi ei 

farchnata’n aflwyddiannus fel uned ar gyfer y defnydd perthnasol am bris rhesymol a 

theg, ar werth neu ar rent, am gyfnod parhaol o 12 mis; 

 Bod trefniadau boddhaol ar gael i gyfyngu meddiannaeth y tŷ yn y lle cyntaf ac am 

byth i rai sydd ag angen lleol cymunedol am dŷ fforddiadwy. 

 

5.11 Gall y bwriad fod yn dderbyniol o agwedd maen prawf 1 a 2 ac o safbwynt y trydydd 

prawf sy’n datgan na fydd y bwriad yn arwain at golli adnodd neu wasanaeth 

cymunedol a bod angen cyflwyno tystiolaeth i brofi fod yr adeilad wedi ei farchnata 

ar gyfer defnydd perthnasol am gyfnod parhaol o 12 mis. Mae eglurhad y polisi yn 

ymhelaethu trwy ddatgan “Yn unol â chyngor y Cynulliad a chan fod datblygu’r 

economi a chynyddu cyflogaeth yn flaenoriaeth gan y Cyngor, ni chaniateir cynigion 

i drosi adeiladau gweledig at ddefnydd preswyl oni bai y gwnaethpwyd pob ymdrech 

i ddarganfod defnydd economaidd addas i’r adeilad i ddechrau...”  Mae paragraff 7 o 

CCA: ‘Trosi adeiladau yng nghefn gwlad ac mewn pentrefi gwledig’ hefyd yn datgan 

yr angen “...fod yna dystiolaeth gref yn cael ei gyflwyno i’r Cyngor yn profi fod yr 

eiddo wedi cael ei farchnata am bris rhesymol a theg, ar werth neu ar rent am gyfnod 

o 12 mis, sydd yn unol ag egwyddorion Polisi CH12 yn y Cynllun Datblygu Unedol”. 

Ni chredir fod y dystiolaeth a gyflwynwyd i’r Cyngor yn dangos fod yr adeiladau 

wedi eu marchnata yn aflwyddiannus fel unedau ar gyfer y defnydd perthnasol cyn 

ystyried eu trosi i ddefnydd preswyl. 

 

5.12 Pe byddai’r bwriad yn dderbyniol ymhob agwedd arall byddai gofyn rhwymo’r 

datblygiad i Gytundeb 106 ‘angen lleol cymunedol am dy fforddiadwy’. Gan fod y 

bwriad yn groes i nifer o bolisïau ni ofynnwyd i’r asiant/ymgeisydd gadarnhau’r 

agwedd yma. Yn ogystal, ac eto ond pe byddai’r cais yn dderbyniol ym mhob agwedd 

berthnasol, byddai gofyn i’r asiant/ymgeisydd gyflwyno pris marchnad agored 

tebygol yr eiddo gorffenedig er mwyn gallu gosod disgownt priodol ar y Cytundeb 

106 er mwyn sicrhau ei fforddiadwyedd yn hirdymor. 

 

5.13 O ganlyniad i’r uchod ystyrir fod y bwriad yn methu cwrdd gyda gofynion sylfaenol 

polisi CH12 a holl ofynion polisi C4 ac felly nad yw’n dderbyniol mewn egwyddor. 

Fel sydd wedi ei nodi eisoes, fe amlygwyd y pryderon hyn i’r asiant pan gyflwynwyd 

cais am gyngor cyn cyflwyno cais. 

 

5.14      Mae’n ofynnol gwneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio yn unol â’r cynllun 

datblygu mabwysiedig, oni bai fod ystyriaethau perthnasol yn nodi fel arall. Cynllun 
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Datblygu Unedol Gwynedd (2001 - 2016) yw’r ‘Cynllun Datblygu’ ar hyn o bryd ag 

fe fydd Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (CDLl ar y Cyd) yn 

disodli’r Cynllun Unedol fel y ‘cynllun datblygu’ ar ôl iddo gael ei fabwysiadu yn 

ffurfiol. Mae’n debygol y bydd y CDLl ar y Cyd yn cael ei fabwysiadu yn ystod 

Gorffennaf 2017. 

 

5.15      Wrth ddelio gydag unrhyw gais cynllunio, y prawf statudol ddylai fod yr ystyriaeth 

gyntaf ar bob achlysur, h.y. mae’n ofynnol gwneud penderfyniadau am geisiadau 

cynllunio yn unol â’r cynllun datblygu, oni bai bod ystyriaethau perthnasol eraill yn 

nodi fel arall. Mae’r CDLl ar y Cyd yn ystyriaeth cynllunio berthnasol rŵan ar gyfer 

diben rheoli datblygu. Mae paragraff 3.1.3 o Bolisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

 

            “Gallai ystyriaethau perthnasol gynnwys yr amgylchiadau presennol, polisïau mewn 

cynllun datblygu sydd wrthi’n cael ei baratoi a pholisïau cynllunio Llywodraeth 

Cymru. Dylai pob cais gael ei ystyried mewn perthynas â pholisïau cyfredol...”. 

 

5.16    Er bod nifer o bolisïau wedi cael eu trafod yn fanwl yn ystod Gwrandawiadau'r 

Cynllun Datblygu  Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, ni fyddwn yn gwybod gyda 

sicrwydd beth fydd cynnwys y Cynllun tan fydd yr Arolygydd yn cyflwyno ei 

adroddiad rhwymol. 

 

Mae paragraff 2.14.1 o Bolisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

 

“...wrth ystyried faint o bwys i’w osod ar bolisïau penodol mewn CDLl sydd ar y 

gweill sy’n berthnasol i gynnig neilltuol, bydd angen i awdurdodau cynllunio lleol 

ystyried yn ofalus y dystiolaeth waelodol a’r cefndir i’r polisïau. Gall polisi cynllunio 

cenedlaethol hefyd fod yn ystyriaeth berthnasol yn yr amgylchiadau hyn.” 

 

5.17 Yn yr achos hwn, mae polisïau’r CDLl ar y Cyd fel y nodir yn 2.4 uchod yn 

berthnasol a gan fod y polisïau hyn yn gyson gyda pholisïau’r Cynllun Datblygu 

Unedol a’r Cyngor Cenedlaethol perthnasol a geir yn PCC a NCT 6, fe ystyrir bod yr 

asesiad uchod ac argymhelliad yr adroddiad hwn yn gyson gyda'r polisi allddyfodol. 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.18  Ni chredir fod y newidiadau a wneir i’r adeiladau yn gwbl annerbyniol o safbwynt 

mwynderau gweledol, er bod rhan yn cael ei ail godi o’r newydd mi fyddai o ran 

graddfa, edrychiad a gorffeniad yn gweddu gyda gweddill yr adeiladau. Er nad yw 

hyn yn ddigonol i oresgyn pryderon sylfaenol am y cais ni chredir ei fod yn tanseilio 

gofynion perthnasol polisïau B23 a B24 o safbwynt mwynderau gweledol. 

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

 

5.19  Fel y nodir ym mharagraff 5.2 uchod, ni chredir fod y bwriad yn gwbl annerbyniol o 

safbwynt ei gydymffurfiaeth gyda gofynion polisïau eraill. Er bod tŷ preswyl yn 

gymharol agos, ni chredir y byddai effaith niweidiol ar fwynderau’r eiddo yma i 

raddau annerbyniol, ac felly ni chredir y byddai’r agwedd yma yn gwbl groes i 

ofynion perthnasol polisi B23. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.20  Ni wrthwynebir y cais yma gan yr uned drafnidiaeth ar sail materion mynedfa a 

darpariaeth parcio, ni chredir felly fod yr agwedd yma o’r cais yn annerbyniol a’i fod 

felly yn cydymffurfio gyda gofynion polisïau CH33 a CH36. 
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Materion bioamrywiaeth 

 

5.21  Amlygwyd pryderon cychwynnol am asesiad ystlumod a gyflwynwyd gyda’r cais 

blaenorol, o ganlyniad diweddarwyd yr arolwg ag ar sail y wybodaeth a gynhwyswyd 

yn yr arolwg diwygiedig ystyriwyd fod yr argymhellion a mesurau lliniaru yn 

dderbyniol. Ni dderbyniwyd sylwadau’r Uned Bioamrywiaeth ar adeg ysgrifennu’r 

adroddiad hwn ond pe byddai’r cais yn cael ei ganiatáu, mi fyddai’n briodol i 

gynnwys amod i sicrhau fod unrhyw ddatblygiad yn cael ei gynnal yn unol ag 

argymhellion yr arolwg diwygiedig ag ar sail hynny, credir y byddai’r agwedd yma 

yn dderbyniol ac yn cydymffurfio gyda gofynion polisïau A1, A3 a B20. 

 

Hanes cynllunio perthnasol 

 

5.22 Fe wnaed y penderfyniad i wrthod y cais blaenorol ar sail diffyg cydymffurfiaeth 

gyda pholisïau a chanllawiau perthnasol. Ni fu i’r asiant ofyn i drafod y gwrthodiad 

gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac ni welir fod yr ail gais yma wedi ymateb yn 

ddigonol i’r pryderon amlwg y cyfeiriwyd atynt ar y pryd gan gynnwys penderfyniad 

apêl (Tŷ Coch ) i wrthod cais tebyg am drosi adeiladau yng nghefn gwlad i ddefnydd 

preswyl heb brofi yn gyntaf nad oedd defnydd economaidd addas wedi ei ystyried yn 

llawn. 

 

Unrhyw ystyriaethau eraill 

 

5.23 Fel sydd eisoes wedi ei nodi uchod, mae cyngor cynhwysfawr ffurfiol wedi ei roi i’r 

asiant cyn cyflwyno’r cais blaenorol gan swyddogion y Gwasanaeth Cynllunio sy’n 

datgan yn glir, yr angen i gyflwyno tystiolaeth gadarn parthed defnydd economaidd 

addas ar gyfer yr adeiladau cyn y gellir ystyried ei addasrwydd ar gyfer defnydd 

preswyl parhaol. Mae’r angen yma yn cael ei atgyfnerthu yn glir gan benderfyniad 

apêl Tŷ Coch fel sydd hefyd yn cael ei gyfeirio ato uchod. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 O ystyried yr uchod ac wedi ystyried yr holl faterion cynllunio perthnasol gan 

gynnwys polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol, ni chredir fod y bwriad yma i 

drosi adeiladau allanol i dy breswyl yn dderbyniol yn yr achos yma ar sail y pwyntiau 

penodol fel y nodir yn yr asesiad uchod. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Gwrthod – rhesymau  

 

1. Ystyrir fod y bwriad yn groes i feini prawf 1 a 2 o bolisi C4 Cynllun Datblygu 

Unedol Gwynedd (2009) oherwydd bod yr adeilad wedi ei leoli yng nghefn gwlad ac 

na ystyrir fod rhan sylweddol ohono yn strwythurol gadarn fel y gellir ei addasu heb 

waith ail-adeiladu sylweddol ac felly nad yw yn adeilad addas ar gyfer ei ddefnydd 

arfaethedig. 

 

2. Nid oes tystiolaeth ddigonol wedi ei gyflwyno i brofi na ellir sicrhau defnydd 

economaidd addas ar gyfer yr adeilad ac felly ni  ystyrir fod y bwriad yn cwrdd gyda 

gofynion sylfaenol polisi CH12 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd a Chanllaw 

Cynllunio Atodol – Trosi adeiladau yng nghefn gwlad ac mewn pentrefi gwledig. 
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Rhif:    3 
 

Cais Rhif: C16/1450/03/HT 

Dyddiad 

Cofrestru: 

11/11/2016 

Math y Cais: Hysbysiad Telathrebu 

Cymuned: Ffestiniog 

Ward: Bowydd a Rhiw 

 

Bwriad: Gosod polyn gyda 3 antenna i gyfanswm uchder o 

20m, gosod un lloeren cyfathrebu ynghyd a gosod 3 

cabinet offer, 1 cabinet yn cynnwys mesurydd gyda 

ffens 2m uchder yn amgylchynu 

  

Lleoliad: Tir ger Y Ddol, Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog, 

Gwynedd, LL413SL 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATAU GYDAG AMODAU   
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais i osod polyn mast solet gyda 3 antenna i gyfanswm uchder o 20m, gosod un 

lloeren cyfathrebu ynghyd a gosod 3 cabinet offer, 1 cabinet yn cynnwys mesurydd 

gyda ffens 2m o uchder yn ei amgylchynu. 

 

1.2       Mae’r safle wedi ei leoli ar gyrion pentref Tanygrisiau, oddi mewn i safle sydd yn cael 

ei ddefnyddio ar gyfer parcio/ biniau ail-gychu.  Mae mynediad gerbydol i mewn i’r 

safle oddi ar y briffordd gyfagos ac mae llystyfiant eithaf sylweddol yn amgylchynu’r 

safle.  Mai tai amrywiol wedi eu gwasgaru o gwmpas, ac mae cae chwarae union 

gerllaw. Mae caniatâd cynllunio wedi ei roi’n ddiweddar ar gyfer codi adeilad ar 

gyfer gwasanaethau Achub Mynydd gerllaw. 

 

1.3 Mae’r bwriad yn cyflawni amcan y Llywodraeth i ddarparu cyflenwad signal 4G ble 

nad yw’n bodoli mewn ardaloedd gwledig. Mae bwriad lliwio’r mast yn liw brown 

olewydden, a’r cabinet yn wyrdd. 

 

1.4 Mae’r dogfennau isod wedi eu cyflwyno fel rhan o’r cais: 

 

 Declaration of Conformity with the International Commision on Non-

Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) Public Exposure Guidelines 

 Radio Planning an Propagation 

 Llythyr Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 

 General Background Information for Telecommunications Development 

 Copy of Pre Application Consultation Letters 

 Notice Served on Landowner/Tenant 

 Landscape and Visual Impact Assessment 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

 2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

POLISI B12 - GWARCHOD TIRWEDDAU, PARCIAU A GERDDI 

HANESYDDOL 

Gwarchod tirweddau, parciau a gerddi ddiddordeb hanesyddol arbennig yng 

Nghymru rhag datblygiadau a fyddai’n achosi niwed arwyddocaol i’w cymeriad, eu 

hedrychiad neu eu 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 B25 - DEUNYDDIAU ADEILADU - Gwarchod cymeriad gweledol trwy 

sicrhau fod yn rhaid i ddeunyddiau adeiladu fod o safon uchel sy’n gweddu i 

gymeriad ac edrychiad yr ardal leol. 

 

POLISI B29 - DATBLYGIADAU AR DIROEDD DAN FYGYTHIAD 

LLIFOGYDD 

Rheoli datblygiad penodol ym mharth llifogydd C1 a C2 a’u cyfeirio tuag at dir addas 

ym mharth Ac oni bai y gellid cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n berthnasol i 

nodweddion y safle a phwrpas y datblygiad. 

 

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 CH20 - OFFER TELATHREBU - Caniateir cynigion am offer telathrebu 

fydd angen caniatâd cynllunio os gellir cydymffurfio a chyfres o feini prawf penodol 

sydd yn ymwneud a materion gweledol, amgylcheddol ac iechyd. Dylid ceisio 

defnyddio strwythurau neu adeiladau presennol addas a dylid symud yr offer 

telathrebu o’r safle os na fydd ei angen mwyach. 

 

POLISI 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.     

 

2.4 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. (Fersiwn Cyfansawdd yn 

cynnwys Newidiadau Materion sy’n Codi, Ionawr 2017) 

 

 PS 3: Technoleg gwybodaeth a chyfathrebu 

 

PCYFF 1:  Meini prawf datblygu 

 

PCYFF 2:  Dylunio a siapio lle 

 

PCYFF 3:  Dylunio a thirweddu 

 

AT 1: Ardaloedd Cadwraeth, Safleoedd Treftadaeth y Byd a Thirweddau , Parciau a 

Gerddi Hanesyddol Cofrestredig 

 

2.5 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru fersiwn 9 2017 

 

Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd 

 

Nodyn Cyngor Technegol 19: Telathrebu 
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Llythyr gan Brif Gynllunydd Llywodraeth Cymru dyddiedig 29.11.16 yn datgan bod 

Polisi Cynllunio Cymru yn annog awdurdodau cynllunio lleol i ymateb yn gadarnhaol 

i gynigion telathrebu wrth gymryd i ystyriaeth y cyngor ar ddiogelu ardaloedd trefol a 

gwledig. Mae ceisiadau o’r fath yn rhan o fframwaith y Llywodraeth ar gyfer gwneud 

y wlad yn genedl ddigidol. 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

C09M/0047/03/R3 - CANOLFAN AILGYLCHU ARFAETHEDIG, CYFLEUSTER 

TROSGLWYDDO DEUNYDDIAU, DÔM HALEN A DEPO GWASANAETHAU'R 

CYNGOR - TYNNU’N ÔL - 28-Jul-2010 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Dim gwrthwynebiad 

 

Uned Drafnidiaeth: Tybir na fuasai’r datblygiad arfaethedig yn cael effaith 

andwyol ar unrhyw ffordd , neu ffordd arfaethedig. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Sylwadau cyffredinol a dim gwrthwynebiad 

 

Dŵr Cymru: Sylwadau cyffredinol 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: Heb eu derbyn 

 

Y Weinyddiaeth Amddiffyn: Dim gwrthwynebiad 

 

Uned Bioamrywiaeth/Coed: Mae’r ddwy goeden Onnen mewn cyflwr derbyniol. Mae’r 

un orllewinol o’r par wedi bod yn destun “trauma” yn y 

blynyddoedd diwethaf ac mae hoel creithiau a changhennau 

wedi marw arni. Serch hyn mae  “reaction wood” yn tyfu yn 

ôl dros y creithiau ac mae cnwd o frigau newydd arni sydd 

yn dangos ei bod yn goroesi beth bynnag ddigwyddodd  - 

creu’r maes parcio o bosib?  Mi ddylai bod hir oes i’r ddwy 

goeden.   

Mae yna rhododendron ar y safle ac wedi eu hynysu o 

unrhyw glystyrau eraill. Mi fyddai yn wych petai posib cael 

y datblygwr i  gael gwared â’r rhain ac ail blannu coed 

cynhenid fel rhan o’r datblygiad 

 

Parc Cenedlaethol Eryri: Dim sylwadau i’w cynnig 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben a derbyniwyd nifer 

o lythyrau gan gynnwys deiseb oedd yn nodi’r isod: 

 

 Effaith pelydrau 

 Agosatrwydd at yr Ysgol a thai preswyl 

 Dim angen 

 Effaith weledol ar yr ardal 
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5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae’n ofynnol gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio yn unol â’r cynllun 

datblygu a fabwysiadwyd, oni bai bod ystyriaethau perthnasol eraill yn nodi fel arall. 

Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd (2001 – 2016) yw’r ‘Cynllun Datblygu’ ar hyn o 

bryd ac bydd Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (CDLl ar y Cyd) yn 

disodli’r CDU fel y ‘cynllun datblygu’ ar ôl iddo gael ei fabwysiadu. Y gobaith yw y 

bydd y CDLl ar y Cyd yn cael ei fabwysiadu yn ystod Gorffennaf 2017. 

 

5.2 Wrth ddelio gydag unrhyw gais cynllunio y prawf statudol ddylai fod yr ystyriaeth 

gyntaf ar bob achlysur, h.y. mae’n ofynnol gwneud penderfyniadau am geisiadau 

cynllunio yn unol â’r cynllun datblygu, oni bai bod ystyriaethau perthnasol eraill yn 

nodi fel arall. Mae’r CDLl ar y Cyd yn ystyriaeth cynllunio berthnasol rŵan ar gyfer 

diben rheoli datblygu - gweler paragraff 3.1.3 Polisi Cynllunio Cymru sy’n datgan: 

 

“Gallai ystyriaethau perthnasol gynnwys yr amgylchiadau presennol, polisïau mewn 

cynllun datblygu sydd wrthi’n cael ei baratoi a pholisïau cynllunio Llywodraeth 

Cymru. Dylai pob cais gael ei ystyried mewn perthynas â pholisïau cyfredol...”. 

 

5.3 Er bod nifer o bolisïau wedi cael eu trafod yn fanwl yn ystod Gwrandawiadau'r 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, ni fyddwn yn gwybod gyda 

sicrwydd beth fydd cynnwys y Cynllun tan fydd yr Arolygydd yn cyflwyno ei 

adroddiad rhwymol. 

 

5.4 Mae paragraff 2.14.1 Polisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

 

“...wrth ystyried faint o bwys i’w osod ar bolisïau penodol mewn CDLl sydd ar y 

gweill sy’n berthnasol i gynnig neilltuol, bydd angen i awdurdodau cynllunio lleol 

ystyried yn ofalus y dystiolaeth waelodol a’r cefndir i’r polisïau. Gall polisi cynllunio 

cenedlaethol hefyd fod yn ystyriaeth berthnasol yn yr amgylchiadau hyn.” 

 

5.5 Mae gofynion polisi C1 yn cymeradwyo cynigion sy’n rhoi blaenoriaeth i dir neu 

adeiladau a leolir o fewn ffiniau datblygu. Mae’r safle wedi ei leoli tu mewn i ffin 

datblygu Blaenau Ffestiniog ac ystyrir bod egwyddor y datblygiad arfaethedig yn 

dderbyniol gan ei fod yn gwneud defnydd da o ran o safle sydd wedi ei leoli o fewn 

ffin ddatblygu.   

 

5.6 Yn yr un modd, mae polisi CH20 yn caniatáu cynigion ar gyfer seilwaith newydd ac 

offer telathrebu yn ddarostyngedig i ystyriaeth lawn o feini prawf penodol ynghlwm 

a’r polisi yma, sef: 

 

1.  bod y datblygiad yn defnyddio strwythurau (gan gynnwys offer telathrebu 

eraill) neu adeiladau presennol addas oni bai y gellir profi’n glir na fyddai 

hynny’n ymarferol a phriodol;  

2. na fydd graddfa, lleoliad, dyluniad ac amlygrwydd y datblygiad yn achosi 

niwed arwyddocaol i’r dirwedd, yr arfordir, bioamrywiaeth, neu ardal/ 

nodwedd hanesyddol, yn arbennig o fewn neu wrth ymyl adeiladau/ 

ardaloedd dynodedig; 

3. fod y datblygiad wedi ei ardystio i gydymffurfio â chanllawiau ICNIRP; 

4. os na fydd angen yr offer telathrebu mwyach, ei fod yn cael ei symud o’r 

safle a bod gwaith adfer priodol yn cael ei wneud. 
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5.7 Mae’r ymgeisydd wedi nodi yn eu cais cynllunio'r rhesymau pam fod y lleoliad yma 

wedi ei ddewis ar gyfer y datblygiad, gan nodi ei fod yn rhan o amcan y Llywodraeth 

i ledanu signal 4G i lefydd ble nad yw’n bodoli’n barod, ac yn benodol ardaloedd 

gwledig. 

 

5.8 Mae Asesiad Effaith Weledol ar y Dirwedd wedi ei gyflwyno fel rhan o’r cais. Mae’r 

asesiad yn cydnabod fod y safle o fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol 

ac yn agos i’r ffin gyda Pharc Cenedlaethol Eryri, ond yn nodi fod effaith weledol y 

datblygiad yn y tirwedd yn  ganolig i fychan. 

 

5.9 Mae’r Awdurdod Cynllunio Lleol efo pryder ynghylch ac effaith weledol y 

datblygiad, yn enwedig o gyfeiriad Tanygrisiau; ond o ystyried nad yw Parc 

Cenedlaethol Eryri yn gwrthwynebu’r bwriad, ac o ystyried cynnwys yr Asesiad 

Effaith Weledol ar y Dirwedd, ni ystyrir fod yr effaith yn sylweddol yn yr achos yma. 

 

5.10 Mae Declaration of Conformity with the International Commision on Non-Ionizing 

Radiation Protection (ICNIRP) Public Exposure Guidelines wedi ei gyflwyno fel rhan 

o’r cais gerbron, sy’n cadarnhau fod y datblygiad wedi ai ardystio i gydymffurfio a 

chanllawiau ICNIRP. 

 

5.11 Derbyniwyd gwrthwynebiad ar sail effaith y datblygiad ar iechyd, ac yn benodol ar 

iechyd plant yn yr Ysgol Gynradd gerllaw. Mae maen prawf rhif 3 o’r polisi uchod yn 

sicrhau y bydd datblygiadau arfaethedig yn bodloni canllawiau’r Comisiwn 

Rhyngwladol ar Amddiffyn rhag Ymbelydriad Anïoneiddiol (ICNIRP). Disgwylir i 

bob gorsaf newydd fodloni canllawiau’r ICNIRP. Derbyniwyd gwybodaeth yn 

dangos cydymffurfiaeth a’r safonau yma. Er cydnabyddir pryder sydd wedi codi’ ni 

ystyrir fod y bwriad yma yn groes i’r polisïau cenedlaethol na’r Cynllun Unedol ac 

nid oes angen rhagor o wybodaeth i asesu effaith posib y datblygiad.   

 

5.12 Mae modd amodi fod yr offer yn cael ei symud o’r safle a bod gwaith adfer priodol 

yn cael ei wneud petai’r angen ar gyfer yr offer yn dod i ben. Ar sail yr uchod ystyrir 

fod y bwriad yn cydymffurfio a gofynion polisi CH20. 

 

5.13 Mae’r safle wedi ei leoli o fewn parth llifogi C2. Er hyn, mae Nodyn Cyngor 

Technegol 15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd yn nodi fod y math yma o ddatblygiad 

yn cael ei ddiffinio fel datblygiadau sy’n llai agored i niwed. Ni fydd y datblygiad yn 

golygu byddai gweithwyr ar y safle yn ddyddiol (nid oes darpariaeth swyddfa ayyb 

yn rhan o’r cais) ac nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru wedi nodi unrhyw angen am 

Asesiad Canlyniad Risg. 

 

5.14 Ar sail y math o ddatblygiad a’r lleoliad felly, ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio 

gydag egwyddorion polisi B29 a Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a Pherygl o 

Lifogydd. Ystyrir hefyd fod y bwriad yn cydymffurfio gyda gofynion y polisïau a 

gynhwysir yn y Cynllun Datblygu Lleol (Fersiwn Cyfansawdd yn cynnwys 

Newidiadau Materion sy’n Codi, Ionawr 2017). 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.15 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, ac 

fel y nodir uchod, mae gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol bryder ynghylch ac effaith 

weledol y datblygiad, yn enwedig o gyfeiriad Tanygrisiau ac o nodi cyflwr coed 

presennol o gwmpas y safle; ond o ystyried nad yw Parc Cenedlaethol Eryri yn 
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gwrthwynbeu’r bwriad, ac o ystyried cynnwys yr Asesiad Effaith Weledol ar y 

Dirwedd, ni ystyrir fod yr effaith yn sylweddol yn yr achos yma. 

 

5.16 Mae nifer o strwythurau main ag uchel yn bodoli eisoes yn yr ardal, megis polion 

trydan a golau stryd, ac mae’r mast bwriedig hefyd yn cefnu ar dirwedd uchel 

presennol. Mae’r ty preswyl agosaf oddeutu 25m i ffwrdd. Cydnabyddir y bydd y 

datblygiad yn cael rhywfaint o effaith weledol ar y tai agosaf yma, ond ni ystyrir y 

byddai’r effaith yn sylweddol yn yr achos yma. Credir felly fod gofynion cyffredinol 

polisi B23 yn cael eu bodloni. 

 

5.17 Mae gorffeniad y mast mewn brown, sydd yn yr achos yma yn dderbyniol oherwydd 

natur y tir sydd yn gefndir i’r datblygiad; a chredir y byddai yn ymdoddi yn well 

gyda’r gorffeniad hwn. Mae’r offer cysylltiol sef y cabinets a’r ffens oddi amgylch, 

yn ogystal yn dderbyniol oherwydd eu gorffeniad. O ran gorffeniadau felly, credir fod 

y bwriad yn dderbyniol o safbwynt gofynion polisi B25. 

 

5.18 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, fel 

sydd wedi ei nodi uchod. 

 

5.19 Yn yr un modd, ni ystyrir y byddai’r datblygiad yn cael effaith mwy na leol ar y 

Dirwedd Hanesyddol, ac felly ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio a gofynion polisi 

B12 sy’n gwarchod Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.20 Mae gwybodaeth wedi ei gyflwyno gyda’r cais sydd yn rhestru safleoedd eraill ger y 

safle a ystyriwyd cyn penderfynu ar y safle yma. Gwelir fod nifer o’r rhain yn cael eu 

diystyru oherwydd effaith niweidiol posibl ar fwynderau preswyl a chyffredinol o 

fewn yr ardaloedd hynny, ac oblygiadau rent ar dir preifat. 

 

5.21 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. Fel y sonir uchod, mae gwybodaeth wedi ei dderbyn sy’n cadarnhau fod 

y datblygiad wedi ai ardystio i gydymffurfio a chanllawiau ICNIRP, er gwaethaf 

pryder cyhoeddus ynglyn ac effaith ar iechyd. Ni chredir felly fod y bwriad yn 

annerbyniol o safbwynt trydydd maen prawf polisi CH20. 

 

5.22 Credir fod y safle yma yn addas o ran ei leoliad ac yn dderbyniol o safbwynt ei effaith 

ar fwynderau cyffredinol a phreswyl yr ardal ac felly yn cydymffurfio yn llawn gyda 

gofynion polisi B23. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.23 Mae lleoliad y strwythur a’r holl offer cysylltiol ym mhen pellaf llecyn sy’n cael ei 

ddefnyddio’n achlysurol ar gyfer parcio, ac 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. 
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Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.24     Yn dilyn cyfnod o ymgynghori cyhoeddus derbyniwyd nifer o lythyrau gan gynnwys 

deiseb oedd yn nodi’r isod, ac ystyrir fod yr adroddiad uchod yn delio yn llawn 

gyda’r materion hyn. 

 

 Effaith pelydrau 

 Agosatrwydd at yr ysgol a thai preswyl 

 Dim angen 

 Effaith weledol ar yr ardal 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 O ystyried yr uchod ac wedi ystyried yr holl faterion cynllunio perthnasol gan 

gynnwys polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol, ni chredir fod y bwriad i godi 

mast telathrebu fel y ceir yma yn annerbyniol a’i fod yn cydymffurfio gyda gofynion 

y polisïau perthnasol fel a nodir uchod. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau – amodau  

 

 1. Amser 

 2. Cydymffurfio gyda’r cynlluniau 

 3. Tynnu’r mast a’r offer cysylltiol ac adfer y tir os yw’r defnydd yn dod i ben. 

 4. Amod lliw'r mast a’r antena/lloeren 

 5. Amod lliw y cabinet a’r ffens 

 6. Cytuno cynllun tirlunio a gwaredu rhododendron 
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Rhif:    4 
 

Cais Rhif: C16/1656/11/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

17/01/2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Bangor 

Ward: Hendre 

 

Bwriad: Cais diwygiedig i godi adeilad newydd er mwyn 

darparu 48 uned byw ar gyfer myfyrwyr  

  

Lleoliad: Plot 1, Euston Road, Bangor, LL57 2YP 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATÁU GYDAG AMODAU   
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae hwn yn gais llawn i godi adeilad newydd er mwyn darparu 48 uned byw gyda 57 

lle gwely ar gyfer myfyrwyr. Byddai’r unedau yn darparu 45 o unedau stiwdio hunan 

cynhaliol a 3 uned byw clwstwr gyda 4 ystafell wely'r un a chegin lolfa i rannu. Mae’r 

adeilad hefyd yn darparu swyddfa rheoli, ystorfa beics ac ystafell olchdy sydd i’w 

rhannu rhwng trigolion yr adeilad. Tu allan byddai gardd wedi ei dirlunio yn y cefn 

ynghyd a dwy storfa biniau a storfa beics i’r blaen a llecynnau parcio ar y stryd o’i 

flaen  (gyda rhwystr o barcio am 1 awr). 

 

1.2 Mae’r bwriad yn golygu codi adeilad tri llawr gyferbyn tai 1-10 Ffordd Euston sy’n 

camu i lawr gyda llethr Ffordd Euston i ran pedwar llawr gyferbyn talcennau tai 

Ffordd Denman. Mae bwriad gosod llechi ar y to gyda theils crib coch, a gorffen 

waliau’r adeilad gyda brics wyneb coch a rendr llyfn wedi ei liwio uwchben, gyda 

silffoedd a charreg ‘lintel’ uwch yn ffenestri a drysau o fath Fictorianaidd. 

 

1.3 Mae’r  safle wedi ei leoli yn agos i ganol Ddinas Bangor a thu mewn i’r ffin 

ddatblygu fel y’i dangosir yng Nghynllun Datblygu Unedol Gwynedd. Mae’r safle 

wedi ei leoli ar dir serth ar hyd Ffordd Euston, ger Swyddfa Sortio’r Post a’r 

rheilffordd. Mae tai teras traddodiadol Stryd Belmont, Stryd Clarence a Ffordd 

Euston wedi eu lleoli union uwchben y safle a thai Ffordd Denman a Trem y Nant i 

ochor orllewinol y safle. Mae adeilad Clwb y Rheilffordd eisoes wedi ei ddymchwel 

a’r safle wedi ei chlirio. Mae’r safle yn ei gyfanrwydd yn mesur oddeutu 0.13 hectar. 

 

1.4 Rhoddwyd caniatâd yn flaenorol trwy apêl i ddymchwel y cyn adeilad Clwb y 

Rheilffordd (Railway Institute)  ynghyd a chodi adeilad 3 llawr i greu cyfanswm o 27 

fflatiau gyda 39 lle gwely ar gyfer myfyrwyr. Yn dilyn hynny rhoddwyd caniatâd i 

ddiwygio’r caniatâd hwnnw trwy ddiwygio gosodiad mewnol yr adeilad i ddarparu 29 

uned gyda 47 lle gwely. 

 

1.5 Cyflwynwyd y wybodaeth ganlynol fel rhan o’r cais:  

 Cynllun Rheoli Myfyrwyr.   

 Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol. 

 Datganiad Cynllunio, Dylunio a Mynediad. 

 Adroddiad Rhywogaeth a Warchodir. 

 

1.6 Mae’r cais yma, oherwydd arwynebedd llawr yr adeilad yn cael ei diffinio fel 

datblygiad mawr. Yn unol ag anghenion y Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref 

(Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) derbyniwyd adroddiad ymgynghoriad cyn 

ymgeisio fel rhan o’r cais. Mae’r adroddiad yn dangos fod y datblygwyr wedi 

hysbysebu’r bwriad i’r cyhoedd ac ymgynghorwr statudol cyn cyflwyno cais 

cynllunio ffurfiol. Mae’r adroddiad yn cynnwys copïau o’r ymatebion a dderbyniwyd 

oedd yn cynnwys dim gwrthwynebiad gan Dwr Cymru a Heddlu Gogledd Cymru. 

 

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 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 B22 - DYLUNIAD ADEILADAU 

Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy sicrhau fod cynigion yn cydymffurfio â 

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

dirwedd a’r amgylchedd leol. 

 

POLISI B23 - MWYNDERAU 

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

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

cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol.  

 

POLISI B25 - DEUNYDDIAU ADEILADU 

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

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

 

POLISI 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. 
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POLISI CH6 - TAI FFORDDIADWY AR BOB SAFLE A DDYNODWYD YN 

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

DYNODI O FEWN FFINIAU DATBLYGU’R GANOLFAN IS-RANBARTHOL 

A’R CANOLFANNAU TREFOL 

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

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

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

 

POLISI CH30 - MYNEDIAD I BAWB 

Gwrthod cynigion ar gyfer unedau preswyl/busnes/diwydiant neu 

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

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

 

POLISI CH33 - DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD 

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

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

tawelu traffig.     

 

POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT 

Gwrthodir cynigion am ddatblygiadau newydd, ehangu datblygiadau presennol neu 

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

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

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

cyhoeddus. 

 

POLISI CH39 - DATBLYGU ADDYSG BELLACH AC ADDYSG UWCH 

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

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

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

deithio. 

 

POLISI CH43 - DARPARU LLECYNNAU AGORED O WERTH ADLONIADOL 

MEWN DATBLYGIAD TAI NEWYDD 

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

ddarpariaeth llecynnau agored presennol yn diwallu anghenion y datblygiad ddarparu 

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

 

CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL ‘DATBLYGIADAU TAI A LLECYNNAU 

AGORED O WERTH ADLONIADOL’  

 

 

2.4 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. (Fersiwn Cyfansawdd yn 

cynnwys Newidiadau Materion sy’n Codi, Ionawr 2017) 

 

POLISI ISA 1: DARPARIAETH ISADEILEDD 

 

POLISI PCYFF 1: MEINI PRAWF DATBLYGU 

 

POLISI PCYFF 2: DYLUNIO A SIAPIO LLE 

 

POLISI PCYFF 3: DYLUNIO A THIRWEDDU 

 

POLISI STRATEGOL PS 15: STRATEGAETH ANEDDLEOEDD 
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POLISI TAI 6: LLETY MYFYRWYR PWRPASOL 

 

POLISI STRATEGOL PS4: TRAFNIDIAETH GYNILADWY, DATBLYGIAD A 

HYGYRCHEDD 

 

POLISI TRA 2: SAFONAU PARCIO 

 

POLISI TRA 4: RHEOLI ARDAWIADAU CLUDIANT 

 

POLISI STRATEGOL PS5: DATBLYGU CYNALIADWY 

 

POLISI PS 6: LLINIARU EFFEITHIAU NEWID HINSAWDD AC ADDASU 

IDDYNT 

 

 

2.5 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru 2016 (Fersiwn 9) 

 

TAN 12: Dylunio 

 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C15/0533/11/LL - Cais ar gyfer dymchwel adeilad presennol ynghyd a chodi  adeilad 

3 llawr i greu cyfanswm o 27 fflatiau ar gyfer myfyrwyr, ail osod pafin a chreu cilfan 

a parcio ar gyfer 7 cerbyd. Caniatawyd ar apêl 24/05/16 

 

C15/1151/11/HD - Rhybudd ymlaen llaw o fwriad i ddymchwel adeilad. Caniatau 

09/12/15 

 

C16/0781/11/LL - Newid amod rhif 2 (yn unol â'r cynlluniau a ganiatawyd) o 

ganiatâd rhif APP/Q6810/A/16/314218 er mwyn diwygio gosodiad mewnol yr ail 

lawr er mwyn darparu 8 uned 1 llofft a 2 uned 4 llofft yn lle 8 uned 1 llofft. Caniatáu 

26/09/16 

 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Gwrthwynebiad - gor-ddatblygiad o'r safle. Lleoliad anaddas 

ar gyfer datblygiad mor fawr yn nhermau  trafnidiaeth a 

chyfleusterau. 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad - Cynigaf yr un sylwadau ag yn 

flaenorol, sef ni ddylid cynnwys y cyfyngiadau ffyrdd a 

ddangosir ar y cynlluniau, ynghlwm ag unrhyw ganiatâd a 

roddir, gan mae mesuriadau fel rhain yn faterion i’w 

ymgynghori arnynt a’i gytuno, o dan deddfau priffyrdd yn 

hytrach na’r broses cynllunio. 

 

Dangosir bwriad i osod gorffeniad gwyneb ‘tactiles’ ar 

rannau o’r troedffordd o flaen y safle  - tybir fod y dyluniad 

sy’n cael ei gynnig ar y troedffordd hwn ddim yn 

cydymffurfio a’r canllawiau ar gyfer defnydd ‘tavile paving’ 
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ac felly argymhellir ddileu’r elfen yma o’r dyluniad. Byddai 

ail-cwrbio ac ail-wynebu’r troedffordd yn cynnig gwelliant 

mwy priodol nag osod ‘tactiles’ diangen. 

 

Argymhellaf amodau / nodiadau safonol parthed adfer y 

troedffordd ar draws fynedfa cerbydol presennol, ceisio am 

drwydded Adran 184 ar gyfer addasu gorffeniad y 

troedffordd o flaen y safle, ac i gyfyngu perchnogaeth 

cerbydau tra mae’r preswylwr yn aros yn y safle: 

 

Nodyn parthed dim ceir tra’n preswylio yn y datblygiad (i’w 

gynnwys fel rhan o’r cynllun rheoli) 

 

NODYN: Rhaid ailadeiladu’r troedffordd yn unol ag 

“Gofynion y Cyngor” (mae copïau o’r ddogfen hon ar gael i 

ddylunio ffyrdd a datblygiadau stadau gan yr Adran 

Cynllunio a Thrafnidiaeth) cyn cychwyn ar ddefnydd a 

ganiateir yma. 

 

NODYN: Cyfarwyddir yr ymgeisydd  i ysgrifennu at y 

Rheolwr Gwaith Stryd i gael hawl o dan Adran 171/184 o’r 

Ddeddf Priffyrdd, 1980, i gario unrhyw waith allan o fewn y 

ffordd/palmant /ymyl glas sydd yn angenrheidiol i adeiladu’r 

fynedfa. Gallwch hefyd cysylltu ag Uned Gwaith Stryd 

Cyngor Gwynedd ar 01766 771000 am y ffurflenni 

perthnasol.  

 

NODYN: Na fydd yr Awdurdod Priffyrdd yn gyfrifol am 

unrhyw ddŵr wyneb o'r ffordd sy'n mynd i'r safle'n sgil y 

datblygiad.           

 

 

Dŵr Cymru: Heb eu derbyn. 

 

 

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: 

 

 Digon o lety myfyrwyr ym Mangor yn barod. 

 Achosi problemau parcio ar ben problemau sydd 

eisoes bodoli yn yr ardal. 

 Gormod o unedau mewn ardal breswyl, dawel. 

 Sŵn. 

 Achosi problemau sbwriel ac ailgylchu. 

 Cwestiynu lle bydd ceir myfyrwyr yn parcio. 

 Rhoi mwy o bwysau ar y Cyngor a gwasanaethau 

brys. 

 Colled o lefydd parcio i bobol leol ar Ffordd Euston. 
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5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae’r safle o fewn ffin ddatblygu’r Ddinas. Nid yw’r safle yma wedi ei ddynodi ar 

gyfer unrhyw ddefnydd penodol ac mae’n disgyn tu allan i ddynodiad Canol Dref, 

Prif Ardal Siopa a thu allan i’r Ardal Gadwraeth. Mae’r safle yn dir a ddatblygwyd o 

blaen. 

 

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

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

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

ar safle addysg uwch, yn gwbl berthnasol. Er hynny mae’r bwriad yn cydymffurfio 

gydag anghenion polisi C1 a C3 sy’n ymwneud a datblygiadau newydd ac ail 

defnyddio safleoedd a ddefnyddiwyd o’r blaen. 

 

5.3 Mae’n rhaid ystyried rhinweddau’r cais yma yn erbyn yr hanes cynllunio perthnasol 

sef fod caniatâd cynllunio eisoes wedi ei roi i ail ddatblygu’r safle trwy godi adeilad 

tri llawr newydd er mwyn darparu llety myfyrwyr gyda 29 uned (47 lle gwely). Mae’r 

bwriad dan sylw am 48 uned (57 lle gwely), felly cynnydd o 10 lle gwely.     

 

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

yw egwyddor y datblygiad arfaethedig yn y lleoliad penodol hwn yn parhau i fod yn 

dderbyniol.  

 

5.5     O edrych ar y ffigyrau myfyrwyr diweddaraf sydd ar gael, sef y ffigyrau ar gyfer 

2015/2016,  fe nodir fod yna 9,311 o fyfyrwyr llawn amser yn y Brifysgol.  Mae 

gwybodaeth gan Brifysgol Bangor ar gyfer 2015/16 yn nodi bod 700 o fyfyrwyr hefo 

cyfeiriad tymor yng Ngogledd Cymru y tu allan i Fangor (gan gynnwys 201 yng 

Ngweddill Gwynedd a 220 yn Ynys Môn). Fodd bynnag dylid nodi nad oedd y set 

ddata yma yn cynnwys gwybodaeth am oddeutu chwarter o’r holl fyfyrwyr y Coleg, 

oherwydd hyn gall fod y nifer sydd yn byw yng Ngogledd  Cymru, y tu allan i 

Fangor, fod yn uwch na’r ffigwr o 700.    

 

5.6       Mae gan y Brifysgol 2,943 o unedau llety (bedspaces) sydd wedi eu hadeiladu'r 

bwrpasol, sy’n cynnwys y datblygiad diweddar ar safle’r Santes Fair (602). Yn y 

sector breifat mae yna 802 o unedau llety wedi eu hadeiladu a 49 wrthi’n cael eu 

hadeiladu (137 Stryd Fawr, Bangor). Mae yna 164 yn ychwanegol sydd wedi derbyn 

caniatâd cynllunio ac sydd eto i’w cychwyn (mae hyn yn cynnwys 3 caniatâd drwy 

apêl yn ddiweddar- safle Three Crowns am 15 uned, caniatâd presennol y safle’r cais 

yma sy’n cynnig 29 uned (47 lle gwely) a safle Lôn Bobty  sy’n 18 uned, safle Bryn 

Llifon sy’n 31 ystafell wely ynghyd â safle Varsity am 15 uned) ac mae  145 o dan 

ystyriaeth gan yr arolygydd cynllunio ar safle’r Hen Swyddfa Bost. Gan gynnwys y 

cais yma, mae hyn yn rhoi cyfanswm o 1,201 o unedau preifat sydd naill ai ar gael 

neu wedi derbyn caniatâd cynllunio neu sydd o dan ystyriaeth. 

 

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

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

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

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

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

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

amlfeddiannaeth a’r rhai sydd ddim yn talu treth y Cyngor. Nid yw’r ffigyrau yma yn 
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benodol nac yn sbesiffig ar gyfer y nifer o fyfyrwyr sy’n byw o fewn tai preifat neu 

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

 

5.8        Mae’r wybodaeth yma yn dangos fod 1012 o dai ym Mangor naill ai yn dŷ mewn 

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

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

 

5.9        Mae’r wybodaeth hefyd yn dangos fod 83 o dai yn ward Hendre (ward y cais) naill ai 

yn dŷ mewn amlfeddiannaeth neu ddim yn talu Treth y Cyngor, a chan fod yna 

gyfanswm o 647 o dai yn ward Hendre mae hyn yn gyfystyr a 12.8% o stoc tai'r ward. 

 

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

gymysgedd o lety sydd wedi ei adeiladu’n bwrpasol ar gyfer myfyrwyr (2,943 o 

unedau’r brifysgol a 1,201 o unedau preifat ar gael/wedi eu caniatáu/dan ystyriaeth), 

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

ngweddill o Ogledd Cymru (700). 

 

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

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

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

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

sydd mwyaf hwylus i’r Brifysgol. 

 

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

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

wag. Mae’n ymddangos y gall y galw am y gwahanol fathau o lety newid o flwyddyn 

i flwyddyn, yn enwedig wrth gymharu adegau gwahanol o’r un flwyddyn (e.e. 

dechrau a diwedd y flwyddyn academaidd). Ond, o edrych ar y ffigyrau uchod, mae’n 

ymddangos mai canran gymharol isel o’r holl ddarpariaeth sydd ar gael sy’n cael ei 

ddiwallu gan y math yma o unedau ar hyn o bryd, ac felly ni ystyrir y byddai’n 

rhesymol gwrthod y bwriad yma ar sail diffyg angen am y math yma o lety yn 

enwedig gan gofio mae’r bwriad yma ond yn darparu 10 lle gwely ychwanegol ar ben 

y caniatâd sy’n bodoli eisoes.  

 

5.13      Mae darparu rhagor o lety myfyrwyr sydd wedi ei ddylunio’n bwrpasol a darparu 

cyfleusterau safonol sydd wedi eu rheoli mewn modd ffurfiol, o bosib gyda’r 

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

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

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

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

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

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

amod i gytuno ar gynllun rheolaeth safle a fydd yn cynnwys manylion materion 

megis polisi rheoli ymddygiad,  rheolaeth parcio a delio gyda chwynion. 

 

5.14      O ystyried y drafodaeth uchod fe ystyrir fod egwyddor y datblygiad yn dderbyniol 

dan bolisïau'r Cynllun Datblygu Unedol cyfredol. 

 

5.15 Mae’n ofynnol gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio yn unol â’r cynllun 

datblygu a fabwysiadwyd, oni bai bod ystyriaethau perthnasol eraill yn nodi fel arall. 

Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd (2001 - 2016) yw’r ‘Cynllun Datblygu’ ar hyn o 

bryd a bydd Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (CDLl ar y Cyd) yn 

disodli’r CDU fel y ‘cynllun datblygu’ ar ôl iddo gael ei fabwysiadu. Y gobaith yw y 

bydd y CDLl ar y Cyd yn cael ei fabwysiadu yn ystod Gorffennaf 2017. 
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5.16 Wrth ddelio gydag unrhyw gais cynllunio y prawf statudol ddylai fod yr ystyriaeth 

gyntaf ar bob achlysur, h.y. mae’n ofynnol gwneud penderfyniadau am geisiadau 

cynllunio yn unol â’r cynllun datblygu, oni bai bod ystyriaethau perthnasol eraill yn 

nodi fel arall. Mae’r CDLl ar y Cyd yn ystyriaeth cynllunio berthnasol rŵan ar gyfer 

diben rheoli datblygu - gweler paragraff 3.1.3 Polisi Cynllunio Cymru sy’n datgan: 

 “Gallai ystyriaethau perthnasol gynnwys yr amgylchiadau presennol, polisïau mewn 

cynllun datblygu sydd wrthi’n cael ei baratoi a pholisïau cynllunio Llywodraeth 

Cymru. Dylai pob cais gael ei ystyried mewn perthynas â pholisïau cyfredol...”. 

 

5.17 Er bod nifer o bolisïau wedi cael eu trafod yn fanwl yn ystod Gwrandawiadau'r 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, ni fyddwn yn gwybod gyda 

sicrwydd beth fydd cynnwys y Cynllun tan fydd yr Arolygydd yn cyflwyno ei 

adroddiad rhwymol. 

 

5.18 Mae paragraff 2.14.1 Polisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

 “...wrth ystyried faint o bwys i’w osod ar bolisïau penodol mewn CDLl sydd ar y 

gweill sy’n berthnasol i gynnig neilltuol, bydd angen i awdurdodau cynllunio lleol 

ystyried yn ofalus y dystiolaeth waelodol a’r cefndir i’r polisïau. Gall polisi cynllunio 

cenedlaethol hefyd fod yn ystyriaeth berthnasol yn yr amgylchiadau hyn.” 

 

5.19 Yn yr achos hwn, mae'r Polisïau CDLl a'u rhestrir yn 2.4 uchod yn berthnasol ac 

maent, ar y cyfan, yn gyson gyda pholisïau’r Cynllun Datblygu Unedol, fodd bynnag 

mae peth anghysondeb rhwng yr asesiad polisi CDU a wnaethpwyd uchod a Pholisi 

TAI 6 y CDLl ar y Cyd ac fe drafodir yr anghysondeb hwnnw isod. 

 

5.20 Mae Polisi'r CDLl TAI 6 : Llety Myfyrwyr Pwrpasol yn datgan y caniateir cynhigion 

am lety myfyrwyr pwrpasol newydd mewn lleoliadau addas cyn belled â'u bod yn 

cwrdd â chyfres o feini prawf. Mae’r ymgeisydd wedi ymateb i anghenion polisi TAI 

6 ac mae asesiad wedi cael ei gynnwys yn y Datganiad Cynllunio, Dylunio a 

Mynediad. Mae’r datganiad yn cydnabod angen am lety myfyrwyr (sy’n cyd fynd a’r 

asesiad uchod) ac mae’r ymgeisydd wedi ymgynghori gyda’r Brifysgol. Er nad oedd 

gan y Brifysgol sylwadau i’w cynnig, derbyniwyd cadarnhad gan y brifysgol fod 

angen am unedau teuluol a byddai’r datblygiad yma yn ymateb i hynny trwy gynnig 

unedau gyda gwlâu dwbl.    

  

5.21 Yn ei gyfanrwydd,  ni ystyrir bod y bwriad yn groes i bolisïau’r Cynllun Datblygu 

Lleol allddyfodol na'r cynllun datblygu mabwysiedig ac ystyrir felly fod egwyddor y 

bwriad yn dderbyniol ac fe drafodir effaith y datblygiad ymhellach ymlaen yn yr 

adroddiad hwn. 

 

 Llecynnau Agored 

 

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

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

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

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

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

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

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

cydymffurfio a gofynion polisi CH43 o’r CDU a’r Canllaw Cynllunio Atodol 

‘Datblygiadau Tai a Llecyn Agored o Werth Adloniadol.’ ac nid oes angen cyfrannu 

tuag at ddarpariaeth ychwanegol. 
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Materion Ieithyddol 

 

5.23 Mae polisi A2 o’r CDU yn diogelu cydlyniad cymdeithasol, ieithyddol neu 

ddiwylliannol cymunedau rhag niwed arwyddocaol oherwydd maint, graddfa, neu 

leoliad cynigion. Oherwydd natur y bwriad ar gyfer unedau byw parhaol, 

cyflwynwyd Datganiad Ieithyddol a Chymunedol gyda’r bwriad.  

 

5.24 Mae’r Uned Bolisi Cynllunio ar y Cyd wedi cadarnhau na fyddai graddfa’r datblygiad 

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

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

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

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

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

gan fod y myfyrwyr yn bodoli yn barod a bydd argaeledd unedau byw pwrpasol ar 

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

drigolion lleol. 

 

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

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

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

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

ogystal â NCT 20: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 
 

5.26 Fel y sonnir uchod, mae’r safle wedi ei leoli o fewn ffin datblygu Dinas Bangor, ac ar 

lethr ar Ffordd Euston. Mae tai preswyl wedi eu lleoli uwchben ac ar draws y ffordd 

i’r safle, ac mae Swyddfa sortio, Gorsaf Rheilffordd a depo storio oel yn agos. 

 

5.27 Mae polisi B23 o’r Cynllun Datblygu Unedol yn ymwneud a diogelu mwynderau’r 

gymdogaeth leol ynghyd a mwynderau preifat drwy sicrhau bod rhaid i gynigion 

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

cydnabyddedig. Mae polisïau B22 a B25 hefyd yn berthnasol ac yn ymwneud a 

dyluniad, deunyddiau a gwarchod mwynderau gweledol.  

 

5.28 Er mwyn darparu mwy o unedau mae dyluniad a maint yr adeilad wedi newid ers y 

caniatâdau blaenorol. Mae’r bwriad yma yn golygu ymestyn hyd yr adeilad 6.5m at 

ffin ddeheuol y safle a hefyd ychwanegu pedwerydd llawr i’r darn deheuol. Mae’r 

cynlluniau yn dangos cymhariaeth rhwng y caniatâd presennol a’r dyluniad 

arfaethedig er mwyn hwyluso asesiad o effaith y bwriad. Mae’r cynlluniau hefyd yn 

dangos lefelau tir ac uchder tai cyfagos i gyfleu sut y bydd yr adeilad arfaethedig yn 

cael ei leoli ar y safle ac ar y tir, a sut y bydd yn cymharu â’r tai gwmpas. 

 

5.29 Fe fydd yr adeilad yn parhau i gamu i lawr gyda llethr Ffordd Euston ac yn unol â’r 

caniatâd presennol. Mae uchder y crib yn is na’r tai hynny sydd wedi eu lleoli 

gyferbyn (rhifau 1-10 Ffordd Euston) a bod uchder y crib yn cydweddu a’r tai union 

cyfochrog (11 a 12 Ffordd Euston). Mae’r dyluniad a’r deunyddiau yn cyd fynd 

gyda’r caniatadau blaenorol ac yn cydweddu gyda dyluniad traddodiadol tai yn yr 

ardal yma, ac mae’n ymddangos fel datblygiad preswyl teras/fflatiau o safbwynt ei 

faint, ffurf a dyluniad. Ystyrir fod maint, dyluniad, lleoliad ac uchder y bwriad  yn 

cydweddu gyda’r ardal a’r tai preswyl sy’n bodoli yma. 

 

5.30 Gan nad oes newidiadau i ran ogleddol yr adeilad, ni ystyrir byddai’r bwriad yma yn 

cael fwy o effaith ar fwynderau tai Ffordd Euston na’r caniatâd presennol. Mae’r rhan 
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ddeheuol yn ymestyn yn at ffin y safle ac felly byddai’r effaith yn wahanol i’r tai ar 

Ffordd Denman. Er hynny ni ystyrir bydd yr effaith yn newidiol gan mai talcenni'r tai 

sy’n wynebu’r safle, mae’r safle a’r tai yn cael eu gwahanu gan ffordd gyhoeddus ac 

hefyd mae prif fynedfeydd i’r safle yn parhau yn yr un lleoliad a’r caniatâd presennol. 

 

5.31 Oherwydd y niferoedd ychwanegol rhaid cydnabod y bydd mwy o symudiadau yn ôl 

ac ymlaen o’r safle. Er hynny ni ystyrir byddai cynnydd o 10 person ychwanegol yn 

newid y sefyllfa yn sylweddol nac yn achosi niwed sylweddol i fwynderau 

preswylwyr cyfagos o ran sŵn neu aflonyddwch. Derbyniwyd cynllun rheoli 

myfyrwyr fel rhan o’r cais er mwyn dangos rheolaeth o’r myfyrwyr ac i sicrhau na 

fydd y dyblygiad yn cael effaith niweidiol o’r ardal o’i gwmpas. Ystyrir yn rhesymol i 

osod amod i sicrhau fod yr adeilad yn cael ei rholi yn unol â’r manylion a 

gyflwynwyd. 

 

5.32 Mae’r cynlluniau hefyd yn dangos dwy ystorfa biniau ar y safle, gyda ffens o’i 

amgylch. Mae mynedfa i breswylwyr y safle i’r storfa biniau o du fewn i’r safle ac 

wedyn giatiau dwbl i’w agor yn wynebu’r briffordd i hwyluso’r proses o wagio’r 

biniau. Gyda’r trefniadau yma, ni ystyrir byddai’r biniau yn cael effaith niweidiol ar 

fwynderau cyffredinol a gweledol yr ardal. 

 

5.33 Er y cydnabyddir y pryder sydd wedi codi gan wrthwynebwyr, ni ystyrir fod y 

cynllun yma yn gyfystyr a gor-ddatblygiad o’r safle ac na fyddai’n cael effaith 

andwyol sylweddol ar fwynderau preswyl. Ar sail yr uchod felly, ystyrir fod y bwriad 

yn cydymffurfio a gofynion polisi B22, B23, B25 o’r CDUG. 

 

5.18 Mae’r cynlluniau a gyflwynwyd yn cyfeirio at dirweddu meddal, ond nid oes 

manylion penodol wedi eu cyflwyno. Er hyn, gellir sicrhau fod cynllun tirweddu 

digonol yn cael ei ddarparu ar y safle drwy osod amodau priodol ar unrhyw ganiatâd 

cynllunio a roddir. Drwy sicrhau fod y gwaith yn cael ei gario allan i foddhad yr 

Awdurdod Cynllunio Lleol fe ystyrir fod y bwriad yn unol gyda Pholisi B27 o’r 

CDU. 

 

Materion Trafnidiaeth a Mynediad 

 

5.10 Mae nifer o wrthwynebiadau wedi eu derbyn ynglŷn â’r diffyg darpariaeth parcio 

ynghlwm a’r bwriad yma a’r problemau sydd eisoes yn bodoli yn yr ardal. Er hynny 

nid oedd gan yr Uned Drafnidiaeth wrthwynebiad i’r bwriad. Mae’r cynlluniau yn 

dangos dwy ystorfa beiciau o fewn y datblygiad. Mae’r safle o fewn pellter cerdded a 

beicio rhesymol i nifer o gyfleusterau fel adeiladau’r brifysgol, siopau a gorsaf trên ac 

o fewn 100m o orsaf bws. Ystyrir fod y safle mewn lleoliad hygyrch ac felly yn addas 

am y math yma o ddatblygiad. Ystyrir yn rhesymol fod y Cynllun Rheoli Myfyrwyr 

yn cael ei ddiwygio i reoli ceir er mwyn sicrhau na fydd myfyrwyr yn dod a cheir 

wrth breswylio yn yr adeilad. Mae’r Uned Trafnidiaeth hefyd wedi gofyn am 

addasiadau i orffeniad wynebau caled ar y palmant, ond ystyrir gellir sicrhau hynny 

trwy’r amodau tirweddu a gorffeniadau. Ar sail yr uchod a gydag amodau, ystyrir fod 

y bwriad yn cydymffurfio a gofynion polisïau CH30, CH33 a CH36 o’r CDU. 

 

6. Casgliadau: 

 

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

yn y CDUG. Mae caniatâd cynllunio llawn eisoes wedi ei ganiatáu ar gyfer 29 uned 

gyda 47 lle gwely. Mae’r caniatâd yma yn parhau yn fyw sydd yn golygu y gellir 

cychwyn ar y datblygiad fel y caniatawyd ar unrhyw adeg o fewn cyfnod penodol. Ni 

chredir fod y bwriad yma sydd yn golygu ehangu maint yr adeilad a darparu 10 lle 
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gwely ychwanegol yn annerbyniol o’i gymharu â’r hyn a ganiatawyd yn flaenorol ac 

ni fyddai’n sylweddol mwy niweidiol. 

 

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

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

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

chanllawiau lleol a chenedlaethol.   

 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu  

 

Amodau : 

1.  Amser. 

2.  Yn unol â’r cynlluniau. 

3. Cyflwyno cynlluniau manwl o’r ystorfa biniau a’r ystorfa beiciau a chwblhau cyn 

meddiannu’r adeilad. 

4.  Cyfleusterau parcio yn unol â’r cynlluniau. 

5. Deunyddiau allanol. 

6. Llechi. 

7. Tirweddu (meddal a caled). 

8. Cytuno cynllun draenio tir. 

9. Cynllun Rheoli Myfyrwyr diwygiedig i gyfeirio at reolaeth cerbydau. 

 

Nodiadau Trafnidiaeth. 
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Rhif:    5 
 

Cais Rhif: C16/1684/35/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

23/12/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Criccieth 

Ward: Criccieth 

 

Bwriad: Cais ar gyfer codi 5 ty yn cynnwys un fforddiadwy 

 

  

Lleoliad: White House, Radcliffe Road, Criccieth, Gwynedd, 

LL52 0LB 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATAU GYDAG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn i godi pum tŷ preswyl deulawr ar lain o dir i gefn annedd presennol a 

adnabyddir fel White House sydd wedi ei leoli oddiar ffordd di-ddosbarth Ty’n Llan 

yn nhref arfordirol Cricieth. Caniatawyd cais amlinellol ar gyfer yr un bwriad yn 

flaenorol. 

 

1.2 Mae’r tir yn ffurfio rhan o erddi sylweddol ag ar un adeg, cwrt tennis ynghlwm â’r 

White House. O ganlyniad i ymweliad safle, nodir fod gwaith clirio safle wedi cael ei 

gynnal yn ddiweddar gan gynnwys torri coed o fewn y safle. Mae’r llain o dir wedi ei 

leoli ar lethr gyda thai preswyl eraill i’r cefn a’r ochr ar lefel dipyn uwch na’r safle. 

Mae’r safle wedi ei leoli o fewn ffin datblygu Cricieth. 

 
1.3 Mae’r datblygiad arfaethedig yn cynnwys yr elfennau canlynol: 

 

 Lledu mynediad a ffordd fynediad bresennol gan ychwanegu at y ffordd yma a chreu 

ffordd stad newydd 

 Mynedfeydd unigol i’r 5 tŷ oddiar y ffordd stad gyda gerddi ffurfiol i’w blaen, ochr a 

chefn 

 Mae dau fath o dai i’w codi ar y safle –  

 Math 1 – llawr daear - 3 ystafell wely, modurdy integredig, iwtiliti, ystafell ymolchi a  

  ‘snug’ 

llawr cyntaf – ystafell fyw/cegin, ystafell wely, ystafell ymolchi, balconi 

allanol 

 Math 2 – llawr daear – 3 ystafell wely, ystafell ymolchi, iwtiliti 

                llawr cyntaf – ystafell fyw/cegin/lolfa, ystafell ymolchi, balconi allanol 

 

Yn allanol, mae’r adeiladau i’w gorffen gyda chymysgedd o rendr a bric gyda tho 

llechi naturiol gyda ffens bren yn cael ei chodi ar ffiniau unigol y tai.   

 

1.4 Mae’r wybodaeth ganlynol wedi ei gyflwyno gyda’r cais: 

 Datganiad effaith Ieithyddol a Chymunedol – diweddariad Chwefror 2017 

 Asesiad Coed 

 Adroddiad Strategaeth Draenio 

 

1.5 Cyflwynir y cais yma i’r Pwyllgor Cynllunio oherwydd bod maint y datblygiad 

arfaethedig yn fwy na’r hyn a ellir ei ddelio â fo o dan y drefn ddirprwyedig. 

Diwygiwyd y cais o’i gyflwyniad gwreiddiol trwy ymestyn rhan o lawr cyntaf tŷ 

math 1 gan gynnwys rhan o’r balconi allanol. Nodir yma hefyd fod elfen arall o’r cais 

hefyd wedi ei ddiwygio sef lleihau maint cyfan yr eiddo fforddiadwy ( sef cynllun 

math 2 ar y cynlluniau ) fel ei fod yn cydymffurfio gyda mesuriadau tai fforddiadwy 

3 ystafell wely fel yr amlinellir yng Nghanllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy. 

 

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 Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi dyletswydd ar 

y Cyngor i ymgymryd â chamau rhesymol wrth arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r 7 

amcan llesiant sydd o fewn y Ddeddf. Mae'r adroddiad hwn wedi’i baratoi gan 

ystyried dyletswydd y Cyngor a'r 'egwyddor datblygu gynaliadwy', fel sydd wedi’i 

ddatgan yn Neddf 2015. 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. 

 

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 B19 - COED, COEDLANNAU A GWRYCHOEDD A SY’N CAEL EU 

GWARCHOD  

Caniatáu cynigion fydd yn golygu colli neu ddifrod i goeden, coedlan neu wrych sy’n 

cael eu gwarchod dim ond pan fydd buddion economaidd a/neu gymdeithasol y 

datblygiad yn gwrthbwyso unrhyw niwed. 

 

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

FEWN FFINIAU DATBLYGU CANOLFANNAU LLEOL A PHENTREFI 

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

ffiniau Canolfannau Lleol a Phentrefi os gelli’r 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.  

 

Yn ychwanegol i bolisïau CDUG, rhoddir ystyriaeth lawn i Ganllawiau Cynllunio 

Atodol (CCA) mabwysiedig yr Awdurdod sydd yn ystyriaeth faterol a pherthnasol. 

Yn yr achos yma, ystyrir fod y canlynol yn berthnasol: 

 

 Tai Fforddiadwy 

 Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 

 Canllawiau Dylunio Gwynedd 

 

2.4 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. (Fersiwn Cyfansawdd yn 

cynnwys Newidiadau Materion sy’n Codi, Ionawr 2017) 

 

TAI 1:  Cymysgedd briodol o dai 

 

TAI 15: Tai mewn Canolfannau Gwasanaeth Lleol 

 

PCYFF 1A:  Ffiniau Datblygu 

 

PCYFF 1:  Meini prawf datblygu 

 

PCYFF 2:  Dylunio a siapio lle 

 

PCYFF 3:  Dylunio a thirweddu 

 

TRA 2:  Safonau parcio 

 

2.5 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 9 2016 

 

Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 

 

- NCT 12: Dylunio 

 

- NCT 20: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 
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3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Cais C12/1529/35/AM – cais amlinellol i godi 4 ty annedd ag 1 ty fforddiadwy a 

chreu mynedfa   gerbydol newydd – caniatawyd 14.12.16 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Dim gwrthwynebiad 

 

Uned Drafnidiaeth: O ganlyniad i ddiwygio elfen yn ymwneud a’r fynedfa a’r 

ffordd fynediad, ni wrthwynebir a gofynnir am gynnwys 

amodau safonol. 

 

Uned Bioamrywiaeth/Coed: Mae’r arolwg coed yn cyrraedd y safonau perthnasol, 

awgrymir cynnwys amodau perthnasol. 

 

Dŵr Cymru: Amodau a chyngor safonol 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Dim sylw 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben a derbyniwyd 

gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 Effaith niweidiol ar fwynderau tai cyfagos 

 

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio 

dilys oedd yn cynnwys: 

 

 Materion yn ymwneud a defnyddio/perchnogaeth 

mynedfa  

 Gwaith eisoes wedi ei gynnal 

 Safle yn cael ei farchnata o dan enw uniaith saesneg 

 Materion triniaeth ffin 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

5.1        Egwyddor y datblygiad 

 

5.2 Fe gredir mai’r brif ystyriaeth sy’n ymwneud â’r cais yma yw addasrwydd y cynllun 

arfaethedig yn nhermau manylion y tai arfaethedig o ystyried fod cais amlinellol 

eisoes wedi ei ganiatáu a thrwy hynny, fod yr egwyddor o ddatblygiad preswyl ar 

gyfer 5 ty ar y safle yma eisoes wedi cael ei gefnogi. Oherwydd ei fod yn gais llawn 

mae angen asesu'r holl ystyriaethau cynllunio perthnasol unwaith eto, er hynny, rhaid 

cydnabod fod y cais amlinellol eisoes wedi sefydlu egwyddor y datblygiad am 5 ty 

newydd ac y byddai felly’n anodd iawn gwrthwynebu ar sail materion sydd eisoes 

wedi eu derbyn megis y mynediad cerbydol a’r ffordd. 

  

5.3 Mae polisïau C1 a CH4 o GDUG yn berthnasol i’r cais hwn. Mae polisi C1 yn 

ymwneud â lleoli datblygiadau newydd, prif ffocws y polisi yw cefnogi datblygiadau 

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

Cricieth, felly mae’r cais yn unol ag egwyddorion sylfaenol polisi C1. Mae polisi 

CH4 yn caniatáu codi tai newydd ar safleoedd sydd heb eu dynodi o fewn ffiniau 
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datblygu canolfannau lleol a phentrefi os ydi’r bwriad yn cwrdd â meini prawf y 

polisi. 

 

5.4 Mae polisi CH4 yn chwilio i safleoedd ddarparu canran o unedau fforddiadwy oni 

bai, ar ôl ystyried yr holl ffactorau perthnasol i gyd, na fyddai’n briodol i ddarparu tai 

fforddiadwy ar y safle. Yn yr achos yma, fe welir fod y cais amlinellol wedi 

cymeradwyo cynnwys 1 ty fforddiadwy (trwy gytundeb 106 ffurfiol), fe ystyriwyd 

fod y gyfran yma yn dderbyniol ac felly yn cwrdd ag anghenion polisi CH4. 

Cadarnheir yn ogystal o ganlyniad i ddiwygiadau a wnaed i faint yr uned 

fforddiadwy, fod yr elfen yma yn cydymffurfio gyda gofynion perthnasol yn 

ymwneud a maint unedau fforddiadwy fel y nodir yn y Canllaw Cynllunio Atodol: 

Tai Fforddiadwy. 

 

5.5 Ystyrir felly fod egwyddor y cais yn dderbyniol ac yn unol â gofynion polisïau C1 a 

CH4. 

 

5.6 Mae’n ofynnol gwneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio yn unol â’r cynllun 

datblygu mabwysiedig, oni bai fod ystyriaethau perthnasol yn nodi fel arall. Cynllun 

Datblygu Unedol Gwynedd (2001 - 2016) yw’r ‘Cynllun Datblygu’ ar hyn o bryd ag 

fe fydd Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (CDLl ar y Cyd) yn 

disodli’r Cynllun Unedol fel y ‘cynllun datblygu’ ar ôl iddo gael ei fabwysiadu yn 

ffurfiol. Mae’n debygol y bydd y CDLl ar y Cyd yn cael ei fabwysiadu yn ystod 

Gorffennaf 2017. 

 

5.7 Wrth ddelio gydag unrhyw gais cynllunio, y prawf statudol ddylai fod yr ystyriaeth 

gyntaf ar bob achlysur, h.y. mae’n ofynnol gwneud penderfyniadau am geisiadau 

cynllunio yn unol â’r cynllun datblygu, oni bai bod ystyriaethau perthnasol eraill yn 

nodi fel arall. Mae’r CDLl ar y Cyd yn ystyriaeth cynllunio berthnasol rŵan ar gyfer 

diben rheoli datblygu. Mae paragraff 3.1.3 o Bolisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

 

“Gallai ystyriaethau perthnasol gynnwys yr amgylchiadau presennol, polisïau mewn 

cynllun datblygu sydd wrthi’n cael ei baratoi a pholisïau cynllunio Llywodraeth 

Cymru. Dylai pob cais gael ei ystyried mewn perthynas â pholisïau cyfredol...”. 

 

5.8 Er bod nifer o bolisïau wedi cael eu trafod yn fanwl yn ystod Gwrandawiadau'r 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, ni fyddwn yn gwybod gyda 

sicrwydd beth fydd cynnwys y Cynllun tan fydd yr Arolygydd yn cyflwyno ei 

adroddiad rhwymol. 

 

Mae paragraff 2.14.1 o Bolisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

 

“...wrth ystyried faint o bwys i’w osod ar bolisïau penodol mewn CDLl sydd ar y 

gweill sy’n berthnasol i gynnig neilltuol, bydd angen i awdurdodau cynllunio lleol 

ystyried yn ofalus y dystiolaeth waelodol a’r cefndir i’r polisïau. Gall polisi cynllunio 

cenedlaethol hefyd fod yn ystyriaeth berthnasol yn yr amgylchiadau hyn.” 

 

Yn yr achos hwn, mae polisïau’r CDLl ar y Cyd fel y nodir yn 2.4 uchod yn 

berthnasol a gan fod y polisïau hyn yn gyson gyda pholisïau’r Cynllun Datblygu 

Unedol a’r Cyngor Cenedlaethol perthnasol a geir yn PCC, fe ystyrir bod yr asesiad 

uchod ac argymhelliad yr adroddiad hwn yn gyson gyda'r polisi allddyfodol. 

 

 

 

 

Tud. 104



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 03/04/2017 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 

SIAMBR DAFYDD ORWIG, 

CAERNARFON 

 
5.9       Mwynderau gweledol 

 

5.10 Cymeradwywyd trefniant y safle gan gynnwys lleoliad y tai a’r trefniant ar gyfer 

trafnidiaeth ar y cais amlinellol blaenorol. Oherwydd lleoliad y safle ymysg tai eraill, 

ni ystyriwyd y byddai effaith andwyol annerbyniol ar ffurf a chymeriad y drefwedd. 

Credir gan fod y trefniant presennol yn parhau fel yr un a gymeradwywyd, nad yw’r 

trefniant yn annerbyniol. 

 

5.11     Mae cymysgedd yn lleol o ran maint, ffurf a gorffeniadau i dai preswyl, yn bennaf, 

gwelir mai tai ar ben eu hun sydd amlycaf o fewn yr ardal gyfagos gyda gerddi 

sefydledig. Ystyrir bod trefniant cyffredinol y safle’n parhau yn dderbyniol a bod 

maint y tai yn addas o safbwynt gweddu gydag edrychiadau cyffredinol yr ardal. Mae 

rhai nodweddion cyffredin yn cael ei gynnwys yn y cais hwn sef toeau llechi naturiol, 

rendr, bric tra bod nodweddion eraill megis y defnydd o wydr yn rhesymol i’r math o 

dai a fwriedir. 

 

5.12   Ystyrir felly fod y cais yn dderbyniol ac o ganlyniad, yn cwrdd gyda gofynion 

perthnasol  polisïau B22, B23 ac B25. 

 

5.13     Ni chyflwynwyd cynllun tirlunio fel rhan o’r cais er y byddai yn ddisgwyliedig yn 

arferol. Er hynny, credir ei bod yn dderbyniol (ag yn drefniant cyffredin) i gynnwys 

amod tirlunio er mwyn cytuno ar y manylion hyn maes o law. O wneud hyn, credir 

fod gofynion polisi B27 yn cael ei fodloni. 

 

5.14      Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.15     Mae polisi B23 yn berthnasol i’r agwedd yma o’r cais. Mae polisi B23 yn datgan dylid 

gwrthod cynigion fyddai’n achosi niwed arwyddocaol i fwynderau’r gymdogaeth 

leol. Cydnabyddir bydd rhyw faint o aflonyddwch sŵn ychwanegol yn deillio pe 

caniateir y datblygiad ar sail symudiadau dyddiol i mewn ac allan o’r safle ei hun, er 

hyn, credir na fydd o raddfa annerbyniol a sylweddol gan ystyried fod anheddau 

preswyl eisoes yn bodoli o gwmpas y safle ac agosrwydd y safle i’r A497 sydd yn lôn 

brysur. 

 

5.16 Credir fod uchder a lleoliad y tai yn ogystal â lleoliad ffenestri yn dderbyniol o 

ystyried unrhyw effaith yn ymwneud a gor-edrych sydd yn bodloni gofynion polisi 

B23 o safbwynt yr agwedd yma. Fel sydd wedi ei nodi, mae gosodiad y safle yn unol 

â’r hyn a ystyriwyd ar adeg penderfynu’r cais amlinellol ac ni ystyrir y byddai yn 

achosi gor-edrych a cholli preifatrwydd afresymol i’r tai cyfagos. Ni chredir fod y 

bwriad yn groes i batrwm datblygu a dwysedd tai yn y rhan yma o Gricieth oherwydd 

yr amrywiaeth sydd eisoes yn bodoli. 

 

5.17 Oherwydd lleoliad y safle ac oherwydd yr amrywiaeth i’r math, maint, dyluniad a 

gorffeniadau o dai cyfagos, credir fod y bwriad yn dderbyniol ag oherwydd hynny, yn 

cydymffurfio gyda gofynion polisïau B22 a B23. 

 

5.18     Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

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

chyfleusterau parcio ceir preifat. Mae’r uned trafnidiaeth wedi ymateb i’r 

ymgynghoriad ag yn wreiddiol, amlygwyd pryder am drefniant y fynedfa i’r safle 

oddiar Ffordd Ty’n Llan. O ganlyniad, derbyniwyd cynllun diwygiedig yn dangos 

gwelliant i’r trefniant, o ganlyniad, nid oedd unrhyw wrthwynebiad i’r bwriad. Mae’r 
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cynllun safle a gyflwynwyd yn dangos y gellir darparu mannau troi a digon o 

lecynnau parcio ar gyfer cerbydau oddi mewn i’r safle. 

 

    5.20    Trwy gynnwys amodau priodol, ystyrir fod yr agwedd yma o’r bwriad yn unol â 

pholisiau CH33 a CH36. 

  

5.21     Materion Coed 

 

5.22     Mae polisi B19 yn gwarchod coed, coedlannau a gwrychoedd. Mae gwaith torri coed 

eisoes wedi ei gynnal ar y safle ond nid ar y coed i ochr ddwyreiniol y safle sydd yn 

cael eu gwarchod trwy orchymyn diogelu coed. Nid yw’r coed sydd wedi eu torri yn 

destun y gorchymyn gwarchod. Fel rhan o’r cais derbyniwyd asesiad coed gan 

arbenigwr. 

 

5.23     Gydag amodau priodol er mwyn diogelu’r coed a warchodir, nid oedd gan Swyddog 

Bioamrywiaeth y Cyngor unrhyw wrthwynebiad i’r bwriad credir felly fod y cais yn 

cydymffurfio gyda gofynion polisi B19. 

 

5.24     Materion Ieithyddol 

 

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

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

ieithyddol neu ddiwylliannol cymunedau. Yn unol â’r canllaw cynllunio atodol, 

‘Cynllunio a’r Iaith Gymraeg’, cyflwynwyd diweddariad i’r asesiad ardrawiad 

cymunedol ac ieithyddol a gyflwynwyd gyda’r cais blaenorol a gynhwysai 

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

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

ystyriaeth a ddylid ei roi i’r holl ystyriaethau perthnasol. 

 

5.26 Aseswyd y wybodaeth gan yr Uned Bolisi Cynllunio ar y Cyd, a chadarnhawyd (fel y 

gwnaed gyda’r cais amlinellol sydd eisioes wedi ei ganiatau) na fyddai’r datblygiad 

arfaethedig yn debygol o gael effaith andwyol ar yr iaith Gymraeg. O ganlyniad, ni 

chredir fod y bwriad yn groes i Bolisi A2 gan na ystyrir y bydd pwysau ar yr iaith nac 

effaith negyddol ar y gymuned. Mae hyn hefyd yn unol gyda’r Canllawiau Cynllunio 

Atodol: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg. 

 

5.27      Nodir yma fod sylwadau wedi eu derbyn gan gymydog yn honni fod y safle yn cael ei 

farchnata gan gwmni gwerthu tai lleol o dan enw uniaith Saesneg. Mae enwi stadau 

newydd yn fater sydd yn cael ei ddelio a fo gan Wasanaeth Rheolaeth Adeiladu, ond 

yn yr achos yma, tynnwyd sylw'r asiant i’r mater ag o ganlyniad derbyniwyd 

cadarnhad o fwriad y perchennog i drafod enw addas gyda’r Cyngor Cymuned leol. 

 

5.28     Hanes cynllunio perthnasol 

 

5.29 Credir fod sylw priodol wedi ei roi i hanes cynllunio’r safle ac fe nodir eto, fod 

datblygu’r safle yma eisioes wedi ei ystyried a’i gymeradwyo ac felly fod yr 

egwyddor wedi ei sefydlu. 

 

5.30     Materion cytundeb 106 

 

5.31 Fel sydd eisioes wedi ei nodi, mae cytundeb 106 wedi ei gwblhau sydd yn gwarchod 

un eiddo ar y safle fel uned fforddiadwy. 
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5.32      Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

             Credir fod sylw priodol wedi ei roi i’r holl sylwadau cynllunio perthnasol a 

dderbyniwyd fel  rhan o’r ymgynghoriad cyhoeddus. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Mae’r caniatâd amlinellol wedi cymeradwyo’r egwyddor o ddatblygiad preswyl ar y 

safle hwn. Mae’r cais presennol yma wedi ei gyflwyno ar ffurf cais llawn ac felly 

mae’n rhaid ystyried y datblygiad yn ei gyfanrwydd. 

 

6.2 Fe welir fod yr hyn a fwriedir yma yn unol â’r hyn a ganiatawyd eisioes o ran nifer a 

gosodiad tebygol y tai, lleoliad y fynedfa a’r ffordd. Mae’r manylion yn dderbyniol ac 

ar sail yr asesiad uchod gwelir hefyd fod y cais yn ei gyfanrwydd hefyd yn 

dderbyniol. 

 

6.3        O ystyried yr uchod ac wedi ystyried yr holl faterion cynllunio perthnasol gan 

gynnwys polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol yn ogystal â sylwadau a 

dderbyniwyd, credir fod y bwriad yn dderbyniol ac yn cydymffurfio gyda gofynion y 

polisïau perthnasol fel y nodir uchod 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau – amodau  

 

1. Amser 

2. Cydymffurfio gyda cynlluniau 

3. Deunyddiau gan gynnwys defnydd o lechen naturiol 

4. Priffydd 

5. Gwarchod coed 

6. Nodyn Dwr Cymru 

7. Tirlunio 

8. Manylion triniaethau ffin 

9. Tynnu hawliau PD ar yr uned fforddiadwy 
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Rhif:    6 
 

Cais Rhif: C16/1686/46/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

06/01/2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Tudweiliog 

Ward: Tudweiliog 

 

Bwriad: Ymestyn safle carafanau teithiol presennol a gosod 

11 carafan teithiol ychwanegol gan gynyddur 

niferoedd o 15 i 26 ynghyd a ail leoli  3 lleiniau 

carafanau teithiol presennol  

  

Lleoliad: Ty Isaf, Tudweiliog, Pwllheli, LL538AJ 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

 

CANIATÁU GYDAG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

 

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

ynghyd ac ymestyn y safle i weddill y cae gan gynyddu’r niferoedd o garafanau 

teithiol ar y safle o 15 i 26. Byddai’r carafanau yn cael eu lleoli o amgylch ffin y cae.  

Fel rhan o’r bwriad byddai 3 llain bresennol yn cael eu hail-leoli rhyw ychydig.  

Byddai’r gwelliannau yn cynnwys tirlunio ychwanegol a gwella’r cyfleusterau toiled / 

cawod.  Byddai’r cyfleusterau toiled / cawod yn cael eu gwella drwy osod cwt bychan 

2.5 medr wrth 1.8 medr gerllaw’r gawod / toiled anabl presennol.  Byddai’r cwt yma 

o orffeniad pren.  Mae’r tirlunio i gynnwys atgyfnerthu’r plannu presennol ar y ffin 

orllewinol a hefyd ar ran deheuol y safle.  Byddai’r tirlunio yma yn gymysgedd o 

ddraenen ddu, draenen wen a chollen.   

 

1.2 Mae’r safle wedi ei leoli ar gyrion ffin ddatblygu pentref Tudweiliog ac o fewn Ardal 

Gwarchod y Dirwedd.  Ceir banc pridd gyda gwrychoedd ar ei ben tua ffin 

ddwyreiniol, ogleddol a gorllewinol y cae a cheir wal gynnal carreg gyda gwrych a 

ffens ar y ffin ddeheuol.  Mae rhan dde-orllewin y cae yn codi yn eithaf sydyn gyda’r 

cae wedyn yn lefelu ychydig allan ond fod rhediad o’r gorllewin i’r dwyrain tua phen 

gogleddol a dwyreiniol y cae.  Tua’r gorllewin o’r safle mae ffordd ddosbarth 2 y 

B4417 yn rhedeg a rhwng y ffordd yma a safle’r cais mae palmant.  Mae mynediad o 

ran dde orllewin y cae i’r palmant ar gyfer defnyddwyr y safle carafanau. Ceir 

mynediad cerbydol i’r cae oddi ar ffordd ddosbarth 3 sydd wedi ei leoli tua’r dwyrain 

o’r safle. Mae tri thŷ wedi ei leoli ar ffin ddwyreiniol y safle.   

 

1.3 Derbyniwyd Datganiad Dyluniad a Mynediad a Datganiad Ieithyddol a Chymunedol 

fel rhan o’r cais. 

 

1.4 Cyflwynir y cais i Bwyllgor gan ei fod yn ymwneud gyda mwy na 5 carafán. 

 

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 Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi dyletswydd ar 

y Cyngor i ymgymryd â chamau rhesymol wrth arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r 7 

amcan llesiant sydd o fewn y Ddeddf. Mae'r adroddiad hwn wedi’i baratoi gan 

ystyried dyletswydd y Cyngor a'r 'egwyddor datblygu gynaliadwy', fel sydd wedi’i 

ddatgan yn Neddf 2015. 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. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 POLISI A2 - GWARCHOD GWEAD CYMDEITHASOL, IEITHYDDOL A 

DIWYLLIANNOL CYMUNEDAU -  Diogelu cydlyniad cymdeithasol, ieithyddol 

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

leoliad cynigion. 

 

POLISI B10 – DIOGELU A CHYFOETHOGI ARDALOEDD GWARCHOD Y 

DIRWEDD - Yn diogelu a chyfoethogi Ardaloedd Gwarchod y Tirlun drwy sicrhau 
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fod yn rhaid i gynigion gydymffurfio â chyfres o feini prawf sydd yn anelu i osgoi 

niwed arwyddocaol i nodweddion cydnabyddedig. 

 

POLISI B12 GWARCHOD TIRWEDDAU, PARCIAU A GERDDI 

HANESYDDOL Gwarchod tirweddau, parciau a gerddi ddiddordeb hanesyddol 

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

hedrychiad neu eu gosodiad. 

 

POLISI B22 DYLUNIAD ADEILADAU Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy 

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

nodweddion a chymeriad cydnabyddedig y dirwedd a’r amgylchedd leol. 

 

POLISI B25 DEUNYDDIAU ADEILADU Gwarchod cymeriad gweledol trwy 

sicrhau fod yn rhaid i ddeunyddiau adeiladu fod o safon uchel sy’n gweddu i 

gymeriad ac edrychiad yr ardal leol. 

 

POLISI 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 B27 - CYNLLUNIAU TIRLUNIO - Sicrhau fod cynigion a ganiateir yn 

ymgorffori tirlunio meddal/caled o safon uchel sy’n briodol ar gyfer y safle ac sy’n 

ystyried cyfres o ffactorau sy’n anelu i osgoi niwed i nodweddion cydnabyddedig. 

 

POLISI CH33 – DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD - Caniateir cynigion 

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

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

 

POLISI CH36 CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT Gwrthodir cynigion am 

ddatblygiadau newydd, ehangu datblygiadau presennol neu newid defnydd os na 

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

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

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

 

POLISI D20 - SAFLEOEDD CARAFANAU TEITHIOL, GWERSYLLA AC 

UNEDAU TEITHIOL ESTYNIADAU, LLEINIAU YCHWANEGOL, ADLEOLI A 

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

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

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

ag effaith y datblygiad ar yr ardal leol. 

  

Canllaw Cynllunio Atodol : Llety Gwyliau (Gorffennaf 2011) 

 

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

(Tachwedd 2009) 

 

2.4 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Mon. (Fersiwn Cyfansawdd yn 

cynnwys Newidiadau Materion sy’n Codi, Ionawr 2017) 

 

PS 1:  Yr Iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig 

TRA 2:  Safonau parcio 

TRA 4:  Rheoli ardrawiadau cludiant 

PCYFF 1:  Meini prawf datblygu 

PCYFF 2:  Dylunio a siapio lle 
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PCYFF 3:  Dylunio a thirweddu 

TWR 5:  Safleoedd carafanau teithiol, gwersylla a llety gwersylla amgen dros dro 

PS 16: Gwarchod a neu wella’r amgylchedd naturiol 

AMG 1: Ardaloedd o Dirwedd Arbennig 

PS 17: Diogelu a neu wella asedau treftadaeth 

AT 1: Ardaloedd Cadwraeth, Safleoedd Treftadaeth y Byd a Thirweddau , Parciau a 

Gerddi Hanesyddol Cofrestredig. 

 

2.5 Polisïau Cenedlaethol: 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 9, Tachwedd 2016) 

Nodyn Cyngor Technegol 12 – Dylunio  

Nodyn Cyngor Technegol 13 – Twristiaeth 

Nodyn Cyngor Technegol 18 – Trafnidiaeth 

Nodyn Cyngor Technegol 20 – Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C13/1232/46/LL - Cais ol-weithredol ar gyfer safle carafanau teithiol gyda 15 llain 

ynghyd â throsi adeiladau yn doiledau / cawodydd - Caniatáu 28 Mawrth 2014. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Cefnogi. 

 

Uned Drafnidiaeth: Cadarnhaf nad oes gan yr Uned Drafnidiaeth gwrthwynebiad 

i’r bwriad. Ffordd at y safle yn ffordd sengl, fodd bynnag 

mae llecynnau pasio boddhaol yn bodoli ar ei hyd, ac felly 

tybir y byddai’r cynnydd yn y niferoedd ddim yn cael effaith 

arwyddocaol ar y rhwydwaith ffyrdd lleol. 

 

Dŵr Cymru: Heb eu derbyn. 

 

Swyddog Carafanau: Cyflwyno sylwadau yn cyfeirio at yr angen i ddarparu 1 

toiled ychwanegol a cheisio gwahanu gweithgareddau’r safle 

carafán deithiol oddi wrth weithgareddau’r fferm er atal 

damweiniau. 

 

Swyddog Tân: Dim sylwadau i’w rhoi am y fynedfa i gerbydau tân a 

chyflenwad dŵr. 
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Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daw’r cyfnod hysbysebu i ben a derbyniwyd llythyr 

/ gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 26 o unedau yn ormodol ar gyfer safle o fewn y 

pentref. 

 Pryderu o ystyried y nifer o safleoedd yn yr ardal y 

bydd yn dod yn un parc carafanau mawr. 

 Materion yn ymwneud gyda sŵn ac aflonyddwch 

cymdeithasol. 

 Materion colli preifatrwydd, gor-edrych a gor-

gysgodi. 

 Effeithio edrychiad a chymeriad y pentref a 

golygfeydd o’r mynyddoedd y tu hwnt. 

 Croes i CDUG gan y byddai’n peryglu cydlyniad 

cymdeithasol, ieithyddol neu ddiwylliannol 

cymunedau oherwydd maint a graddfa’r cynnig. 

 

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio 

dilys oedd yn cynnwys: 

 

 Effeithio ar bris eiddo. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

 Egwyddor y datblygiad a mwynderau gweledol 

 

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

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

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

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

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

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

presennol. 

 

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

ynghyd ac ychwanegu 11 uned deithiol i’r safle.  Ymysg y gwelliannau a gynigir mae 

bwriad i godi adeilad toiled / cawod ychwanegol ynghyd a gwaith tirlunio. 

 

5.3 Byddai cynnydd o 11 uned yn ychwanegiad gymharol fawr i’r nifer.  Fodd bynnag, ni 

ystyrir fod y safle’n amlwg nac ymwthiol yn y dirwedd gan ei fod yn weddol 

guddiedig o’r ffordd sirol sy’n rhedeg trwy bentref Tudweiliog a’r ffyrdd eraill 

cyfagos, tu ôl i fanc pridd a gwrychoedd presennol.  Mae’r bwriad wedi ei leoli o 

fewn cae presennol a ganddo ffiniau aeddfed ac nid yw’r ffiniau hyn wedi cael eu 

creu yn arbennig ar gyfer cyfiawnhau’r cais ond yn hytrach maent yn nodwedd 

hanesyddol yn y dirwedd.  Wrth sefyll yn y cae ei hun gellir meddwl y byddai’r safle 

yn un gweledol ond oherwydd natur llethr y cae mae’r safle yn un eithaf cuddiedig.  

Yn bresennol mae rhai mannau yn arbennig ar y ffin orllewinol ble gellir 

atgyfnerthu’r tirlunio presennol.  Fel rhan o’r cais bwriedir plannu yn ychwanegol ar 

y ffin yma gyda phlanhigion draenen wen, draenen ddu a chollen.  Bwriedir gwneud 

hyn trwy blannu ail res o blanhigion ar hyd y ffin orllewinol yma.  Bwriedir hefyd 

atgyfnerthu’r plannu tua de’r safle gyda chyfuniad cyffelyb o blanhigion a fwriedir i’r 

ffin orllewinol.  Ni ystyrir felly y byddai’r bwriad yn achosi niwed arwyddocaol i 
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ansawdd gweledol y dirwedd.  Mae cryfhau’r tirlunio presennol i’w werthfawrogi ac 

ystyrir y byddai hynny yn unol gyda Pholisi B27 CDUG.  Ni ystyrir felly y byddai’r 

bwriad o ymestyn y safle o ran ei arwynebedd a’i niferoedd yn debygol o greu 

nodwedd ymwthiol nac amlwg yn y dirwedd sydd o fewn dynodiad Ardal Gwarchod 

y Dirwedd. 

 

5.4 Fel rhan o’r gwelliannau gofynnir am adeiladu adeilad pren bychan sy’n mesur 

oddeutu 2.5 medr wrth 1.8 medr i greu toiled / lle ymolchi ychwanegol.  Byddai’r 

adeilad yma yn cael ei leoli gerllaw toiled/ cawod anabl bresennol.  Mae’r lleoliad 

yma yn un anymwthiol yn y dirwedd ac mae’r adeilad a fwriedir yn dderbyniol o ran 

ei leoliad, dyluniad a maint. Mae’r safle presennol yn gweithredu rhwng 1 Mawrth a 

1 Hydref mewn unrhyw flwyddyn a byddai’r un cyfnod yn berthnasol i’r unedau 

newydd. 

 

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

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

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

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

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

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

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

mynediad i’r rhwydwaith ffyrdd gan ei fod wedi ei leoli oddeutu 45 medr oddi wrth 

ffordd sirol trydydd dosbarth.   Er bod ambell faes carafanau teithiol arall ar gyrion 

Tudweiliog, nid yw’r bwriad yn mynd tu hwnt i allu rhesymol y cyffiniau i gynnwys 

datblygiad o’r fath wrth ystyried effaith gronnol safleoedd presennol yn yr ardal.  

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

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

B27 a D20 CDUG. 

 

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

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

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

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

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

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

 

5.7 Mae’n ofynnol gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio yn unol â’r cynllun 

datblygu a fabwysiadwyd, oni bai bod ystyriaethau perthnasol eraill yn nodi fel arall. 

Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd (2001 - 2016) yw’r ‘Cynllun Datblygu’ ar hyn o 

bryd a bydd Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (CDLl ar y Cyd) yn 

disodli’r CDU fel y ‘cynllun datblygu’ ar ôl iddo gael ei fabwysiadu. Y gobaith yw y 

bydd y CDLl ar y Cyd yn cael ei fabwysiadu yn ystod Gorffennaf 2017. 

 

5.8 Wrth ddelio gydag unrhyw gais cynllunio y prawf statudol ddylai fod yr ystyriaeth 

gyntaf ar bob achlysur, h.y. mae’n ofynnol gwneud penderfyniadau am geisiadau 

cynllunio yn unol â’r cynllun datblygu, oni bai bod ystyriaethau perthnasol eraill yn 

nodi fel arall. Mae’r CDLl ar y Cyd yn ystyriaeth cynllunio berthnasol rŵan ar gyfer 

diben rheoli datblygu - gweler paragraff 3.1.3 Polisi Cynllunio Cymru sy’n datgan: 

 “Gallai ystyriaethau perthnasol gynnwys yr amgylchiadau presennol, polisïau mewn 

cynllun datblygu sydd wrthi’n cael ei baratoi a pholisïau cynllunio Llywodraeth 

Cymru. Dylai pob cais gael ei ystyried mewn perthynas â pholisïau cyfredol...”. 

 

5.9 Er bod nifer o bolisïau wedi cael eu trafod yn fanwl yn ystod Gwrandawiadau'r 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, ni fyddwn yn gwybod gyda 
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sicrwydd beth fydd cynnwys y Cynllun tan fydd yr Arolygydd yn cyflwyno ei 

adroddiad rhwymol. 

 

5.10 Mae paragraff 2.14.1 Polisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

 “...wrth ystyried faint o bwys i’w osod ar bolisïau penodol mewn CDLl sydd ar y 

gweill sy’n berthnasol i gynnig neilltuol, bydd angen i awdurdodau cynllunio lleol 

ystyried yn ofalus y dystiolaeth waelodol a’r cefndir i’r polisïau. Gall polisi cynllunio 

cenedlaethol hefyd fod yn ystyriaeth berthnasol yn yr amgylchiadau hyn.” 

 

5.11 Yn yr achos hwn, mae'r Polisïau CDLl a'u rhestrir yn 2.4 uchod yn berthnasol a, gan 

i'r polisïau hyn fod yn gyson gyda pholisïau’r Cynllun Datblygu Unedol, fe ystyrir 

bod argymhelliad yr adroddiad hwn yn gyson gyda'r polisi allddyfodol. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.12 Mae 3 tŷ annedd wedi ei leoli yn union gerllaw ffin ddwyreiniol y safle.  Ceir tai 

hefyd yng Nghae’r Odyn i’r gorllewin o’r safle ar ochr orllewinol y ffordd sirol y 

B4417.  Derbyniwyd 3 llythyr o wrthwynebiad i’r bwriad gan ddeiliaid tai yng 

Nghae’r Odyn.   Mae banc pridd gyda gwrychoedd ar ei ben wedi ei leoli ar hyd y ffin 

ddwyreiniol a fyddai’n gymorth i ddiogelu preifatrwydd rhesymol i ddefnyddwyr y 

tai cyfagos i’r cyfeiriad hynny.  Ceir gwrychoedd hefyd ar y ffin orllewinol ac mae 

bwriad i’w hatgyfnerthu.  Ystyrir fod y gwrych yma ynghyd a’r pellteroedd rhwng y 

safle a’r tai i’r gorllewin yn ddigonol i sicrhau na fydd gor-edrych neu golli 

preifatrwydd.  Yn ychwanegol dylid cofio fod ffordd sirol a phalmant yn gwahanu’r 

safle oddi wrth y tai i’r gorllewin ac felly fod yna dir cyhoeddus rhwng safle’r cais a’r 

tai i’r gorllewin.  Ni ystyrir y byddai cynyddu’r niferoedd o 15 i 26 yn golygu gor-

ddatblygu’r safle nac yn arwain at ychwanegiad mewn traffig fel y buasai’n cael 

niwed arwyddocaol ar fwynderau lleol.  Defnydd tymhorol fyddai i’r safle carafanau 

ac mi fyddai hynny yn parhau'r un cyfnod ar presennol sef i  rhwng 1 Mawrth a 1 

Hydref.  Yn sgil hyn byddai’r defnydd o’r safle yn un tymhorol ac ni fyddai carafanau 

wedi eu lleoli ar y tir trwy gydol y flwyddyn.  Byddai hyn yn golygu na fyddai dim 

newid i fwynderau’r trigolion cyfagos y tu allan i’r tymor meddiannu.  Mae eiddo'r 

ymgeisydd wedi ei leoli gerllaw’r safle, ac felly mi fyddai’r perchennog yn byw 

gerllaw, ac ar gael i reoli’r safle, ac unrhyw sefyllfaoedd o agwedd diogelwch, sŵn, 

ysbwriel, ymddygiadau anghymdeithasol ac ati a all godi.  Felly, er bod y safle yn 

agos i dai annedd ni ystyrir y byddai’r bwriad yn achosi niwed arwyddocaol i 

fwynderau’r gymdogaeth leol ac ystyrir y bwriad yn dderbyniol o agwedd Polisi B23 

CDUG. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.13 Nid oes angen gwneud newidiadau i’r fynedfa gerbydol bresennol ac mae’r safle wedi 

ei leoli oddeutu 45 medr o ffordd sirol trydydd dosbarth sydd gyda mynediad i ffordd 

sirol ail ddosbarth oddeutu 130 medr i ffwrdd.  Nid oedd gan yr Uned Drafnidiaeth 

bryderon am y bwriad i gynyddu’r niferoedd.  Ni ystyrir y byddai’r bwriad yn 

debygol o fod yn niweidiol i ddiogelwch ffyrdd a bod y bwriad felly yn dderbyniol o 

agwedd polisi CH33. 

 

Materion Ieithyddol 

 

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

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

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

datblygiad twristiaeth a fydd yn creu deg neu fwy o unedau gwyliau mae gofyn fod 
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Datganiad Ieithyddol a Chymunedol yn cael ei baratoi er cydymffurfio gyda gofynion 

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

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

Cyd.  Mae sylwadau’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd yn datgan gan fod y cynnig yn 

gwbl gyfan ar gyfer lleiniau unedau teithiol ar safle sydd eisoes yn bodoli,, ac nid 

lleiniau parhaol, ni chredir fod natur na graddfa’r datblygiad arfaethedig yn debygol o 

gael effaith andwyol ar yr iaith Gymraeg.  Ystyrir y byddai’r bwriad yn debygol o 

gael effaith bositif ar economi’r ardal ac felly o fudd i’r iaith Gymraeg ac y byddai’r 

datblygiad hefyd yn debygol o gyfrannu neu greu cyfleoedd economaidd i bobl leol 

e.e. ar y safle, mewn siopau a llefydd bwyta lleol, atyniadau lleol.  Er mwyn uchafu’r 

effeithiau positif posibl awgrymir fod mesurau ymyriadau positif yn cael eu hystyried 

er mwyn gwarchod a hyrwyddo’r iaith Gymraeg.  Gall y rhain gynnwys arwyddion 

dwyieithog ar y safle, darparu gwybodaeth am hanes a diwylliant yr ardal.  Awgrymir 

fod rheolwr y safle yn cysylltu gyda’r Fenter Iaith Leol (HunanIaith) i gael trafodaeth 

ynglŷn â mesurau a allai ychwanegu gwerth i’r busnes e.e. defnydd o’r Gymraeg wrth 

hysbysebu’r safle, cymorth ymarferol gan Swyddfa Comisiynydd yr Iaith i fusnesau.  

Ni ystyrir felly y byddai’r bwriad yn achosi niwed arwyddocaol i gydlyniad 

cymdeithasol, ieithyddol neu ddiwylliannol y gymuned a'i fod felly yn dderbyniol o 

safbwynt Polisi A2 CDUG. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Oherwydd graddfa’r cais a’i leoliad ynghyd a’i nodweddion naturiol presennol ni 

ystyrir fod y safle yn ymwthiol yn y dirwedd ac ni ystyrir ei fod yn debygol o gael 

effaith niweidiol arwyddocaol ar fwynderau gweledol Ardal Gwarchod y Dirwedd. Ni 

ystyrir y byddai yn amharu ar ddiogelwch ffyrdd nag yn cael effaith andwyol ar 

fwynderau’r gymdogaeth leol.  O safbwynt sicrhau fod y safle yn cael ei reoli yn 

gywir ystyrir y gellir sicrhau hyn drwy amodau perthnasol.  Disgwylir ymateb yr 

Uned Polisi ar y Cyd i’r Datganiad Ieithyddol a Chymunedol. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau -  amodau: 

 

1. Cychwyn o fewn 5 mlynedd. 

2. Unol â chynlluniau a gyflwynwyd. 

3.  Nifer o unedau ar y safle ar unrhyw un adeg i’w cyfyngu i 26. 

4. Cyfyngu tymor i rhwng 1 Mawrth a 1 Hydref. 

5. Defnydd gwyliau yn unig. 

6. Cadw cofrestr. 

7. Dim storio carafanau teithiol ar y safle. 

8. Cyflawni’r cynllun tirlunio. 
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Rhif:    7 
 

Cais Rhif: C17/0005/44/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

12-01-2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Porthmadog 

Ward: Porthmadog Dwyrain  

 

Bwriad: Cais i godi 4 ty teras 

  

Lleoliad: Tir yn Smith Street, Porthmadog, Gwynedd,  

LL49 9NN 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATAU GYDAG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn i godi 4 tŷ teras deulawr gyda mannau parcio cysylltiol i’r blaen a gerddi 

yn y cefn. 

 

1.2        Mae’r safle presennol yn lecyn o dir gwag yn bennaf ond yn cynnwys modurdai 

unllawr ar ran o’r safle, yn ogystal gwelwyd nifer o gerbydau, carafán a chynhwysydd 

ar rannau eraill o’r safle ar yr amser yr archwiliwyd y safle. Mae wal garreg yn 

amgylchynu’r safle tra fod tai preswyl o amrywiol faint ag edrychiad yn ymylu’r a’r 

safle i gyfeiriad y gogledd a gogledd orllewin, rhes o fodurdai a mannau troi hefyd i’r 

gogledd a safle gwag yn gyfochrog i gyfeiriad y de ddwyrain. Mae’r safle wedi ei 

leoli o fewn ffȋn datblygu tref Porthmadog ac o fewn ardal adeiledig sydd yn cynnwys 

tai preswyl yn bennaf ond gwelir hefyd amrywiol weithdai gerllaw ac adeiladau’r 

Stryd Fawr yn cefnu ar y ffordd di-ddosbarth sydd yn rhedeg heibio blaen y safle. 

Mae mynedfa lydan bresennol i’r safle sydd wedi ei ddiogelu gyda giât safonol. 

 

1.3        Mae’r adeiladau arfaethedig yn cynnwys y canlynol: 

 

 Llawr daear – ystafell fyw, cegin, ystafell wely, toiled 

 Llawr cyntaf – 2 ystafell wely, ystafell ymolchi 

 Gerddi unigol i’r tai ar gefn y safle a mannau parcio ar y blaen 

 

             Oddi allan, mae’r adeiladau i’w gorffen gyda tho o lechen naturiol a gorffeniad 

waliau wedi ei chwipio. 

 

1.4        Mae’r cais wedi ei ddiwygio o’i gyflwyniad gwreiddiol trwy newid fymryn ar ongl y 

toeau a   chynyddu’r mannau parcio o’r 4 fel a ddangoswyd yn wreiddiol i 8.  

 

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 Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi dyletswydd ar 

y Cyngor i ymgymryd â chamau rhesymol wrth arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r 7 

amcan llesiant sydd o fewn y Ddeddf. Mae'r adroddiad hwn wedi’i baratoi gan 

ystyried dyletswydd y Cyngor a'r 'egwyddor datblygu gynaliadwy', fel sydd wedi’i 

ddatgan yn Neddf 2015. 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. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

POLISI B22 - DYLUNIAD ADEILADAU - Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy 

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

nodweddion a chymeriad cydnabyddedig y dirwedd a’r amgylchedd 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 B29 - DATBLYGIADAU AR DIROEDD DAN FYGYTHIAD 

LLIFOGYDD - Rheoli datblygiad penodol ym mharth llifogydd C1 a C2 a’u cyfeirio 

tuag at dir addas ym mharth A oni bai y gellid cydymffurfio â chyfres o feini prawf 

sy’n berthnasol i nodweddion y safle a phwrpas y datblygiad. 

 

POLISI C1 - LLEOLI DATBLYGIAD NEWYDD - Tir o fewn ffiniau datblygu trefi 

a phentrefi a ffurf ddatblygedig pentrefi gwledig fydd y prif ffocws ar gyfer 

datblygiadau newydd. Gwrthodir adeiladau, adeiladweithiau a chyfleusterau 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 CH33 - DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD - Caniateir cynigion 

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

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

 

POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT - Gwrthodir cynigion 

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

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

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

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

2.4 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. (Fersiwn Cyfansawdd yn 

cynnwys Newidiadau Materion sy’n Codi, Ionawr 2017) 
 

             TRA 2 – Safonau parcio 

 

             CYFF 1 – Meini prawf datblygu 

 

             CYFF 2 – Dylunio a siapio lle 

 

             PS 13 – Darpariaeth tai 

 

             TAI 14 - Tai yn y ganolfan isranbarthol a’r canolfannau gwasanaeth trefol 
 

2.5 Polisïau Cenedlaethol: 
 

             Polisi Cenedlaethol Cymru fersiwn 9 2016 
 

             Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio 

 

             Nodyn Cyngor Technegol 18: Trafnidiaeth 
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3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 
 

3.1 2/24/495 - creu cyrtiau sboncen breifat - gwrthodwyd 17/09/81 

 

             2/24/495A – codi fflatiau hunan gynhaliol – gwrthodwyd 05/07/84 

 

             2/24/495B – codi meddygfa newydd – gwrthodwyd 28/04/93 

 

3.2 Er gwybodaeth, caniatawyd cais C15/0019/44/LL i godi 2 dŷ pâr tair ystafell wely ar 

y safle gwag presennol sydd yn gyfochrog a safle’r cais hwn. 
 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Dim gwrthwynebiad ond yn nodi pryder am faterion yn 

ymwneud a llif traffig a sbwriel 

 

Uned Drafnidiaeth: Amlygwyd pryder cychwynnol am nifer y llecynnau parcio 

arfaethedig, o ganlyniad i ddiwygiad a chynnydd yn y nifer o 

lecynnau parcio, ni chredir y byddai lefel trafnidiaeth yn 

ddim gwaeth na’r sefyllfa bresennol ag ni wrthwynebir y 

cais, awgrymir cynnwys amodau safonol. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Dim sylw 

 

Dŵr Cymru: Amod a chyngor safonol 

 

Uned Bioamrywiaeth: Dim pryderon 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben, derbyniwyd 

gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 
 

 Pryder am faterion yn ymwneud a 

pharcio/mynediad/symudiadau 

 Digwyddiad diweddar yn cadarnhau peryglon yn 

ymwneud a mynediad 

 Rhwystrau presennol yn amharu ar ddiogelwch y 

cyhoedd 

 Effaith niweidiol ar fwynderau preswyl 

 Colli preifatrwydd/gor-edrych 

 Colli golau 
 

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio 

dilys oedd yn cynnwys: 
 

 Angen i’r safle fod yn lecyn agored 

 Diffyg gorfodi rheoli parcio gan y Cyngor yn yr ardal 

 
 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 
 

             Egwyddor y datblygiad 
 

5.1        Mae polisïau C1, C3 a CH3 o GDUG yn berthnasol i’r cais hwn. Mae polisi C1 yn 

ymwneud â lleoli datblygiadau newydd, prif ffocws y polisi yw cefnogi datblygiadau 
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o fewn ffiniau datblygu trefi a phentrefi. Mae safle’r cais tu fewn i ffin datblygu 

Porthmadog, felly mae’r cais yn unol ag egwyddorion sylfaenol polisi C1. Mae polisi 

C3 yn caniatáu datblygiad ar dir a ddatblygwyd o’r blaen o fewn ffin datblygu, gwelir 

yn yr achos yma fod defnydd wedi ei wneud o’r tir hwn yn y gorffennol. Credir felly 

fod egwyddor y bwriad yn unol â gofynion polisi C3. Mae polisi CH3 yn caniatáu 

codi tai newydd ar safleoedd sydd heb eu dynodi o fewn ffiniau datblygu canolfannau 

trefol os ydi’r bwriad yn cwrdd â meini prawf y polisi. Ystyrir felly fod egwyddor y 

cais yn dderbyniol ac yn unol â gofynion polisïau C1, C3 a CH3. 

 

5.2 Mae’n ofynnol gwneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio yn unol â’r cynllun 

datblygu mabwysiedig, oni bai fod ystyriaethau perthnasol yn nodi fel arall. Cynllun 

Datblygu Unedol Gwynedd (2001 - 2016) yw’r ‘Cynllun Datblygu’ ar hyn o bryd ag 

fe fydd Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (CDLl ar y Cyd) yn 

disodli’r Cynllun Unedol fel y ‘cynllun datblygu’ ar ôl iddo gael ei fabwysiadu yn 

ffurfiol. Mae’n debygol y bydd y CDLl ar y Cyd yn cael ei fabwysiadu yn ystod 

Gorffennaf 2017. 

 

5.3 Wrth ddelio gydag unrhyw gais cynllunio, y prawf statudol ddylai fod yr ystyriaeth 

gyntaf ar bob achlysur, h.y. mae’n ofynnol gwneud penderfyniadau am geisiadau 

cynllunio yn unol â’r cynllun datblygu, oni bai bod ystyriaethau perthnasol eraill yn 

nodi fel arall. Mae’r CDLl ar y Cyd yn ystyriaeth cynllunio berthnasol rŵan ar gyfer 

diben rheoli datblygu. Mae paragraff 3.1.3 o Bolisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

 

“Gallai ystyriaethau perthnasol gynnwys yr amgylchiadau presennol, polisïau mewn 

cynllun datblygu sydd wrthi’n cael ei baratoi a pholisïau cynllunio Llywodraeth 

Cymru. Dylai pob cais gael ei ystyried mewn perthynas â pholisïau cyfredol...”. 

 

 

5.4 Er bod nifer o bolisïau wedi cael eu trafod yn fanwl yn ystod Gwrandawiadau'r 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, ni fyddwn yn gwybod gyda 

sicrwydd beth fydd cynnwys y Cynllun tan fydd yr Arolygydd yn cyflwyno ei 

adroddiad rhwymol. 

 

Mae paragraff 2.14.1 o Bolisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

 

“...wrth ystyried faint o bwys i’w osod ar bolisïau penodol mewn CDLl sydd ar y 

gweill sy’n berthnasol i gynnig neilltuol, bydd angen i awdurdodau cynllunio lleol 

ystyried yn ofalus y dystiolaeth waelodol a’r cefndir i’r polisïau. Gall polisi cynllunio 

cenedlaethol hefyd fod yn ystyriaeth berthnasol yn yr amgylchiadau hyn.” 

 

5.5 Yn yr achos hwn, mae polisïau’r CDLl ar y Cyd fel y nodir yn 2.4 uchod yn 

berthnasol a gan fod y polisïau hyn yn gyson gyda pholisïau’r Cynllun Datblygu 

Unedol a’r Cyngor Cenedlaethol perthnasol a geir yn PCC a NCT 6, fe ystyrir bod yr 

asesiad uchod ac argymhelliad yr adroddiad hwn yn gyson gyda'r polisi allddyfodol. 

 

            Mwynderau gweledol 

 

5.6 Mae’r ardal sydd yn amgylchynu’r safle yma yn cynnwys adeiladau o amrywiol 

edrychiad, maint a defnydd. Mae gorffeniadau’r adeiladau yma yn amrywio ond fe 

welir nodweddion cyffredin megis toeau llechi, gorffeniad waliau o garreg, rendr a 

chwipiad. Mae natur adeiledig yr ardal gyfagos yn eithaf dwys o ran ffurf tai teras ag 

agosatrwydd yr adeiladau at eu gilydd o fewn yr ardal. 
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5.7        Mae’r hyn a fwriedir o ran maint, dyluniad a gorffeniad yn gweddu gyda nodweddion 

cyffredinol o fewn yr ardal. Ni chredir y byddai’r adeiladau arfaethedig yn 

annerbyniol o ran eu edrychiad a nodweddion ac felly ni chredir y byddant yn amharu 

i raddau annerbyniol ar fwynderau gweledol yr ardal, credir felly fod y bwriad yn 

dderbyniol o safbwynt gofynion perthnasol polisïau B22, B23 a B25. 

 

            Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.8 Fel sydd eisoes wedi ei nodi uchod, mae natur adeiledig presennol yr ardal yn eithaf 

dwys. Golygai hyn fod materion megis agosatrwydd a gor-edrych yn nodwedd 

weddol gyffredin o fewn yr ardal. Nid yw hyn yn gyfiawnhad wrth gwrs i waethygu’r 

sefyllfa bresennol, ond dywedir hyn er mwyn rhoi darlun o’r sefyllfa bresennol yn yr 

ardal. 

 

5.9        Mae’r tai arfaethedig i’w codi ar dir sydd yn ymddangos fel bod defnydd gymharol 

isel iddo ar hyn o bryd. Er hynny, fe welir fod nifer o gerbydau yma a dau fodurdy ble 

gellir cynnal symudiadau a gweithgaredd ohonynt. 

              

5.10      Mae cynllun yn dangos y bydd yr adeiladau eu hunain yn cael eu codi fymryn yn ôl o 

dalcen eiddo cyfochrog presennol gyda’r wal gefn yn gorffen cyn cefn tai preswyl 

eraill sydd yn ymylu gyda’r safle. Nid yw’r tai i’w codi cefn yn gefn a thai eraill ac 

felly ni chredir y byddai effaith amlwg ar dai cyfagos o safbwynt colli golau. 

 

5.11      Nid oes ffenestr i’w gynnwys ar y talcen agosaf at dai presennol ac er y bydd ffenestr 

ar lawr cyntaf cefn y tai arfaethedig, ni chredir y byddai yn arwain at or-edrych 

gormodol nac effaith annerbyniol ar fwynderau preswylwyr cyfagos a mwynderau 

cyffredinol yr ardal. O ganlyniad ni chredir fod y bwriad yn annerbyniol o ran 

gofynion perthnasol polisi B23. 

 

            Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.12   Mae pryder wedi ei amlygu gan drigolion lleol o safbwynt effaith y datblygiad 

arfaethedig ar faterion yn ymwneud a symudiadau, diogelwch a natur cyfyng y ffordd 

fynediad bresennol. Yn ychwanegol i hyn, mae adeiladau’r Stryd Fawr yn cefnu at y 

ffordd ac mae’n debygol fod cerbydau yn danfon nwyddau i’r adeiladau hyn oddi ar y 

ffordd fynediad yma. 

 

5.13      Nodir yma er gwybodaeth fod achos diweddar ble fu damwain ar y ffordd yma o 

ganlyniad i gerbyd daro adeilad gerllaw gan achosi difrod strwythurol. Serch hynny, 

nid yw’n ymddangos fel ei fod yn achos a ddigwyddodd o ganlyniad i weithgaredd ar 

safle’r cais presennol hwn. 

 

 5.14     Cyflwynwyd y cais yn wreiddiol gyda 4 llecyn parcio yn cael ei ddangos ar flaen y 

safle ar gyfer y 4 tŷ. Nid oedd yr Uned Drafnidiaeth yn fodlon gyda’r nifer yma ac o 

ganlyniad diwygiwyd y cynllun i ddangos darpariaeth ar gyfer 8 cerbyd. 

 

5.15      Mae’r Uned Drafnidiaeth yn derbyn fod y cynnydd mewn llecynnau parcio yn 

dderbyniol, ac o ganlyniad wedi awgrymu cynnwys amodau perthnasol ar gyfer y 

bwriad gan sicrhau fod y cais yn dderbyniol o safbwynt gofynion polisiau CH33 a 

CH36. 

 

5.16      Cydnabyddir fod y ffordd bresennol yn gyfyng, bod defnydd dwys achlysurol iddi o 

ganlyniad i ddanfoniadau i fusnesau’r Stryd Fawr, presenoldeb biniau masnachol 

mawr adeiladau’r Stryd Fawr ar adegau casglu sbwriel, a bod achosion o barcio 
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anghyfreithlon. Er hynny, ni chredir fod hyn yn faterion cwbl berthnasol yn yr achos 

yma gan fod materion megis parcio anghyfreithlon yn faterion sydd y tu allan i 

reolaeth y drefn cynllunio. Ni wrthwynebir y bwriad gan yr Uned Drafnidiaeth ac 

felly ni chredir fod modd gwrthod y cais ar sail y materion hyn. 

 

             Materion llifogydd 

 

5.17      Mae ceisiadau derbyniol i godi tai newydd ym Mhorthmadog yn gymharol brin 

oherwydd dynodiad rhannau helaeth o’r dref o fewn parth llifogydd. Yn yr achos 

yma, mae’r safle y tu allan i ddynodiad ffurfiol ac ni wrthwynebir y cais gan Cyfoeth 

Naturiol Cymru. Credir felly bod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt gofynion polisi 

B29 a TAN 15. 

 

             Materion cytundeb 106 tai fforddiadwy 

 

5.18      Mae eglurhad polisi CH3 yn datgan na fydd disgwyl i geisiadau am lai na 5 tŷ 

gydymffurfio gyda gofynion polisi CH6 Tai Fforddiadwy ac felly ni chredir fod 

cyfiawnhad yn yr achos yma i sicrhau trwy Gytundeb 106 fod yr unedau am fod yn 

rhai fforddiadwy. Ystyrir hefyd fod maint yr unedau sef oddeutu 98m², fymryn o dan 

y trothwy sy’n cael ei ystyried fel uned fforddiadwy 3 ystafell wely yn ôl diffiniad 

Canllaw Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy (sef 100m²) a bod hyn yn ogystal â’u 

lleoliad yn eu gwneud yn ‘fforddiadwy’ yn naturiol heb angen i gyfyngu hyn 

ymhellach drwy Gytundeb ffurfiol a gosod disgownt. 

 

      Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 
 

5.19      Derbyniwyd sylwadau gan gymdogion i’r safle yma yn pryderu am effaith y 

datblygiad ar eu mwynderau yn ogystal â’r effaith ar yr ardal yn gyffredinol. 

Rhoddwyd ystyriaeth lawn i’r holl sylwadau cynllunio perthnasol fel a nodir yn yr 

asesiad uchod ac ar ôl ystyried y cais yn ei gyfanrwydd a’i gydymffurfiaeth gyda 

polisiau mabwysiedig a pholisïau allddod, ni chredir fod y bwriad yn annerbyniol ar 

sail y rhesymau fel a nodwyd. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 O ystyried yr uchod ac wedi ystyried yr holl faterion cynllunio perthnasol gan 

gynnwys polisiau a chanllawiau lleol a chenedlaethol yn ogystal â sylwadau a 

dderbyniwyd fel rhan o’r ymgynghoriad cyhoeddus, credir fod y bwriad yma i godi 4 

tŷ deulawr gydag adnoddau cysylltiol yn dderbyniol a’i fod yn cydymffurfio gyda 

gofynion y polisiau perthnasol fel a nodir uchod. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau – amodau  

 

             1. Amser 

             2. Cydymffurfio gyda chynlluniau 

             3. Deunyddiau 

             4. Amodau priffyrdd 

             5. Dwr Cymru 

             6. Manylion triniaeth ffin 

             7. Tynnu hawliau P.D. 
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Rhif:    8 
 

Cais Rhif: C17/0015/42/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

24/01/2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Nefyn 

Ward: Nefyn 

 

Bwriad: Ail leoli cwt glan y mor  

  

Lleoliad: Cwt Glan Mor (Safle 3), Lôn Penrallt, Nefyn, 

Pwllheli, Gwynedd, LL536EP 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

 

CANIATÁU GYDAG AMODAU   
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais yw hwn ar gyfer ail-leoli cwt glan y môr presennol o safle ar lethr i safle mwy 

gwastad ar waelod y llethr gerllaw'r morglawdd.  Mae’r ymgeisydd wedi gofyn am 

symud y cwt oherwydd tirlithriadau sydd yn digwydd ar y llethr yma o bryd i’w 

gilydd.  Mae’r cwt ei hun yn mesur 2.44 medr wrth 3.20 medr ac mae gyda tho un 

rhediad sydd gydag uchder yn mynd rhwng 2.4 medr a 3.0 medr.  Mae’r cwt wedi ei 

leoli o fewn ardal llwyfan pren sydd yn mesur 7.32 medr wrth 4.88 medr.   Mae’r cwt 

a'r llwyfan pren o edrychiad pren.  Byddai’r cwt yn cael ei leoli ar y tir drwy osod 

pyst yn y ddaear. 

 

1.2 Mae’r safle wedi ei leoli yng nghefn gwlad ac o fewn Tirwedd o Ddiddordeb 

Hanesyddol Eithriadol.  Mae hefyd o fewn arfordir treftadaeth.  Mae AHNE Llyn 

wedi ei leoli 1.3 medr i ffwrdd tua’r gorllewin a’r dwyrain.  Mae’r morglawdd i’r 

blaen o’r safle ac yna'r traeth ar dir is o flaen y morglawdd.  Tua’r de o’r safle mae’r 

llethr ble lleoli’r y cwt yn bresennol.  Mae un cwt arall wedi ei leoli yn y llethr.  Tua’r 

gorllewin o’r safle lleoli’r un cwt glan y môr presennol o liw gwyrdd.  Ceir mynediad 

i’r safle ar hyd y traeth.  Mae’r safle o fewn Ardal Gadwraeth Arbennig Clogwyni 

Pen Llyn a SoDdGA Porth Dinllaen i Borth Pistyll.  Gorwedd y safle cyfochrog a 

pharth llifogydd C2. 

 

1.3 Cyflwynir y cais i Bwyllgor gan fod tri neu fwy o wrthwynebiadau yn groes i 

argymhelliad swyddog ar y cais. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

2.2 Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi dyletswydd ar 

y Cyngor i ymgymryd â chamau rhesymol wrth arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r 7 

amcan llesiant sydd o fewn y Ddeddf. Mae'r adroddiad hwn wedi’i baratoi gan 

ystyried dyletswydd y Cyngor a'r 'egwyddor datblygu gynaliadwy', fel sydd wedi’i 

ddatgan yn Neddf 2015. 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. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

POLISI B9 - YR ARFORDIR TREFTADAETH - Gwrthod cynigion ar gyfer unrhyw 

adeilad neu strwythur ar yr arfordir treftadaeth oni bai y gellir cydymffurfio â chyfres 

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

 

POLISI B12 - GWARCHOD TIRWEDDAU, PARCIAU A GERDDI 

HANESYDDOL - Gwarchod tirweddau, parciau a gerddi ddiddordeb hanesyddol 

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

hedrychiad neu eu gosodiad. 

 

POLISI B15 - GWARCHOD SAFLEOEDD CADWRAETH NATUR O 

BWYSIGRWYDD RHYNGWLADOL - Gwrthod cynigion sy’n debygol o achosi 

niwed arwyddocaol i gyfanrwydd safleoedd cadwraeth natur o bwysigrwydd 
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rhyngwladol oni bai eu bod yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu i reoli, 

mwyhau a diogelu nodweddion cydnabyddedig safleoedd o’r fath. 

 

POLISI B16 - GWARCHOD SAFLEOEDD CADWRAETH NATUR O 

BWYSIGRWYDD CENEDLAETHOL - Gwrthod cynigion sy’n debygol o achosi 

niwed arwyddocaol i safleoedd cadwraeth natur o bwysigrwydd cenedlaethol oni bai 

eu bod yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu i warchod, mwyhau a 

rheoli nodweddion cydnabyddedig y safleoedd. 

 

POLISI B22 - DYLUNIAD ADEILADAU - Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy 

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

nodweddion a chymeriad cydnabyddedig y dirwedd a’r amgylchedd leol. 

 

POLISI B25 - DEUNYDDIAU ADEILADU - Gwarchod cymeriad gweledol trwy 

sicrhau fod yn rhaid i ddeunyddiau adeiladu fod o safon uchel sy’n gweddu i 

gymeriad ac edrychiad yr ardal leol. 

 

POLISI 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. 

  

2.4 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. (Fersiwn Cyfansawdd yn 

cynnwys Newidiadau Materion sy’n Codi, Ionawr 2017) 

 

PCYFF 1:  Meini prawf datblygu 

PCYFF 2:  Dylunio a siapio lle 

PS 16: Gwarchod a neu wella’r amgylchedd naturiol 

AMG 3: Gwarchod yr Arfordir 

PS 17: Diogelu a neu wella asedau treftadaeth 

AT 1: Ardaloedd Cadwraeth, Safleoedd Treftadaeth y Byd a Thirweddau, Parciau a 

Gerddi Hanesyddol Cofrestredig. 

 

2.5 Polisïau Cenedlaethol: 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 9, Tachwedd 2016) 

Nodyn Cyngor Technegol 12 – Dylunio  

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Nid oes hanes cynllunio perthnasol i’r safle. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Tirwedd ddim yn saff, gallu bod yn beryg i bobl sy’n 

cerdded wrth y wal.  Bysa tynnu’r cwt yn amharu ac yn 

ansefydlogi’r dirwedd. 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim argymhelliad gan na thybir y byddai’r bwriad yn cael 

effaith andwyol ar unrhyw ffordd, neu ffordd arfaethedig. 

 

Uned Llwybrau: Dim gwrthwynebiad. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Nid oes gennym wrthwynebiad i’r cais ond mae gennym y 

sylwadau canlynol. 
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Mae’r bwriad o fewn Ardal Gadwraeth Arbennig Clogwyni 

Pen Llyn ag o fewn y Safle o Ddiddordeb Gwyddonol 

Arbennig Porth Dinllaen i Borth Pistyll.  Nodwn fod 

ecolegydd eith Awdurdod wedi cario allan asesiad o’r bwriad, 

ac wedi dod i’r farn na fydd yna ddim effaith sylweddol 

niweidiol i’r safle.  Cytunwn efo cyngor ecolegydd eich 

Awdurdod i glirio unrhyw ddeunydd o leoliad gwreiddiol y 

cwt. 

 

Mae’r safle y tu allan, ond yn gyfagos i barth C2, yn ôl 

diffiniad y map cyngor datblygu, o dan NCT 15 Datblygiad a 

Risg Llifogydd (Gorffennaf 2004). Oherwydd effeithiau 

tebygol newid hinsawdd yn y dyfodol (lefel y môr yn codi, 

amodau mwy stormus ayyb), awgrymwn symud y cwt 

ymhellach i ffwrdd o barth C2. 

 

Sylwadau am waredu defnydd gwastraff. 

 

Uned Bioamrywiaeth: Mae’r lleoliad newydd a’r lleoliad gwreiddiol oddi fewn i 

Ardal Cadwraeth Arbennig Clogwyni Pen Llyn.  Mae’n 

ofynnol i ni fel Awdurdod Cymwys gynnal Prawf Effaith 

Sylweddol Tebygol tan Reoliad 61 y Rheoliadau Cadwraeth 

Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 (fel y’u diwygiwyd) cyn 

gallu penderfynu ar y cais.  Yn yr achos yma oherwydd 

graddfa fechan iawn y datblygiad a’r ffaith mai newid 

lleoliad ac nid graddfa fydd y datblygiad nid oes 

tebygolrwydd y gall y datblygiad effeithio yn sylweddol ar y 

safle Ewropeaidd.  Hoffwn gynnwys amod y dylai’r 

datblygwr glirio yn llwyr bob deunydd o leoliad gwreiddiol y 

cwt. 

 

Uned Morwrol: Heb eu derbyn. 

 

Uned AHNE: 

 

Mae’r cwt glan y môr wedi ei leoli ar yr allt fôr ar draeth 

Nefyn.  Nid yw yn yr AHNE ond mae ar yr Arfordir 

Treftadaeth.  Nid oes gwrthwynebiad i ail-leoli’r cwt i safle 

arall gerllaw 

 

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

ben a derbyniwyd gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 Na fyddai ail-leoli’r cwt ddim yn arbed rhag 

tirlithriadau gan fod y tirlithriadau yn llithro'r holl 

ffordd i’r gwaelod a dros ochr y morglawdd i’r traeth 

islaw. 

 Lleoliad arfaethedig y cwt yn creu rhwystr i 

bysgotwyr a cherddwyr sy’n defnyddio ben y 

morglawdd i gerdded arni pryd mae’n benllanw. 

 Safle presennol y cwt yn fwy cuddiedig a llai o 

ddolur llygaid na’r safle arfaethedig. 

 Yr ardal wedi ei ddynodi yn ADGA gan Cyfoeth 

Naturiol Cymru. 

 Pryderu y bydd pobl eraill yn ceisio cael cwt lan y 

môr ar hyd y wal sydd wedi ei hadeiladu i warchod 

yn erbyn erydiad arfordirol. 
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5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

 Egwyddor y datblygiad a mwynderau gweledol 

 

5.1 Mae Polisi B9 CDUG sy’n ymwneud gyda’r Arfordir Treftadaeth yn datgan y 

gwrthodir cynigion ar gyfer unrhyw adeilad neu strwythur os nad yw’n cydymffurfio 

gyda’r meini prawf yn y polisi.  Mae’r bwriad dan sylw am ail-leoli strwythur 

presennol o’i safle ar y llethr i safle is gerllaw’r morglawdd.  Nid yw’r bwriad felly 

yn gofyn am leoli strwythur o’r newydd ond yn hytrach yn ail-leoli strwythur 

presennol. Byddai’r cwt yn cael ei symud oddeutu 18 medr.  Gan y byddai wedi ei 

leoli ar y tir is gerllaw’r morglawdd mae’n debygol y byddai rhywfaint yn fwy 

gweledol wrth gerdded ar y traeth.  Fodd bynnag, o ystyried fod cwt glan y môr o liw 

gwyrdd wedi ei leoli gerllaw i’r safle ni ystyrir y byddai ail-leoli’r cwt pren yma i’r 

safle dan sylw yn cael effaith sylweddol ar fwynderau gweledol yr ardal na’r Arfordir 

Treftadaeth. Er nad yw’r safle wedi ei leoli o fewn yr AHNE, sydd 1.3km i ffwrdd i’r 

gorllewin a’r dwyrain, derbyniwyd sylwadau gan yr Uned AHNE ac nid oedd 

ganddynt unrhyw wrthwynebiad i ail-leoli’r cwt i’r safle dan sylw.  Gan na fyddai’r 

bwriad yn ychwanegu strwythur newydd i’r Arfordir Treftadaeth ystyrir fod y bwriad 

yn dderbyniol o safbwynt Polisi B9 CDUG. 

 

5.2 Awgrymwyd yn y sylwadau a dderbyniwyd y byddai caniatáu ail-leoli’r cwt i’r safle 

arfaethedig yn creu cynsail am gael rhagor o gytiau ar ben y morglawdd.  Mae un cwt 

arall yn bresennol wedi ei leoli ar y llethr i’r de o’r safle a cheir un cwt i’r gorllewin 

o’r safle arfaethedig.  Byddai ail-leoli strwythur presennol yn cael ei ystyried yn 

wahanol i sut y byddai cais am gael cwt / cytiau newydd ar y safle.  Gan fod polisïau 

o ran amddiffyn yr arfordir rhag adeiladu o’r newydd ni ystyrir y byddai cais am godi 

cwt o’r newydd yn cyd-fynd gyda’r polisïau presennol.  Felly ni fyddem yn ystyried y 

byddai caniatáu ail-leoli’r cwt presennol yn creu cynsail i adeiladu cytiau newydd ar / 

gerllaw’r morglawdd.   

 

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

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

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

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

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

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

 

5.4 Mae’n ofynnol gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio yn unol â’r cynllun 

datblygu a fabwysiadwyd, oni bai bod ystyriaethau perthnasol eraill yn nodi fel arall. 

Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd (2001 - 2016) yw’r ‘Cynllun Datblygu’ ar hyn o 

bryd a bydd Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (CDLl ar y Cyd) yn 

disodli’r CDU fel y ‘cynllun datblygu’ ar ôl iddo gael ei fabwysiadu. Y gobaith yw y 

bydd y CDLl ar y Cyd yn cael ei fabwysiadu yn ystod Gorffennaf 2017. 

 

5.5 Wrth ddelio gydag unrhyw gais cynllunio y prawf statudol ddylai fod yr ystyriaeth 

gyntaf ar bob achlysur, h.y. mae’n ofynnol gwneud penderfyniadau am geisiadau 

cynllunio yn unol â’r cynllun datblygu, oni bai bod ystyriaethau perthnasol eraill yn 

nodi fel arall. Mae’r CDLl ar y Cyd yn ystyriaeth cynllunio berthnasol rŵan ar gyfer 

diben rheoli datblygu - gweler paragraff 3.1.3 Polisi Cynllunio Cymru sy’n datgan: 

 “Gallai ystyriaethau perthnasol gynnwys yr amgylchiadau presennol, polisïau mewn 

cynllun datblygu sydd wrthi’n cael ei baratoi a pholisïau cynllunio Llywodraeth 

Cymru. Dylai pob cais gael ei ystyried mewn perthynas â pholisïau cyfredol...”. 
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5.6 Er bod nifer o bolisïau wedi cael eu trafod yn fanwl yn ystod Gwrandawiadau'r 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, ni fyddwn yn gwybod gyda 

sicrwydd beth fydd cynnwys y Cynllun tan fydd yr Arolygydd yn cyflwyno ei 

adroddiad rhwymol. 

 

5.7 Mae paragraff 2.14.1 Polisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

 “...wrth ystyried faint o bwys i’w osod ar bolisïau penodol mewn CDLl sydd ar y 

gweill sy’n berthnasol i gynnig neilltuol, bydd angen i awdurdodau cynllunio lleol 

ystyried yn ofalus y dystiolaeth waelodol a’r cefndir i’r polisïau. Gall polisi cynllunio 

cenedlaethol hefyd fod yn ystyriaeth berthnasol yn yr amgylchiadau hyn.” 

 

5.8 Yn yr achos hwn, mae'r Polisïau CDLl a'u rhestrir yn 2.4 uchod yn berthnasol a, gan 

i'r polisïau hyn fod yn gyson gyda pholisïau’r Cynllun Datblygu Unedol, fe ystyrir 

bod argymhelliad yr adroddiad hwn yn gyson gyda'r polisi allddyfodol. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.9 Ni ystyrir y byddai’r bwriad yn cael achosi niwed arwyddocaol i fwynderau’r 

gymdogaeth.  Nid oes tai annedd yn union gerllaw’r safle o safbwynt effeithio ar dai 

unigol.  Mae’r cwt glan y môr yn bodoli eisoes ar safle gerllaw ac ni ystyrir y byddai 

ei ail-leoli o’r safle hynny i’r safle yma yn effeithio ar fwynderau cyffredinol yr ardal.  

Hefyd o ystyried y lleoliad gerllaw'r traeth ble mae cytiau glan y môr symudol yn cael 

eu gosod yn flynyddol ni ystyrir fod niwed arwyddocaol i fwynderau’r gymdogaeth 

leol yn deillio o’r bwriad a'i fod felly yn dderbyniol o ran Polisi B23 CDUG. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.10 Ni fyddai’r bwriad yn cael effaith ar unrhyw ffordd a ddefnyddir gan drafnidiaeth 

gerbydol.  Nid oedd unrhyw wrthwynebiad gan yr Uned Drafnidiaeth i’r bwriad. 

 

5.11 Nid oes ychwaith lwybr cyhoeddus swyddogol yn rhedeg gerllaw’r safle.  Deallir fod 

y cyhoedd yn defnyddio’r morglawdd i gerdded ar adegau.  Fodd bynnag defnydd 

answyddogol yw hyn o’r morglawdd a’r tir sy’n union gerllaw iddo.  Ni fyddai 

lleoliad arfaethedig y cwt glan y môr yn rhwystro pobl rhag cerdded heibio wrth 

gerdded ar y morglawdd gan y byddai’r oddeutu 2.7 medr i flaen y morglawdd o’r 

cwt.  Ni ystyrir felly fod oblygiadau o ran trafnidiaeth a mynediad yn deillio o’r 

bwriad yma ac nid oedd gan yr Uned Llwybrau unrhyw bryderon am y bwriad. 

 

Materion bioamrywiaeth 

 

5.12 Lleolir y safle o fewn Ardal Cadwraeth Arbennig Clogwyni Pen Llyn a hefyd o fewn 

SoDdGA Porth Dinllaen i Borth Pistyll.  Ymgymerodd yr Uned Bioamrywiaeth gyda 

Phrawf Effaith Sylweddol Tebygol dan Reol 61 o’r Rheoliadau Cadwraeth 

cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 (fel y’u diwygiwyd).  Daethpwyd i’r canlyniad 

oherwydd graddfa fechan iawn y datblygiad a’r ffaith mai newid lleoliad ac nid 

graddfa fydd y datblygiad nad oes tebygolrwydd y gall y datblygiad effeithio yn 

sylweddol ar y safle Ewropeaidd.  Nid oedd gan yr Uned Bioamrywiaeth nag 

ychwaith Cyfoeth Naturiol Cymru bryderon am y bwriad felly o safbwynt effaith ar y 

safleoedd dynodedig.  Argymhellwyd gan yr Uned Bioamrywiaeth a Chyfoeth 

Naturiol Cymru fod safle presennol y cwt yn cael ei glirio yn llwyr o bob deunydd.  

Byddai’n bosibl gosod hynny fel amod ar ganiatâd cynllunio.  Ystyrir fod y bwriad 

felly yn dderbyniol o safbwynt Polisi B15 a B16 CDUG. 
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Materion Llifogydd 

 

5.13 Gorwedd y safle gerllaw parth llifogydd C2 yn ôl diffiniad y map cyngor datblygu o 

dan Nodyn Cyngor Technegol 15 Datblygu a’r Perygl o Lifogydd.  Mae Cyfoeth 

Naturiol Cymru yn awgrymu yn eu sylwadau y dylai’r cwt gael ei osod ymhellach i 

ffwrdd o barth C2.  Yn anffodus oherwydd bod y llethr i’r cefn o safle’r cais ni 

fyddai’n bosibl ei leoli ymhellach yn ôl heb fod gwaith o lefelu tir ac ati yn cymryd 

lle yn y llethr.  Oherwydd bod hanes o dirlithriadau yn yr ardal ni ystyrir y byddai’n 

beth doeth i argymell symud y cwt ymhellach yn ôl a gwneud gwaith peirianyddol yn 

y llethr er mwyn lleoli’r cwt.  Felly o ystyried fod y safle dan sylw y tu allan i’r parth 

llifogydd presennol ystyrir fod y safle presennol yn dderbyniol o safbwynt materion 

llifogydd. 

 

Unrhyw fater arall 

 

5.14 Nid oes sicrwydd y byddai ail-leoli’r cwt i’r safle neillog yma yn ei arbed rhag 

tirlithriadau.  Mater i’r ymgeisydd ei hun yw a fyddai’r lleoliad arfaethedig yma yn 

llai tebygol o ddioddef o dirlithriadau na’r safle presennol.  Fodd bynnag ni ellir 

gweld sut y byddai ail-leoli’r cwt i’r safle ar waelod y llethr yn gallu gwaethygu’r 

sefyllfa o ran tirlithriadau.  Mater i’r ymgeisydd hefyd fydd sut y bydd yn symud y 

cwt ac oblygiadau hynny.   

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 O ystyried yr uchod ac wedi ystyried yr holl faterion cynllunio perthnasol gan 

gynnwys polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol, credir fod y bwriad yma i ail-

leoli cwt lan y môr, yn dderbyniol ac yn cydymffurfio gyda’r polisïau perthnasol fel y 

nodir uchod. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu - amodau 

 

1. Cychwyn o fewn 5 mlynedd. 

2. Unol â chynlluniau a gyflwynwyd. 

3. Clirio’r safle presennol o’r holl ddeunyddiau. 
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Rhif:    9 
 

Cais Rhif: C17/0069/00/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

19/01/2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Abermaw 

Ward: Abermaw 

 

Bwriad: Codi annedd tri llawr ar wahan  

  

Lleoliad: Llain Ffordd Bro Mynach, Abermaw, Gwynedd, 

LL42 1LZ 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATAU GYDAG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn i godi un tŷ tri llawr ar wahân ar safle ar Ffordd Pentre Mynach, 

Abermaw, mae’r safle o fewn stad breswyl bresennol. Yn bresennol mae’r safle yn 

cael ei ddefnyddio fel gardd ddomestig gyda Tŷ Mynach, sydd i’r de o’r safle ac ym 

mherchnogaeth yr ymgeisydd. 

 

1.2 Mae’r bwriad yn golygu codi tŷ annedd tair ystafell wely gyda garej ddwbl ar lawr 

daear yr annedd, byddai man troi yn cael ei ddarparu ar ran deheuol y safle. Yn 

ogystal byddai dau le parcio yn cael ei ddarparu oddi ar y ffordd stad i ogledd y safle.  

Byddai balconi yn cael ei ddarparu ar ddrychiad deheuol yr annedd ar lefel llawr 

cyntaf.  Bwriedir gorffen y waliau allanol gyda rendr, a tho llechi naturiol.  

 

1.3 Saif y safle o fewn ardal anheddol o dref Abermaw, ac o fewn ffin ddatblygu fel y'i 

diffinnir gan Fap Cynhigion Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd. Yn ogystal mae o 

fewn y ffin datblygu yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. 

(Fersiwn Cyfansawdd yn cynnwys Newidiadau Materion sy’n Codi, Ionawr 2017). 

Ceir mynediad i’r safle oddi ar ffordd stad ddi-ddosbarth sydd yn arwain oddi ar y 

A496, sef y briffordd dosbarth 1 sy’n rhedeg trwy dref Abermaw. 

 

1.4 Ceir wal gynnal gerrig ar hyd derfyn gogleddol y safle, ac i’r dwyrain mae nant 

fechan gyda tir coediog y tu hwnt iddi. I’r gorllewin mae Ffordd Bro Mynach a thai 

sydd yn ffurfio stad o dai, ac i’r de mae dau dy deulawr. Mae rhan gogleddol y safle 

yn serth ac yn disgyn i ran deheuol y safle sydd yn weddol wastad ei natur, mae rhan 

isaf y safle yn sylweddol is na’r ffordd stad i ogledd y safle. Nid oes palmant wedi ei 

ddarparu ar ran o’r safle sydd yn ymylu a’r ffordd stad. I’r dwyrain ac o fewn 25 

medr i’r safle mae coedlan gollddail sydd wedi ei dynodi yn Ardal Gadwraeth 

Arbennig ac yn Ardal o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Mae safle yn ogystal o 

fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig Ardudwy. 

 

1.5 Cyflwynwyd Datganiad Dylunio a Mynediad gyda'r cais yn egluro'r rhesymeg y tu ôl 

i'r datblygiad. Daw'r cais hwn gerbron y Pwyllgor Cynllunio yn dilyn derbyn nifer o 

wrthwynebiadau i’r bwriad. 

 

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 Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi dyletswydd ar 

y Cyngor i ymgymryd â chamau rhesymol wrth arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r 7 

amcan llesiant sydd o fewn y Ddeddf. Mae'r adroddiad hwn wedi’i baratoi gan 

ystyried dyletswydd y Cyngor a'r 'egwyddor datblygu gynaliadwy', fel sydd wedi’i 

ddatgan yn Neddf 2015. Wrth ffurfio'r argymhelliad mae'r Cyngor wedi ceisio sicrhau 

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

dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau. 
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2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009 (CDUG): 

 

POLISI B3 DATBLYGIADAU SY’N EFFEITHIO AR OSODIAD ADEILAD 

RHESTREDIG  

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

bod yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sydd yn anelu i warchod cymeriad 

arbennig yr Adeilad Rhestredig a’r amgylchedd leol. 

 

POLISI B12 - GWARCHOD TIRWEDDAU, PARCIAU A GERDDI 

HANESYDDOL  

Gwarchod tirweddau, parciau a gerddi ddiddordeb hanesyddol arbennig yng 

Nghymru rhag  datblygiadau a fyddai’n achosi niwed arwyddocaol i’w cymeriad, eu 

hedrychiad neu eu gosodiad. 

 

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

RHYNGWLADOL A CHENEDLAETHOL 

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

rywogaethau a warchodir a’u cynefinoedd oni bai y gellid cydymffurfio â chyfres o 

feini prawf sy’n anelu i ddiogelu nodweddion cydnabyddedig y safle. 

 

POLISI B22 - DYLUNIAD ADEILADAU 

Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy sicrhau fod cynigion yn cydymffurfio â 

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

y dirwedd a’r amgylchedd lleol. 
 

POLISI B23 - MWYNDERAU 

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

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

cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol 
 

POLISI 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 B29 - DATBLYGIADAU AR DIROEDD DAN FYGYTHIAD 

LLIFOGYDD 

Rheoli datblygiad penodol ym mharth llifogydd C1 a C2 a’u cyfeirio tuag at dir addas 

ym mharth A oni bai y gellid cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n berthnasol i 

nodweddion y safle a phwrpas y datblygiad. 
 

POLISI B32 - YCHWANEGU AT DDWR WYNEB 

Gwrthod cynigion na fyddant yn cynnwys mesurau lleihau llif neu fesurau lliniaru 

priodol fydd yn arwain at ostwng maint a graddfa’r dŵr wyneb fyddai’n cyrraedd ac 

yn llifo i afonydd a chyrsiau dŵr eraill. 
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POLISI B35 OSGOI RHYWOGAETHAU YMWTHIOL RHAG LLEDAENU 

Sicrhau bod mesurau i drin â rhywogaeth ymwthiol yn cael eu gweithredu, lle mae 

datblygiad yn golygu aflonyddu ar bridd wedi ei halogi ganddo. 

 

POLISI C1 - LLEOLI DATBLYGIAD NEWYDD 

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

fydd y prif ffocws ar gyfer datblygiadau newydd. Gwrthodir adeiladau, 

adeiladweithiau a chyfleusterau atodol newydd yng nghefn gwlad ar wahân i 

ddatblygiad sy’n cael ei ganiatáu gan bolisi arall yn y Cynllun. 

 

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.  

 

Canllaw Dylunio Gwynedd 

 

2.4 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Mon. (Fersiwn Cyfansawdd yn 

cynnwys Newidiadau Materion sy’n Codi, Ionawr 2017) 

 

 POLISI ISA 1: DARPARIAETH ISADEILEDD 

 

POLISI PCYFF 1: MEINI PRAWF DATBLYGU 

 

POLISI PCYFF 2: DYLUNIO A SIAPIO LLE 

 

POLISI PCYFF 3: DYLUNIO A THIRWEDDU 

 

POLISI TAI 15: TAI MEWN CANOLFANNAU GWASANAETH LLEOL 

 

POLISI STRATEGOL PS4: TRAFNIDIAETH GYNILADWY, DATBLYGIAD A 

HYGYRCHEDD 

 

POLISI TRA 2: SAFONAU PARCIO 

 

POLISI TRA 4: RHEOLI ARDAWIADAU CLUDIANT 

 

POLISI STRATEGOL PS5: DATBLYGU CYNALIADWY 

 

POLISI PS 6: LLINIARU EFFEITHIAU NEWID HINSAWDD AC ADDASU 

IDDYNT 
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2.5 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru – (Argraffiad 9, Tachwedd 2016)   

 

Nodyn Cyngor Technegol 5: Cynllunio a Chadwraeth Natur 

 

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio  

 

Nodyn Cyngor Technegol 18:  Trafnidiaeth  

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 BAR.U/707 - Cais amlinellol ar gyfer codi dau dy unllawr neu bar o efeilldai deulawr 

- Caniatau gydag amodau - 21 Hydref 1971 (dim ond yn effeithio ar ran deheuol 

safle’r cais hwn) 

 

             Darparwyd cyngor cyn cyflwyno cais yn 2014 pryd y cadarnhawyd fod y safle o fewn 

y ffin datblygu a bod yr egwyddor o ddatblygu un annedd ar y safle yn dderbyniol. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Tref:  Heb  eu derbyn 

 

Uned Drafnidiaeth: Cadarnhaf nad oes unrhyw wrthwynebiad i'r bwriad. 

 

Argymhellir amodau / nodiadau safonol, ac yn ogystal 

amodau parthed darparu troedffordd newydd a cymeradwyo'r 

dull tyllu ac adeiladu wal gynnal ger y ffordd sirol. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Argymhellwn mai dim ond wrth gynnwys yr amod nad oes 

unrhyw ddatblygu o fewn 3m i fan uchaf ymyl y cwrs dwr 

gerllaw y dylid rhoi caniatâd cynllunio. Fe fydd yr amod hwn 

yn ymdrin â phryderon sylweddol sydd gennym ac ni fyddem 

yn gwrthwynebu cyn belled a’ch bod yn eu cynnwys ar 

unrhyw ganiatâd cynllunio. 

 

Dŵr Cymru: Cynnig amodau a chyngor safonol ynglŷn â draeniad. 

 

Uned Dŵr a'r Amgylchedd: Amodau safonol ynglŷn â draeniad tir 

 

Uned Bioamrywiaeth: Dim gwrthwynebiad cyn belled fo amodau ynglŷn â: 

1. Manylion goleuo'r datblygiad gorffenedig i’w 

cytuno; 

2. Cyflwyno manylion ar gyfer triniaeth rhywogaethau 

ymledol er cymeradwyaeth; 

3. Cyflwyno manylion ar gyfer gwelliannau ar gyfer 

bioamrywiaeth er cymeradwyaeth;  
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Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

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

derbyniwyd gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 Datblygiad gormesol 

 Gor-edrych i erddi tai cyfagos  

 Colli preifatrwydd  

 Colled llonyddwch a distawrwydd 

 Ansawdd ac addasrwydd deunyddiau 

 Graddfa, maint, ffurf, a dwysedd defnydd tir 

 Effaith andwyol annerbyniol ar ffurf a chymeriad y 

drefwedd o’i gwmpas 

 Effaith andwyol annerbyniol o’r golygfeydd amlwg 

sydd gan y cyhoedd 

 Datblygiad sy’n debygol o gael effaith weledol 

sylweddol 

 Datblygiad sy’n effeithio ar adeiladau rhestredig 

 Nid yw dyluniad yr adeilad yn  cydweddu gyda 

adeiladau cyfagos sydd yn enghreifftiau o 

bensaernïaeth draddodiadol  

 Gorffeniadau arfaethedig ddim yn cydweddu a 

adeiladau cyfagos 

 Safon wael y fynedfa i’r ffordd stad oddi ar y 

briffordd 

 

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio 

dilys oedd yn cynnwys: 

 

 Colled golygfa. 

 Y dylai’r cais gael ei benderfynu gan y pwyllgor 

cynllunio 

 Diffyg ymgynghoriad gan yr ymgeisydd gyda 

cymdogion cyn gwneud y cais. 

 Na fyddai perchennog y tŷ yn medru fforddio byw 

ynddo. 

 Fod coed a llystyfiant wedi ei wedi eu clirio oddi ar y 

safle cyn y cais cynllunio gael ei gyflwyno.    

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae’r safle hwn wedi ei wedi ei leoli y tu fewn i ffin datblygu tref Abermaw, fel y’i 

nodir yng Nghynllun Datblygu Unedol Gwynedd (CDUG). Datgan polisi C1 o’r 

CDUG mai “tir o fewn ffiniau datblygu trefi a phentrefi a ffurf ddatblygedig pentrefi 

gwledig yw 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”. Ystyrir fod y bwriad 

felly yn cydymffurfio a’r polisi hwn.  

 

5.2  Mae polisi CH4 o’r CDUG yn caniatáu codi tai newydd ar safleoedd sydd heb eu 

dynodi o fewn ffiniau datblygu canolfannau lleol a phentrefi os ydi’r bwriad yn cwrdd 
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â meini prawf y polisi. Mae polisi CH4 yn chwilio i safleoedd ddarparu canran o 

unedau fforddiadwy oni bai, ar ôl ystyried yr holl ffactorau perthnasol i gyd, na 

fyddai’n briodol i ddarparu tai fforddiadwy ar y safle. Gan gymryd i ystyriaeth 

lleoliad y safle mewn ardal breswyl sefydledig, ac mae ond un tŷ sydd yn fwriad 

credir yn yr achos hwn nad yw’n hanfodol na cyn rhesymol fod y tŷ yn dy 

fforddiadwy. Yn ychwanegol, oherwydd lleoliad y safle o fewn ffin datblygu, 

graddfa’r datblygiad a pholisïau’r CDUG, nid oes angen profi angen arbennig am dŷ 

ychwanegol o fewn y dref. Mae datblygiadau fel hyn yn gallu cyfrannu mewn modd 

positif i’r niferoedd a’r math o dai yn yr ardal heb orfod datblygu tu allan i ffiniau 

datblygu. Ystyrir felly fod y cais yn unol â pholisi CH4 o’r CDUG. 

 

5.3 Mae’n ofynnol gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio yn unol â’r Cynllun 

Datblygu a fabwysiadwyd, oni bai bod ystyriaethau perthnasol eraill yn nodi fel arall. 

Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd (2001 - 2016) yw’r ‘Cynllun Datblygu’ ar hyn o 

bryd a bydd Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (CDLl ar y Cyd) yn 

disodli’r CDU fel y ‘Cynllun Datblygu’ ar ôl iddo gael ei fabwysiadu. Y gobaith yw y 

bydd y CDLl ar y Cyd yn cael ei fabwysiadu yn ystod Gorffennaf 2017. 

 

5.4 Wrth ddelio gydag unrhyw gais cynllunio y prawf statudol ddylai fod yr ystyriaeth 

gyntaf ar bob achlysur, h.y. mae’n ofynnol gwneud penderfyniadau am geisiadau 

cynllunio yn unol â’r cynllun datblygu, oni bai bod ystyriaethau perthnasol eraill yn 

nodi fel arall. Mae’r CDLl ar y Cyd yn ystyriaeth cynllunio berthnasol rŵan ar gyfer 

diben rheoli datblygu - gweler paragraff 3.1.3 Polisi Cynllunio Cymru sy’n datgan: 

“Gallai ystyriaethau perthnasol gynnwys yr amgylchiadau presennol, polisïau mewn 

cynllun datblygu sydd wrthi’n cael ei baratoi a pholisïau cynllunio Llywodraeth 

Cymru. Dylai pob cais gael ei ystyried mewn perthynas â pholisïau cyfredol...”. 

 

5.5 Er bod nifer o bolisïau wedi cael eu trafod yn fanwl yn ystod Gwrandawiadau'r 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, ni fyddwn yn gwybod gyda 

sicrwydd beth fydd cynnwys y Cynllun tan fydd yr Arolygydd yn cyflwyno ei 

adroddiad rhwymol. Mae paragraff 2.14.1 Polisi Cynllunio Cymru yn datgan:“...wrth 

ystyried faint o bwys i’w osod ar bolisïau penodol mewn CDLl sydd ar y gweill sy’n 

berthnasol i gynnig neilltuol, bydd angen i awdurdodau cynllunio lleol ystyried yn 

ofalus y dystiolaeth waelodol a’r cefndir i’r polisïau. Gall polisi cynllunio 

cenedlaethol hefyd fod yn ystyriaeth berthnasol yn yr amgylchiadau hyn.” 

 

5.6 Yn yr achos hwn, mae'r Polisïau CDLl a'u rhestrir yn 2.4 uchod yn berthnasol a, gan 

i'r polisïau hyn fod yn gyson gyda pholisïau’r Cynllun Datblygu Unedol, fe ystyrir 

bod argymhelliad yr adroddiad hwn yn gyson gyda'r polisi allddyfodol. 

 

Dyluniad a mwynderau gweledol 

 

5.7 Mae polisïau B22, B23, B25 a B27 o’r CDUG yn berthnasol i’r cais hwn ac yn 

ymwneud gyda dyluniad, gorffeniadau, edrychiadau, mwynderau gweledol a 

thirweddu. Mae Canllaw Dylunio Gwynedd hefyd yn cynnig arweiniad ar y materion 

hyn. 

 

5.8 Mae amrywiaeth o ddyluniadau, maint a graddfa o dai gerllaw y safle ar Ffordd Bro 

Mynach, Ffordd Pentre Mynach a Ffordd Llanaber. Fel a nodwyd eisoes mae’r safle 

yn eithaf eang o ran ei faint, ac mae lefel isaf y safle yn sylweddol is na’r ffordd stad 

(Ffordd Bro Mynach) gerllaw, ac o ganlyniad bydd yr annedd yn edrych fel eiddo 

deulawr o’r ffordd stad honno. Byddai uchder bwriedig yr annedd i’w frig yn 52.45 

medr Uwchlaw Seilnod Ordnans (USO). Mae hyn yn cymharu a uchder brig Arnant (i 

ogledd ddwyrain y safle) o 55.18 USO, a Rhif 4 Ffordd Bro Mynach (i orllewin y 
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safle) sydd a uchder brig o 49.11 USO, mae’r ffordd stad ar lethr a credir y bydd 

uchder brig yr annedd bwriedig sydd wedi ei osod rhwng ddau uchder y ddau annedd 

cyfochrog yma yn dderbyniol. Mae llinell adeiladu ddiffiniedig o dai 2-4 Ffordd Bro 

Mynach sydd i orllewin y safle, ond mae Arnant i’r gogledd ddwyrain yn sylweddol 

agosach at y ffordd stad, mae’r annedd bwriedig wedi ei leoli hanner ffordd rhwng y 

pellteroedd hyn o’r ffordd stad bresennol a ystyrir hynny yn dderbyniol. Mae dau dy o 

ddyluniad traddodiadol (Brookside a Tŷ Mynach) wedi eu lleoli i dde-orllewin y safle 

ar lefel is na safle’r cais, byddai golygfeydd ysbeidiol o’r datblygiad i gyfeiriad y de 

o’r A496 ond yn gyffredinol byddai'r datblygiad wedi ei guddio  gan adeiladau a 

choed o’r cyfeiriad hwn. Derbyniwyd pryderon fod y datblygiad yn ormesol ei naws 

ac allan o gymeriad gyda thai eraill ar yr ystâd, serch hynny ystyrir oherwydd y 

rhesymau uchod nad oes pryder i’r perwyl hwn.  

 

5.9 Mae nifer o bryderon wedi eu derbyn ynglŷn ag effaith y datblygiad ar olygfa o eiddo 

cyfagos, nid yw effaith ar olygfa yn ystyriaeth faterol cynllunio i wrthwynebu cais. 

Credir fod datblygu un annedd ar lain mewn lenwi o fewn stad breswyl bresennol yn 

dderbyniol, Mae dyluniad yr annedd yn weddol fodern ei naws, gyda ffenestri eang a 

ffenestri dormer i ddrychiad deheuol yr annedd er mwyn manteisio ar lif golau’r haul 

a’r golygfeydd a geir i gyfeiriad Moryd y Fawddach a’r arfordir. Mae cymysgedd o 

ran maint a graddfa tai yn yr ardal hon o’r dref, a thra bod yr annedd yn weddol fawr 

ei faint ystyrir bod y  llain o faint digonol ar gyfer annedd o’r maint hwn. Ystyrir fod 

y bwriad yn dderbyniol o ran ei faint, ffurf, a’i raddfa. Ystyrir felly fod y bwriad yn 

cydymffurfio a’r meini prawf a gynhwysir ym mholisi B22 o’r CDUG a’r cymalau 

perthnasol o NCT 12: Dylunio. 

 

5.10 Bwriedir gorffen y datblygiad gyda rendr a tho llechi naturiol, gyda gwydr ar gyfer y 

balconïau ar ddrychiad deheuol yr annedd. Mae amryw o orffeniadau i adeiladau yn 

yr ardal hon o’r dref yn cynnwys waliau rendr, chwipiad, a charreg naturiol, ac mae 

gorffeniadau toeau yn gymysgedd o lechi a theils. Gellid cynnwys amod ar unrhyw 

ganiatâd a roddir yn nodi y dylid cytuno manylion deunyddiau cyn cychwyn gwaith 

datblygu. Ystyrir fod y gorffeniadau a fwriedir yn dderbyniol ac yn gweddu gyda 

eiddo cyfagos, a fod y bwriad felly yn cydymffurfio a chynnwys polisi B25 o’r 

CDUG. Yn ogystal bwriedir cynnwys amodau cyflwyno manylion tirlunio er 

cymeradwyaeth y Cyngor a cyfnod i’w weithredu er sicrhau cydymffurfiaeth gyda 

polisi B27 o’r CDUG.   

 

5.11 Mae’r safle wedi ei leoli o fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig 

Ardudwy, gan fod y safle oddi fewn ardal/ffurf adeiledig tref Abermaw ni ystyrir y 

bydd effaith sylweddol ar y tirlun ehangach. Yn ogystal, datblygiad bychan o un tŷ 

sydd dan sylw yma ac o ganlyniad ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio a polisi B12 

o’r CDUG.  

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.12 Saif y safle o fewn ardal anheddol, mae’r ymgeisydd yn datgan mewn dogfennau 

sydd wedi eu cynnwys gyda’r cais fod gosodiad yr annedd arfaethedig wedi ei 

gynllunio er mwyn sicrhau na fydd y bwriad yn achosi gor-edrych i dai cyfagos. Mae 

dwy ffenestr wedi eu lleoli yn nrychiad dwyreiniol Rhif 4 Ffordd Bro Mynach, serch 

hynny mae un o’r ffenestri yma a gwydr afloyw ynddi ac mae llall yn ystafell 

fechan/storfa ac nid yw yn ystafell gyfanheddol (habiatble room) Yn ogystal ni 

fyddai'r ffenestri yn nhalcen gorllewinol yr annedd bwriedig yn gor-edrych y ffenestri 

hyn yn uniongyrchol. Mae’r tai preswyl eraill sydd ar y safle wedi eu lleoli ar lefelau 

unai yn uwch neu yn is na’r datblygiad ac o ganlyniad ni fyddai unrhyw or-edrych 

uniongyrchol yn sgil adeiladu’r annedd sydd yn destun y cais hwn. Byddai tai 
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preswyl Brookside a Ty Mynach (sef tŷ ’r ymgeisydd) wedi ei lleoli oddeutu 30 medr 

i gyfeiriad y de ac nid oes ffenestri llawr cyntaf ar ddrychiad cefn ar y tai hyn, mae 

hyn yn ogystal yn sicrhau na fyddai unrhyw or-edrych uniongyrchol annerbyniol. 

 

5.13 Derbyniwyd gwrthwynebiad i’r bwriad ar y sail fod y bwriad yn gor-edrych i fewn i 

erddi tai sydd yn ffinio’r safle. Ystyrir fod elfen o or-edrych i erddi mewn sefyllfa 

drefol yn anorfod, ac fe gyfeirir at hyn yn aml fel gor-edrych goddefol sydd yn 

dderbyniol mewn sefyllfaoedd o’r math hwn. Yn ogystal mae gwrthwynebiad wedi ei 

dderbyn ynglŷn â colled llonyddwch a distawrwydd yn sgil y bwriad, ni ystyrir fod 

gwrthwynebiad o’r fath yn rhesymol o ystyried mai rhan o ardd breswyl yw’r safle ar 

hyn o bryd a fyddai i bob pwrpas yn gallu cynhyrchu lefelau sŵn domestig rhesymol 

yn debyg i’r defnydd a fwriedir yn sgil y cais hwn. 

 

5.14 O safbwynt aflonyddwch yn ystod y cyfnod adeiladu mae materion yn ymwneud a 

gweithredu caniatâd cynllunio fel arfer tu hwynt i ystyriaethau cynllunio. Er hynny 

cydnabyddir byddai cyfnod o aflonyddwch anarferol yn ystod y cyfnod adeiladu,  nid 

yw hynny yn ei hun yn ddigonol i wrthod y cais. Ni ddylai’r system gynllunio 

ddyblygu deddfwriaeth eraill sy’n cael ei rheoli gan e.e. Cyfoeth Naturiol Cymru, 

Rheolaeth Adeiladu, Iechyd yr Amgylchedd, sydd yn eu lle i sicrhau diogelwch ac na 

fydd datblygiad yn cael effaith andwyol ar yr amgylchedd. Er hynny ystyrir yn 

rhesymol i gyfyngu’r oriau adeiladu i oriau gwaith arferol. Yn ogystal ystyrir ei bod 

yn rhesymol dileu rhai (A, B a E o Orchymyn Datblygu Cyffredinol a Ganiateir 1995 

(fel y’i diwygiwyd)) hawliau datblygu caniataol  ar gyfer yr annedd er mwyn sicrhau 

na fyddai unrhyw ddatblygiadau posib yn y dyfodol yn cael effaith ar fwynderau 

cymdogion y safle.    

 

5.15 Ystyrir felly yn sgil y rhesymau uchod fod y bwriad yn cydymffurfio a cynnwys 

polisi B23 o’r CDUG. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.16 Mae’r bwriad yn golygu darparu pedwar llecyn parcio o fewn y datblygiad, gyda dau 

o fewn modurdy ar lefel daear yr annedd a’r ddau arall oddi ar y ffordd stad bresennol 

i ogledd y safle. Byddai ffordd yn cael ei darparu oddi ar y ffordd stad, gyda man troi 

cerbyd yn rhan deheuol y safle. Ni dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiad i’r bwriad gan 

yr Uned Drafnidiaeth yn amodol ar gynnwys amodau a nodiadau ar unrhyw ganiatâd 

yn nodi fod angen cynllunio’r fynedfa a parcio yn unol â’r cynlluniau a gyflwynwyd, 

y dylid darparu palmant ar hyd ymyl safle a’r ffordd stad, darparu manylion y wal 

gynnal a fwriedir ei chodi ar y safle, a’r angen i ymgeisio am y caniatadau perthnasol 

dan y Ddeddf Priffyrdd 1980 am rannau o’r gwaith a fwriedir. 

 

5.17 Derbyniwyd gwrthwynebiad ar sail ffyrdd i’r bwriad, serch hynny yn sgil cynnwys yr 

uchod ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio gyda polisi CH33 a CH36 o’r CDUG a’r 

cymalau perthnasol o NCT 18: Trafnidiaeth.   

 

Materion bioamrywiaeth 

 

5.18 Derbyniwyd gwrthwynebiad i’r cais  yn nodi fod pryderon fod coed a llystyfiant wedi 

ei waredu o’r safle cyn i’r cais gael ei gyflwyno. Nid oedd unrhyw warchodaeth ar y 

coed dan sylw dan y ddeddfwriaeth cynllunio felly nid oedd angen caniatâd yr 

awdurdod cynllunio lleol ar gyfer gwaith o’r fath, ac o ganlyniad mae’n bwysig 

ystyried y safle fel ag y mae ar hyn o bryd. Mae’r safle dan sylw wedi ei leoli oddeutu 

25 medr oddi wrth dynodiadau cadwraeth Ardal Gadwraeth Arbennig ac yn Ardal o 

Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, ac mae’r ardal hon wedi ei hadnabod fel cynefin 
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pwysig i ystlumod yn ôl ymateb i ymgynghoriad a gafwyd gan Cyfoeth Naturiol 

Cymru a Uned Bioamrywiaeth y Cyngor. Mae’n amlwg yn ogystal fod Y Gynffon 

Las (Buddleja davidii) yn tyfu ar y safle, mae hwn yn blanhigyn sydd yn cael ei 

adnabod fel rhywogaeth ymwthiol Adran 9 o Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 

1981 (fel y’i diwygiwyd) 

   

5.19 Mewn ymateb i ymgynghoriad mae’r Uned Bioamrywiaeth yn nodi nad oes 

gwrthwynebiad i egwyddor y datblygiad os y cynhwysir yr amodau ar unrhyw 

ganiatâd yn nodi y dylid cyflyno manylion goleuo allanol yr annedd, cynllun er 

triniaeth a gwared rhywogaeth ymwthiol ar y safle, a cynllun ar gyfer darparu 

gwelliannau bioamrywiaeth i gynnwys blychod ar gyfer ystlumod ac adar. Mae’r 

amodau hyn yn cael ei hargymell er mwyn amddiffyn rhywogaethau gwarchodedig a 

sicrhau nad yw rhywogaethau ymwthiol yn lledu, a tybir eu bod yn dderbyniol i’w 

cynnwys ar unrhyw ganiatâd pe’i roddir. 

 

5.20 Yn sgil cynnwys yr amodau hyn ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio a polisi B20 a 

B27 o’r CDUG  a NCT 5: Cynllunio a chadwraeth natur sydd yn ymwneud a 

gwarchod rhywogaethau gwarchodedig a’u cynefin. 

 

Amgylchedd hanesyddol 
 

5.21 Yn sgil yr ymgynghoriad cyhoeddus derbyniwyd gwrthwynebiad i’r bwriad ar y sail 

ei fod yn effeithio a osodiad adeiladau rhestredig. Mae’r adeiladau rhestredig agosaf 

(Porth Mynach a Plas Mynach Lodge) wedi ei lleoli oddeutu 60 medr i dde y safle, o 

ystyried y pellter, gwahaniaeth lefelau rhwng y ddau safle, a’r adeiladau a ffordd sydd 

rhyngddynt ni ystyrir fod y bwriad yn cael unrhyw effaith ar osodiad yr adeiladau 

rhestredig gradd II a gyfeirir atynt. Mae’r cais felly yn cydymffurfio ac egwyddorion 

polisi B3 o’r CDUG. 
  

 Materion llifogydd 
 

5.22 Mae safle’r cais yn gorwedd yn gyfan gwbl ym mharth A, fel y’i diffinnir gan y map 

cyngor datblygu (DAM) y cyfeirir ato yn NCT 15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd . 

Datgan NCT 15 bod llifogydd yn annhebygol o gyfyngu ar ddatblygu yn y parth hwn. 

O ganlyniad mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi nodi nad oes ganddynt unrhyw 

wrthwynebiad i’r datblygiad cyn belled fod amod yn cael eu cynnwys mewn unrhyw 

ganiatâd cynllunio a roddir yn nodi na ddylid codi  adeiladau, strwythurau na chodi 

lefel y ddaear o fewn 3 metr i frig glannau’r cwrs dŵr sydd yn rhedeg gerllaw y safle. 

Ystyrir fod y mater hwn yn dderbyniol i’w gynnwys ond fel nodyn gwybodaeth ar y 

caniatâd gan mai mater i Gyfoeth Naturiol Cymru yw i orfodi’r mater hwn ac nid yr 

Awdurdod Cynllunio Lleol. Ystyrir felly fod y datblygiad felly yn cydymffurfio a 

polisi B29 o’r CDUG a’r cymalau perthnasol o  NCT 15.  
 

Unrhyw ystyriaethau eraill 
 

5.23 Mae sylwadau ynglŷn â draeniad wedi eu derbyn gan Dwr Cymru yn nodi na ddylai 

unrhyw ddŵr wyneb lifo i’r garthffos gyhoeddus, maent yn argymell yr amod er 

mwyn sicrhau nad yw’r garthffos gyhoeddus yn cael ei gorlwytho. Ystyrir ei bod yn 

rhesymol i gynnwys amod o’r fath ar unrhyw ganiatâd. Yn ogystal gan fod cwrs dwr 

yn rhedeg gerllaw y datblygiad derbyniwyd ymateb gan Uned Dŵr ac Amgylchedd y 

Cyngor yn cynnig sylwadau ynglŷn â diogelu cwrs dwr a’r angen am ganiatâd petai 

unrhyw waith/datblygiad ar y safle yn effeithio arni. Ystyrir ei bod yn rhesymol 

cynnwys yr ymateb fel nodyn ar unrhyw ganiatâd a roddir yn hytrach nag amod 

ffurfiol gan nad yr awdurdod cynllunio lleol sydd yn gyfrifol am orfodi’r mater dan 

sylw.     
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Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.24 Derbyniwyd pryder fel rhan o’r ymgynghoriad cyhoeddus fod y tŷ arfaethedig yn rhy 

fawr ac na fyddai unrhyw un yn gallu fforddio byw ynddo, nid yw y mater hwn yn 

ystyriaeth gynllunio ddilys. Yn ogystal datganwyd pryder nad oedd yr ymgeisydd 

wedi ymgynghori gyda cymdogion cyn cyflwyno’r cais, nodir nad oes rheidrwydd ar 

unrhyw ddatblygwr ymgynghori gyda cymdogion cyn cyflwyno cais cynllunio.   

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Mae’r gwrthwynebiadau a dderbyniwyd wedi derbyn ystyriaeth lawn fel y nodwyd 

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

gynnwys y gwrthwynebiadau, ni ystyrir fod y bwriad yn groes i’r polisïau na’r 

canllawiau lleol a chenedlaethol a nodir o fewn yr asesiad ac nad oes unrhyw faterion 

cynllunio perthnasol eraill sy’n datgan i’r gwrthwyneb. Ar sail yr uchod credir fod y 

bwriad yn dderbyniol yn ddarostyngedig i amodau perthnasol. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu – amodau  

 

1 Cychwyn datblygiad o fewn 5 mlynedd i’w ganiatáu 

2 Unol a chynlluniau 

3 Llechi ar to 

4 Deunyddiau waliau allanol i’w cytuno 

5 Dileu rhai hawliau datblygu dosbarth A, B a E o Orchymyn Datblygu 

Cyffredinol a Ganiateir 1995 (fel y’i diwygiwyd)  

6 Manylion plannu, tirlunio a triniaeth terfynau i’w cytuno 

7 Amserlen gweithredu cynllun tirlunio  

8 Cynllun goleuo allanol i’w gytuno 

9 Manylion dull o waredu a rheoli rhywogaethau ymwthiol ar y safle i’w gytuno 

10 Cynllun ar gyfer gwelliannau bioamrywiaeth yn cynnwys blychau adar ac 

ystlumod i’w gytuno 

11 Amod dim dŵr wyneb i gysylltu â’r garthffos gyhoeddus 

12 Oriau gwaith adeiladu (8yb tan 6yh Llun i Wener, 8yb i 1yh ar Ddydd Sadwrn, 

dim gwaith adeiladu ar Ddydd Sul neu Ŵyl Banc)  

13 Rhaid darparu troedffordd 1.5 metr o led  o'r  naill  ben  i'r llall y safle sydd 

gyfochrog a’r ffordd sirol cyn yr anheddir y datblygiad 

14 Cynllunio ac adeiladu’r fynedfa yn unol â’r cynlluniau a gyflwynwyd cyn yr 

anheddir y datblygiad 

15 Rhaid cwblhau’r trefniadau parcio yn unol â’r cynlluniau a gyflwynwyd cyn yr 

anheddir y datblygiad 

16 Darparu manylion wal gynnal er cymeradwyaeth cyn cychwyn unrhyw waith ar 

safle 

 

 

Nodyn gwybodaeth 

 

1. Dim adeiladau, strwythurau, newid lefelau tir o fewn 3 medr i’r cwrs dŵr (a 

gynhigiwyd gan Cyfoeth naturiol Cymru) 

2. Diogelu cwrs dwr a’r angen am ganiatâd petai unrhyw waith/datblygiad ar y safle yn 

effeithio arni (a gynhigiwyd gan Uned Dŵr a'r Amgylchedd y Cyngor) 
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Rhif:    10 
 

Cais Rhif: C17/0094/40/AM 

Dyddiad 

Cofrestru: 

27/01/2017 

Math y Cais: Amlinell 

Cymuned: Llannor 

Ward: Efailnewydd/Buan 

 

Bwriad: Cais amlinellol i godi ty fforddiadwy  

  

Lleoliad: Tir ger Siop yr Efail, Efailnewydd, Pwllheli, 

LL535TR 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

 

GWRTHOD 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais amlinellol yw hwn ar gyfer adeiladu tŷ deulawr fforddiadwy o fewn gardd 2 dy 

presennol. Mae’r braslun a gyflwynwyd gyda’r cais yn dangos y bwriedir codi tŷ 

deulawr gydag arwynebedd y lloriau yn mesur tua 50 medr sgwâr yr un. Bydd y tŷ 

bwriededig ym mesur tua 9 medr o hyd, 6 medr o led a 6 medr i’r crib. Datgan yr 

ymgeisydd y bwriedir dylunio'r tŷ fel bod ystafelloedd llawr cyntaf yn rhannol yng 

ngwagle’r to er gostwng uchder y to mor isel â phosibl. Mae’r cynlluniau yn dangos y 

bydd uchder crib y tŷ bwriadedig tua 3.5 medr yn uwch na chrib to tŷ cymydog i’r 

gorllewin  a tua 0.5 medr yn uwch na chrib to  tŷ  deulawr cyfochrog ym 

mherchenogaeth yr ymgeisydd.  Bydd y tŷ newydd yn meddiannu'r mwyafrif o 

arwynebedd yr ardd bresennol a  bwriedir hefyd  gostwng lefel y safle tua 1 medr er 

ymestyn, rhannu a hwyluso  lle parcio cerbydau'r tai’r presennol. Bwriedir ymestyn y 

ddarpariaeth parcio bresennol o 2 i 4 lle parcio ceir. 

 

1.2 Bwriedir gostwng uchder y wal sy’n terfynu gyda’r ffordd sirol gyfochrog er gwella 

gwelededd y fynedfa i’r gorllewin.  Gwasanaethir y safle gan fynedfa bresennol i’r 

ffordd dosbarth 2 cyfochrog. 

 

1.3 Mae’r safle wedi ei leoli mewn lleoliad gweddol amlwg  ymysg tai preswyl y pentref. 

Safle o fewn ffin y pentref ac Ardal Gwarchod y Tirlun.  

 

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 Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi dyletswydd ar 

y Cyngor i ymgymryd â chamau rhesymol wrth arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r 7 

amcan llesiant sydd o fewn y Ddeddf. Mae'r adroddiad hwn wedi’i baratoi gan 

ystyried dyletswydd y Cyngor a'r 'egwyddor datblygu gynaliadwy', fel sydd wedi’i 

ddatgan yn Neddf 2015. 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. 

 

 2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009 (CDUG): 

 

POLISI B10 - DIOGELU A CHYFOETHOGI ARDALOEDD GWARCHOD Y 

DIRWEDD - Yn diogelu a chyfoethogi Ardaloedd Gwarchod y Tirlun drwy sicrhau 

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

niwed arwyddocaol i nodweddion cydnabyddedig. 

 

POLISI B22 DYLUNIAD ADEILADAU Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy 

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

nodweddion a chymeriad cydnabyddedig y dirwedd a’r amgylchedd lleol. 

 

POLISI B23 MWYNDERAU Diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol drwy sicrhau 

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

nodweddion cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol. 
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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 CANOLFAN NAU LEOL A PHENTREFI Caniatáu 

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

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

sicrhau elfen fforddiadwy o fewn y datblygiad. 

. 

POLISI CH33 DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD Caniateir cynigion 

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

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

 

POLISI CH36 CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT Gwrthodir cynigion am 

ddatblygiadau newydd, ehangu datblygiadau presennol neu newid defnydd os na 

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

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

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

 

Mae Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, sydd wrth i’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 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. (Fersiwn Cyfansawdd yn 

cynnwys Newidiadau Materion sy’n Codi, Ionawr 2017) (CDLL) 
 

PCYFF 1: Meini Prawf Datblygu. 

 

 PCYFF 2: Dylunio a Siapio Lle 

 

TAI 9: TAI 9: Trothwy tai fforddiadwy a’u dosbarthiad 

 

TAI 17: Tai mewn Pentrefi Lleol, Gwledig ac Arfordirol 

 

TRA 2 : Safonau Parcio 

 

 TRA 4: Rheoli Ardrawiadau Cludiant 

 

 

2.5 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 9) 2016 

 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 12: Dylunio (2016) 

 

 Nodyn Cyngor Technegol 18: Trafnidiaeth  
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3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Ymholiad rhif Y16/002431: Ymholiad yn gofyn sut wybodaeth fydd ei angen ar gyfer 

cyflwyno cais amlinellol. 

 

Cais rhif C16/1544/40/AM- Cais amlinellol i godi tŷ fforddiadwy - Tir ger Bodelen / 

Siop Efailnewydd - Gwrthod ar 18 Ionawr 2017 

 

4.          Ymgynghoriadau: 

 

Cyngor Cymuned/Tref:  Cefnogi 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad i’r cais. Fodd bynnag, yn hytrach na 

gostwng uchder y wal derfyn i 1medr uwchben y ffordd sirol 

gyfochrog er mwyn diogelu’r gwelededd, argymhellir symud 

y terfyn deheuol yn ôl er lledu y ffordd sirol fel gwelliant gan 

ddefnyddio llinell y wal gynnal fel y terfyn newydd. Mae’r 

gwelliant uchod yn osgoi’r angen i edrych dros derfyn pan yn 

gadael y safle ac yn gyfle i gael gwared â “pinchpoint” yng 

nghanol y pentref. 

 

Uned Strategol Tai 13 o ymgeiswyr yn dymuno bod yn berchennog neu rhan 

berchennog ar gartref 

 

Mae 1 wedi nodi ardal Efailnewydd fel eu dewis cyntaf ar 

gyfer tŷ 3 ystafell wely. 

 

Ar sail y wybodaeth uchod ymddengys bod y Cynllun yn 

darparu 1 tŷ ychwanegol o fewn yr ardal. 

 

Os bydd Cymdeithas Dai yn bartner ar gyfer y datblygiad 

hwn, mae gofyn bod dyluniad yr eiddo yn cydymffurfio gyda 

safon LLC. 

 

Mae’n ymddangos bod y tai ar werth yn yr ardal o fewn beth 

fyddai yn cael ei ystyried yn fforddiadwy. 

 

Nid oes cadarnhad bod yr ymgeisydd wedi ei hasesu gan Tai 

Teg i fod yn gymwys am dy fforddiadwy.  

 

Uned Tai Teg Heb dderbyn 

  

Dŵr Cymru: Ymgeisydd wedi dangos ei fwriad i arllwys dŵr wyneb i’r 

garthffos gyhoeddus. Bydd angen dangos bod pob dewis arall 

ar gyfer draenio dŵr wyneb wedi ei archwilio ac mae 

arweiniad ar hyn yn Rhan H Rheoliadau Adeiladu. Os 

caniateir y cais dylid cynnwys amod ar y caniatâd yn gorfodi 

cyflwyno manylion draenio i a derbyn cymeradwyaeth y 

Cyngor iddynt cyn dechrau gwaith ar y safle. 
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Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben ar 24 Chwefror 

2017 a derbyniwyd 7 llythyr yn cefnogi y cais ar sail: 

 

Bod y cais am dy i berson lleol o’r pentref sydd eisoes yn 

berchen ar yr eiddo. 

 

Diwallu'r angen lleol am dy fforddiadwy. 

 

Am ei fod yn berson lleol ac yn ddibynnol ar gael ty 

fforddiadwy yn ei gynefin. 

 

Galw mawr am dai fforddiadwy i berson(au) lleol yn 

Efailnewydd. 

 

  

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

 Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae’n ofynnol gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio yn unol â’r cynllun 

datblygu a fabwysiadwyd, oni bai bod ystyriaethau perthnasol eraill yn nodi fel arall. 

Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd (2001 – 2016) yw’r ‘Cynllun Datblygu’ ar hyn o 

bryd a bydd Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (CDLl ar y Cyd) yn 

disodli’r CDU fel y ‘cynllun datblygu’ ar ôl iddo gael ei fabwysiadu. Y gobaith yw y 

bydd y CDLl ar y Cyd yn cael ei fabwysiadu yn ystod Gorffennaf 2017. 

 

5.2 Wrth ddelio gydag unrhyw gais cynllunio y prawf statudol ddylai fod yr ystyriaeth 

gyntaf ar bob achlysur, h.y. mae’n ofynnol gwneud penderfyniadau am geisiadau 

cynllunio yn unol â’r cynllun datblygu, oni bai bod ystyriaethau perthnasol eraill yn 

nodi fel arall. Mae’r CDLl ar y Cyd yn ystyriaeth cynllunio berthnasol rŵan ar gyfer 

diben rheoli datblygu - gweler paragraff 3.1.3 Polisi Cynllunio Cymru sy’n datgan: 

“Gallai ystyriaethau perthnasol gynnwys yr amgylchiadau presennol, polisïau mewn 

cynllun datblygu sydd wrthi’n cael ei baratoi a pholisïau cynllunio Llywodraeth 

Cymru. Dylai pob cais gael ei ystyried mewn perthynas â pholisïau cyfredol...”. 

 

5.3 Er bod nifer o bolisïau wedi cael eu trafod yn fanwl yn ystod Gwrandawiadau'r 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, ni fyddwn yn gwybod gyda 

sicrwydd beth fydd cynnwys y Cynllun tan fydd yr Arolygydd yn cyflwyno ei 

adroddiad rhwymol. 

 

5.4 Mae paragraff 2.14.1 Polisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

“...wrth ystyried faint o bwys i’w osod ar bolisïau penodol mewn CDLl sydd ar y 

gweill sy’n berthnasol i gynnig neilltuol, bydd angen i awdurdodau cynllunio lleol 

ystyried yn ofalus y dystiolaeth waelodol a’r cefndir i’r polisïau. Gall polisi cynllunio 

cenedlaethol hefyd fod yn ystyriaeth berthnasol yn yr amgylchiadau hyn.” 

Yn yr achos hwn, mae polisïau’r CDLl ar y Cyd fel y nodir yn 2.4 uchod yn 

berthnasol a gan fod y polisïau hyn yn weddol gyson gyda pholisïau’r Cynllun 

Datblygu Unedol a’r Cyngor Cenedlaethol perthnasol a geir fe ystyrir bod yr asesiad 

uchod ac argymhelliad yr adroddiad hwn yn gyson gyda'r polisi allddyfodol. 

 

5.5 Mae’r bwriad yn golygu adeiladu un tŷ deulawr ar safle oddi fewn i ardd eiddo 

preswyl. Mae’r safle wedi ei leoli ymysg tai ac  o fewn ffin datblygu Efailnewydd. 

Nid yw’r safle wedi’i glustnodi ar gyfer unrhyw ddefnydd penodol nac fel tir agored 
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i’w warchod. O agwedd polisïau tai mae’r safle’n disgyn o fewn ffin datblygu ac mae 

polisïau C1 a CH4 yn berthnasol i’r cais hwn. 

 

5.6 Mae Polisi C1 yn datgan mai ‘o fewn ffiniau datblygu trefi a Phentrefi...y bydd prif 

ffocws ar gyfer datblygiadau newydd.’ 

 

5.7 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 y polisi yn datgan mai  cyfran o’r unedau  a ddylai fod yn rhai 

fforddiadwy, a maen prawf 2 yn datgan ymysg pethau eraill bod maint a dyluniad yr 

adeilad cymesur a’r angen am dy fforddiadwy.    O ystyried bod y bwriad yn golygu 

un tŷ yn unig ni ystyrir y dylid  disgwyl i sicrhau ei fod y fforddiadwy gan mai gofyn 

am gyfran o’r unedau i fod yn fforddiadwy mae’r polisi h.y. pan mae mwy na un t? yn 

ran o’r bariad. Mae’r  trydydd 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. Ar y sail yma felly, nid yw sylwadau yr Uned Strategol Tai yn gwbl 

berthnasol gan nad oes gofyn ar sail polisi i’r ty fod yn fforddiadwy. Yn yr un modd 

cydnabyddir fod maint y ty yn adlewyrchu maint ty fforddiadwy ond mai maint a 

chyfyngiadau’r safle sydd yn rheoli hyn yn naturiol ac nid y gofyn iddo fod o faint ty 

fforddiadwy i gwrdd gyda gofynion polisi perthnasol. 

 

5.8 Mae polisi Tai 17 CDLL yn gefnogol i gynigion am dai marchnad agored a thai 

fforddiadwy o fewn pentrefi fel Efailnewydd a ddiffinnir fel Pentrefi Lleol o fewn y 

CDLL newydd  os gellir cyfarfod meini prawf y polisi sy’n datgan bod maint, 

graddfa, math a dyluniad yn gytbwys gyda chymeriad yr ardal a bod y safle o fewn 

ffin datblygu’r pentref. Ni ystyrir bod y bwriad yn sylweddol groes i amcanion y 

polisi hwn. Mae polisi Tai 9 CDLL yn datgan y bydd Cynghorau yn ceisio lefel 

briodol o dai fforddiadwy yn ardal y cynllun. Bydd disgwyl i ddatblygiadau anheddol 

am 2 neu fwy o dai o fewn Pentrefi Lleol wneud cyfraniad at dai fforddiadwy. Mae’r 

bwriad yma yn cynnwys codi un tŷ yn unig ac felly ni ystyrir y dylid disgwyl i 

rwymo'r caniatâd i dy fforddiadwy dan y polisi hwn. 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.9 Mae polisïau B22 CDUG yn ymwneud gyda dyluniad, gorffeniadau, edrychiadau a 

mwynderau gweledol. Yn bresennol mae’r safle wedi ei lleoli o fewn gardd eiddo 

preswyl ac ymysg tai preswyl. Sylweddolir mai cais amlinellol a gyflwynwyd i’r 

Cyngor am ystyriaeth  a bod yr ymgeisydd wedi cyflwyno brasluniau yn dangos 

maint ac uchder y tŷ bwriadedig ynghyd a datgan y bydd y tŷ arfaethedig yn rhesymol 

ei faint a  bod y manylion yn dangos y byddai gydnaws a’r adeiladu eraill sydd o’i 

amgylch. Fodd bynnag mae’n rhaid mynegi pryder ynglŷn â’r datblygiad  bwriadedig 

oherwydd y bydd yn lleihau gofod amwynder y tai presennol yn sylweddol. 

 

5.10 Er bod y safle wedi ei leoli o fewn AGT teimlir na fyddai'r bwriad yn debygol o gael 

effaith niweidiol sylweddol ar y golygfeydd ehangach oherwydd  lleoliad y safle 

ymysg adeiladau ac o fewn ffin datblygu pentref Efailnewydd. Ni ystyrir y byddai’r 

bwriad yn weladwy o olygfeydd eang ac ystyrir y byddai unrhyw  ardrawiad  o 

ganlyniad i’r bwriad wedi ei gyfyngu i’r ardal leol  union gerllaw.  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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Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.11 Mae Polisi B23 CDUG yn asesu effaith y bwriad ar fwynderau preswyl cyfagos. 

Ymgynghorwyd ar y cais a  derbyniwyd 7 llythyr yn cefnogi y cais ar sail bod angen 

am dy fforddiadwy o fewn y pentref. Ni dderbyniwyd sylwadau ynglŷn ag effaith 

posib y bwriad ar eiddo preswyl o amgylch y safle. Fodd bynnag, mae’r rhaid 

sylweddoli bod safle'r tŷ bwriadedig wedi ei leoli  ar dir o arwynebedd cyfyng ym 

mhen gorllewinol yr  ardd bresennol. Saif y tŷ o fewn 3 medr i’r terfyn gorllewinol a 

tua medr oddi wrth y  terfyn gogleddol. Er bod y cais ar ffurf amlinellol, cyflwynwyd 

brasluniau gyda’r cais yn dangos uchder y tŷ bwriadedig mewn perthynas ag uchder y 

tai cyfagos. Mae’r cynllun yn dangos y bydd y tŷ bwriadedig tua 3.5 medr yn uwch 

na thŷ’r cymydog i’r gorllewin a 0.5 medr yn uwch na thŷ deulawr cyfochrog yr 

ymgeisydd.   

 

5.12 Lleolir y tŷ deulawr  bwriadedig  tua 1 medr yn ei fan bellaf oddi wrth wrych uchel 

bresennol sy’n ffurfio rhan o  derfyn gogleddol y safle. Mae’r gwrych presennol yn 

creu sgrin effeithiol rhwng gardd yr eiddo sy’n destun y cais ac eiddo preswyl i’r 

gogledd o’r safle. Mae’r brasluniau a gyflwynwyd gyda’r cais yn dangos y bydd 

uchder crib y tŷ yn sylweddol uwch (tua 3.5 medr) nac uchder y gwrych presennol. Er 

na gyflwynwyd manylion gyda’r cais yn dangos lleoliad ystafelloedd a ffenestri ar y 

llawr cyntaf, mae lleoliad y tŷ, ei uchder ynghyd a’r tebygolrwydd y bwriedir gosod 

ffenestri yn y drychiad gogleddol (cefn) fel rhan o osodiad mewnol y tŷ  bwriadedig 

yn codi pryderon sylweddol ynglŷn ag effaith y bwriad ar breifatrwydd a mwynderau 

trigolion yr eiddo y tu cefn ac  i’r gogledd o’r safle. Ystyrir felly bod y bwriad yn 

groes i amcanion polisi B23 CDUG ac yn tanseilio polisi PCYFF 1 a 2 CDLL 

 

5.13 Mae’n rhaid mynegi pryder sylweddol ynglŷn â’r datblygiad o fewn gardd gyfyng 

bresennol sy’n cael ei ddefnyddio gan ddau dy ar hyn o bryd. Mae maint y llain 

cyfyng yn golygu y lleolir y tŷ ar bwys y gwrych presennol ac o’r herwydd yn 

debygol o gael effaith niweidiol sylweddol ar fwynderau trigolion cyfagos. Ystyrir 

felly fod y bwriad yn or-ddatblygiad o’r safle cyfyng.  Ni ystyrir fod y bwriad yn 

dderbyniol o agwedd Polisi B23 CDUG oherywdd y byddai’n achosi niwed 

arwyddocaol i fwynderau’r gymdogaeth leol, yn or-ddatblygiad o safle cyfyng ac yn  

lleihau gofod amwynder y ddau dy presennol drwy ddefnyddio yr ardd fel llain ar 

gyfer y tŷ bwriadedig.  Nid yw’r ffaith mai’r ymgeisydd sydd yn berchen dau o’r tai 

cyfagos yn goresgyn pryderon am or-ddatblygu’r safle cyfyng hwn.  

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.14 Lleolir y safle o fewn gardd 2 eiddo preswyl presennol. Mae’r cynllun a gyflwynwyd 

gyda’r cais yn dangos bod lle i ddau gerbyd barcio o fewn yr eiddo fel ac y mae ar 

hyn o bryd a bwriedir ymestyn y lle parcio i  4 car ar gyfer y  datblygiad bwriadedig. 

Gwasanaethir y safle gan fynediad is safonol bresennol. Mae’r cynllun yn dangos 

bwriad i wella'r fynedfa bresennol drwy ostwng uchder y wal derfyn deheuol er 

gwella llinellau gwelededd ar hyd y ffordd sirol dosbarth 2  i’r  gorllewin. 

Derbyniwyd sylwadau'r Uned Drafnidiaeth yn datgan nad oedd gwrthwynebiad i’r 

bwriad a hefyd y dymuno  awgrymu gwelliant pellach i’r fynedfa a fyddai yn golygu 

cloddio terfyn deheuol y safle er mwyn lledu'r ffordd sirol yn y rhan yma o’r pentref.  

Ni ystyrir y byddai’r bwriad yn achosi niwed arwyddocaol i ddiogelwch ffyrdd a bod 

y cyfleuster parcio yn ddigonol.  Ystyrir y bwriad yn dderbyniol o safbwynt Polisïau 

CH33 a CH36 CDUG nac yn tanseilio polisi TRA 2 a 4 CDLL. 
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5.15 Hanes cynllunio perthnasol 

 

Gwrthodwyd cais blaenorol am yr un datblygiad dan hawliau dirprwyedig ar 18 

Ionawr 2017 ar sail:  

 

Byddai’r tŷ, oherwydd ei faint a lleoliad yn arwain at ymwthiad gormesol a niweidiol 

i fwynderau trigolion eiddo preifat cyfagos, yn enwedig oherwydd yr effeithiau 

dominyddol a gor-edrych a fyddai'n deillio ohono.  Mae'r cais felly'n  groes i bolisïau  

B23 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd ac yn tanseilio polisi PCYFF 1 CDLL. 

 

Nid  yw'r bwriad cyfredol yn lleihau'r pryderon cynllunio sylweddol ynglŷn â’r 

bwriad. 

 

 

6. Casgliadau:  

 

6.1 Wedi ystyried yr holl faterion perthnasol gan gynnwys polisïau a chanllawiau lleol a 

chenedlaethol a’r sylwadau a dderbyniwyd, ni chredir fod y bwriad yn dderbyniol gan 

ei fod yn methu bodloni’n llwyr y polisïau a chanllawiau perthnasol a nodir yn yr 

adroddiad. 

 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Gwrthod – rhesymau  

 

Byddai’r ty, oherwydd ei faint a lleoliad yn arwain at ymwthiad gormesol a niweidiol 

i fwynderau trigolion eiddo preifat cyfagos, yn enwedig oherwydd yr effeithiau 

dominyddol a gor-edrych a fyddai'n deillio ohono.  Mae'r cais felly'n  groes i bolisïau  

B23 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd ac yn tanseilio polisi PCYFF 1 CDLL. 
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	C16.1450.03.HT - Cynlluniau

	5.4 Cais Rhif C16/1656/11/LL - Plot 1, Euston Road, Bangor
	C16.1656.11.LL - Cynlluniau

	5.5 Cais Rhif C16/1684/35/LL - White House, Radcliffe Road, Cricieth
	C16.1684.35.LL - Cynlluniau

	5.6 Cais Rhif. C16/1686/46/LL - Ty Isaf, Tudweiliog, Pwllheli
	C16.1686.46.LL - Cynlluniau

	5.7 Cais Rhif  C17/0005/44/LL - Tir yn Smith Street, Porthmadog
	C17.0005.44.LL - Cynlluniau

	5.8 Cais Rhif C17/0015/42/LL - Cwt Glan Môr (Safle 3), Lôn Penrallt, Nefyn
	C17.0015.42.LL - Cynlluniau

	5.9 Cais Rhif C17/0069/00/LL - Llain Ffordd Bro Mynach, Abermaw
	C17.0069.00.LL - Cynlluniau

	5.10 Cais Rhif C17/0094/40/AM - Tir ger Bodelen, Siop yr Efail, Efailnewydd
	C17.0094.40.AM - Cynlluniau


