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

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

 

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

 

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

3 munud 

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

3 munud 
 

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

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

 

7. Y pwyllgor yn trafod y cais cynllunio. 
 

 

 
 
 
  



 

 

RHAGLEN 

 

1.   YMDDIHEURIADAU 
 

 

 Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb. 

 
 

2.   DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 

 

 Derbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol 

 
 

3.   MATERION BRYS 
 

 

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

 

 

4.   COFNODION 
 

7 - 21 

 Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol 
o’r pwyllgor hwn, a gynhaliwyd ar 13 Mehefin, 2016, fel rhai cywir. 

 

 

5.   CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO 
 

 

 Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Rheoleiddio. 

 
 

5.1.  CAIS RHIF C15/0828/11/LL - HEN SWYDDFA BOST, 60, 
FFORDD DEINIOL, BANGOR 

 

22 - 52 

 Newid defnydd adeilad presennol i greu caffi a bwyty a chreu 29 unedau 
byw hunan gynhaliol myfyrwyr, ynghyd a dymchwel rhan o'r adeiladau 
cefn a chodi adeilad newydd i greu 116 unedau byw hunan gynhaliol 
myfyrwyr gyda chyfleusterau cysylltiol. 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd D. Gwynfor Edwards  
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.2.  CAIS RHIF C15/0844/11/CR - HEN SWYDDFA BOST, 60, 
FFORDD DEINIOL, BANGOR 

 

53 - 75 

 Newid defnydd adeilad presennol i greu caffi a bwyty a chreu 29 unedau 
byw hunan gynhaliol myfyrwyr, ynghyd a dymchwel rhan o'r adeiladau 
cefn a chodi adeilad newydd i greu 116 unedau byw hunan gynhaliol 
myfyrwyr gyda chyfleusterau cysylltiol 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd D. Gwynfor Edwards 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 
 
 

 

https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C15/0828/11/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=547538%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1598728%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=547538%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C15/0844/11/CR&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=547541%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1598731%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=547541%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2


 

 

5.3.  CAIS RHIF C15/1081/11/LL - HEN IARD GYCHOD DICKIES, 
BEACH ROAD, BANGOR 

 

76 - 102 

 Ail gyflwyniad o gais blaenorol i mewnforio deunydd anadweithiol er mwyn 
codi lefelau tir presennol. 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Lesley Day 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.4.  CAIS RHIF C16/0183/32/LL - GWRYCH Y DRYW, BOTWNNOG 
 

103 - 115 

 Cais i gadw estyniad i sied amaethyddol. 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Gweno Glyn 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.5.  CAIS RHIF C16/0243/33/CR - EGLWYS SANT CEIDIO, CEIDIO 
 

116 - 129 

 Addasu cyn Eglwys yn uned gwyliau. 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Anwen Davies 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.6.  CAIS RHIF C16/0246/33/LL - EGLWYS SANT CEIDIO, CEIDIO 
 

130 - 145 

 Newid defnydd cyn Eglwys yn uned gwyliau. 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Anwen Davies 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.7.  CAIS RHIF C16/0281/42/LL - CEFN EDEYRN, EDERN, 
PWLLHELI 

 

146 - 160 

 Cais diwygiedig i greu safle carafanau teithiol ar gyfer 18 carafan ynghyd 
ag adeiladu bloc toiledau/cawod, gwelliannau i fynedfa a gosod tanc 
septig. 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Sian Wyn Hughes 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 
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5.8.  CAIS RHIF C16/0329/18/LL - TIR GYFERBYN SWYDDFA BOST, 
CLWT Y BONT, CAERNARFON 

 

161 - 173 

 Codi tri tŷ annedd deulawr ar wahan a datblygiadau cysylltiedig. 
 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Elfed W. Williams 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.9.  CAIS RHIF C16/0410/33/LL - TIR GLANRHYD, MYNYDD NEFYN 
 

174 - 183 

 Adeiladu sied i storio deunyddiau a pheiriannau mewn cysylltiad a busnes 
adeiladu. 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Anwen Davies 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.10.  CAIS RHIF C16/0140/45/LL - 37, FFORDD CAERDYDD, PWLLHELI 
 

184 - 197 

 Newid defnydd cyn siop i uned A3 (bwyty/bwyd poeth i fwyta allan) 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Hefin Underwood 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 
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Yn bresennol:  Cynghorydd Anne Lloyd Jones – Cadeirydd 
   Cynghorydd Elwyn Edwards – Is-gadeirydd 
 
Y Cynghorwyr:    Elwyn Edwards, Simon Glyn, Gwen Griffith, Eric Merfyn Jones, June Marshall, 
Michael Sol Owen, W. Tudor Owen, John Pughe Roberts, Eirwyn Williams, Gruffydd Williams ac 
Owain Williams (Eilydd)  
 
Eraill a wahoddwyd: Y Cynghorydd Ioan Ceredig Thomas, John Wynn Jones, Siân Wyn 
Hughes, Dilwyn Lloyd a Trevor Edwards  (Aelodau lleol), 
 
Hefyd yn bresennol: Gareth Jones (Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio), Cara Owen (Rheolwr 
Rheolaeth Datblygu), Idwal Williams (Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu),  Rhun ap Gareth 
(Uwch Gyfreithiwr), Gareth Roberts (Uwch Beiriannydd Rheolaeth Datblygu), Moira Ann Duell 
Parri (Swyddog Iechyd Amgylchedd – eitem 5.1 yn unig) a Lowri Haf Evans (Swyddog Cefnogi 
Aelodau). 
 
1. YMDDIHEURIADAU: Y Cynghorwyr Endaf Cooke, Hefin Williams a Roy Owen (Aelod lleol) 

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

 Y Cynghorydd Gruffydd Williams  (a oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.4 ar y rhaglen - cais cynllunio rhif C16/0310/46/LL - Penclawdd 
Llangwnnadl, Pwllheli, oherwydd ei fod yn canlyn gyda chwaer yr ymgeisydd: eitem 
5.7 ar y rhaglen - cais Cynllunio rhif C16/0375/42/LL - rhandiroedd Nefyn oherwydd 
ei fod ar y rhestr aros am randir: eitem 5.11 ar y rhaglen - cais cynllunio rhif 
C15/1353/42/LL - Fferm Porthdinllaen, Morfa Nefyn oherwydd bod ei dad yn 
berchen Parc Carafanau yn Pistyll, llai na 6 milltir i ffwrdd 

 Y Cynghorydd Owain Williams (a oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.7 ar y rhaglen - cais cynllunio rhif C16/0375/42/LL - rhandiroedd Nefyn 
oherwydd bod ei fab ar y rhestr aros am randir: eitem 5.11 ar y rhaglen cais 
cynllunio rhif C15/1353/42/LL - Fferm Porthdinllaen, Morfa Nefyn oherwydd ei  bod 
yn berchen Parc Carafanau yn Pistyll, llai na 6 milltir i ffwrdd 
 

b) Datganodd y swyddogion canlynol fuddiant personol mewn perthynas â’r eitem a nodir isod 

 Rhun ap Gareth yn eitem 5.1 ar y rhaglen cais cynllunio C14/1228/14/LL - Parciau 
Bach, Ffordd Bangor , Caernarfon oherwydd ei fod yn adnabod y gwrthwynebydd 

 Gareth Roberts yn eitem 5.8 ar y rhaglen – cais Cynllunio C16/0399/17/LL – Cae 
Ymryson, Carmel oherwydd mai ef oedd yr ymgeisydd 

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

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

nodir: 

 Y Cynghorydd Ioan Ceredig Thomas, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), 
yn eitem 5.1 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhifau C14/1228/14/LL) 

 Y Cynghorydd Trevor Edwards, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.2 ar y rhaglen, (cais rhif C16/0149/15/LL)  
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 Y Cynghorydd Eirwyn Williams (a oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 
5.3 (cais cynllunio rhif C16/0292/35/LL) 

 Y Cynghorydd Seimon Glyn (a oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 5.4 
(cais cynllunio rhif C16/0310/46/LL)  

 Y Cynghorydd Dilwyn Lloyd (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 
5.5  (cais cynllunio rhif C16/0337/17/LL) a 5.8 (cais cynllunio rhif C16/0399/17/LL) 

 Y Cynghorydd Gruffydd Williams (a oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.7 (cais cynllunio rhif C16/0399/17/LL)  

 Y Cynghorydd Siân Wyn Hughes (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.11 (cais cynllunio rhif C15/1358/42LL) 

 
Ymneilltuodd yr Aelodau a oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio i ochr arall y Siambr yn 
ystod y drafodaeth ar y ceisiadau dan sylw ac ni fu iddynt bleidleisio ar y materion hynny. 

 
4. COFNODION 
 

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod blaenorol y pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 16 
Mai  2016, fel rhai cywir yn ddarostyngedig ar gywiro paragraff 4 (b) yn y fersiwn Saesneg. 
 
‘4(b) The local member (a member of this Planning Committee) stated that she had no 
objection to the application and that competition with other businesses within the area in 
question was not a reason to refuse the application.   However, concerns had been 
highlighted by nearby residents yet it was trusted that the concerns regarding odour would 
be alleviated by the extraction system.  She could not see how it could be refused and 
stated that the use of the property was to be welcomed rather than to stand empty and 
deteriorate.’ 
 

5. CEISIADAU CYNLLUNIO 
 

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

  
1. Cais rhif C14/1228/14/LL – Parciau Bach, Ffordd Bangor, Caernarfon 
 
 Addasu'r rhan o'r adeilad amaethyddol presennol ar gyfer 11 cybiau cwn ynghyd a lleoli 

tanc storio carthion gerllaw Parcia Bach, Bangor Road, Caernarfon, LL55 1TP 
 
 Roedd Aelodau’r Pwyllgor wedi ymweld â’r safle 
 
(a) Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais,  gan nodi bod y   

cais wedi ei ohirio yn y Pwyllgor Cynllunio dyddiedig 16.05.16 er mwyn cynnal ymweliad 
safle. Amlygwyd bod yr adroddiad wedi ei ddiwygio i amlygu 

 bod aelodau’r Pwyllgor yn pryderu ynglŷn ag effaith y bwriad ar fwynderau preswyl 
trigolion cyfagos ar sail sŵn ag aflonyddwch ac addasrwydd y fynedfa bresennol i’r 
safle 

 cyfeiriad at anheddau unigol yn hytrach nag yn cyffredinoli'r anheddau sydd wedi 
eu lleoli o fewn ardal Parciau sydd i dde ddwyrain y safle 

 
Nodwyd mai cais llawn ydoedd i addasu rhan o’r adeilad amaethyddol presennol ar gyfer 
11 o gytiau cŵn ynghyd a lleoli tanc storio carthion gerllaw, creu uned arwahan i gadw 
cŵn pe byddent yn dioddef o haint neu salwch ynghyd a lolfa/swyddfa ac ystafell paratoi 
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bwyd.  Lleolir y safle ar gyrion gorllewinol Caernarfon mewn ardal rhannol wledig sy’n 
cynnwys anheddau preswyl wedi eu lleoli ar wasgar i’r gogledd, gorllewin ac i’r de-
ddwyrain o safle’r cais. 
 

(b) Cydnabyddai  Swyddog yr Amgylchedd y gallai cytiau cŵn fod â photensial i gynhyrchu 
lefelau uchel o sŵn a hynny yn effeithio mwynderau preswylwyr cyfagos ac yn niwsans 
statudol. Nodwyd yr angen i ystyried ffactorau megis, agosatrwydd at anheddau sensitif 
sŵn, insiwleiddio'r adeilad, dyluniad y cytiau a maint yr ardal ymarfer. 
 
Nodwyd yn ddelfrydol byddai asesiad sŵn yn amlygu sŵn derbyniol, sŵn disgwyliedig i’r 
annedd agosaf a mesuriadau i wanhau sŵn. Argymhellwyd y dylai cynllun rheoli sŵn 
ffurfiol gael ei  gynhyrchu gan yr ymgeisydd a’i gytuno gyda Gwasanaeth Iechyd yr 
Amgylchedd. Awgrymwyd y dylai cynllun rheoli sŵn ystyried sut y gellid gwanhau sŵn 
pellach a sut i reoli'r cytiau cŵn er mwyn atal lefelau annerbyniol o sŵn e.e., presenoldeb 
24 awr ac amseroedd penodol o ymarfer a bwydo. Nodwyd  bod digon o wybodaeth i brofi 
y gellid rheoli sŵn i lefelau derbyniol a cynigiwyd amodau i adlewyrchu hyn. 
 

(c) Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd gwrthwynebydd y pwyntiau canlynol: 

 Bod problemau gyda chyflenwad dŵr i’r safle. Y broblem yn anodd ei datrys gan 
mai anodd yw cael at y cyflenwad dŵr. Y broblem yn debygol o gynyddu wrth 
olchi'r cytiau cŵn 

 Cytiau cŵn sydd yma ac nid parlwr – newid mawr i ddefnydd sied amaethyddol 

 Dim cymwysterau amlwg 

 Y bwriad yn agos at fusnes Gwely a Brecwast  - pryder bod un busnes yn mynd i 
gael effaith ar y llall ac y bydd profiadau gwael yn cael eu rhannu ar safleoedd 
megis Trip Advisor 

 Y bwriad yn debygol o greu llygredd sŵn mewn ardal breswyl 
 

(ch) Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd asiant yr ymgeisydd y pwyntiau canlynol:- 

 Siomedig iawn gyda sylwadau'r gwrthwynebwyr 

 Y bwriad yw casglu'r cŵn a’u dychwelyd er mwyn lleihau traffig i’r safle 

 Y fynedfa wedi ei moderneiddio 

 Bydd y cytiau cŵn o safon uchel 

 Bydd yr amser ymweld yn cael ei reoli 

 Bydd y cytiau yn cael eu hinsiwleiddio i leihau sŵn 

 Bydd coed a phlanhigion yn cael eu plannu i  leihau effaith sŵn 

 Nid oedd bwriad creu unrhyw anghydfod gyda chymdogion 

 Yn mwynhau byw mewn tawelwch a heddwch yr ardal 
 

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

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

 Cyfeiriwyd at wrthwynebiadau gan berchnogion y tai cyfagos a oedd yn bennaf yn 
bryderon am  sŵn, y fynedfa, cwt heintiau, cyflenwad dŵr a gofynion trwyddedu. 
Derbyniwyd bod y cwt heintiau a'r gofynion trwyddedu wedi eu cyfarch gan 
amodau a bod sylwadau'r adran priffyrdd yn dderbyniol am y fynedfa 

 Angen cydnabod  problemau cyflenwad dŵr 

 Angen ystyried y goblygiadau fydd y busnes yn  cael ar fusnes cyfagos 

 Y lleoliad yn ddelfrydol a siom fuasai i’r bwriad effeithio ar fwynderau trigolion lleol 

 Derbyniwyd sylwadau Swyddog yr Amgylchedd 

 Os yw’r ymgeisydd wedi cyflwyno digon o dystiolaeth i reoli sŵn bydd angen i’r 
Pwyllgor ystyried hyn 
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dd) Mewn ymateb i’r sylw ynglŷn â phryderon cyflenwad dŵr, nodwyd mai mater i’r preswylwyr 

fyddai cysylltu gyda Dŵr Cymru i ddatrys y broblem ac nid drwy drefn cynllunio. 
 

e) Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais. 
 

f) Yn ystod y drafodaeth ddilynol, nodwyd y pwyntiau canlynol gan aelodau unigol: 

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

 Y bwriad yn cynnig gwasanaeth i’r cyhoedd ac felly rhagweld y byddai trafferthion yn 
codi gyda mynediad i’r safle - angen rheoli'r oriau ymweld 

 Pryder bod y bwriad yn creu busnes ar draul busnes arall 

 Angen camau priodol i gyfyngu sŵn. Os bydd sŵn yn amharu ar drigolion cyfagos 
yna angen ystyried lleihau'r niferoedd, gwella'r strwythur neu roi cosb benodol 

 

 Yr ymgeisydd sydd agosaf i’r bwriad ac felly yn debygol o sicrhau bod y gwaith 
insiwleiddio ac ôl leihau sŵn o safon 

 gosod amodau priodol i fonitro'r sefyllfa 

 petai'r eiddo yn fferm ni fyddai unrhyw rwystrau cadw cŵn 
 
ff)   Mewn ymateb i’r sylwadau nodwyd nad oedd amheuaeth mai sŵn oedd y pryder mwyaf a 

bod modd rheoli hynny drwy gyfyngiadau lefelau sŵn a rheolaeth drwy reoliadau niwsans 
statudol. 

 
g)   Mewn ymateb i sylwadau am y fynedfa, amlygwyd mai swyddogion Llywodraeth Cymru 

oedd yn gyfrifol am y sylwadau oherwydd Llywodraeth Cymru sydd yn berchen ar y ffordd. 
Derbyniwyd nad oedd y sefyllfa yn ddelfrydol ond bod y llinell weledol yn dderbyniol. 

 

PENDERFYNWYD caniatáu y cais  
 

 1.  5 mlynedd. 
 2.  Yn unol â’r cynlluniau. 

3.  Amod parthed gweithredu’r caniatâd yn unol â’r wybodaeth a dderbyniwyd 
gan yr ymgeisydd ar 13.05.15 ynghyd â chyfyngu’r oriau agor i’r cyhoedd 
rhwng 15:00 a 18:00 ar ddydd Sul yn unig. 

4.  Cyfyngu ar nifer o gŵn i 13 yn unig ar y safle ac unrhyw adeg ac i 3 ci yn 
unig yn yr ardal ymarfer ar unrhyw un adeg.  

5.  Amod manylion insiwleiddio i’w cytuno gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac i 
fod yn eu lle cyn derbyn unrhyw gwn ar y safle. 

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

7.  Cyfyngu ar lefelau sŵn i lefelau sŵn cefndir presennol. 
8. Cyflwyno cynllun rheoli cŵn i’w gytuno gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol.  

 
 
2. Cais rhif C16/0149/15/LL – Tir yng nghefn 3, Stryd Newton, Llanberis 
 
         Codi annedd deulawr gyda thair llofft 
 
(a) Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi mai cais 

llawn ydoedd i godi tŷ deulawr ar lecyn o dir y tu cefn i Stryd Newton ac i’r de o Stryd y Dŵr 
a Stryd y Ffynnon o fewn pentref Llanberis ac oddi fewn i ffin datblygu fel y’i cynhwysir yng 
Nghynllun Datblygu Unedol Gwynedd (CDUG) . Eglurwyd bod y tŷ ar ffurf “L” er mwyn 
gwneud y gorau o’r safle o safbwynt dyluniad a mwynderau. Byddai hyn hefyd yn lleihau 
effaith ac ad-drawiad y strwythur ar y tirlun  gan dorri i fyny  edrychiadau allanol y tŷ 
Adroddwyd bod y safle yn cael ei wasanaethu oddi ar rodfa breifat sydd â chysylltiad gyda 
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ffordd sirol ddi-ddosbarth ymhellach ymlaen. Mae’r ffordd hefyd yn gwasanaethu nifer o 
fodurdai preifat ynghyd a chefnau tai Stryd Newton.  

 
Saif y safle ar lwyfandir uwchben anheddau a strydoedd cyfagos.  Yn dilyn pryderon gan yr 
Awdurdod Cynllunio Lleol ynglŷn ag effaith cynllun y tŷ gwreiddiol  ar fwynderau preswyl 
trigolion cyfagos ynghyd a’i effaith ar fwynderau gweledol a’r tirlun lleol, cyflwynwyd 
cynlluniau diwygiedig i suddo’r tŷ 1m yn is i mewn i’r tir, diwygiadau i’r rhai o’r ffenestri ac ail 
leoli’r tŷ 1m ymhellach i ffwrdd o dalcen tŷ rhif 13 Stryd y Ffynnon. 

 
Yn unol â pholisi CH4 mae’r egwyddor o godi tŷ newydd oddi fewn i ffin datblygu yn 
cymeradwyo cynigion am dai newydd ar safleoedd sydd heb eu dynodi o fewn ffiniau 
datblygu pentrefi a chanolfannau lleol os gellid cydymffurfio a’r meini prawf perthnasol. Yn 
unol â pholisi C1 credir bod yr egwyddor o godi tŷ ar y safle hwn yn dderbyniol oherwydd 
bod y tir o fewn ffiniau trefi a phentrefi sydd yn brif ffocws ar gyfer datblygiadau newydd. 

 
Er amlygrwydd y safle yn y tirlun lleol credir mai dim ond golygfeydd ysbeidiol ceir o’r tŷ ei 
hun gan ystyried gosodiad a dyluniad y tai a’r strydoedd o’i amgylch ac na fydd ei effaith ar 
fwynderau gweledol yn fwy nag effaith  anheddau cyffelyb o fewn y pentref ac sydd wedi eu 
lleoli ar dir uchel. Dyma, yn wir, yw natur a chymeriad pentref  Llanberis. Ni ystyriwyd felly y 
bydd y bwriad, fel mae wedi ei ddiwygio, yn cael effaith sylweddol annerbyniol ar fwynderau 
preswyl a chyffredinol deiliaid sy’n byw yn nalgylch safle’r cais.  

 
Adroddwyd bod y gwrthwynebiadau cynllunio perthnasol wedi derbyn ystyriaeth lawn yn yr 
asesiad ac nad oedd unrhyw fater yn gorbwyso’r ystyriaethau polisi a’r cyngor perthnasol a 
nodwyd. Nodwyd bod y bwriad fel y mae wedi ei ddiwygio yn dderbyniol ac yn cydymffurfio 
a’r polisïau a chanllawiau cynllunio lleol a chenedlaethol perthnasol fel y nodwyd yn yr 
adroddiad ac nad oedd unrhyw ystyriaeth cynllunio faterol yn gwrth-ddweud hyn. 

 
Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd 

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

 Ei fod yn derbyn adroddiad y swyddog 

 Ei fod yn derbyn bod ffenestri'r llofftydd yn goredrych, ond hyn fel pob ystafell 
llofft arall yn y stryd 

 Bod lefel y tir wedi ei ostwng yn unol â’r gofynion 

 Bod cynllun y datblygiad wedi ei addasu - y strwythur yn gymhleth a phob 
ymdrech wedi ei wneud i leihau'r effaith ar fwynderau trigolion cyfagos 
 

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

 Bod yr ymgeisydd yn derbyn yr amodau ac wedi cytuno gyda sylwadau'r 
swyddogion cynllunio 

 
ch) Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais. 
 
 
 PENDERFYNWYD: Yn unfrydol, caniatáu’r cais yn ddarostyngedig i amodau 

perthnasol yn ymwneud â:- 
  

1.5 mlynedd. 
2. Yn unol â’r cynlluniau diwygiedig. 
3. Llechi naturiol. 
4. Deunyddiau allanol. 
5. Tynnu hawliau datblygiadau a ganiateir. 
6. Cyfyngu ar amseroedd gweithio. 
7. Parcio a lle troi. 
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3. Cais Rhif C16/0292/35/LL – Tir gyferbyn a Gwesty George 1V, Stryd Fawr, Criccieth 
 

 Cais i newid amod 3 o ganiatâd cynllunio C13/0028/35/AM er mwyn ymestyn amser a 
roddwyd i gyflwyno’r materion a godwyd yn ôl. 

 
(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi mai cais llawn 

ydoedd  i ddiwygio amod 3 o ganiatâd cynllunio amlinellol C13/0028/35/AM er mwyn 
ymestyn yr amser a roddwyd i gyflwyno’r materion a gadwyd yn ôl. Mae’r datblygiad yn 
golygu codi 34 uned breswyl i’r henoed, un llety warden a 2 llety staff a chyfleusterau 
cymunedol. Byddai’r bwriad hefyd yn darparu 18 llecyn parcio ar gyfer defnydd yr unedau 
preswyl a 15 llecyn parcio i ddefnydd Gwesty’r George IV yr ochr arall i’r Stryd Fawr. Mae’r 
safle yn gorwedd o fewn y ffin datblygu a hefyd o fewn yr Ardal Gadwraeth. 

 
Amlygwyd nad oedd unrhyw newid i’r cynllun, nac i’r cynllun a ganiatawyd drwy apêl yn 
flaenorol. Amlygwyd bod egwyddor y bwriad wedi ei dderbyn ac eisoes wedi ei sefydlu gan 
Arolygydd mewn penderfyniad apêl, a thrwy’r caniatâd cynllunio amlinellol pellach er mwyn 
ymestyn amser. Gyda cheisiadau o’r fath, nodwyd fod gofyn ystyried  os yw amgylchiadau 
neu sefyllfa polisi cynllunio wedi newid ers caniatáu’r cais hwn yn wreiddiol. Dim ond os 
oedd tystiolaeth o newid sylweddol mewn sefyllfa y gellid cysidro’r bwriad yn wahanol yng 
nghyd destun y polisïau hyn. Nodwyd bod datblygiad o’r math yma yn parhau i gyd fynd a 
Strategaeth Partneriaeth Tai Gwynedd a  Strategaeth Comisiynu Pobl Hŷn. 

 
Nodwyd bod Datganiad Ieithyddol cyfredol wedi ei gyflwyno fel rhan o’r cais yn cynnwys 
gwybodaeth benodol ynglŷn â’r ardal, y boblogaeth leol ag effaith y datblygiad ar faterion 
perthnasol. Roedd yr  adroddiad yn cydnabod pwysigrwydd yr iaith Gymraeg a’r ystyriaeth y 
dylid ei rhoi i’r holl ystyriaethau perthnasol. 

 
Nodwyd bod yr holl faterion perthnasol gan gynnwys y gwrthwynebiadau wedi eu hystyried 
ac nad oedd y bwriad o ymestyn yr amser a roddwyd ar ganiatâd amlinellol 
C13/0028/35/AM er mwyn cyflwyno’r materion a gadwyd yn ôl,  yn groes i’r polisïau na’r 
canllawiau lleol a chenedlaethol a nodir o fewn yr asesiad. Nodwyd nad oedd unrhyw 
faterion cynllunio perthnasol eraill sy’n datgan i’r gwrthwyneb ac ystyriwyd bod y bwriad yn 
parhau i fod yn dderbyniol yn ddarostyngedig i amodau perthnasol ac fel y rhoddwyd ar y 
cais amlinellol a ganiatawyd yn flaenorol. 

 
Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd  
 

(b) Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd gwrthwynebydd y pwyntiau canlynol: 

 Y cais wedi ei gyflwyno yn wreiddiol yn 2009 am 38 o fflatiau.  

 Y datblygiad tu allan i ffin datblygu Criccieth ac nad oedd galw am  y bwriad 

 Cyngor Gwynedd wedi gwrthod yn wreiddiol ond y cynlluniau wedi eu caniatáu 
yn dilyn apêl 

 Nid oedd dim datblygiad i'r safle ers 7 mlynedd ac felly hyn yn profi nad oedd 
galw am ddatblygiad o’r fath 

 Caniatawyd estyniad amser eisoes yn 2013 - dim rhesymau digonol i ganiatáu 
estyniad amser pellach 

 Nid oedd bwriad i ddatblygu'r safle ond cadw'r tir a’i werthu am y pris uchaf 

 Cariad at arian sydd yma ac nid cariad at iaith 
 

(c) Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd asiant yr ymgeisydd y pwyntiau canlynol a’r 
rhesymau dilys dros ddiffyg datblygiad ar y safle: 

 Perchnogion gwahanol i’r gwreiddiol 

 Y perchennog wedi gorfod ymdrin â phroblemau  llysiau’r dial 
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 Cais gerbron am estyniad amser - y polisïau yn aros yr unfath 

 Tystiolaeth fanwl wedi ei gynnwys dros yr angen sydd hefyd wedi ei gydnabod 
yn yr adroddiad 

 Bod y perchennog yn cadw at ei air o roi cyfraniad o £134k at dai fforddiadwy yn 
yr ardal - hwn yn daliad swmpus 

 Y perchennog yn awyddus i symud ymlaen 
 

ch) Nododd yr Aelod lleol (a oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn) ei fod yn gwrthwynebu’r 
cais am estyniad amser. Nid oedd Gwynedd ar werth. 

 
(d) Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais 

 
(dd) Yn ystod y drafodaeth ddilynol, nodwyd y pwyntiau canlynol gan aelodau unigol: 

 Dim gwaith wedi ei wneud ar y safle felly a yw’r datblygiad yn ‘dal yn fyw’? 

 Angen tystiolaeth gyfredol o’r angen? A oes darpariaeth arall yng Nghricieth ar 
gyfer Pobl Hŷn? 

 Y datblygwr wedi cael amser digonol i weithredu 

 Awgrym i gyflwyno cais o’r newydd gyda thystiolaeth briodol o’r angen 

 Hen gais = hen hanes 

 Rhaid derbyn sylwadau Cyngor Tref Criccieth dros wrthod y cais 

 Sefyllfa wedi newid yn sylweddol mewn 7 mlynedd 

 Nid yw llysiau’r dial yn cymryd hyd at 3 blynedd i’w waredu 

 Pryder dros ardrawiad ar yr iaith Gymraeg - angen asesiad iaith ddiweddar 
 

 Sylwadau'r Uned Strategol Tai yn ddilys ac felly angen ystyried rhesymau 
cynllunio dros wrthod 
 

 Y cais yn un amlinellol 

 Nid oes unrhyw addasiadau i’r cynllun ac felly anodd fuasai gwrthwynebu estyniad 
amser 

 
e) Mewn ymateb i’r sylwadau nododd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio nad oedd yr 

amgylchiadau wedi newid ac nad oedd y polisïau wedi newid. Pwysleisiwyd bod yr 
adroddiad yn amlygu sefyllfa gyfredol gyda gwybodaeth fanwl yn egluro bod angen y math 
yma o ddatblygiad yng Nghriccieth. Amlygwyd bod yr asiant wedi cyflwyno rhesymau dilys 
dros yr oedi. Erfyniwyd ar yr aelodau i edrych ar y dystiolaeth gerbron a bod yr argymhelliad 
sydd yn cael ei nodi yn yr adroddiad yn un cadarn. Ar y sail yma, amlygwyd fod risgiau 
sylweddol i’r Cyngor pe bai’r cais yn cael ei wrthod, gan gynnwys y risg o gostau pe bai 
apêl. O ganlyniad, pe bai’r Pwyllgor yn gwrthod y cais yna ni fyddai opsiwn ond cyfeirio’r 
cais i gyfnod cnoi cil. 

 
f) Yn unol â’r Rheolau Gweithdrefn, cofnodwyd y bleidlais ganlynol i ganiatáu y cais: 

  
O blaid y cynnig i ganiatáu y cais, (5) Y Cynghorwyr: Gwen Griffith, Anne Lloyd Jones, 
June E Marshall, Michael Sol Owen a John Wyn Williams 

 
Yn erbyn y cynnig i ganiatáu y cais, (6) Y Cynghorwyr: Simon Glyn, Eric Merfyn Jones, 
W Tudor Owen, John Pughe Roberts, Gruffydd Williams ac Owain Williams 

 
Atal, (0)  
 

ff) Nododd Aelod ei fod yn cynnig gwrthod ar sail diffyg tystiolaeth gyfredol o’r angen am y 
math yma o ddatblygiad, ynghyd a’r angen i ystyried ardrawiad iaith newydd. 
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g) Mewn ymateb, nododd y Cyfreithiwr bod tystiolaeth gyfredol o’r angen wedi ei gyflwyno yn 

yr adroddiad  ac wedi ei asesu gan Gwasanaeth Tai y Cyngor.  Amlygwyd  bod y ffeithiau 
hynny yn gywir. 

 
ng) Tynnwyd y cynnig yn ei ôl. 

h) Cynigiwyd ac eiliwyd i wrthod y cais ar sail bod angen cyflwyno mwy o wybodaeth yn 
ymwneud gyda’r materion ieithyddol. 

 
i) Cynigiwyd ac eiliwyd gwelliant i’r cynnig i ohirio'r penderfyniad ar sail bod angen mwy o 

wybodaeth am faterion ieithyddol 
 

PENDERFYNWYD gohirio'r penderfyniad ar sail bod angen mwy o wybodaeth am 
faterion ieithyddol. 

 
4. C16/0310/46/LL – Penclawdd, Llwyngwnnadl, Pwllheli 

 
Estyniad i safle carafanau teithiol yn cynnwys ymestyn tir a chynyddu nifer i 8 i 22 uned 
deithiol ynghyd a chodi bloc cyfleusterau newydd. 

 
a) Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi mai cais ydoedd  

ar gyfer ymgymryd â gwelliannau i safle carafanau teithiol presennol ynghyd ac ymestyn y 
safle i’r caeau tua’r gorllewin a’r gogledd orllewin o’r safle presennol. Roedd y gwelliannau 
yn cynnwys: 

• Cynyddu nifer o unedau teithiol o 8 i 22 
• Ail leoli man chwarae a chreu man chwarae newydd 
• Dymchwel bloc toiledau presennol a chodi adeilad newydd i gynnwys 

toiledau a chawodydd 
• Creu ardal gwastraff / ailgylchu a sychu  
• Gwaith tirlunio. 

  
Nodwyd bod y safle wedi ei leoli yng nghefn gwlad ac o fewn Ardal Gwarchod y Dirwedd 
a’r Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol.  Saif y safle  tu ôl i eiddo Penclawdd a 
Sŵn y Wylan sydd wedi eu lleoli ger ffordd sirol dosbarth 2 y B4417 rhwng Tudweiliog a 
Penygroeslon.  Mae mynedfa i’r safle gan drac cerbydol sengl.  
 
Amlygwyd bod rhai agweddau o’r bwriad yn dderbyniol fel ffordd i uwchraddio’r safle, ond 
nid oedd y Cyngor yn fodlon fod y bwriad yn ei gyfanrwydd,  yn arbennig y cynnydd 
sylweddol o fynedfa is-safonol, yn dderbyniol.  Nodwyd nad oedd y tir naill ochr i’r fynedfa 
ym mherchnogaeth yr ymgeisydd ac felly nad yw’n bosibl rhoddi amodau i wneud 
gwelliannau i’r fynedfa hynny (gwelir o hanes y safle mae methiant fu ymgais o’r fath ar y 
cais blaenorol C12/0438/46/LL).  Ystyriwyd felly nad oedd dewis ond argymell gwrthod y 
cais ar sail diogelwch ffyrdd yn sgil y defnydd cynyddol o fynedfa is-safonol ac nad oedd 
modd ei wneud yn ddigonol i gwrdd â gofynion priffyrdd a pholisi CH33 o GDUG. 

 
Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd 
 

b) Nododd yr Aelod lleol (a oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn) y sylwadau canlynol: 

 Ei fod yn cytuno gyda chynnwys yr adroddiad 

 Bod y cais yn cydymffurfio a holl agweddau cynllunio gyda bwriad o wella safonau 
a chreu cyfleusterau -  y maen tramgwydd yw’r fynedfa 

 A oedd modd gosod amodau caeth i reoli defnydd o’r fynedfa - cynnig bod 
cyfrifoldeb ar y perchennog i fod yn bresennol wrth i garafanau fynd a dod 

 Drych wedi ei osod ar y clawdd i wella gwelededd 

 Annog trafodaethau gyda phriffyrdd a gorfodaeth cynllunio 
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 Derbyn nad yw'r fynedfa yn ddelfrydol, ond os mae derbyn 8 yn dderbyniol a 
fuasai modd rheoli'r sefyllfa i geisio mwy. 

 Awgrym bod modd rheoli cyfeiriad ‘mewn ac allan’ i’r safle 

 Y fenter yn fywoliaeth i deulu ifanc 
 

c) Mewn ymateb i’r sylw, amlygodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu bod pryderon lleol wedi 
nodi damweiniau ar y ffordd gul. Nodwyd hefyd mai amhosib fyddai rheoli amod ‘cyfeiriad’ 
a ‘phresenoldeb’ a bod pryderon priffyrdd yn rhai dilys. 
 

ch) Mewn ymateb i’r sylw ynglŷn â'r fynedfa, nododd Uwch Beiriannydd Rheolaeth Datblygu 
bod angen troad derbyniol ar gyfer y safle. Y bwriad yw treblu'r niferoedd o garafanau 
teithio fydd yn golygu mwy o symudiadau gan greu mwy o broblemau. 

 
d) Cynigiwyd ac eiliwyd i wrthod y cais 

 
dd) Yn ystod y drafodaeth ddilynol, nodwyd y pwyntiau canlynol gan aelodau unigol: 

 Bod y fynedfa yn is-safonol  

 Rhaid ystyried diogelwch ffyrdd – rhaid ymddwyn yn gyfrifol 
 

 A yw caniatáu 8 carafán yn teilyngu gwneud gwelliannau sylweddol 

 Awgrymwyd lleihau'r nifer i 15 carafán 

 Awgrym cynnal trafodaeth bellach gyda’r ymgeisydd 
 

e) Mewn ymateb i’r sylwadau uchod, nododd y Cyfreithiwr bod rhaid ystyried y cais gerbron 
ac mai'r ateb gorau fyddai i’r ymgeisydd ddod i ddealltwriaeth gyda’r perchennog tir. 
Awgrymwyd cynghori trafodaethau 
 

f) Cynnigwiyd ac eiliwyd gwelliant i’r cynnig a threfnu ymweliad safle 
 

PENDERFYNWYD trefnu ymweliad safle 
 

 
5. C16/0337/17/LL – Ysgol Gynradd Bron y Foel 

 
Cais ar gyfer newid defnydd, estynnu a gwneud newidiadau allanol sydd yn cynnwys 
gosod paneli solar o’r cyn ysgol gynradd i greu Canolfan Gymunedol, Hostel/Bunkhouse 
16 gwely, caffi, siop, ardal newid allanol, ystafelloedd cyfarfod/uned deori busnes ac 
ystafell driniaeth. 
 

a) Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Cynllunio ar gefndir y cais gan nodi mai cais llawn 
ydoedd ar gyfer newid defnydd yn ymwneud â chynnal newidiadau ac ail ddefnyddio 
adeilad cyn Ysgol Gynradd Bron y Foel ar gyfer defnydd amrywiol. Nodwyd bod yr adeilad 
wedi ei leoli yng nghanol pentref gwledig Y Fron. Nid yw’r adeilad yn un rhestredig, ac 
mae’r prif newidiadau (ar wahân i’r estyniadau) tu mewn i’r adeilad. Bydd y datblygiad yn 
cynnig defnydd o gyn ysgol ag adeilad cymunedol rhannol wag ac mae’r defnydd yn gyfle 
i sicrhau defnydd hirdymor o’r adeilad. Ystyriwyd felly fod y bwriad yn cydymffurfio gyda 
gofynion perthnasol y polisïau. 
 
Mae’r safle yn cynnwys adeilad sylweddol a nodweddiadol, ond ystyriwyd fod y bwriad a’r 
gwaith arfaethedig, gan gynnwys codi estyniadau a’r gorffeniadau allanol, yn addas, ac 
nad ydyw yn debygol o achosi effaith andwyol ar y dirwedd sydd wedi ei gwarchod yn 
ogystal â mwynderau gweledol cyffredinol y pentref. Ystyriwyd hefyd bod y bwriad yn 
cydymffurfio gyda gofynion polisïau perthnasol. 
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Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd ac amlygwyd bod y Cyngor 
Cymuned bellach wedi cefnogi’r bwriad. 
 

b) Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd gwrthwynebydd y pwyntiau canlynol: 

 Derbyn bod y fenter yn ddefnydd da o gyn ysgol, ond yn pryderu am 
gynaliadwyedd y fenter 

 Angen ystyried menter fyddai yn creu swyddi i bobl leol e.e, meithrinfa 

 Pryder na fydd gofalwr na rheolwr ar gyfer yr adeilad / ar y safle 

 Effaith ar fwynderau preswylwyr cyfagos 

 Angen ystyried y safle ar gyfer tai lleol ar gyfer pobl leol 
 

c) Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd yr ymgeisydd y pwyntiau canlynol: 

 Cymuned y Fron sydd yn arwain ar y prosiect 

 Cyfle yma i droi dirywiad yn adfywiad 

 Y fenter yn darparu swyddi a phrofiad gwaith i bobl leol 

 Prosiect yn cynnwys mewnbwn lleol – 5 holiadaur a 5 cyfarfod cyhoeddus wedi ei 
cynnal 

 Ystyriaeth wedi ei roi i’r pryderon sydd wedi eu hamlygu 

 Ni fydd effaith ar yr iaith  

 Hybu bywyd cymunedol 
 

ch) Nododd yr Aelod lleol (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn) y sylwadau 
canlynol: 

 Bod y fenter yn atgyfodi’r gymuned ac yn rhoi gobaith i’r gymuned ar ôl i’r ysgol 
gynradd gael ei chau 

 Yn weithred bositif ac yn fanteisiol i’r gymuned 

 Amser digonol wedi ei ganiatáu i ymateb i’r hyn sydd ei angen 

 Derbyn bod pryderon i unrhyw newid, ond cymell y rhaid sydd yn gwrthwynebu i 
fod yn rhan o’r trafodaethau 

 Diolchwyd i swyddogion Cyngor Gwynedd am eu cefnogaeth  
 

d) Cynigiwyd ac eiliwyd i ganiatáu y cais yn unol ar argymhelliad 
 

dd) Yn ystod y drafodaeth ddilynol, nodwyd y pwyntiau canlynol gan aelodau unigol: 

 Derbyn bod y fenter yn syniad da 

 Angen ysgogi trafodaethau er mwyn ymateb i’r angen 

 Annog cydweithio 

 Croesawu canolfan gymunedol 

 Mentrau tebyg wedi llwyddo yn ardaloedd Deiniolen a Gerlan 

 Colli ysgol o fewn y  gymuned yn drist ond croesawu menter newydd 
 

PENDERFYNWYD: Yn unfrydol, caniatáu’r cais yn ddarostyngedig i amodau 
perthnasol yn ymwneud â:- 

 
1. Amser 
2. Cydymffurfio gyda chynlluniau 
3. Deunyddiau 
4. Paneli solar proffil isel 
5. Oriau agor y caffi 
6. Amodau Dwr Cymru 
7. Gwarchod Llwybr Cyhoeddus 
8. Dilyn argymhellion yr arolwg ystlumod 
9. Nodyn Cyfoeth Naturiol Cymru 
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6. C16/0371/14/LL – Fferm Hendy, Ffordd Pant, Caernarfon 
 

Codi sied amaethyddol ar gyfer gwartheg godro ynghyd a bae silwair 
 

a) Ymhelaethodd y Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar y cais gan nodi mai cais llawn 
ydoedd ar gyfer codi sied amaethyddol ar ddaliad amaethyddol fferm yr Hendy i’r de o 
Gaernarfon. Bwriedir codi sied 61m o hyd, 20m o led gydag uchder o 6.7m i’r crib ar lecyn 
o dir sy’n gyfochrog i adeiladwaith presennol y daliad a bydd y bwriad yn golygu ail-leoli 
oddeutu 60m o glawdd presennol gan greu clawdd newydd o amgylch y sied arfaethedig. 
Yn fewnol, bydd y sied yn cynnwys llaethdy newydd, parlwr godro, storfa lefrith, cyfarpar 
offer a chyfleusterau trin gwartheg. Byddai caniatáu’r cais yn galluogi’r ymgeisydd i 
gynyddu’r fuches bresennol (sydd yn cynnwys 360 o wartheg godro) ynghyd a lleihau’r 
amser wrth odro’r fuches o 4 awr i 2 awr y diwrnod. 

 
Nodwyd bod yr egwyddor o godi adeiladau amaethyddol wedi ei selio ym Mholisi D9 o 
GDUG sy’n datgan y caniateir cynigion o’r fath os ydynt yn rhesymol angenrheidiol at 
ddibenion amaethyddiaeth. Mae safle’r sied amaethyddol  wedi ei leoli yng nghefn gwlad 
ond gyferbyn ac adeiladwaith niferus presennol y daliad amaethyddol. Bydd unrhyw olygfa 
ohono’n ysbeidiol a chyfyngedig ac o bellter. Bydd effaith gweledol y sied hefyd yn cael ei 
leihau gan fod yr adeiladwaith presennol sydd o’i amgylch yn gefnlen iddo ynghyd a chodi 
clawdd newydd er mwyn digolledu’r clawdd presennol. 

 
Wedi ystyried yr holl faterion perthnasol gan gynnwys polisïau a chyngor cynllunio lleol a 
chenedlaethol perthnasol ystyriwyd bod y bwriad yn dderbyniol ar sail egwyddor, graddfa, 
lleoliad, dyluniad, ffurf, deunyddiau ynghyd a mwynderau preswyl a gweledol. 

 
b) Amlygodd y Cadeirydd nad oedd gan yr Aelodau Lleol wrthwynebiad i’r cynllun 

 
c) Cynigiwyd ac eiliwyd i ganiatáu y cais 

 
ch) Yn ystod y drafodaeth ddilynol, nodwyd y pwyntiau canlynol gan aelodau unigol: 

 Bod y fferm yn o’r mwyaf yn y cylch 

 Yn cyflogi llawer 

 Cyflwr tir da 

 Yn defnyddio offer modern a newydd 
 

PENDERFYNWYD: Yn unfrydol, caniatáu’r cais yn ddarostyngedig i amodau 
perthnasol yn ymwneud â:- 
 

1. 5 mlynedd. 
2. Yn unol â’r cynlluniau. 
3. Diogelu llwybr cyhoeddus rhif 16. 
4. Manylion tirweddu/clawdd a’r cyfnod gweithredu.  
5. Gohebu’r Awdurdod Cynllunio Lleol pryd y cwblhawyd y datblygiad. 
6. Defnyddio’r adeilad ar gyfer pwrpas amaethyddol yn unig. 
7. Deunyddiau allanol a lliw i’w cytuno gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol.  
8. Dim tynnu’r clawdd yn ystod y tymor nythu 

 
7. C16/0375/42/LL – Nefyn Allotments, Stryd Fawr, Nefyn 

 
Cais diwygiedig – Adeiladu 4 byngalo dwy ystafell wely a chreu man chwarae 
 

a) Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Cynllunio ar y cais gan nodi mai cais llawn ydoedd ar 
gyfer datblygiad trigiannol o 4 o dai unllawr a chreu man chwarae. Nodwyd bod y safle 
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wedi ei leoli tu mewn i ffin ddatblygu Nefyn ac wedi ei glustnodi fel llecyn chwarae i’w 
warchod yn CDUG, gyda’r safle yn y gorffennol wedi bod yn cael ei ddefnyddio fel 
rhandiroedd. Mae’r tir cyffiniol i’r gorllewin, sydd hefyd ym mherchnogaeth yr ymgeisydd, 
eisoes wedi derbyn caniatâd cynllunio i adeiladu 10 o dai annedd deulawr.  Fel rhan o’r 
caniatâd hynny roedd bwriad i gadw safle’r cais presennol fel 16 o randiroedd. 

 
Amlygwyd bod rhai agweddau o’r cais yn dderbyniol ond ni ystyriwyd fod y wybodaeth a 
gyflwynwyd fel rhan o’r cais yn profi sut y byddai’r bwriad yn cyd-fynd gyda gofynion Polisi 
CH42 CDUG.  Ar sail y wybodaeth a gyflwynwyd nid oedd y swyddogion wedi ei 
argyhoeddi nad oedd galw yn Nefyn am randiroedd a / neu dir mwynderol at ddefnydd 
cyffelyb. Ystyriwyd felly nad oedd y wybodaeth na’r tystiolaeth a gyflwynwyd gan yr 
ymgeisydd/asiant yn ddigonol, ddiamheuaeth na thrwyadl, i gyfiawnhau colli'r llecyn 
agored yma o werth adloniadol er mwyn adeiladu tai ac felly bod y bwriad yn groes i Bolisi 
CH42 CDUG. 
 
Yn ychwanegol nodwyd nad oedd y bwriad, yn ei ffurf bresennol yn cydymffurfio gyda 
maen prawf 1 o Bolisi CH4 CDUG gan nad oedd cyfran o dai fforddiadwy yn cael ei 
gynnig fel rhan o’r bwriad ac na chyflwynwyd tystiolaeth i ddangos pam na fyddai’n briodol 
darparu tai fforddiadwy ar y safle.   
 
Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwnaegol a dderbyniwyd: 
 

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

 Y tir wedi ei adael a heb ei ddefnyddio ers 2009 

 Y rhandiroedd wedi eu hail leoli i Y Ddol 

 Wedi ysgrifennu llythyr i holi ynglŷn â defnydd y tir, ond heb dderbyn ymateb 

 Wedi bod yn gweld y rhandiroedd yn Y Ddol a bod 8 allan o’r 21 heb eu defnyddio. 
Y rhandiroedd yn edrych yn flêr gyda gôr dyfiant a diffyg cyfrifoldeb 

 Ni fyddai offer yn cael ei ddarparu ar y llecyn gwyrdd 

 Parod i ystyried cytundeb 106 

 Diddordeb lleol yn y datblygiad 
 

c) Cynigiwyd ac eiliwyd i wrthod y cais 
 
PENDERFYNWYD gwrthod y cais am y rhesymau canlynol 
 
1. Nid yw’r Awdurdod Cynllunio Lleol wedi ei argyhoeddi o’r wybodaeth a’r dystiolaeth a 

gyflwynwyd yn rhan o’r cais nad oes galw yn Nefyn am randiroedd a / neu dir 
mwynderol at ddefnydd cyffelyb  ac ystyrir felly nad yw’r bwriad yn cydymffurfio gyda 
gofynion Polisi CH42 CDUG sydd yn gofyn am ddiogelu llecynnau agored o werth 
adloniadol. 

 
2. Nid yw’r bwriad yn cynnig canran o dai fforddiadwy ac ni chyflwynwyd tystiolaeth i 

ddangos pam na fyddai’n briodol darparu tai fforddiadwy ar y safle ac felly ystyrir fod y 
bwriad yn groes i Bolisi CH4 CDUG a’r CCA: Tai Fforddiadwy. 

 
8. C16/0399/17/LL – Cae Ymryson, Carmel, Caernarfon 

 
Cai ar gyfer codi modurdy 
 

a) Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi mai cais 
llawn ydoedd i godi modurdy dwbl arfaethedig o fewn cwrtil presennol eiddo preswyl ar 
gyrion pentref Carmel. Mae’r bwriad yn golygu codi modurdy gydag arwynebedd llawr 
mewnol 28.3m a byddai’n 4m o uchder. Yn allanol bydd y waliau i’w gorffen gyda chwipiad 
i weddu gyda’r eiddo cyfagos ac yn cynnwys to crib gyda llechen naturiol. 
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Nodwyd bod yr  egwyddor o godi modurdy dwbl o fewn cwrtil preswyl ac ar gyfer defnydd 
domestig yn dderbyniol. Oherwydd lleoliad y modurdy, bydd yn ymwthio ymhellach na wal 
blaen yr eiddo preswyl ar y safle, ac felly roedd angen caniatâd cynllunio ffurfiol. Ni 
ystyriwyd  fod goblygiadau o ran mwynderau gweledol i’r ardal gyfagos. 

 
Ystyriwyd yr holl faterion cynllunio perthnasol, ac amlygwyd bod y bwriad yma i godi 
modurdy dwbl o fewn cwrtil preswyl ar gyfer defnydd domestig yn dderbyniol ac yn 
cydymffurfio gyda gofynion y polisïau perthnasol fel y nodwyd yn yr adroddiad. 
 
Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd: 
 

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

c) Cynigiwyd ac eiliwyd i ganiatáu y cais 
 
PENDERFYNWYD: Yn unfrydol, caniatáu’r cais yn ddarostyngedig i amodau 
perthnasol yn ymwneud â:- 
 
1. Amser 
2. Cydymffurfio gyda chynlluniau 
3. Deunyddiau 
4. Dim defnydd busnes 
5. Nodyn Dwr Cymru 
 
 

9. C15/0808/20/LL – Menai Marina, Hen Gei Llechi, Y Felinheli 
 

Cais ôl weithredol i gadw pontŵn o fewn y cei 
 

a) Nododd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu bod y Pwyllgor Cynllunio, mewn cyfarfod ar y 9fed 
o Dachwedd 2015 wedi gwneud cais i swyddogion ymgynghori gyda’r Uned Rheolaeth 
Adeiladuar gynnwys yr adroddiad strwythurol diweddaraf ac mae cofnod o’r Pwyllgor 
hwnnw yn nodi hynny. Erbyn hyn deallir y gall cais rheolaeth adeiladu gael ei gyflwyno i’r 
Uned Rheolaeth Adeiladu yn y dyfodol ac felly y byddai’n amhriodol i’r Uned Rheolaeth 
Adeiladu roi barn ar yr adroddiad yma. Gofynnwyd felly i gael yr hawl i ohirio'r 
penderfyniad a gofyn am hawl i ymgynghori gyda pheiriannydd strwythurol o fewn y 
Cyngor (yn lle’r Uned Rheolaeth Adeiladu) er mwyn cael barn os yw’r adroddiad 
strwythurol diweddaraf yn ddigonol a derbyniol. 
 

b) Cynigiwyd ac eiliwyd i ohirio y cais 
 
PENDERFYNWYD gohirio y cais er mwyn cael barn peiriannydd strwythurol er 
mwyn cadarnhau os yw’r adroddiad diweddaraf a dderbyniwyd ar y 15.4.16 yn 
ddigonol a derbyniol. 
 

 
10. C15/0807/20/CR – Menai Marina, Hen Gei Llechi, Y Felinheli 

 
Cais ôl weithredol i gadw pontŵn o fewn y cei 
 

a) Nododd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu bod y Pwyllgor Cynllunio, mewn cyfarfod ar y 9fed 
o Dachwedd 2015 wedi gwneud cais i swyddogion ymgynghori gyda’r Uned Rheolaeth 
Adeiladuar gynnwys yr adroddiad strwythurol diweddaraf ac mae cofnod o’r Pwyllgor 
hwnnw yn nodi hynny. Erbyn hyn deallir y gall cais rheolaeth adeiladu gael ei gyflwyno i’r 
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Uned Rheolaeth Adeiladu yn y dyfodol ac felly y byddai’n amhriodol i’r Uned Rheolaeth 
Adeiladu roi barn ar yr adroddiad yma. Gofynnwyd felly i gael yr hawl i ohirio'r 
penderfyniad a gofyn am hawl i ymgynghori gyda pheiriannydd strwythurol o fewn y 
Cyngor (yn lle’r Uned Rheolaeth Adeiladu) er mwyn cael barn os yw’r adroddiad 
strwythurol diweddaraf yn ddigonol a derbyniol. 
 

b) Cynigiwyd ac eiliwyd i ohirio y cais 
 
PENDERFYNWYD gohirio y cais er mwyn cael barn peiriannydd strwythurol  er 
mwyn cadarnhau os yw’r adroddiad diweddaraf a dderbyniwyd ar y 15.4.16 yn 
ddigonol a derbyniol. 

 
 

11. C15/1358/42/LL – Fferm Porthdinllaen, Morfa Nefyn 
 

Gwelliannau i safle carafanau teithiol sy’n cynnwys cynyddu nifer o unedau o 36 i 60, creu 
61 llawr caled, ail leoli man chwarae a chreu man chwarae newydd, cysylltiadau 
gwasanaethau, dymchwel bloc cyfleusterau a chodi adeilad cyfleusterau newydd i 
gynnwys siop, creu ffordd fewnol a safle parcio, lleoli carafán rheolwr a gwaith tirlunio 
 

a) Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi fod y 
penderfyniad wedi ei ohirio gan y Pwyllgor Cynllunio  a gynhaliwyd ar y 25 Ebrill 2016 er 
mwyn i swyddogion gynnal trafodaethau gyda’r ymgeisydd o ran gwella dyluniad yr 
adeilad cyfleusterau arfaethedig. Derbyniwyd cynllun edrychiad diwygiedig ar y 17 Mai 
2016 yn gostwng uchder yr adeilad a newid patrwm y to i fath to brig yn hytrach na tho 
‘hip’. Nodwyd mai'r cynllun diwygiedig oedd gerbron y Pwyllgor. 
 
Atgoffwyd yr aelodau mai cais ydoedd ar gyfer ymgymryd â gwelliannau i safle carafanau 
teithiol presennol ar Fferm Porthdinllaen, Morfa Nefyn. Roedd y gwelliannau yn cynnwys: 

• Cynyddu nifer o unedau teithiol o 36 i 60 
• Lleoli 1 carafán deithiol i’r rheolwr 
• Creu 61 llawr caled 
• Ail leoli man chwarae a chreu man chwarae newydd 
• Gosod cysylltiadau i wasanaethau a thanc trin preifat 
• Dymchwel bloc toiledau presennol a chodi adeilad newydd i gynnwys 

toiledau, cawodydd, siop a derbynfa, swyddfa, lle golchi dillad a chegin 
agored 

• Creu trac annibynnol i’r cae carafanau, ffordd fewnol a safle parcio gorlif 
• Gwaith tirlunio. 

 Nodwyd er bod y bwriad yn sylweddol, roedd y datblygiad yn welliant. 
 

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

 Bod yn derbyn yr argymhelliad 

 Balch bod cyfamod wedi ei gyrraedd a bod dyluniad wedi ei gytuno 

 Yr ymgeisydd wedi gostwng uchder y to 

 Adeilad yn un deniadol, a thrawiadol gydag agweddau traddodiadol 

 Buddsoddiad enfawr i’r ardal 
 

c) Cynigiwyd ac eiliwyd i ganiatáu y cais 
 
PENDERFYNWYD: Yn unfrydol, ddirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio ac 
Amgylchedd i ganiatáu’r cais gyda’r amodau cynllunio isod yn ddarostyngedig i 
dderbyn sylwadau ffafriol gan Cyfoeth Naturiol Cymru parthed y dull draenio. 
 
1. 5 mlynedd 

Tud. 20



PWYLLGOR CYNLLUNIO 13/06/16 

 

 
2. Unol a’r cynlluniau diwygiedig  
3. Cyfyngu niferoedd i 60 uned deithiol ac 1 uned deithiol ar gyfer rheolwr 
4. Gosod yr holl garafanau ar eu lleiniau fel  dangosir ar y cynlluniau a 

gymeradwywyd yn unig. 
5. Tymor gosod carafanau ar y safle rhwng 1 Mawrth a 31 Hydref yn unig 
6. Gwyliau yn unig 
7. Cadw cofrestr 
8. Cytuno ar orffeniad y lloriau caled  
9. Cytuno llechi a gorffeniad allanol yr adeilad 
10. Tirlunio yn y tymor plannu nesaf ac ail blannu os ydynt yn difrodi neu farw. 
11. Unrhyw amod perthnasol gan CNC  
12. Dim storio carafanau o fewn y cae carafanau 
 

Nodyn: Mesurau i hybu’r iaith Gymraeg  
Nodyn: Uwchraddio trwydded carafanau 
 

 
 

Dechreuodd y cyfarfod am 1.00pm a daeth i ben am 4.15pm. 
 
 
 

 

                                                              CADEIRYDD 
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Cais Rhif: C15/0828/11/LL 

Dyddiad Cofrestru: 19/08/2015 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Bangor 

Ward: Deiniol 
 

Bwriad: NEWID DEFNYDD ADEILAD PRESENNOL I GREU CAFFI A BWYTY A CHREU 29 

UNEDAU BYW HUNAN GYNHALIOL MYFYRWYR, YNGHYD A DYMCHWEL RHAN 

O'R ADEILADAU CEFN A CHODI ADEILAD NEWYDD I GREU 116 UNEDAU BYW 

HUNAN GYNHALIOL MYFYRWYR GYDA CHYFLEUSTERAU CYSYLLTIOL  

Lleoliad: OLD POST OFFICE, 60, DEINIOL ROAD, BANGOR, GWYNEDD, LL57 1AA 
 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATÁU GYDA AMODAU 
 

1.  Disgrifiad: 
 

1.1 Mae’r cais hwn yn gais llawn i newid defnydd ac addasu adeilad presennol i greu 

caffi a bwyty a chreu 29 uned hunan cynhaliol ar gyfer myfyrwyr o fewn yr adeilad 

presennol, ynghyd a dymchwel rhan o’r adeiladau cefn presennol a chodi adeilad 

newydd i greu 87 o unedau hunan gynhaliol newydd, sef cyfanswm o 116 o unedau 

byw hunan gynhaliol ar gyfer myfyrwyr gyda chyfleusterau cysylltiol. 
 

1.2 Mae’r adeilad presennol yn sefyll yn wag ar ôl i’r defnydd olaf fel clwb nos ddod i 

ben oddeutu blwyddyn yn ôl  ac mae’r adeilad yn cael ei adnabod yn well fel y cyn 

swyddfa bost. O’i gwmpas ceir adeiladau sylweddol mewn maint sy’n cynnwys 

adeilad BT gerllaw a’r swyddfa heddlu dros y ffordd sydd yn adeiladau eithaf di-nod.   

Bwriedir addasu’r adeilad gwreiddiol ac adeiladu estyniad bychan. Byddai caffi a 

bwyty ar y llawr daear gyda 3 uned byw hunan cynhaliol ar y llawr hwnnw hefyd, yn 

ogystal â chreu ramp anabl newydd i’r cefn.  Bydd 13 uned byw hunan cynhaliol ar y 

llawr cyntaf a’r ail lawr. Bwriedir gwneud gwaith addasu mewnol er mwyn ail-

strwythuro drwy dynnu hen bartisiwns a gosod partiswns newydd, ond ni fydd 

unrhyw addasiadau allanol i flaen yr adeilad. Byddai gan yr estyniad bychan do fflat 

gyda gorffeniad rendr a ffenestri newydd alwminiwm. 
 

1.3 Ar gefn yr adeilad gwreiddiol mae sawl adeilad wedi eu codi dros y blynyddoedd a 

bwriedir eu dymchwel er mwyn codi adeilad newydd pum llawr.  Byddai’r adeilad 

newydd yn un arwahan i’r prif adeilad ond yn gysylltiedig drwy linc gwydr ar yr 

ochr, a llecyn agored rhwng yr adeilad gwreiddiol a’r adeilad hwn. Byddai 25 uned 

hunan cynhaliol ar y llawr daear, 29 wedi eu dosbarthu dros y llawr cyntaf ac ail, 27 

ar y trydydd llawr a 6 ar y 4ydd llawr sydd, gyda’r 29 uned o fewn yr adeilad 

presennol, yn gyfanswm o 116 uned.  Byddai pob uned hunan cynhaliol yn cynnwys 

ystafell wely, baddon, cegin ac ystafell fyw. Byddai’r adeilad newydd yn un to fflat 

gyda chymysgedd o orffeniad bric, rendr a chladin sinc. 
 

1.4 Mae’r datblygiad yn cynnwys ardal biniau ac ailgylchu wrth ochr yr adeilad a fydd yn 

guddiedig tu ôl i wal ble mae mynediad cerbydol i’r ardal hon. Bwriedir creu 2 ardal 

storio beics (40 mewn cyfanswm) ac nid oes unrhyw ddarpariaeth parcio yn ffurfio 

rhan o’r bwriad. 
 

1.5 Saif y safle o fewn canol Dinas Bangor yn gyfochrog a Ffordd Deiniol a Ffordd 

Gwynedd. Mae’r adeilad yn adeilad rhestredig gradd II ac wedi ei leoli o fewn Ardal 

Cadwraeth Bangor.   
 

1.6 Mae cais adeilad rhestredig hefyd wedi ei gyflwyno gyda’r cais llawn yma o dan 

gyfeirnod C15/0844/11/CR. 
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1.7 Mae’r datganiadau/arolygon isod wedi eu cyflwyno fel rhan o’r cais. 
 

 Datganiad Ieithyddol a Chymdeithasol 

 Datganiad Dylunio a Mynediad 

 Arolwg ystlumod 

 Datganiad Cynllunio 

 Asesiad Canlyniadau Llifogydd 

 Asesiad Dwr Wyneb a Draenio Dŵr Budr. 
 

2.  Polisïau Perthnasol: 
 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 
 

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 
 

POLISI A1 - ASESIADAU AMGYLCHEDDOL NEU ASESIADAU EFFEITHIAU 

ARALL 

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

unrhyw effeithiau amgylcheddol neu eraill sylweddol tebygol ar ffurf asesiad 

amgylcheddol neu asesiadau o effeithiau eraill.   
 

POLISI A2 - GWARCHOD GWEAD CYMDEITHASOL, IEITHYDDOL A 

DIWYLLIANNOL CYMUNEDAU 

Diogelu cydlyniad cymdeithasol, ieithyddol neu ddiwylliannol cymunedau rhag 

niwed arwyddocaol oherwydd maint, graddfa, neu leoliad cynigion. 
 

POLISI 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 B2 - GWNEUD NEWIDIADAU I ADEILADAU RHESTREDIG NEU 

ADEILADAU YN EU CWRTILAU 

Sicrhau nad yw cynigion yn achosi niwed arwyddocaol i gymeriad pensaernïol neu 

hanesyddol arbennig Adeiladau Rhestredig. 
 

POLISI B3 - DATBLYGIADAU SY’N EFFEITHIO AR OSODIAD ADEILAD 

 RHESTREDIG 

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

bod yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sydd yn anelu i warchod cymeriad 

arbennig yr Adeilad Rhestredig a’r amgylchedd lleol. 
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POLISI B4 - DATBLYGIADAU O FEWN NEU SY’N EFFEITHIO AR OSODIAD 

ARDALOEDD CADWRAETH  

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

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

yr ardal gadwraeth a’i gosodiad. 

 

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

RHYNGWLADOL A CHENEDLAETHOL 

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

rywogaethau a warchodir a’u cynefinoedd oni bai y gellid cydymffurfio â chyfres o 

feini prawf sy’n anelu i ddiogelu nodweddion cydnabyddedig y safle. 

 

POLISI B22 - DYLUNIAD ADEILADAU 

Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy sicrhau fod cynigion yn cydymffurfio â 

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

y dirwedd a’r amgylchedd lleol. 

 

POLISI B23 - MWYNDERAU 

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

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

cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol.  

 

POLISI B24 - GWNEUD NEWIDIADAU AC YMESTYN ADEILAD O FEWN 

FFINIAU DATBLYGU, PENTREFI GWLEDIG A CHEFN GWLAD  

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

chyfres o feini prawf sy’n anelu i ddiogelu cymeriad a gwerth mwynderol yr ardal 

leol. 

 

POLISI B25 - DEUNYDDIAU ADEILADU 

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

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

 

POLISI 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 B33 - DATBLYGIADAU SY’N CREU LLYGREDD NEU BOENDOD 

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

rhag lefelau uchel o lygredd. 

 

POLISI C1 - LLEOLI DATBLYGIAD NEWYDD 

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

fydd y prif ffocws ar gyfer datblygiadau newydd. Gwrthodir adeiladau, 

adeiladweithiau a chyfleusterau atodol newydd yng nghefn gwlad ar wahân i 

ddatblygiad sy’n cael ei ganiatáu gan bolisi arall yn y Cynllun. 

 

POLISI C4 - ADDASU ADEILADAU I’W HAIL-DDEFNYDDIO 

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

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

adeilad, ystyriaethau gweledol, dyluniad ac effaith ar fywiogrwydd trefi a phentrefi 

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

FFINIAU DATBLYGU’R GANOLFAN IS-RANBARTHOL A’R 

CANOLFANNAU TREFOL 

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

datblygu’r Ganolfan Isranbarthol a’r Canolfannau Trefol. 

 

POLISI CH6 - TAI FFORDDIADWY AR BOB SAFLE A DDYNODWYD YN 

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

EU DYNODI O FEWN FFINIAU DATBLYGU’R GANOLFAN IS-

RANBARTHOL A’R CANOLFANNAU TREFOL 

Caniatau 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 priodol 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. 

 

POLISI D6 - UNEDAU DIWYDIANNOL/BUSNES O FEWN FFINIAU 

DATBLYGU  

Caniatáu cynigion cyn belled nad yw’r safle wedi ei ddynodi ar gyfer defnydd arall a 

bod graddfa, y math a dyluniad y datblygiad yn addas ac yn gydnaws a defnyddiau 

presennol cyfagos. 

 

POLISI D23 - NEWID DEFNYDD UNEDAU LLAWR DAEAR YNG NGHANOL 

TREFI - BANGOR, CAERNARFON, PORTHMADOG A PHWLLHELI 

Gwarchod y defnydd o unedau llawr daear er mwyn cynnal atyniad canol trefi 

presennol trwy ystyried cynigion i newid defnydd uned llawr daear siop ar gyfer 

defnyddiau eraill (ac eithrio defnydd bwyd poeth i’w gario allan) o fewn canol trefi 
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diffiniedig Bangor, Caernarfon, Porthmadog, a Phwllheli yn ôl nifer o ystyriaethau 

penodol. 

 

POLISI D25 - DATBLYGIADAU BWYD POETH I’W GARIO ALLAN 

Gwrthod cynigion am ddatblygiadau bwyd poeth i’w gario allan os na ellir 

cydymffurfio gyda meini prawf yn ymwneud gydag effaith ar ddefnyddiau tir cyfagos 

a’r ardal leol ac argaeledd datblygiadau bwyd poeth i’w gario allan mewn un ardal 

benodol. 

 

POLISI D27 - SIOPAU MANWERTHU NWYDDAU CYMHARIAETH A 

CHYFLEUSTER TU ALLAN I GANOL TREFI DIFFINIEDIG  

Caniatau cynigion ar gyfer siopau manwerthu newydd sy’n gwerthu nwyddau 

cymhariaeth a/neu gyfleuster, neu, estyniadau i rai presennol ar safleoedd o fewn 

neu’n agos i Ganolfannau Gwasanaeth ond tu allan i ganol trefi diffiniedig, os gellir 

cydymffurfio gyda meini prawf yn ymwneud a sefydlu angen, y prawf dilyniannol, 

effaith ar hyfywedd, bywiogrwydd ac atyniad canol tref, materion traffig a pharcio ac 

argaeledd cyfleusterau. 

 

Canllaw Cynllunio Atodol: Ymrwymiad Cynllunio 

 

Canllaw Cynllunio Atodol: Datblygiadau Tai a Llecynnau agored o werth adloniadol 

 

Canllaw Cynllunio Atodol: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

 Polisi Cynllunio Cymru 2016 (Fersiwn 8) 

Paragraff 68 o Gylchlythyr y Swyddfa Gymreig 61/96 “Cynllunio a’r Amgylchedd 

Hanesyddol: Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth” 

NCT 12: Dylunio 

NCT 20: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 

NCT 15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 
3.1 C12/1356/11/CR Cais ôl-weithredol i gadw newidiadau mewnol - Caniatáu 5-12-

2012 

 
 C12/0004/11/LL Cais ôl-weithredol mewn perthynas â chodi cysgodfan ysmygu 

allanol - Caniatáu 17-2-2012  

  
 C11/0744/11/CR Cais ôl-weithredol mewn perthynas â gosod giât allanol, gosod 

drysau mynediad newydd, codi cysgodfan ysmygu allanol ynghyd a chreu grisiau 

dihangfa fewnol newydd, gosod drysau newydd, dymchwel canopy allanol a gosod 3 

arwydd heb eu goleuo -Caniatáu 15-5-2012 

 
 C10A/0391/11/CR Cais adeilad rhestredig yn ymwneud a newid defnydd cyn 

swyddfa bost i amrywiol ddefnydd gan gynnwys clwb, practice meddygol a chwrt 

bwyd allanol - Caniatáu 25-1-2011 
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 C10A/0390/11/LL Cais llawn yn ymwneud a newid defnydd cyn swyddfa bost i 

amrywiol ddefnydd gan gynnwys clwb, practice meddygol a chwrt bwyd allanol - 

Caniatáu 17-5-2011 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Gwrthwynebu ar sail gor-ddatblygiad o’r safle a datblygiad 

anaddas o adeilad canolog yn y Ddinas. 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad; byddai cynnwys amod yn y cytundebau 

tenantiaeth i gyfyngu ar berchnogaeth ceir y preswylwyr yn 

dderbyniol, gan nad oes darpariaeth parcio wedi'i gynnig ar 

gyfer y safle. Bu trafodaethau am ddarparu llwybr troed i 

gysylltu'r safle â maes Parcio'r Cyngor gerllaw, a'r angen i 

drafod hyn gyda'r Cyngor, sef tirfeddiannwr y Maes Parcio, 

ac i ymgymryd ag asesiad risg; gellir gwneud hyn drwy 

gyfrwng amod cyn-cychwyn. Fel rhan o'r caniatâd blaenorol, 

gwnaed cyfraniad ariannol i gryfhau'r cyswllt i gerddwyr â 

chanol y ddinas, cyfraniad oedd yn seiliedig ar nifer y 

llefydd, yn llai na'r nifer y byddai eu hangen yn arferol ar 

gyfer y defnydd hwnnw. Fel arfer, byddai angen lefel 

gwahanol o ddarpariaeth parcio ar gyfer y cais dan sylw, a 

byddai'r cyfraniad yn seiliedig ar y dosbarth defnydd 

newydd, a nifer y llefydd parcio a gynigiwyd. Felly mae'n 

debygol y bydd angen rhywfaint o gyfraniad ariannol, a 

byddai'n rhaid sicrhau cyfraniad o'r fath drwy gyfrwng 

Cytundeb Adran 106. Mae angen cynnwys amod Cyn-

cychwyn ar gyfer cyflwyno datganiad dull adeiladu ar gyfer 

cyfnod adeiladu'r datblygiad. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Rydym wedi adolygu'r wybodaeth ychwanegol a 

gyflwynwyd, a roddwyd ar eich gwefan ar 06/04/2016 

(Gwybodaeth Ychwanegol – Asesiad Canlyniad Llifogydd) a 

10/04/16 (Gwybodaeth Ychwanegol – Asesiad Draenio). 

Gallwn gadarnhau bod y dogfennau hyn yn ymateb i'r 

gofynion llifogydd a draenio dŵr wyneb. O ganlyniad, os yw 

ôl-troed yr adeiladau yn unol â'r darluniau diweddaraf (y 

cyfeiriwyd atynt yn yr Asesiad Canlyniad Llifogydd a 

roddwyd ar eich gwefan (01/03/2016) a'r amodau'n ymwneud 

â'r lefel llawr gorffenedig, ynghyd â darparu a gweithredu 

system rheoli dŵr wyneb, rydym yn fodlon y gellir rheoli'r 

risgiau. 

 

Dŵr Cymru: Rydym wedi adolygu'r wybodaeth ychwanegol o ddarparwyd 

ar ffurf yr Asesiad Dŵr Wyneb a Draenio Dŵr Budr, 

dyddiedig 16.12.2015, yr Asesiad Canlyniad Llifogydd, 

dyddiedig 05/04/16 ac ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru. 

Rydym yn nodi bod bwriad i dynnu 29 l/s o Ddŵr Wyneb o'r 

garthffos gyhoeddus gyfun, a'i ail-gyfeirio i gwrs dŵr y 

cwlfert. Gallwn gadarnhau y bydd y dull hwn yn rhyddhau 

digon o gapasiti yn y rhwydwaith ar gyfer y llif newydd dŵr 

budr. Yn seiliedig ar y wybodaeth hon, gallwn ddileu ein 

gwrthwynebiad dros-dro a chynnig amodau'n ymwneud â 

chytuno ar gynllun draenio, a pheidio ag ymgymryd ag 
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unrhyw ddatblygiad o fewn 3 metr i'r naill ochr o ganol y 

garthffos gyhoeddus. 

 

Cymdeithas Ddinesig: Mae hwn yn adeilad Rhestredig Gradd II. Mae'r cynlluniau a 

gyflwynwyd yn gwbl allan o gymeriad. Mae'r slabiau gwag 

yn arbennig o hyll. Mae Polisi B3 o Gynllun Datblygu 

Unedol Gwynedd yn datgan na chaniateir cynigion sy’n 

effeithio ar osodiad Adeilad Rhestredig oni bai 'bod dyluniad 

y datblygiad yn cyfoethogi ansawdd arbennig y prif adeilad'. 

NID dyma'r achos yma. Ymhellach, ac yn groes i B3 (3), 

rydym o'r farn y bydd y cynigion hyn 'yn achosi niwed 

arwyddocaol i olygfeydd pwysig o’r adeilad'. Rydym yn eich 

annog i wrthod y cais hwn, o ganlyniad i bwysigrwydd y 

safle hwn yn nhirwedd y ddinas. 

 

Gwastraff: Heb eu derbyn 

 

Swyddog Tan:  Dim sylwadau 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: 

 

Mae’n angenrheidiol bydd datblygiad o’r math yma gyda 

system echdynnu aer o’r gegin, ond sgil effaith hyn yw’r 

cynyddiad bosib o sŵn gan y system yma. Cynghorir gosod 

amod I sicrhau bod unrhyw system i gyrraedd gofynion yr 

Awdurdod Cynllunio Lleol.   

Dylai’r ymgeisydd ddylunio cynllun i gadw sbwriel i 

adlewyrchu’r pwyslais ar ailgylchu. 

 

Uned Bioamrywiaeth: 

 

Dangosodd arolwg ystlumod a gyflwynwyd gyda’r cais nad 

oedd ystlumod yn defnyddio’r adeilad, ac nid oes pryder am 

hyn. Pe bai ystlumod yn cael eu darganfod yn ystod y cais 

adeiladu dylid stopio’r gwaith ar unwaith a chysylltu â 

Chyfoeth Naturiol Cymru am gyngor. Nodwyd yn yr 

adroddiad fod Gwylanod y Penwaig yn nythu ar do’r adeilad. 

Er eu hamlygrwydd mae’r adar yma a’i nythod wedi ei 

gwarchod dan gyfraith. Ni ddylid cario unrhyw waith allan ar 

y to yn ystod y tymor nythu (Mawrth i Awst) a allai amharu 

ar y gwylanod neu eu nythod.   

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle ac yn y wasg a gwybyddwyd 

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

derbyniwyd sawl ohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 Dim angen  

 Materion dyluniad 

 Gor ddatblygiad 

 Effaith ar y gwaith dymchwel a’r peirianwaith yr 

adeilad BT drws nesaf gan y byddai unrhyw swn neu 

gryndod yn cael effaith ar y sustem 

 

Yn dilyn trafodaethau rhwng y Gwasanaeth Cynllunio a’r 

Asiant, gostyngwyd uchder yr estyniad a’r nifer o unedau o 

151 i 116 ac fe ail-ymgynghorwyd ar y cynlluniau 

diwygiedig.   
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5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 
 

Egwyddor y datblygiad 
 

5.1 Mae’r safle yn cynnwys cyn-adeilad Swyddfa Bost, sy’n adeilad rhestredig Gradd II 

ac mae cais adeilad rhestredig hefyd wedi ei gyflwyno ar gyfer y bwriad. Mae’r 

adeilad wedi ei ddefnyddio tan yn ddiweddar fel clwb nos a ganiatawyd o dan 

ganiatâd cynllunio C10A/0390/11/LL oedd hefyd yn cynnwys practis meddygol ar y 

lloriau uwch a chanolfan fwyd (food court) allanol oddi mewn i’r iard bresennol i 

gefn yr adeilad. 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 a’r Prif Ardal Siopa, ond o fewn yr Ardal Gadwraeth. Mae’r adeilad sydd 

ar y safle yn hanesyddol gydag elfennau pensaernïol a hanesyddol bwysig i’r ardal, ac 

mae’n adeilad rhestredig Gradd II. Ar sail lleoliad yr adeilad felly, a’r bwriad i’w ail 

ddefnyddio ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio a gofynion polisi C1 a C4 o’r 

CDUG. 
 

5.2 Mae’r bwriad yn ymwneud gyda newid defnydd ac addasu’r adeilad presennol i greu 

29 uned hunangynhaliol ar gyfer myfyrwyr o fewn yr adeilad presennol, ynghyd a 

dymchwel rhan o’r adeiladau cefn presennol a chodi adeilad newydd i greu 87 o 

unedau a fyddai’n rhoi cyfanswm o 116 o unedau byw hunan cynhaliol ar gyfer 

myfyrwyr gyda chyfleusterau cysylltiol. Byddai’r estyniad yn creu adeilad ar wahân, 

ond byddai’n gysylltiedig â’r prif adeilad drwy linc gwydr ar ochr Ffordd Gwynedd, 

gyda llecyn agored rhwng yr adeilad gwreiddiol a’r estyniad. Byddai pob uned byw 

yn cynnwys ystafell wely, baddon, cegin ac ystafell fyw. 
 

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

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

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

ar safle addysg uwch, yn gwbl berthnasol. 
 

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

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

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

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

5.5 O edrych ar ffigyrau myfyrwyr ar gyfer 2013/2014 o ‘Higher Education Statistics 

Agency’ fe nodir fod yna 8705 o fyfyrwyr llawn amser yn y Brifysgol. Mae’r 

Brifysgol yn nodi bod 577 gyda chyfeiriad cartref yn Ynys Môn a 970 yng 

Ngwynedd ond nid oes gwybodaeth faint o’r rhain sydd yn israddedig neu’n 

raddedig, nac ychwaith yn byw gartref neu yn byw mewn llety myfyrwyr ym Mangor 

ei hun. 
 

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

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

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

Fawr, Bangor). Mae yna 112 yn ychwanegol sydd wedi derbyn caniatad cynllunio ac 

sydd eto i’w cychwyn (mae hyn yn cynnwys 2 ganiatâd drwy apêl yn ddiweddar- 

safle Three Crowns am 15 uned a cyn safle’r Railway Institute sy’n 27 uned) ac mae 

263 uned (gan gynnwys y cais yma) o dan ystyriaeth ar hyn o bryd. Mae hyn yn rhoi 

cyfanswm o 963 o unedau preifat sydd un ai ar gael neu wedi derbyn caniatad 

cynllunio. 
 

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

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

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

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

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

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

dai aml-feddianaeth felly, dim ond awgrymiad ydyw o’r wybodaeth sydd ar gael. 

 

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

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

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

 

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

yn dy mewn amlfeddianaeth neu ddim yn talu Treth y Cyngor, a chan fod yna 

gyfanswm o 606 o dai yn ward Deiniol mae hyn yn gyfystyr a 27.7% o stoc tai'r 

ward. 

 

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

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

unedau’r brifysgol a 963 o unedau preifat ar gael/wedi eu caniatáu), tai 

amlfeddianaeth (awgrym o oddeutu 1012 o dai) a thai preifat neu gyfeiriad cartref 

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

amlfeddiannaeth). 

 

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

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

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

amlfeddianaeth yn parhau i fod yn boblogaidd i fyfyrwyr yn yr ardaloedd hynny sydd 

mwyaf hwylus i’r Brifysgol. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5.14 Mae’r bwriad yma hefyd yn ymwneud â darparu ty bwyta o fewn yr adeilad 

presennol. Gan fod y safle wedi ei leoli y tu allan i’r Canol Dref Diffiniedig, nid yw 

polisi D23 o’r CDU yn berthnasol. Gan nad yw’r bwriad ar gyfer creu siop 

manwerthu newydd tu allan i’r canol dref diffiniedig, nid yw polisi D27 o’r CDU yn 

berthnasol ychwaith. Ystyrir mai’r polisi mwyaf perthnasol ar gyfer y rhan yma o’r 
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bwriad yw D6 sy’n ymwneud a darparu unedau ar gyfer diwydiant neu fusnes o fewn 

y ffin ddatblygu. Mae’r polisi yn caniatáu’r fath gynigion ar sail nad yw’r safle wedi 

ei ddynodi ar gyfer defnydd arall, a bod graddfa, math a dyluniad y datblygiad yn 

addas ar gyfer y safle a’r ardal yn union gerllaw, a’i fod yn gydnaws a defnyddiau 

presennol cyfagos. Ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio gyda gofynion y polisi yma, 

o gofio lleoliad canolog y safle a’r defnyddiau tir cyfagos (Pontio, Gorsaf Heddlu, 

Llyfrgell a Swyddfeydd BT) ac hefyd wrth ystyried y caniatad presennol ar y safle ar 

gyfer clwb nos gyda chwrt bwyd. 

 

5.15 Mae polisi D25 o’r CDU yn ymwneud â datblygiadau bwyd poeth i’w gario allan. Er 

mai bwyty fydd y prif ddefnydd yn y rhan yma o’r datblygiad, mae’n anochel y 

byddai rhai mathau o dai bwyta yn cynnig elfen o fwyd poeth i’w gario allan, ac yn yr 

achos yma ni ystyrir y byddai’r effaith yn ddim mwy na’r bwyty ei hun, ac yn sicr 

ddim mwy na defnydd presennol yr adeilad fel clwb nos a chwrt bwyd. I’r perwyl 

hyn, ystyrir y byddai elfen fel hyn yn cydymffurfio â meini prawf y polisi, sy’n 

ymwneud a sicrhau fod y defnydd yn cydfynd gyda defnyddiau tir cyfagos, na fydd y 

datblygiad yn cynhyrchu swn, arogl nac ysbwriel gormodol a gaiff effaith 

annerbyniol ar gymeriad yr ardal, ac na fydd y datblygiad yn arwain at grynodiad o 

ddatblygiadau o’r math hwn mewn un ardal benodol. 

 

5.16 O ganlyniad i’r dogfennau a’r datganiadau ychwanegol sydd wedi eu cyflwyno fel 

rhan o’r cais, ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio â gofynion polisïau A1 a A3 o’r 

CDU sy’n ymwneud gyda sicrhau fod gwybodaeth ddigonol yn cael ei ddarparu 

gyda’r cais cynllunio ynglŷn ag unrhyw effeithiau amgylcheddol neu eraill sylweddol 

tebyg, ac sy’n sicrhau nad oes unrhyw bosibilrwydd o ddifrod difrifol neu 

anwrthdroadwy i’r amgylchedd neu’r gymuned. Mae cynnwys yr 

dogfennau/datganiadau hyn yn cael ei ystyried yn fanylach yn y rhannau perthnasol 

o’r asesiad hwn. 

 

Llecynnau Agored 

 

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

Agored o Werth Adloniadol’ bydd angen darparu 4320m sgwâr ar o lecyn chwarae 

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

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

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

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

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

cydymffurfio a gofynion polisi CH43 o’r CDU a’r Canllaw Cynllunio Atodol 

‘Datblygiadau Tai a Llecyn Agored o Werth Adloniadol.’ 

 

Mwynderau gweledol, cyffredinol a phreswyl  

 

5.18 Mae’r bwriad yn ymwneud â gwneud newidiadau ac ymestyn y prif adeilad. Mae’r 

prif adeilad gwreiddiol yn dri llawr ac yn drawiadol gyda gorffeniad bric a charreg ac 

wedi ei leoli ar gyffordd brysur ac amlwg gyferbyn a safle Pontio’r Brifysgol o fewn 

Dinas Bangor. Mae’r adeilad yn wag ers amser er ei ddefnydd diweddaraf fel clwb 

nos, ac mae bwriad i ail-ddefnyddio adeilad mor drawiadol ac amlwg (sydd hefyd yn 

rhestredig) i’w groesawu. Nid oes bwriad gwneud unrhyw newidiadau allanol i flaen 

yr adeilad. Mae bwriad dymchwel rhan o’r adeiladau presennol sydd ar gefn yr 

adeilad ac sydd yn fwy modern eu hedrychiad, er mwyn galluogi codi estyniad tri 

llawr tu cefn i’r prif adeilad. Mae bwriad darparu linc gwydr rhwng yr estyniad a’r 

prif adeilad. Byddai gan yr estyniad newydd do fflat a gorffeniad rendr, bric a chladin 

sinc a ffenestri newydd alwminiwm. 
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5.19 Dywed Paragraff 68 o Gylchlythyr y Swyddfa Gymreig 61/96 “Cynllunio a’r 

Amgylchedd Hanesyddol: Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth”, sydd yn 

yr achos yma yn berthnasol oherwydd fod yr adeilad presennol yn rhestredig ac 

oherwydd fod y safle o fewn Ardal Gadwraeth, y dylai Awdurdodau Cynllunio Lleol 

roi sylw arbennig i ddymunoldeb cadw’r adeilad rhestredig neu ei gefndir neu 

unrhyw nodweddion o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol sydd ganddo, a’r 

Ardal Gadwraeth.  Mae Polisi B2 o CDUG yn ategu hyn ac yn datgan y caniateir 

cynigion am newidiadau allanol neu fewnol, ychwanegiadau, neu newid defnydd 

adeiladau rhestredig ar yr amod na fydd y cynigion yn achosi niwed arwyddocaol i 

gymeriad pensaernïol neu hanesyddol arbennig yr adeilad. Mae’r materion penodol 

i’r adeilad rhestredig, sy’n cynnwys polisi B2 ac rhannau o’r Cylchlythyr, yn cael eu 

hystyried yn llawn fel rhan o’r cais adeilad rhestredig sydd hefyd gerbron y Pwyllgor. 

 

5.20 Ystyrir fod egwyddor y bwriad o ail-ddefnyddio ac addasu’r adeilad i’w groesawu ac 

yn fodd o sicrhau dyfodol yr adeilad rhestredig. Er fod yr estyniad yn sylweddol ei 

faint ac yn fodern, ni chredir ei fod yn amharu ar edrychiad, cymeriad na gosodiad yr 

adeilad rhestredig na’r ardal gadwraeth, oherwydd ei leoliad yn y cefn fel estyniad is-

wasanaethol. Bydd yr adeilad gwreiddiol a’r llyfrgell (y ddau yn adeiladau rhestredig) 

yn aros fel y prif ffocws gyda’r estyniad yn y cefn yn gweddu i’r cefndir. Ni ystyrir 

felly fod y bwriad yn groes i Bolisiau B3 na B4 o’r CDU ac ategir yr hyn sydd wedi 

ei nodi uchod fod y materion penodol i’r adeilad rhestredig yn cael eu hystyried yn 

llawn fel rhan o’r cais adeilad rhestredig sydd hefyd gerbron y Pwyllgor. 
 

5.21 I grynhoi, ni ystyrir y bydd caniatáu’r cais yn cael effaith andwyol ar gymeriad 

hanesyddol na phensaernïol yr adeilad ac felly yn cydymffurfio a gofynion polisïau 

B3 a B4 CDUG, Cylchlythyr 61/96 a phennod 6 o Bolisi Cynllunio Cymru. 
 

5.22 Yn yr un modd, ystyrir fod maint yr estyniad yng nghyd-destun y safle yn dderbyniol 

ac ystyrir ei fod yn parchu’r adeilad a’r safle. Bydd yr estyniad newydd wedi ei 

wthio’n ôl o’r prif edrychiad, ac y bydd deunyddiau priodol yn sicrhau bydd yr 

estyniad yn gweddu fel na fyddai’n cystadlu gyda’r prif adeiladau. 
 

5.23 Nid oes unedau byw eraill wedi eu lleoli yn agos i’r datblygiad yma, mae’r eiddo 

agosaf (Ty Ysgol Santes Fair, Ffordd Cariadon) wedi ei leoli oddeutu 150m i ffwrdd. 

Mae gweddill yr adeilad ogwmpas y safle yn rhai masnachol (e.e. safle Pontio, 

Gorsaf Heddlu, Swyddfeydd BT, siopau ayyb). Ni ystyrir fod y bwriad yn 

orddatblygiad o’r safle, ac ni ystyrir y byddai’n cael effaith andwyol ar fwynderau 

gweledol, cyffredinol na phreswyl yr ardal gyffredinol o’i gwmpas. 
 

5.24 Ystyrir felly fod y bwriad yn cydymffurfio a gofynion polisïau B22, B23, B24 a B25 

o’r CDU. 
 

Materion trafnidiaeth a mynediad 
 

5.25 Nid yw’r bwriad yn darparu unrhyw lecynnau parcio ynghlwm a’r datblygiad yma. 

Mae’r safle wedi ei leoli yn agos i faes parcio aros byr sydd o fewn perchnogaeth y 

Cyngor, ac wedi ei leoli ger y Llyfrgell. Mae’r Uned Drafnidiaeth wedi codi pryder 

ynglŷn â’r diffyg llecynnau parcio, ac wedi crybwyll y dylai rhwystro tenantiaid y 

llety rhag defnyddio ceir yn ystod eu hamser ym Mangor. Mae modd sicrhau hyn 

drwy amod cynllunio i gytuno’r cytundebau lletya o flaen llaw, ac i sicrhau eu bod yn 

cynnwys rhwystr ar fod yn berchen cerbyd yn ystod eu hamser yn lletya yn yr 

adeilad. Byddai hyn y lleddfu’r pwysau ar y meysydd parcio a pharcio ar stryd yn 

lleol yn sylweddol. Mae cyfeiriad wedi ei wneud at ddarparu llwybr troed o gefn y 

datblygiad yn uniongyrchol i’r maes parcio sydd o fewn perchnogaeth y Cyngor sydd 

tu cefn i’r adeilad, ond nid yw hyn yn rhan o’r cais, ac nid yw’n angenrheidiol ar 
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gyfer gwasanaethu’r bwriad gerbron. Petai’r bwriad o ddarparu’r llwybr yma yn 

mynd yn ei flaen, bydda’i ofynnol i’r datblygwr ddarparu asesiad risg, a derbyn 

caniatad Adran Eiddo’r Cyngor. Byddai hyn felly y tu allan i ofynion y cais cynllunio 

yma. 

 

5.26 O safbwynt yr elfen ty bwyta o’r bwriad, ystyrir y byddai’r ddarpariaeth parcio 

bresennol yn ddigonol o’i gymharu â defnydd diweddaraf yr adeilad fel clwb nos. 

 

5.27 Er fod yr Uned Drafnidiaeth yn ystyried y byddai’r datblygiad yn debygol o gael 

effaith ar y meysydd parcio lleol, ni ystyrir fod yr elfen parcio y tu allan i’r hyn y 

gellir ei reoli drwy amod i gytuno’r cytundebau lletya o flaen llaw fel y sonir amdano 

uchod ac felly ni fyddai’r graddfa anghenion parcio yn sylweddol fwy na’r hyn a 

ddisgwylir o ddefnydd cyfreithlon presennol y safle fel clwb nos. I’r perwyl hyn, ac 

oherwydd fod cyfraniad ariannol o £8000 ar gyfer gwneud gwelliannau i’r llwybrau 

cyswllt eisoes wedi ei dderbyn mewn cyswllt a’r caniatâd cynllunio blaenorol, ni 

ystyrir fod sail cynllunio rhesymol i ofyn am gyfraniad pellach yn yr achos yma.  

 

5.28 Ar sail yr uchod felly, ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio â gofynion polisïau 

CH30, CH33 a CH36 o’r CDU. 

 

Materion bioamrywiaeth 

 

5.29 Mae arolwg ystlumod a gyflwynwyd gyda’r cais yn dangos  nad oedd ystlumod yn 

defnyddio’r adeilad, ac nid oes gan yr Uned Bioamrywiaeth  bryder am hyn. Pe bai 

ystlumod yn cael eu darganfod yn ystod y cais adeiladu yna  dylid stopio’r gwaith ar 

unwaith a chysylltu â Chyfoeth Naturiol Cymru am gyngor. Nodwyd yn yr adroddiad 

fod Gwylanod y Penwaig yn nythu ar do’r adeilad. Er eu hamlygrwydd mae’r adar 

yma a’i nythod wedi ei gwarchod dan gyfraith. Ni ddylid cario unrhyw waith allan ar 

y to yn ystod y tymor nythu (Mawrth i Awst) felly a allai amharu ar y gwylanod neu 

eu nythod. Yn ddarostynedig i’r amodau yma felly, ystyrir fod y bwriad yn 

cydymffurfio a gofynion polisi B20 o’r CDU. 

 

Materion Ieithyddol 

 

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

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

ar gymunedau presennol ac yn arbennig, yr iaith Gymraeg. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

felly i drigolion lleol. 

 

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

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

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

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

ogystal â NCT20: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg. 
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Materion Isadeiledd a Llifogi 

 

5.33 Er nad yw’r safle wedi ei leoli o fewn ardal sydd yn dioddef o berygl llifogi (mae 

wedi ei leoli o fewn parth A), mae cwlfert yr Afon Adda yn rhedeg drwy’r safle. Mae 

gwelliannau sylweddol wedi eu gwneud i’r cwlfert yma yn ddiweddar, er hynny, 

roedd Cyfoeth Naturiol Cymru yn brydeus rhag i’r datblygiad achosi’r cwlfert i gau. 

Yn yr un modd, ‘roedd Dwr Cymru yn bryderus am y modd y gellir delio gyda dwr 

wyneb o’r datblygiad. I’r perwyl hyn cyflwynwyd Asesiad Canlyniad Llifogydd ac 

Asesiad Dwr Wyneb a Draenio Dŵr Budr. 

 

5.34 Mae’r adroddiadau yma wedi eu asesu yn llawn gan Cyfoeth Naturiol Cymru a Dwr 

Cymru, ac mae’r ddau gorff wedi tynnu eu gwrthwynebiad balenorol yn ol, ar sail 

amodau perthnasol i lefel llawr gorffenedig a chytuno cynllun delio gyda dreanio’r 

safle. Ystyrir felly fod y bwriad yn cydymffurfio â gofynion polisiau B29 a B33 o’r 

CDU a NCT 15 Datblygu a Pherygl Llifogydd. 

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.35 Amlygwyd pryderon ynglŷn â’r angen, materion dyluniad, gor-ddatblygiad ac effaith 

y gwaith dymchwel ar yr adeilad BT gerllaw a’i systemau. 

 

5.36 Credir fod ystyriaeth lawn wedi ei roi i’r sylwadau yma yn yr adroddiad uchod. Nodir 

y byddai modd cytuno ffordd o wneud y gwaith dymchwel fel na fyddai’n effeithio 

systemau BT sydd yn yr adeilad union gerllaw. Byddai modd gwneud hyn drwy osod 

amod i gytuno’r modd o ddymchwel o flaen llaw. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Ar sail yr asesiad uchod ystyrir fod y cais ar gyfer newid defnydd ac addasu adeilad 

presennol i greu caffi a bwyty a chreu 29 uned hunan cynhaliol ar gyfer myfyrwyr o 

fewn yr adeilad presennol, ynghyd a dymchwel rhan o’r adeiladau cefn presennol a 

chodi adeilad newydd i greu 87 o unedau byw hunan cynhaliol (sef cyfanswm o 116 o 

unedau) ar gyfer myfyrwyr gyda chyfleusterau cysylltiol yn dderbyniol o safbwynt 

polisïau lleol a chenedlaethol perthnasol ac nad oes unrhyw ystyriaeth faterol arall yn 

datgan i’r gwrthwyneb. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau gyda amodau 

 

1. 5 mlynedd 

2. Unol a’r cynlluniau a’r adroddiad ecolegol 

3. Amodau Dwr Cymru 

4. Cytuno deunyddiau a ffenestri 

5. Cofnod ffotograffig 

6. Tirweddu caled a meddal/dodrefn stryd 

7. Goleuadau allanol i’w cytuno 

8. Amodau gwarchod y cyhoedd 

9. Datganiad dull adeiladau 

10. Datganiad dull dymchwel 

11. Amod lefel llawr wedi ei orffen 

12. Cytuno cytundebau lletya i gynnwys myfyrwyr yn unig, pwynt cyswllt ar gyfer y 

cyhoedd a chyfyngiad defnydd o gar. 

13. Dim gwaith ar y to yn ystod y tymor nythu 
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Rhif:    5.2 
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Cais Rhif: C15/0844/11/CR 

Dyddiad Cofrestru: 11/08/2015 

Math y Cais: Caniatad Adeilad Rhestredig  

Cymuned: Bangor 

Ward: Deiniol 

 

Bwriad: NEWID DEFNYDD ADEILAD PRESENNOL I GREU CAFFI A BWYTY A CHREU 29 

UNEDAU BYW HUNAN GYNHALIOL MYFYRWYR, YNGHYD A DYMCHWEL RHAN 

O'R ADEILADAU CEFN A CHODI ADEILAD NEWYDD I GREU 116 UNEDAU BYW 

HUNAN GYNHALIOL MYFYRWYR GYDA CHYFLEUSTERAU CYSYLLTIOL  

Lleoliad: OLD POST OFFICE, 60, DEINIOL ROAD, BANGOR, GWYNEDD, LL57 1AA 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATAU GYDAG AMODAU   

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r cais hwn yn gais adeilad rhestredig i newid defnydd ac addasu adeilad 

presennol i greu caffi a bwyty a chreu 29 uned hunan gynhaliol ar gyfer myfyrwyr o 

fewn yr adeilad presennol, ynghyd a dymchwel rhan o’r adeiladau cefn presennol a 

chodi adeilad newydd i greu 116 o unedau byw hunan cynhaliol ar gyfer myfyrwyr 

gyda chyfleusterau cysylltiol. 

 

1.2 Mae’r adeilad presennol yn sefyll yn wag ar ôl i’r defnydd olaf fel clwb nos ddod i 

ben oddeutu blwyddyn yn ôl  ac mae’r adeilad yn cael ei adnabod yn well fel y cyn 

swyddfa bost. O’i gwmpas ceir adeiladau sylweddol mewn maint sy’n cynnwys 

adeilad BT gerllaw a’r swyddfa heddlu dros y ffordd , ynghyd a’r llyfrgell sydd yn 

adeilad rhestredig gradd II. Bwriedir addasu’r adeilad gwreiddiol ac adeiladu estyniad 

eithaf cul a bychan ar ei gefn sydd ar wahân i’r prif estyniad. Byddai caffi a bwyty ar 

y llawr daear gyda 3 uned byw hunan cynhaliol ar y llawr hwnnw hefyd, yn ogystal â 

chreu ramp anabl newydd i’r cefn.  Bydd 13 uned byw hunan cynhaliol ar y llawr 

cyntaf a’r ail lawr. Bwriedir gwneud gwaith addasu mewnol er mwyn ail-strwythuro 

drwy dynnu hen bartisiwns a gosod partisiwns newydd, ond ni fydd unrhyw 

addasiadau allanol i flaen yr adeilad. Byddai gan yr estyniad bychan do fflat gyda 

gorffeniad rendr a ffenestri newydd alwminiwm. 

 

1.3 Ar gefn yr adeilad gwreiddiol mae sawl adeilad wedi eu codi dros y blynyddoedd a 

bwriedir eu dymchwel er mwyn codi adeilad newydd pum llawr. Mae’r lleoliad hwn 

tu ôl i’r prif adeilad ac yn eithaf cuddiedig o gofio fod adeiladau eraill o’i gwmpas.  

Byddai’r adeilad newydd yn un ar wahân i’r prif adeilad ond yn gysylltiedig drwy 

linc gwydr ar yr ochr, a llecyn agored rhwng yr adeilad gwreiddiol a’r adeilad hwn. 

Byddai 25 uned hunan cynhaliol ar y llawr daear, 29 wedi eu dosbarthu dros y llawr 

cyntaf ac ail, 27 ar y trydydd llawr a 6 ar y 4ydd llawr sydd yn gyfanswm o 116 uned 

newydd.  Byddai pob uned hunan cynhaliol yn cynnwys ystafell wely, baddon, cegin 

ac ystafell fyw. Byddai’r adeilad newydd yn un to fflat gyda chymysgedd o orffeniad 

bric, rendr a chladin sinc. 

 

1.4 Mae’r datblygiad yn cynnwys ardal biniau ac ailgylchu wrth ochr yr adeilad a fydd yn 

guddiedig tu ôl i wal ble mae mynediad cerbydol i’r ardal hon. Bwriedir creu 2 ardal 

storio beics (40 mewn cyfanswm) ac nid oes unrhyw ddarpariaeth parcio yn ffurfio 

rhan o’r bwriad. 

 

1.5 Saif y safle o fewn canol Dinas Bangor yn gyfochrog a Ffordd Deiniol a Ffordd 

Gwynedd. Mae’r adeilad yn adeilad rhestredig gradd II ac wedi ei leoli o fewn Ardal 

Cadwraeth Bangor.   
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2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

B2 - GWNEUD NEWIDIADAU I ADEILADAU RHESTREDIG NEU 

ADEILADAU YN EU CWRTILAU - Sicrhau nad yw cynigion yn achosi niwed 

arwyddocaol i gymeriad pensaernïol neu hanesyddol arbennig Adeiladau 

Rhestredig 

 

B3 - DATBLYGIADAU SY’N EFFEITHIO AR OSODIAD ADEILAD 

RHESTREDIG - Sicrhau nad yw cynigion yn cael effaith ar osodiad adeiladau 

rhestredig oni bai eu bod yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sydd yn anelu i 

warchod cymeriad arbennig yr Adeilad Rhestredig a’r amgylchedd leol. 

 

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

ARDALOEDD CADWRAETH - Sicrhau nad yw cynigion o fewn neu sy’n effeithio 

ar osodiad ardaloedd cadwraeth yn cael eu caniatáu oni bai eu bod yn anelu i gynnal 

neu gyfoethogi cymeriad neu olwg yr ardal gadwraeth a’i gosodiad. 
 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 
 

Cylchlythyr y swyddfa Gymreig 61/96 Cynllunio a’r Amgylchedd Hanesyddol: Adeiladau 

Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth. 
 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 8, Ionawr 2016) Pennod 6:Gwarchod yr Amgylchedd 

Hanesyddol 
 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 
 

3.1 C12/1356/11/CR Cais ôl-weithredol i gadw newidiadau mewnol - Caniatáu 5-12-

2012 
 

3.2 C12/0004/11/LL Cais ôl-weithredol mewn perthynas â chodi cysgodfan ysmygu 

allanol - Caniatáu 17-2-2012 
 

3.3 C11/0744/11/CR Cais ôl-weithredol mewn perthynas â gosod giât allanol, gosod 

drysau mynediad newydd, codi cysgodfan ysmygu allanol ynghyd a chreu grisiau 

dihangfa fewnol newydd, gosod drysau newydd, dymchwel canopy allanol a gosod 3 

arwydd heb eu goleuo -Caniatáu 15-5-2012 
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3.4 C10A/0391/11/CR Cais adeilad rhestredig yn ymwneud a newid defnydd cyn 

swyddfa bost i amrywiol ddefnydd gan gynnwys clwb, practice meddygol a chwrt 

bwyd allanol - Caniatáu 25-1-2011 

 

3.5 C10A/0390/11/LL Cais llawn yn ymwneud a newid defnydd cyn swyddfa bost i 

amrywiol ddefnydd gan gynnwys clwb, practice meddygol a chwrt bwyd allanol - 

Caniatáu 17-5-2011 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Gwrthwynebu ar sail gor-ddatblygiad, a ddim yn gweddu a’r 

ardal gyfagos (Yn dilyn yr ail-ymgynghoriad derbyniwyd 

ymateb yn datgan gwrthwynebiad ar sail gor-ddatblygiad a’r 

safle yn anaddas i’r datblygiad) 

 

Cyngor Archaeoleg 

Brydeinig: 

Cefnogi’r egwyddor o’r cais ond gwrthwynebu yn ei ffurf 

bresennol oherwydd ddiffyg gwybodaeth i allu asesu’r cais 

yn ei gyfanrwydd. Yn dilyn y sylwadau uchod cyflwynwyd 

asesiad hanesyddol diwygiedig yn datgan fod rhannau o’r 

nenfwd wedi eu tynnu ble darganfyddir gwaith eithaf plaen a 

di-nod. Fodd bynnag, gan y bydd y nenfwd yn cael eu hail-

osod bydd unrhyw nodweddion pe darganfyddir yn cael eu 

cadw. Ni dderbynnir ymateb gan y Cyngor Archaeoleg 

Brydeinig i’r ail-ymgynghoriad. 

 

Cymdeithas Fictorianaidd: Cefnogi’r egwyddor ond gwrthwynebu’r cais yn ei ffurf 

bresennol oherwydd diffyg gwybodaeth parthed yr adeilad 

rhestredig a hefyd uchder yr adeilad newydd yn ormodol. Yn 

dilyn y sylwadau uchod cyflwynwyd asesiad hanesyddol 

diwygiedig yn datgan fod rhannau o’r nenfwd wedi eu tynnu 

ble darganfyddir gwaith eithaf plaen a di-nod. Fodd bynnag, 

gan y bydd y nenfwd yn cael eu ail-osod bydd unrhyw 

nodweddion pe darganfyddir yn cael eu cadw. Derbynnir 

ymateb pellach gan y gymdeithas yn cydnabod y gostyngiad 

mewn nifer o unedau a’r effaith mae hyn yn cael ar faint a 

ffurf yr estyniadau newydd. Ond dal i ddatgan pryder ar y 

diffyg gwybodaeth o’r nodweddion mewnol ac felly mae’r 

gwrthwynebiad dal i sefyll. 

 

Comisiwn Brenhinol 

Henebion  Cymru: 

Heb eu derbyn 

 

Cymdeithas Henebion 

Hynafol: 

Heb eu derbyn 

  

Y Grŵp Sioraidd: Heb eu derbyn 

  

Cyngor Archeolegol 

Prydeinig: 

Heb eu derbyn 

  

Cymdeithas Diogelu 

Adeiladau Hynafol:  

Heb eu derbyn 
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Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle, hysbyseb yn y wasg a 

gwybyddwyd trigolion cyfagos. Mae’r cyfnod hysbysebu 

wedi dod i ben a derbyniwyd 2 ohebiaeth yn gwrthwynebu ar 

sail: 

 Gor-ddatblygiad 

 Materion dyluniad 

Yn dilyn trafodaethau rhwng y Gwasanaeth Cynllunio a’r 

Asiant, gostyngwyd uchder yr estyniad a’r nifer o unedau o 

151 i 116 ac fe ail-ymgynghorwyd ar y cynlluniau 

diwygiedig.   
 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 
 

5.1 Gan mai cais adeilad rhestredig yw hwn, yr unig faterion sydd yn cael ei hasesu yw’r 

materion cadwraethol, sef effaith ar edrychiad a chymeriad hanesyddol a phensaernïol 

yr adeilad rhestredig. Nid oes unrhyw faterion eraill yn berthnasol wrth asesu’r cais 

hwn. 
 

5.2 Dywed Paragraff 68 o Gylchlythyr y Swyddfa Gymreig 61/96 “Cynllunio a’r 

Amgylchedd Hanesyddol: Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth” y dylai 

Awdurdodau Cynllunio  Lleol roi sylw arbennig i ddymunoldeb cadw’r adeilad 

rhestredig neu ei gefndir neu unrhyw nodweddion o ddiddordeb pensaernïol neu 

hanesyddol sydd ganddo.  Mae Polisi B2 o CDUG yn ategu hyn ac yn datgan y 

caniateir cynigion am newidiadau allanol neu fewnol, ychwanegiadau, neu newid 

defnydd Adeiladau Rhestredig ar yr amod na fydd y cynigion yn achosi niwed 

arwyddocaol i gymeriad pensaernïol neu hanesyddol arbennig yr adeilad. 
 

5.3 Mae manylion y cais wedi’u hamlinellu yn y disgrifiad ar ddechrau’r adroddiad hwn. 

O agwedd y prif adeilad gwreiddiol, mae hwn yn adeilad tri llawr trawiadol bric a 

charreg sydd wedi lleoli ar gyffordd brysur ac amlwg o fewn Dinas Bangor. Mae’r 

adeilad yn wag ers amser ac mae’r bwriad o’i ail-ddefnyddio i’w groesawu. Ni 

fwriedir unrhyw newidiadau allanol ar flaen yr adeilad,  ond bwriedir ymgymryd â 

gwaith addasu mewnol i’w ail-strwythuro. Mae sawl defnydd o’r adeilad wedi 

digwydd yn flaenorol ac mae llawer o addasu mewnol eisoes wedi cymryd lle, ond yn 

bennaf bydd y gwaith mewnol yn golygu tynnu a gosod partisiwns newydd er creu'r 

unedau byw hunan cynhaliol. Ar gefn y prif adeilad ble bwriedir dymchwel rhan o’r 

adeiladau presennol mwy modern, bwriedir codi estyniad tri llawr i gynnwys tair 

uned ar bob llawr. Byddai’r estyniad yma ar wahân i’r prif estyniad pum llawr gan y 

byddai wedi gosod ar gefn yr adeilad gwreiddiol, a fydd gyda tho fflat a gorffeniad 

rendr a ffenestri newydd alwminiwm. Ni ystyrir y byddai addasu’r prif adeilad 

gwreiddiol yn amharu’n ormodol ar edrychiad na chymeriad yr adeilad rhestredig a 

byddai ei addasu hefyd yn fodd i sicrhau defnydd unwaith eto a fyddai’n sicrhau 

defnydd hir dymor yr adeilad. Ni ystyrir y byddai colli’r estyniadau cefn presennol yn 

golygu colli unrhyw nodweddion pensaernïol. 
 

5.4 Mae’r rhan newydd o’r datblygiad ar gefn yr adeilad gwreiddiol ble mae sawl adeilad 

wedi eu codi dros y blynyddoedd a bwriedir eu dymchwel er mwyn galluogi codi’r 

estyniad newydd tri llawr ar gefn y prif adeilad ynghyd a’r estyniad newydd pum 

llawr. Mae’r adeiladau a fwriedir eu dymchwel yn adeiladau unllawr gan fwyaf, ac er 

eu bod wedi eu rhestru gan eu bod ynghlwm i’r adeilad gwreiddiol, ychwanegiadau 

modern ydynt heb unrhyw rinweddau pensaernïol o werth. Gan eu bod yn adeiladau 

cefn eithaf israddol, ni ystyrir y bydd eu dymchwel yn cael effaith andwyol ar 

edrychiad na chymeriad yr adeilad hanesyddol. Er hyn, awgrymir i gynnwys amod 

cofnod ffotograffig gydag unrhyw ganiatâd er mwyn cofnodi’r adeiladau cyn eu 

dymchwel. 
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5.5 Byddai’r estyniad newydd yn creu adeilad ar wahân i’r prif adeilad gwreiddiol ond 

byddai’n gysylltiedig iddo drwy linc gwydr ar ochr Ffordd Gwynedd, gyda llecyn 

agored rhwng yr adeilad gwreiddiol a’r estyniad. Bydd 25 uned  ar y llawr daear, 29 

uned wedi eu dosbarthu dros y llawr  cyntaf ac ail, 27 ar y trydydd llawr ac 6 ar y 

4ydd sydd gyda’r 29 uned yn yr adeilad gwreiddiol yn gyfanswm o 116 uned 

newydd. Byddai pob  uned yn cynnwys ystafell wely, baddon, cegin ac ystafell 

fyw. Estyniad to fflat fyddai’r bwriad, gyda chymysg o orffeniad bric, rendr a chladin 

sinc ac amryw agoriadau ffenestri drwy’r estyniad. Yn dilyn derbyn cynlluniau 

diwygiedig yn gostwng uchder yr estyniad hyd at bum llawr a'r nifer o 151 i 116 ni 

ystyrir ei fod yn dominyddu’r prif adeilad. Mae ei faint yng nghyd-destun y safle yn 

dderbyniol a chredir fod y cynllun diwygiedig hefyd yn parchu’r adeilad rhestredig 

gerllaw (sef y llyfrgell) heb ei ddominyddu’n ormodol a hefyd yn gweddu â’r Ardal 

Gadwraeth ac ystyrir ei fod felly yn cydymffurfio a gofynion polisïau B2, B3 a B4 o’r 

CDUG. 

 

5.6 Mae gwrthwynebiadau wedi tynnu sylw at ddyluniad y datblygiad a hefyd ei fod yn 

or-ddatblygiad. Mae’r adeilad gwreiddiol a’r llyfrgell restredig gerllaw yn adeiladau 

trawiadol iawn  mewn edrychiad, ac fel eglurwyd uchod, ni fwriedir gwneud unrhyw 

newidiadau i edrychiad  blaen yr adeilad gwreiddiol. Byddai’r estyniadau newydd 

wedi eu gwthio yn ôl o’r prif edrychiad  fel na fydd yn tynnu’r ffocws oddi ar y prif 

adeilad. Ystyrir hefyd byddai’r defnydd o ddeunyddiau  priodol yn sicrhau y bydd yr 

estyniad yn gweddu fel na fyddai’n cystadlu gyda’r adeiladau rhestredig. 

 

6. Casgliadau: 

6.1 Ystyrir fod egwyddor y bwriad o ail-ddefnyddio ac addasu’r adeilad i’w groesawu a 

fydd yn sicrhau dyfodol yr adeilad rhestredig. Mae’r estyniad yn sylweddol ei faint ac 

yn fodern, ond ni chredir ei fod yn amharu ar edrychiad, cymeriad na gosodiad yr 

adeilad na’r ardal, oherwydd ei leoliad yn y cefn fel estyniad is-wasanaethol. Bydd yr 

adeilad gwreiddiol a’r llyfrgell yn aros fel y prif ffocws gyda’r estyniad yn y cefn yn 

gweddu i’r cefndir. Ni ystyrir y bydd caniatáu’r cais yn cael effaith andwyol ar 

gymeriad hanesyddol na phensaernïol yr adeilad ac felly yn cydymffurfio a gofynion 

polisïau B2, B3 a B4 CDUG, a’r Cylchlythyr 61/96 a phennod 6 Polisi Cynllunio 

Cymru. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu yn ddarostyngedig i dderbyn cadarnhad Cadw gydag amodau. 

  

1. 5 mlynedd 

2. Unol â’r cynlluniau 

3. Deunyddiau'r estyniad i’w gymeradwyo yn ysgrifenedig gan yr ACLL gyda 

  samplau i’w cyflwyno 

4. Creu cofnod ffotograffig cyn ymgymryd â’r gwaith 

5. Ffenestri newydd i fod o wydr dwbl o fath slimlite 

6. Ffenestri newydd ar gefn y prif adeilad i fod o wneuthuriad pren sash fel y 

  presennol 

7. Holl nwyddau dwr glaw o wneuthuriad alwminiwm 

8. Gwaith a gorffeniad ar gefn yr adeilad gwreiddiol i gyd fynd a gweddill yr 

  adeilad. 

9. Lliw paent y ffenestri a’r drysau ar yr adeilad rhestredig i’w gymeradwyo yn 

  ysgrifenedig gan yr ACLL 

10. Unrhyw goleuo allanol i’w gymeradwyo yn ysgrifenedig gan yr ACLL 

11. Tirweddu caled, dodrefn allanol, mannau called i’w gymeradwyo yn  

  ysgrifenedig gan yr ACLL 
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Rhif:    5.3 
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Cais Rhif: C15/1081/11/LL 

Dyddiad Cofrestru: 19/10/2015 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Bangor 

Ward: Garth 

 

Bwriad: AIL GYFLWYNIAD O GAIS BLAENOROL I GLUDO I MEWN DDEUNYDD 

ANADWEITHIOL ER MWYN CODI LEFELAU TIR PRESENNOL  

Lleoliad: HEN IARD GYCHOD DICKIES, FFORDD Y TRAETH, BANGOR, LL57 2SZ 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad: 
CANIATÁU GYDAG AMODAU 

 
1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Ailgyflwyniad o gais blaenorol a dynnwyd yn ôl dan gyfeirnod, C14/1072/11/LL yw’r cais hwn i 

reoleiddio gwaith gollwng hyd at 1.5m o bridd anadweithiol a gwastraff yn ymyl dwyreiniol hen iard 

gychod Dickies ond, hefyd i gludo i mewn 19,000 tunnell ychwanegol o ddeunyddiau anadweithiol, 

cerrig a ddefnyddir fel amddiffynfeydd môr (rip-rap) a gwastraff llechi er mwyn paratoi’r safle ar 

gyfer rhan nesaf y gwaith datblygu. Tynnwyd y cais gwreiddiol yn ei ôl oherwydd nad oedd digon o 

wybodaeth ond hefyd oherwydd materion yn ymwneud â pherchenogaeth tir a thystysgrifau priodol a 

gyflwynwyd gyda’r cais. Gyda’r bwriad hwn, mae’r ymgeisydd wedi dangos y cymerwyd pob cam 

rhesymol i sefydlu perchenogaeth y tir gyda rhybudd wedi’i gyflwyno ar bobl â diddordeb mewn tir 

cyfagos yn ogystal â rhoi rhybuddion ar y safle yn unol â gofynion y rheoliadau cynllunio.    

 

1.2 Ar hyn o bryd mae hawliau datblygiad a ganiateir ar y safle fel cowt adeiladwr a lle dros dro ar gyfer 

deunydd yn deillio o waith cloddio sy’n gysylltiedig â Rhan 1 y datblygiad preswyl yn Iard Gychod 

Dickies. O’r herwydd, mae’r cais yn fwriad sy’n rhannol ôl-weithredol i godi’r tir i’r lefelau cap 

gofynnol fel bod modd cyflwyno cais ffurfiol i Lywodraeth Cymru i symud y safle o ddynodiad perygl 

o lifogydd C2 ar fapiau cyngor datblygu NCT15 (Datblygu a Pherygl o Lifogydd).    

 

1.3 Yr hyn y mae’r bwriad yn ei gynnwys yw gollwng deunydd mewn haenau 300mm, wedi’u gwasgu neu 

eu cywasgu ymhellach gan ddefnyddio cloddiwr 20 tunnell a fydd yn ymestyn ôl troed y safle y tu 

draw i’r marc penllanw cymedrig i’r blaendraeth a’r gwastadeddau llaid rhynglanwol. Bydd rhaid 

hefyd geisio Trwydded Forwrol gan Gyfoeth Naturiol Cymru ond, yn y bôn, caiff gwastraff 

anadweithiol llechi glân a deunydd amddiffyn creigiau mawr eu defnyddio i godi cloddiau’r safle i’r 

lefelau a nodir ar gynlluniau’r cais. Cynigir lefel cap o ddim mwy na 6.98m uwchlaw datwm ordnans a 

cheir rhannau o’r safle lle mae’r lefel hon wedi’i chyrraedd neu’n agos at gael ei chyrraedd. Mae rhaid 

wrth amryfal ddyfnderoedd o ddeunydd llenwi a deunydd amddiffynfeydd y môr i greu’r cloddiau a’r 

wal gynnal o amgylch y safle er mwyn cynorthwyo i reoli tonnau ac erydiad yn sgil y llanw.   

 

1.4 Mae’r safle’n eithaf amlwg pan edrychir arno o rannau uchaf Ffordd y Traeth wrth ddod i mewn i’r 

ddinas ac fe’i lleolir yn anheddiad Garth, yn union i’r de o Bier Bangor. Mae safle’r cais ei hun yn 

cynnwys tir sydd eisoes wedi’i adfer ar flaendraeth Porth Penrhyn, gan greu rhan o safle tir llwyd mwy 

ag iddo ddefnydd diwydiannol/masnachol hanesyddol. Gweithredwyd ar ganiatâd cynllunio i godi 72 o 

unedau preswyl a gwaith cysylltiedig ar dir cyfagos a ddefnyddiwyd yn flaenorol fel iard gychod. 

Mae’r ardal a adwaenir fel Bae Hirael wedi’i dynodi fel safle ailddatblygu dan bolisi C5 y Cynllun 

Datblygu Unedol a, hefyd, yn y ‘Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol - Briffiau Datblygu’ lle bwriedir y tir 

ar gyfer datblygiad defnydd cymysg.   

 

1.5 Nid yw’r datblygiad arfaethedig yn syrthio y tu mewn i’r disgrifiad a’r meini prawf a nodir yn Atodlen 

1 Rheoliadau Gwlad a Thref (Asesiad o Effaith ar yr Amgylchedd) (Cymru) 201, ond mae’n syrthio y 

tu mewn i baragraffau 11 a 13 Atodlen 2 y Rheoliadau, i unrhyw waith arall (cael gwared â gwastraff) 
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ac i unrhyw newid neu estyniad i ddatblygiad sydd eisoes wedi’i ganiatáu neu y gweithredwyd arno 

eisoes. Hefyd, mae’r safle o fewn 320m i Ardal Warchodaeth Arbennig Traeth Lafan a Safle o 

Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Traeth Lafan ac o fewn 300m i Ardal Cadwraeth Arbennig y Fenai 

a Bae Conwy. Wedi sgrinio ac asesu’r bwriad yn unol â’r meini prawf datblygu dan Atodlen 3, ystyrir 

bod effaith debygol y datblygiad ar yr amgylchedd yn annigonol i gyfiawnhau cyflwyno asesiad effaith 

ar yr amgylchedd gyda’r cais cynllunio.   

 

1.6 Bydd rhaid ystyried unrhyw effeithiau  anuniongyrchol ar ddynodiadau amgylcheddol Ewropeaidd ar 

wahân fel rhan o’r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a gynhelir yn unol â Rheoliad 61 Rheoliadau 

Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010.   

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

Cymru yn pwysleisio y dylid penderfynu ceisiadau yn unol â’r Cynllun Datblygu, oni bai bod 

ystyriaeth faterol cynllunio yn nodi fel arall. Mae ystyriaethau cynllunio yn cynnwys Polisi 

Cynllunio Cenedlaethol, a’r Cynllun Datblygu Unedol. 

 

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

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

gyflawni'r amcanion datblygu cynaliadwy (neu lesiant). Mae'r adroddiad hwn wedi’i baratoi gan 

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

Neddf 2015, ac wrth ffurfio'r argymhelliad mae'r Cyngor wedi ceisio sicrhau bod anghenion y 

presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion 

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

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

 POLISI STRATEGOL 2 –Yr Amgylchedd Naturiol 

 POLISI STRATEGOL 3 – Yr Amgylchedd Adeiledig a Hanesyddol 

 POLISI STRATEGOL 6 – Ailddatblygu Tir a’i Ailddefnyddio 

 POLISI STRATEGOL 8 – Gwastraff 

 POLISI STRATEGOL 16 – Cyflogaeth 

 POLISI A1 – Asesiadau Amgylcheddol neu Asesiadau o Effeithiau Eraill. Sicrhau y darperir 

gwybodaeth ddigonol gyda’r cais cynllunio ynghylch unrhyw effeithiau amgylcheddol neu effaith 

debygol a sylweddol arall, ar ffurf asesiad amgylcheddol neu asesiadau o effeithiau eraill.    

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

neu anwrthdroadwy i’r amgylchedd neu’r gymuned os na ellir dangos heb amheuaeth ar ddiwedd 

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

 POLISI B12 – Gwarchod Tirweddau, Parciau a Gerddi Hanesyddol. Gwarchod tirweddau, parciau 

a gerddi o ddiddordeb hanesyddol arbennig yng Nghymru rhag datblygiadau a fydd yn achosi niwed 

arwyddocaol i’w cymeriad, eu hedrychiad neu eu gosodiad.   

 POLISI B13 - Gwarchod yr Arfordir Agored. Diogelu’r arfordir agored trwy sicrhau na chaniateir 

bwriadau oni bai eu bod yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sydd â’r nod o osgoi difrod 

arwyddocaol i nodweddion cydnabyddedig.   

 POLISI B15 – Gwarchod Safleoedd Cadwraeth Natur o Bwysigrwydd Rhyngwladol . Gwrthod 

cynigion sy’n debygol o beri difrod arwyddocaol i gadernid safleoedd cadwraeth natur o bwysigrwydd 

rhyngwladol oni bai eu bod yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sydd â’r nod o reoli, defnyddio a 

gwarchod nodweddion cydnabyddedig yn y cyfryw safleoedd. 

 POLISI B16 - Gwarchod Safleoedd Cadwraeth Natur o Bwysigrwydd Cenedlaethol. Gwrthod 

cynigion sy’n debygol o beri difrod arwyddocaol i gadernid safleoedd cadwraeth natur o bwysigrwydd 
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cenedlaethol oni bai eu bod yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sydd â’r nod o reoli, defnyddio a 

gwarchod nodweddion cydnabyddedig yn y safleoedd. 

 POLISI B17 - Safleoedd Bywyd Gwyllt Lleol. Gwrthod bwriadau sy’n debygol o beri difrod 

sylweddol i safleoedd  o arwyddocâd rhanbarthol neu leol oni bai eu bod yn cydymffurfio â chyfres o 

feini prawf sydd â’r nod o reoli, defnyddio a gwarchod nodweddion cydnabyddedig yn y safleoedd 

hyn.   

 POLISI B20 – Rhywogaethau a’u Cynefinoedd sy’n Bwysig yn Rhyngwladol ac yn Genedlaethol. 

Gwrthod bwriadau sy’n debygol o darfu ar rywogaethau a warchodir a’u cynefinoedd neu eu 

niweidio’n annerbyniol oni bai eu bod yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sydd â’r nod o ddiogelu 

nodweddion cydnabyddedig y safle.   

 POLISI B21 – Coridorau Bywyd Gwyllt, Cysylltiadau Cynefinoedd a Cherrig Sarn. Diogelu 

cadernid nodweddion y tirlun sy’n bwysig i flodau ac anifeiliaid gwyllt oni bai fod y rhesymau dros 

ddatblygu’n drech na’r angen i gynnal y nodweddion a bod modd darparu camau lliniaru.  

 POLISI B23 - Mwynderau. Gwarchod mwynderau cymunedau lleol trwy sicrhau fod y bwriadau’n 

cydymffurfio â chyfres o feini prawf sydd â’r nod o warchod nodweddion cydnabyddedig a 

mwynderau’r ardal. 

 POLISI B27 – Cynlluniau Tirlunio. Sicrhau fod bwriadau a ganiateir yn ymgorffori gwaith tirlunio 

meddal/caled o safon uchel sy’n briodol ar gyfer y safle ac sy’n rhoi ystyriaeth i gyfres o ffactorau sydd 

â’r nod o osgoi difrod i nodweddion cydnabyddedig.  

 POLISI B28 - Tir Ansefydlog. Gwrthod bwriadau ar dir ansefydlog neu dir cyfagos oni bai eu bod yn 

cwrdd â chyfres o feini prawf sydd â’r nod o osgoi difrod i’r datblygiad ac i sefydlogrwydd tir cyfagos. 

 POLISI B29 - Datblygiadau ar Dir sydd mewn Perygl o Lifogydd. Rheoli datblygiadau penodol ym 

mharthau llifogydd C1 a C2 a’u cyfeirio at dir addas ym mharth A oni bai eu bod yn cydymffurfio â 

chyfres o feini prawf sy’n berthnasol i’r nodweddion ar y safle ac i bwrpas y datblygiad. 

 POLISI B30 - Tir neu Adeiladau sydd wedi’u Llygru. Sicrhau y gwrthodir bwriadau i ddatblygu tir 

neu adeiladau sydd wedi’u llygru oni bai eu bod yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sydd â’r nod o 

reoli neu gyfyngu’r llygredd. 

 POLISI B32 - Ychwanegu at Ddŵr Wyneb. Gwrthodir bwriadau nad ydynt yn cynnwys mesurau 

lleihau neu liniaru llif a fydd yn gostwng maint a graddfa’r dŵr wyneb fydd yn cyrraedd afonydd a 

chyrsiau dŵr eraill. 

 POLISI B33 - Datblygiad sy’n Creu Llygredd neu Boendod. Gwarchod iechyd, diogelwch neu 

amwynder y cyhoedd neu ansawdd yr amgylchedd adeiledig neu naturiol yn sgil lefelau uwch o 

lygredd. 

 POLISI C3 – Ailddefnyddio Safleoedd a Ddefnyddiwyd o’r Blaen. Caniateir bwriadau sy’n rhoi 

blaenoriaeth i ddefnyddio tir neu adeiladau a ddatblygwyd o’r blaen ac sydd y tu mewn i ffiniau 

datblygu neu gyfagos iddynt os yw’r safle neu’r adeilad a’r defnydd a wneir ohonynt yn briodol. 

 POLISI C5 - Safleoedd Ailddatblygu. Caniateir bwriadau ar safleoedd a glustnodir fel safleoedd ar 

gyfer ailddatblygu ar yr amod eu bod yn gyson â’r briffiau datblygu perthnasol a/neu ag unrhyw brif 

gynllun a gymeradwyir gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol ar gyfer y safleoedd.   

 POLISI C24 - Safleoedd Tirlenwi/Tirgodi a Chasglu/Gwaredu Gwastraff Peryglus Rhaid i 

fwriadau ar gyfer tirlenwi/tirgodi a chasglu/ailgylchu gwastraff gydymffurfio â nifer o feini prawf 

ynghylch angen, lleoliad, graddfa, gallu i reoli’r safle, darpariaeth ôl-ddefnydd ddefnyddiol, lliniaru 

mesurau, effaith traffig a sicrwydd na fydd y datblygiad yn niweidio buddiannau cadwraeth. 

 POLISI CH22 - Rhwydwaith Beicio, Llwybrau a Hawliau Tramwy. Bydd bob rhan o’r rhwydwaith 

beicio, llwybrau a hawliau tramwy’n cael eu gwarchod trwy annog bwriadau i ymgorffori’r uchod yn 

foddhaol yn y datblygiad a thrwy wrthod bwriadau fydd yn gwahardd cynlluniau i ymestyn y 

rhwydwaith beicio, llwybrau neu hawliau tramwy. Onid yw hyn yn bosib, bydd rhaid gwneud 

darpariaeth briodol i wyro’r llwybr neu ddarparu llwybr newydd a derbyniol. 

 POLISI CH33 - Diogelwch ar Ffyrdd a Strydoedd. Bydd bwriadau datblygu’n cael eu caniatáu os 

gallant gydymffurfio â meini prawf penodol ynghylch y fynedfa i gerbydau, safon y rhwydwaith ffyrdd 

presennol a chamau tawelu traffig.   
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2.4 Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol 

 

 Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol Gwynedd – Briffiau Datblygu, Dalgylch Dibyniaeth Bangor– 

Tachwedd 2009 

 Adroddiad Prif Gynllun Bae Hirael– Chwefror 2009 

 Canllawiau Dylunio Gwynedd 2004 

 Cymeriad Tirlun – Tachwedd 2009 

 Datganiad Technegol Rhanbarthol Gogledd Cymru ar Agregau, Adolygiad Cyntaf Awst 2014 

 

2.5 Polisïau Cenedlaethol: 

 

 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru (Cymru) 2015, 

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol a nodir  ym Mholisi Cynllunio Cymru Llywodraeth   

      Cymru (Chwefror 2016) 

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

      Llywodraeth 

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

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

      Cymru (Cymru) 5: Cadwraeth Natur a Chynllunio (Medi 2009), 

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

      Cymru (Cymru) 11:  Sŵn (Hydref 1997) 

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

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

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

      Cymru (Cymru) 18:  Trafnidiaeth (Mawrth 2007) 

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

      Cymru (Cymru) 21: Gwastraff (Chwefror 2014) 

 Cynllun Gwastraff Rhanbarthol Gogledd Cymru – Adolygiad 1
af
 2009 

 Cynllun y Sector Casgliadau, Seilwaith a Marchnadoedd (CIMS) 2012 

 Cynllun Gwastraff Adeiladu a Dymchwel 2012 

 Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru Tachwedd 2011 

 Cyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff 2008/98/EC 19 Tachwedd 2008 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Cais Cynllunio cyf. C09A/0410/11/LL - Dymchwel yr adeiladau presennol yn safle Iard Gychod 

Dickies, creu cylchfan a mynedfa newydd i gerbydau o Ffordd y Traeth ar hyd Ffordd Medway i’r 

safle, creu llwybr troed o’r safle i Ffordd Garth a chodi 72 o unedau byw - caniatawyd 06/01/2012. 
3.2 Cais Cynllunio cyf. C12/1141/11/LL amrywio amod 2 ar ganiatâd cynllunio C09A/0410/11/LL 

sy’n ymwneud â lefelau llawr gorffenedig lleiniau 1 i 38 a gostwng uchder y to brig – caniatawyd 

26/11/2012. 

3.3 Cais Cynllunio cyf.  C14/1072/11/LL – Cais i gludo i mewn ddeunyddiau anadweithiol er mwyn 

codi lefelau tir presennol– tynnwyd yn ôl 25/06/2015. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Dinas Bangor: Gwrthwynebu oherwydd; 

 

 Ei fod yn cael effaith andwyol ar yr amgylchedd, y mwynderau, 

tywod dŵr môr a gwelyau cregyn gleision lleol, 

 Bod halogyddion posib yn y safle 

 Yr effaith weledol ar y ddinas a’i hardaloedd preswyl,  
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 Llygredd a llifogydd 

 Byddai eglurhad llawn o’r defnydd tymor hir arfaethedig a wneir 

o’r safle wedi bod yn fuddiol. 

 

Cymdeithas Ddinesig Bangor: Nid yw’n gwrthwynebu’r egwyddor o ddatblygu’r safle ond bydd yn 

gwrthwynebu’r cais  hyd oni cheir eglurhad ynghylch y materion a ganlyn;  

 

 Gofyn datrys materion ynghylch halogi tir a natur y deunydd a 

ollyngwyd yn flaenorol ar y safle a’r ffordd orau o ymdrin ag o,  

 Sefydlogrwydd tir, 

 Cyfanswm tunelli’r deunyddiau sy’n ofynnol ar gyfer y prosiect, 

symudiadau cludo, amserlen ar gyfer gweithredu,  

 Tarddiad / sgrinio deunyddiau gwastraff,  

 Gofyniad i brofi ansawdd dŵr a’i fonitro ar gyfer llygredd posib o 

gofio pa mor agos y mae gwelyau cregyn gleision, Traeth  Lafan a 

Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig y Fenai  

 Manyleb deunydd y cap arfaethedig a chadarnhau lefel y cap 

 Statws y safle os yw wedi codi uwchlaw Lefel Llifogydd C2 a’r 

berthynas â’r tir o’i gwmpas sy’n parhau o fewn Parth C2, 

 Effaith gwaith codi tir ar Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig 

Traeth Lafan  

 

Hawliau Tramwy Gwynedd: Dim ymateb 

 

Uned Polisi Cynllunio ar y 

Cyd Gwynedd a Môn: 

Dim ymateb 

 

Gwasanaeth Cynllunio 

Archeolegol Gwynedd: 

Dim ymateb 

 

CADW: Dim sylwadau i’w gwneud ar y cais gan nad oes henebion neu barciau a 

gerddi rhestredig yn y cyffiniau y byddai’r datblygiad arfaethedig yn cael 

effaith arnynt.  
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Cefn Gwlad a Mynedfa 

Cyngor Gwynedd (Pwyllgor 

Rheoli Gwarchodfa Natur 

Leol Traeth Lafan): 

 Pryderon ynghylch gronynnau a llygrwyr posib yn cael eu golchi 

i’r amgylchedd morwrol cyfagos gan gael effaith ar bysgod cregyn 

fel adnodd bwyd ar gyfer adar hirgoes. Yng nghyswllt yr holl 

faterion sy’n ymwneud ag atal a rheoli llygrwyr, rhaid i’r 

datblygwr sicrhau y paratoir cynllun cadarn sy’n cynnwys monitro 

ac y gweithredir arno’n unol â'r amodau a roddir gan yr 

asiantaethau rheoleiddio.   

 Ni fydd gwaith datblygu’n cael effaith uniongyrchol ar y 

Warchodfa Natur Leol a nodweddion yr Ardal Cadwraeth 

Arbennig a’r Ardal Warchodaeth Arbennig. Fodd bynnag, mae 

Traeth Lafan yn safle pwysig ar gyfer adar megis pioden y môr 

sydd yno dros y gaeaf, y gylfinir a’r wyach fawr gopog, yr 

hwyaden ddanheddog fronrudd a’r pibydd coesgoch, a gall y 

datblygu darfu ar yr adar hyn pan fyddant yn clwydo. O’r 

herwydd, mae’n rhaid wrth gamau i leihau’r tarfu ar adar sy’n 

clwydo, megis osgoi gwaith adeiladu adeg llanw uchel gydag 

arolygon monitro’n cael eu cynnal yn ystod y cyfnod adeiladu er 

mwyn pennu a yw’r datblygiad yn cael effaith ar niferoedd yr adar 

sy’n defnyddio’r safle.    

 

 

Uned Briffyrdd a 

Thrafnidiaeth Gwynedd: 

Dim gwrthwynebiad, gyda’r argymhelliad a ganlyn; 

 

 Dylid rhoi trefniadau digonol yn eu lle ar gyfer cyfleuster golchi 

olwynion ar y safle gyda darpariaeth bellach ar gyfer sgubwr 

ffordd yn ystod y cyfnod cludo, 

 Os yw’r bwriad yn golygu trosglwyddo deunyddiau o gyfleuster 

storio deunyddiau ‘Arriva’ cyfagos, rhaid cael caniatâd y 

gwasanaeth trafnidiaeth ar gyfer digon o arwyddion cyn cludo i 

mewn ddeunyddiau i’r safle er mwyn rhybuddio defnyddwyr y 

ffordd fod peiriannau trwm yn croesi’r ffordd,   

 Symudiadau cludo wedi’u cyfyngu i lwythi 25 x 20 tunnell y 

diwrnod. 

 

 

 

Gwarchod y Cyhoedd 

Gwynedd: 

Dim gwrthwynebiad yn amodol ar y sylwadau a ganlyn; 

 

 Dim sylwadau i’w gwneud ar waith codi tir sy’n cael effaith ar dir 

llygredig presennol. Efallai y byddai gofyn rhoi sylw i’r mater 

ynghylch tir llygredig gydag amod, pe byddai cais am dŷ’n cael ei 

gyflwyno i’w ystyried yn hwyrach ymlaen, h.y. yn ôl amod 28 

caniatâd cynllunio C09A/0410/11/LL, 

 Y Fenai yw un o’r prif fannau ar gyfer cynhyrchu pysgod cregyn 

yng Nghymru. Rhestra’r asesiad cynllunio gwastraff nifer o gamau 

rhagofal i’w cymryd yn ystod y cyfnod adeiladu a fydd yn atal 

deunydd gronynnol a gronynnau mân rhag cael eu gollwng i’r 

Fenai.   O’r herwydd, ystyrir bod digon o liniaru ar gyfer 

gwarchod gwelyau pysgod cregyn yn yr ardal ehangach er y gallai 

gwaith adeiladu cloddiau gael effaith ar welyau cregyn gleision 

lleol nad ydynt yn cael eu defnyddio’n fasnachol ac a gedwir yn 

ardal y cais, 

 Argymell bod y camau lliniaru a nodir yn yr Asesiad Cynllunio 

Gwastraff  yn cael eu rheoli trwy amodau cynllunio.  
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Rheoli Perygl o Lifogydd ac 

Erydiad Arfordirol Cyngor 

Gwynedd: 

Dim gwrthwynebiad, ond yn cyflwyno’r cyngor a’r amodau a ganlyn; 

 

Mae cwrs dŵr yn rhedeg trwy’r safle neu’n gyfagos iddo.  Yn argymell yr 

amodau a ganlyn os caniateir unrhyw gais er lles mwynderau’r ardal ac 

eiddo cyfagos;  

 Bydd y datblygwr yn diogelu’r cwrs dŵr ac yn cyflwyno 

manylion darpariaeth o’r fath ar gyfer cymeradwyaeth Cyngor 

Gwynedd yn unol ag Adran 23(1) Deddf Draenio Tir 1991, 

 Mai’r datblygwr fydd yn ysgwyddo cost diogelu’r cwrs dŵr,  

 

Bydd yr amodau uchod hefyd yn berthnasol os bydd y datblygwr yn 

bwriadu sianelu’r cwrs dŵr yn unol ag Adran 263 Deddf Iechyd y 

Cyhoedd ac Adran 23(1) Deddf Draenio Tir 1991. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru Dim gwrthwynebiad mewn egwyddor ond mewn ymateb i 

ymgynghoriad, gofynnodd Cyfoeth Naturiol Cymru am ragor o eglurhad 

ar nifer o faterion yn ymwneud â pherygl o lifogydd, a diagramau ac 

arnynt fanylion cliriach o’r ardaloedd gweithio a datganiadau dull i 

ddangos lefel yr effaith ar yr ardal rhynglanwol; 

 Wedi adolygu’r Asesiadau Rheoliadau Cynefinoedd: Adroddiad 

Sgrinio Rhan 1, daw Cyfoeth Naturiol Cymru i’r casgliad yr ystyrir 

bod y camau a gynigir yn y cais yn ddigonol i sicrhau y bydd yr 

effeithiau sylweddol ar Ardal Warchodaeth Arbennig Traeth Lafan a 

rhywogaethau cymhwysol pioden y môr yn annhebygol, a hynny’n 

seiliedig ar y wybodaeth yn yr arolwg a gyflwynwyd i gefnogi’r 

cais, 

 Bod rhaid gwneud cais i Gyfoeth Naturiol Cymru am drwydded i 

gludo i mewn wastraff gyda gwaith codi tir dan y Rheoliadau 

Caniatáu Amgylcheddol. Ni ddylid cludo i mewn wastraff hyd oni 

bydd trwydded wedi’i chaniatáu.   

 Mae gofyn cael mwy o liniaru ar gyfer defnyddio geodecstiliau er 

mwyn rheoli’r perygl o ddefnyddiau gronynnol a dŵr wyneb olchi 

i’r Fenai ac i Ardal Cadwraeth Arbennig Ewropeaidd (Ardal 

Gwarchod Arbennig y Fenai). Dylai unrhyw waith adeiladu ddilyn 

yr egwyddorion a’r cyngor yng Nghanllawiau Atal Llygredd Deddf 

Draenio Tir Nodyn 5, ‘Works and Maintenance in or near Water’, 

ond dylid hefyd gymryd camau ychwanegol megis brîff gwylio, 

monitro ac adrodd ar ddŵr yn troi lliw a’r gofyn am gamau adfer yn 

syth pe ceid digwyddiad.   

 Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n argymell cynnwys amod gydag 

unrhyw gais cynllunio er mwyn sicrhau y paratoir Cynllun Rheoli 

Adeiladu Amgylcheddol effeithiol ac y ceir caniatâd yr Awdurdod 

Cynllunio Lleol a Chyfoeth Naturiol Cymru iddo cyn dechrau ar y 

gwaith,  

 Safle wedi’i ddosbarthu fel Parth C2 yn y Mapiau Cyngor Datblygu 

sydd ynghlwm wrth NCT 15 yn cael ei ddisgrifio fel “ardaloedd o 

orlifdir heb seilwaith arwyddocaol i amddiffyn rhag llifogydd”. Cais 

i gael gwared â deunyddiau anadweithiol yw hwn fel bod modd 

codi’r safle uwchlaw lefelau llifogydd llanwol eithafol a nodir ar y 

mapiau parth llifogydd ar gyfer yr ardal. Cyn cyflwyno cais i 

ddatblygu tai yn y dyfodol, bydd angen cyflwyno her map llifogydd 

i Gyfoeth Naturiol Cymru / Llywodraeth Cymru lle na fydd mapiau 

parth llifogydd yn cael eu newid oni wneir cais am hynny ac unwaith 
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y bydd gwaith codi lefel y safle wedi’i gwblhau,   

 Mae’r cyflwyniad diweddaraf ar Reoli Risg (Asesiad o Ganlyniad 

Llifogydd) Ebrill 2016 a llythyr eglurhaol, dyddiedig 19 Ebrill 2016, 

yn rhoi sylw i bryderon Cyfoeth Naturiol Cymru ynghylch peryglon 

llifogydd mewn gohebiaeth flaenorol. Dylid cyflwyno manylion y 

rip-rap er mwyn sicrhau bod y tonnau’n erydu’r deunydd llenwi cyn 

lleied â bo modd, 

 Trwydded forwrol dan gylch gorchwyl Cyfoeth Naturiol Cymru’n 

ofynnol ar gyfer maint y gwaith dan Farc Penllanw Cymedrig ar 

gyfartaledd. Ni ddylid gwneud unrhyw waith dan y marc hwn oni 

bydd y drwydded wedi’i chael, 

 Dylai pob cynhwysydd tanwydd a chemegau sy’n dal hyd at 110% o 

gyfanswm y cyfaint a gaiff ei storio  a’r cit rhag colli olew, fod ar 

gael ar y safle i ymdrin ag unrhyw olew a ollyngir, 

 Yn seiliedig ar gasgliadau’r gwerthusiad geoamgylcheddol atodol a 

gyflwynwyd i gefnogi’r cais, nid oes gan Gyfoeth Naturiol Cymru 

unrhyw bryderon ynghylch llygredd yn y tir. 

 

Uned Fioamrywiaeth Cyngor 

Gwynedd 

Mewn ymateb i ymgynghoriad, gofynnodd Bioamrywiaeth Gwynedd am 

i’r ymgeisydd gyflwyno’r isod;   

 Asesiad ecolegol wedi’i ddiweddaru a bod arolwg o adar y gaeaf 

wedi’i gynnal i safon dda. 

 Gwybodaeth ychwanegol a gyflwynir i gadarnhau faint o waith sydd 

dan y Penllanw Cymedrig a datganiadau dull i bennu lefel yr effaith 

ar yr ardal rynglanwol a restrir dan Adran 42 (Deddf yr Amgylchedd 

Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006) gan Lywodraeth Cymru fel 

cynefin o bwysigrwydd i fioamrywiaeth Cymru. Mae’r safle’n rhan 

o safle ymgeisiol bywyd gwyllt (Porth Penrhyn a’r Fenai - 1632) ac 

ynddo mae cynefin o bwysigrwydd bioamrywiaeth, (llaid 

rhynglanwol a ddefnyddir gan adar hirgoes yn y gaeaf megis pioden 

y môr, y gylfinir, pibydd y mawn a’r chwiwell) sy’n cefnogi Ardal 

Warchodaeth Arbennig Traeth Lafan. 

 Collir 380 metr sgwâr o laid yn sgil y bwriad, gyda 1,400 metr 

sgwâr cyffredinol o gynefinoedd rhynglanwol eraill yn cael eu 

hawlio gan ddeunyddiau a ollyngir. Bydd y golled hon yn un barhaol 

ond cyfran fechan yw hi o wastadeddau llaid Porth Penrhyn ac nid 

yw’n arwyddocaol. Argymhellion penodol i gyfyngu ar gerddwyr a 

chŵn yn tarfu ar adar sy’n clwydo ac adar sy’n nythu yn ystod y 

gwaith adeiladu ac yn y tymor hir, 

 Cyflwyno rhagor o wybodaeth fel bod modd i Gyngor Gwynedd, fel 

awdurdod cymwys at ddibenion Rheoliad 61 Rheoliadau 

Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010, gynnal prawf o effeithiau 

sylweddol tebygol y bwriad ar safleoedd cadwraeth dynodedig 

Ewropeaidd, (Ardal Gadwraeth Arbennig y Fenai ac Ardal 

Warchodaeth Arbennig Traeth Lafan) sydd 300m yn fras i’r gogledd 

o safle’r cais. Mae Ardal o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac 

Ardal Warchodaeth Arbennig Traeth Lafan wedi’i dynodi dan 

Ddeddfwriaeth Ewropeaidd am ei phwysigrwydd i bioden y môr, y 

gylfinir a’r wyach fawr gopog sydd yno dros y gaeaf.   

 Mae Asesiad o Reoliadau Cynefinoedd, dan reoliad 61 Rheoliadau 

Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 wedi dod i’r casgliad na 

fyddai’r bwriad i godi lefel y tir gyda gwastraff anadweithiol yn cael 
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effaith sylweddol ar Ardal Warchodaeth Arbennig Traeth Lafan. 

Fodd bynnag, oherwydd mai adar symudol yw nodweddion 

dynodedig yr Ardal Warchodaeth Arbennig, rhaid ystyried unrhyw 

effaith ar yr adar sy’n gysylltiedig â’r Ardal Warchodaeth Arbennig. 

Bydd rhyw gymaint o darfu ar bioden y môr yn ystod y cyfnod 

adeiladu, ni fydd effaith ar y gylfinir a’r wyach fawr gopog,   

 Mae’r datblygiad arfaethedig 320 metr o Safle o Ddiddordeb 

Gwyddonol Arbennig Traeth Lafan, felly, ni fydd y datblygiad hwn 

yn cymryd tir o’r Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac ni 

fydd yn peri colli cynefinoedd  yn y Safle o Ddiddordeb Gwyddonol 

Arbennig. Fodd bynnag, gan fod adar yn rhywogaeth symudol, dylid 

ystyried effeithiau ar adar sy’n gysylltiedig â’r Safle o Ddiddordeb 

Gwyddonol Arbennig.  Bydd rhyw gymaint o effaith ar yr  hwyaden 

ddanheddog fronrudd fydd yn gofyn am gamau lliniaru, 

 Mae’r datblygiad arfaethedig 320 metr o’r Ardal Cadwraeth 

Arbennig. Isod ceir nodweddion yr Ardal Cadwraeth Arbennig sydd 

i gyd yn gynefinoedd. Ni fydd y datblygiad arfaethedig yn peri 

colli’r cynefinoedd hyn yn uniongyrchol ac nid yw’n debygol y bydd 

yn peri colled anuniongyrchol. 

 Gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod nad ydynt dan ddŵr mor 

adeg llanw isel 

 Cilfachau a baeau mawr bas  

 Yn argymell; 

 Os caniateir y cais yna rhaid cymryd camau i ostwng yr effaith ar yr 

hwyaden ddanheddog fronrudd ac ar adar eraill sy’n clwydo. Mae 

hyn yn ofynnol er mwyn bodloni polisïau B16, B17 a B21 Cynllun 

Datblygu Unedol ar gyfer bioamrywiaeth oherwydd y tir sydd wedi’i 

gymryd yn y Safle Ymgeisiol Bywyd Gwyllt a’r tarfu ar adar sy’n 

gysylltiedig â’r Safle Bywyd Gwyllt a’r Safle o Ddiddordeb 

Gwyddonol Arbennig. 

 Dylai’r datblygiad arfaethedig ymgorffori nodweddion addas ar 

gyfer corhedydd y graig sy’n nythu. 

 Unwaith y bydd y gwaith adeiladu wedi’i gwblhau, dylid hau’r safle 

â blodau gwyllt a fydd yn hadau i adar. 

 Rhaid i gamau i ostwng unrhyw darfu ar adar hirgoes sy’n clwydo 

gael eu hymgorffori i’r bwriad datblygu hwn, camau megis: 

gwahardd gwaith adeiladu dympio awr cyn y llanw uchel ac awr 

wedi hynny (cyfnod tair awr o ddim gwaith o amgylch llanw uchel). 

 Er mwyn osgoi niwed i adar sy’n nythu (corhedydd y graig) dim 

adeiladu/dympio ar y llethrau arfordirol rhwng 1 Mawrth ac 1 

Awst). 

 Dylid cynnal arolygon monitro yn ystod y cyfnod adeiladu i wirio a 

yw adar yn parhau i ddefnyddio’r safle a bod camau’n cael eu 

gweithredu’n llwyddiannus i leihau tarfu i’r eithaf. 

 Dylai camau i wella’r safle datblygu i adar hirgoes a bywyd gwyllt 

arall gael eu hymgorffori i’r datblygiad. 

 

 

Cymdeithas Gorchmynion 

Pysgodfeydd y Fenai: 

Dim Ymateb 
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Yr R.S.P.B.: Yn gwrthwynebu oherwydd; 

 

 Nad yw’r datblygwr wedi cyflwyno digon o wybodaeth am union 

natur, lleoliad na maint y cais mewn perthynas â safle ymgeisiol 

bywyd gwyllt   Porth Penrhyn a’r Fenai sydd wedi’i ddynodi’n 

Safle o Bwysigrwydd ar gyfer Cadwraeth Natur (SINC). 

Gwybodaeth ychwanegol i gadarnhau faint y gwaith dan y 

Penllanw Cymedrig gan gynnwys mwy o ddiagramau  o ardaloedd 

gweithio ac ynddynt fanylion clir a datganiadau dull i bennu lefel 

yr effaith ar yr ardal rynglanwol.    

 Mae ardal y cais am y ffin â Bae Hirael, sydd â chysylltiadau 

swyddogaethol ag Ardal Warchodaeth Arbennig Traeth Lafan. 

Mae’r R.S.P.B. yn ei gwneud yn ofynnol i’r ymgeisydd gwblhau 

astudiaeth ddesg gadarnach trwy gaffael a dadansoddi data’r 

arolwg o Adar Tir Gwlyb (WeBS) mewn perthynas â’r Ardal 

Warchodaeth Arbennig er mwyn bod o fudd i gynorthwyo’r 

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd dan Reoliad 61 Rheoliadau 

Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010. 

 

Scottish Power: Dim Ymateb 

 

Dŵr Cymru: Dim Ymateb 

 

Stad y Goron: Dim Ymateb 

 

Grŵp Cyfleustodau ESP  

(Nwy ): 

Dim Ymateb  

 

Fodd bynnag, mae’r ymateb a roddir ar y cais blaenorol C14/1072/11/LL 

yn dal yn berthnasol gan ddarparu nodiadau cyfarwyddyd a chyngor ar 

leoliad y cyfleustod Nwy yn yr ardal.   
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Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd mewn tri lleoliad yn agos at y safle ar yr 22
ain

 o 

Hydref 2015 a rhoddwyd gwybod i gymdogion trwy lythyr ac 

ymddangosodd rhybudd yn y Caernarfon & Denbigh Herald ar y 4
ydd

 o 

Dachwedd 2015. Mae chwe llythyr yn gwrthwynebu ac un llythyr yn 

cefnogi wedi dod i law mewn ymateb i’r cyhoeddusrwydd statudol a 

roddwyd i’r cais a thynnant sylw i’r pryderon a ganlyn;   

 

Rhesymau dros wrthwynebu: 

 Mwynder gweledol ac effaith y bwriadau ar werthusiad 

LANDMAP Cyfoeth Naturiol Cymru o dirlun diwylliannol 

eithriadol 

 Pryderon am y deunyddiau a ddefnyddir a’r lefelau sy’n parhau i 

fod angen eu cyflawni  

 Gofyn am i’r cais gael ei ystyried gan y Pwyllgor Cynllunio  

 Effeithiau traffig ac effeithiau posib eraill ar y rhwydwaith 

llwybrau/beicio  

 Achosion o dipio diweddar yn gwaethygu sefydlogrwydd y tir  

 Adfer y safle i fuddiannau cadwraeth natur 

 Lleoliad ardal y cais mewn Parth Llifogydd C2 (Mapiau Cyngor 

Datblygu NTC 15) a chategoreiddio datblygiad hynod fregus 

 Effeithiau posib ar ddŵr wyneb a charthffosiaeth mewn Parth 

Llifogydd C2  

 Datblygiad yn groes i argymhellion Cynllun Rheoli Traethlin 

Gorllewin Cymru  

 Effeithiau posib ar nodweddion Ardal Cadwraeth Arbennig ac 

Ardal Warchodaeth Arbennig  

 Materion ynghylch llygru tir 

 Effeithiau dŵr wyneb yn llifo ar fioamrywiaeth leol ar 

gynefinoedd, rhywogaethau a mannau bwydo adar.  

 

Yn ychwanegol at yr uchod, nid ystyriwyd fod y sylwadau a ganlyn yn 

wrthwynebiadau cynllunio dilys: 

 Gweithredwyd y bwriad mewn dwy ran datblygu lle cyflwynir 

cais i godi tir cyn cais am godi adeiladau 

 Cyfreithlondeb gweithgarwch tipio diweddar a hanesyddol a 

pherthnasedd deddfwriaeth ar wahân i gynllunio  

 Gofynion trwyddedu Cyfoeth Naturiol Cymru, gan gynnwys y 

gofyn am drwydded forwrol  

 Effaith weledol bwriadau i godi adeiladau yn y dyfodol ar gyfer y 

safle 

 Perchenogaeth tir 

 Effaith andwyol bosib y bwriadau datblygu ar Gais Safle 

Treftadaeth y Byd UNESCO, ‘Diwydiant Llechi Gogledd Cymru’ 

 Dylai Asesiad Effaith Amgylcheddol gael ei gynnal ar y bwriad. 

 

Rhesymau dros gefnogi: 

 Defnyddir deunyddiau anadweithiol i godi lefelau’r tir rhyw 

fymryn 

 Ellid defnyddio ‘nad yw’n berygl’ yn lle ‘anadweithiol’? 
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Asesu’r ystyriaethau cynllunio o bwys: 

 

5.1 Egwyddor y datblygiad 
 

5.1.1 Ar hyn o bryd mae hawliau datblygiad a ganiateir ar y safle fel cowt adeiladwr a lle dros dro ar 

gyfer deunydd yn deillio o waith cloddio sy’n gysylltiedig â Rhan 1 y datblygiad preswyl ym ‘Mae 

Hirael’. O’r herwydd, mae ffurf y tir a lefelau’r safle wedi newid ers defnyddio’r safle ynghynt fel 

hen iard gychod gan fod sgil-gynhyrchion cloddio sy’n deillio o Ran 1 y gwaith adeiladu wedi’u 

gosod ar ben wyneb tir sydd eisoes wedi’i adfer gan ddefnyddio gwastraff adeiladu a dymchwel 

rywbryd yn ystod canol yr 1980au. Yn y llythyr eglurhaol a gyflwynwyd i gefnogi’r cais, nodir 

bwriadau tymor hir yr ymgeisydd i godi tai, gan gyfeirio at neilltuo’r safle i’w ailddatblygu dan 

Bolisi C5 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd. Mae’r bwriad, felly, yn rhannol ôl-weithredol er 

mwyn cadw’r holl ddeunydd gwastraff ar dir Rhan 2 a chludo19,000 tunnell arall o wastraff 

anadweithiol i mewn er mwyn codi lefelau’r ddaear. Os rhoddir caniatâd cynllunio, bwriad yr 

ymgeisydd yw cyflwyno cais ffurfiol i Lywodraeth Cymru i symud y safle o’r dynodiad perygl o 

lifogydd C2 ar fapiau cyngor datblygu NCT 15 (Datblygu a Pherygl o Lifogydd). 

 

5.1.2 Mae Polisi C5 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn nodi safleoedd ailddatblygu ar y map 

cynigion fel y rhai mewn lleoliadau allweddol mewn canolfannau neu bentrefi neu yn agos atynt a 

all roi cyfleoedd i amrywiaeth o ddefnyddiau a gwneud defnydd effeithiol o dir a ddatblygwyd 

ynghynt neu dir na chaiff ei ddefnyddio i’w lawn botensial. Yn ôl y polisi, “Caniateir cynigion 

datblygu ar safleoedd a nodwyd ar y Map cynigion fel safleoedd ailddatblygu cyn belled â’u bod 

yn gyson â’r briffiau datblygu sydd wedi cael eu paratoi ar gyfer y safleoedd a/neu unrhyw brif 

gynllun ar gyfer y safle y bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn ei gymeradwyo” Rhaid i unrhyw 

fwriadau datblygu yn y dyfodol gydymffurfio â gweledigaethau ac amcanion Adroddiad Prif 

Gynllun Bae Hirael (Chwefror 2009) a Chyfarwyddyd Cynllunio Atodol Gwynedd - Briffiau 

Datblygu, Dalgylch Dibyniaeth Bangor (Tachwedd 2009). Ymhlith gofynion eraill, mae’r 

cyfarwyddyd cynllunio atodol yn nodi y dylid sicrhau datblygiad cymysg ei ddefnydd sy’n 

gyffrous a chynaliadwy, sy’n darparu adnoddau ar gyfer anghenion gweithio, siopa, bwyta, byw a 

hamdden ac na ddylid cael gormod o’r un math o ddatblygiad ar y safle.   

 

5.1.3 Fodd bynnag, byddai’n rhaid cael cais cynllunio ar wahân ar gyfer unrhyw fwriadau datblygu yn y 

dyfodol ar y safle hwn, gyda’r cais hwnnw’n cael ei asesu’n ôl ei haeddiant.  Y prif fater gyda’r 

cais hwn yw asesu bwriadau datblygu ac ystyriaethau cynllunio o bwys cais i gludo i mewn 

ddeunyddiau gwastraff anadweithiol, gwastraff llechi a deunydd ar gyfer amddiffynfeydd môr ar 

gyfer gwaith paratoi ar y safle, a hynny cyn cyflwyno cais pellach am ddatblygiad y byddai’n rhaid 

ei ystyried yn ôl ei haeddiant.   

 

5.1.4 Mae Paragraff. 3.27 NCT 21 yn amlinellu’r meini prawf ar gyfer lleoliad newydd cyfleusterau 

rheoli gwastraff newydd yng nghyd-destun ‘Tuag at Ddyfodol Diwastraff” a chynllun Sector y 

Casgliadau, Seilwaith a Marchnadoedd. Mae’r paragraff yn darparu meini prawf lleoliadol ar gyfer 

cyfleusterau rheoli gwastraff  ond, hefyd, y defnydd a wneir o wastraff anadweithiol adeiladu a 

dymchwel ar gyfer unioni tir diraddiedig, llygredig neu ddiffaith lle;  “well-located, planned, 

designed and operated waste management facilities may provide good opportunities for 

remediating and enhancing sites which are damaged or otherwise of poor quality, or bringing 

derelict or degraded land back into productive use” . Yn ôl paragraff 13.2 wedyn, nodir; ‘in the 

case of landfill and landraising operations, appropriate and careful restoration and aftercare is 

required to prepare the site for a use which is compatible with the surrounding area and the 

provisions of the local development plan’. 

 

5.1.5 Mae NCT 21 yn cydnabod y bydd y tebygolrwydd o fod angen safleoedd tirlenwi newydd yn 

gostwng dros amser wrth i’r gweithgarwch atal gwastraff, ailgylchu a gweithgarwch adfer arall 

ddatblygu’n unol â thargedau a chamau. Mae paragraph 4.23 yn hynod berthnasol yma lle mae’n 
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nodi; “The application of the waste hierarchy demonstrates that the disposal of inert waste is not 

acceptable in most circumstances and without exceptional justification planning applications for 

the disposal of inert waste should be refused. Exceptional circumstances may be demonstrated 

where the use of inert waste is necessary to address issues of instability, landscape, flood risk, 

matters relating to safety, or to enable the land to be used for an appropriate end use. In each case, 

the level of inert waste to be used should be the minimum necessary to achieve the desired 

outcome”. O’r herwydd, mae NCT 21 yn ei gwneud yn glir na fydd gollwng deunydd adeiladu a 

dymchwel yn y tir yn debygol o gael ei ystyried oni bai ei fod yn ddeunydd ‘adfer’ er mwyn cael 

ôl-ddefnydd gwell a dylid gwrthod ei ollwng yn ei hawl ei hun. 

 

5.1.6 Yng nghyswllt yr egwyddor o gludo i mewn ddeunyddiau gwastraff anadweithiol gyda gwaith 

paratoi ar y safle, os gall deunyddiau o’r fath gwrdd â’r un fanyleb ar gyfer gwaith mewnlenwi 

sylfaenol ag agregau sylfaenol, yna byddai hyn yn cwrdd ag amcanion Erthygl 3(15) Cyfarwyddeb 

Fframwaith Gwastraff 2008/98/EC, lle defnyddir deunydd gwastraff i adfer yn hytrach na chael 

gwared ag o; “recovery means any operation the principal result of which is waste serving a useful 

purpose by replacing other materials which would otherwise have been used to fulfil a particular 

function, or waste being prepared to fulfil that function, in the plant or in the wider economy……”. 

Nodwedd hanfodol gwaith adfer gwastraff yw mai ei brif amcan yw bod gan wastraff ddiben 

defnyddiol, sef disodli deunyddiau eraill y byddai’n rhaid bod wedi’u defnyddio at y pwrpas 

hwnnw, felly’n cadw adnoddau naturiol. Cefnogir y safle hwn ymhellach gan ofynion polisi 

cynllunio Lleol a Chenedlaethol yn ogystal â chan Ddatganiad Technegol Rhanbarthol Gogledd 

Cymru ar Agregau. 

 

5.1.7 Ym mis Mehefin 2008, penderfynodd Bwrdd Cyngor Gwynedd gymeradwyo’r Datganiad 

Technegol Rhanbarthol a gynhyrchwyd gan Weithgor Agregau Rhanbarthol Gogledd Cymru. 

Cynhaliwyd adolygiad o Ddatganiad Technegol Rhanbarthol Gogledd Cymru ac ymgynghorwyd 

yn ei gylch ac, ers hynny, cafodd gymeradwyaeth holl gynghorau Cymru fis Awst 2014 yn ogystal 

â chael cymeradwyaeth Weinidogaethol. Mae’r datganiad wedi’i baratoi yn unol â’r amcanion 

cynaliadwyedd sydd wedi’u hymgorffori ym Mholisi Cynllunio (Cymru) a darpariaethau Nodyn 

Cyngor Technegol (Cymru) 1: Agregau (NCTM1), sy’n cyflwyno amcan cyffredin i sicrhau 

cyflenwad cynaliadwy a rheoledig o agregau yn unol â’r amcanion atodol ym mharagraff 29 NCT1 

sy’n cynnwys, ymhlith gofynion eraill, “…. actively reducing the proportion of primary aggregates 

used in relation to secondary, recycled or waste materials”. 

 

5.1.8 Bydd egwyddorion cyffredinol polisi C24 (tirlenwi a thirgodi) yn berthnasol wrth ystyried a yw’r 

datblygiad yn cydymffurfio â nifer o feini prawf yng nghyswllt angen, lleoliad, graddfa, gallu i 

reoli’r safle, darpariaeth ôl-ddefnydd ddefnyddiol, camau lliniaru, effaith traffig a sicrwydd na fydd 

y datblygiad yn niweidio buddiannau cadwraeth. Ystyrir bod Polisi C3 yn berthnasol, (caniateir 

bwriadau sy’n rhoi blaenoriaeth i ddefnyddio tir neu adeiladau a ddatblygwyd yn flaenorol ac sydd 

y tu mewn i ffiniau datblygu neu wrth eu hymyl, os yw’r safle neu’r adeiladau a’r defnydd yn 

briodol) o gofio mai bwriad i godi lefelau tir a phroffil tir llwyd i hwyluso datblygu adeiledig yw 

hwn.  Hefyd, yn ôl paragraff 4.9 Polisi Cynllunio Cymru, ‘ffafrio ailddefnyddio tir; ‘Mae’n bosibl y 

gallai llawer o safleoedd a ddatblygwyd o’r blaen mewn ardaloedd adeiledig fod yn rhai addas i’w 

datblygu am y bydd eu hailddefnyddio yn hyrwyddo amcanion cynaliadwyedd. Mae hyn yn 

cynnwys safleoedd: 

 

 mewn aneddiadau presennol ac o’u cwmpas, lle mae tir, eiddo masnachol neu dai sy’n wag neu 

nad ydynt yn cael eu defnyddio ddigon;  

 mewn ardaloedd maestrefol gerllaw canolfannau trafnidiaeth gyhoeddus a allai gynnal defnydd 

dwysach ar gyfer tai neu ddefnydd cymysg;  

 er mwyn sicrhau tir ar gyfer estyniadau i drefi;  

 sy’n hwyluso’r gwaith o adfywio’r cymunedau presennol.  
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5.1.9 Wrth ystyried yr uchod, nid yw’r gwaith codi tir yn rhoi seilwaith rheoli gwastraff ychwanegol i 

gael gwared â gwastraff anadweithiol ond, yn hytrach, gais i ailddefnyddio safle tir llwyd a chodi 

lefel y tir uwchlaw Gwastadedd Llifogydd C2 er mwyn darparu ffurf ar y tir sy’n gweddu i’r 

datblygiad yn well. Yn amodol ar ystyried yr holl ystyriaethau cynllunio eraill o bwys gan 

gynnwys Effaith Traffig, Cadwraeth Natur, Mwynder, Cynaliadwyedd, Rheoli Llygredd a 

Llifogydd, ystyrir bod y datblygiad, mewn egwyddor, yn cydymffurfio â Chyfarwyddyd a Pholisi 

Cynllunio Cenedlaethol a Rhanbarthol yn ogystal ag â gofynion Polisi C3, C5 ac C24 y Cynllun 

Datblygu Unedol. 

 

5.2 Mwynderau Gweledol 
 

5.2.1 Nid oes yno unrhyw gyfyngiadau tirlun statudol neu dirlun lleol ar safle’r cais ond mae oddeutu 

100m i’r de-orllewin i Dirlun Dyffryn Ogwen o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol. Mae ffin Porth 

Penrhyn / Parc a Gardd Hanesyddol Castell Penrhyn ‘GD40’, 385m i’r dwyrain o Bier Bangor, 

strwythur rhestredig graddfa 2*  240m i’r gogledd. Mae Ardal o Brydferthwch Naturiol Eithriadol 

Môn oddeutu 1,400m i’r gogledd. 
 

5.2.2 Datblygwyd strategaeth tirlun Gwynedd yn 1999 gan ddefnyddio methodoleg LANDMAP sy’n 

sefydlu dull systematig o gofnodi a chanfod gwybodaeth am rinweddau tirluniau penodol ac fe’i 

hymgorfforir yn y Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol ar nodweddion tirluniau a fabwysiadwyd yn 

Nhachwedd 2009. Cydnabyddir bod Tirluniau Hanesyddol a Diwylliannol yn nodweddion 

eithriadol yn ardal cymeriad tirlun ‘1’ (Gwastatir Arfordirol Bangor) ac mae patrwm tirlun yn 

adlewyrchu’n bennaf ddylanwad Stad Penrhyn ond hefyd ehangder tywod rhynglanwol a 

gwastadeddau llaid yn Nhraeth Lafan. Ymhlith materion allweddol eraill, mae’r strategaeth yn 

cydnabod pwysigrwydd Cofrestr y Tirluniau o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol yng Nghymru a 

pherthynas ardal cymeriad y tirlun ag Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Môn, gan gadw mewn 

cof arwyddocâd hanesyddol a diwylliannol yr ardaloedd hyn, amcanion cadwraeth natur a rheoli 

cynefinoedd.   
 

5.2.3 Mae’r safle’n eithaf amlwg wrth edrych arno o’r pwynt lle mae Ffordd Llandygai yn ymuno â 

Ffordd y Traeth ar ffordd ddynesu’r A5 i mewn i anheddiad Garth a Bae Hirael. Mae’r tir o 

amgylch safle’r cais wedi’i ddatblygu’n sylweddol ac mae’n cynnwys tai, clwb cymdeithasol a 

garej, gwaith trin dŵr a llecyn hamdden agored. Ar safle’r cais ei hun mae tir oedd wedi’i adfer yn 

flaenorol ar flaendraeth Porth Penrhyn, sy’n rhan o safle tir llwyd mawr ag iddo ddefnydd 

hanesyddol diwydiannol/masnachol fel siop longau ac iard gychod. 
 

5.2.4 Er bod y safle’n mesur 1.2 hectar, oddeutu 1,500m
2
 yn unig o’r bwriad fyddai’n ymestyn dan y 

marc penllanw cymedrig h.y. tir ychwanegol oedd wedi’i adfer er mwyn creu cloddiau o’r 

blaendraeth i fyny i lefel y cap arfaethedig  o 6.98m uwchlaw datwm ordnans. Yng nghyswllt y 

lefel y mae’n rhaid wrthi i baratoi’r safle ar gyfer datblygu, bydd cynnydd yn yr uchder o rhwng 

1m i 1.5m ar draws y cyfan o’r safle, er y bydd rhaid wrth sylweddol fwy o ddeunydd llenwi a 

deunydd amddiffynfeydd môr er mwyn creu cloddiau’r safle. O’r herwydd, ystyrir mai rhyw 

fymryn o gynnydd neu gynnydd cymedrol mewn lefelau tir fydd yno o ran y newid yn yr olygfa 

ond, yn gyffredinol, clawdd unffurf o feini caeau a cherrig mawr (rip-rap) o amgylch ymyl y safle 

fydd y nodwedd amlycaf. Fodd bynnag, o gofio fod y clawdd concrit presennol a ffurfiwyd o 

amgylch yr haen hanesyddol o ddeunydd sydd wedi’i dipio yn dirywio, bydd rhaid ystyried 

deunydd amddiffynfeydd môr ar ryw bwynt yn y dyfodol agos er mwyn rheoli rhagor o erydiad 

gan y llanw. Dengys cynlluniau’r cais y caiff y wal gynnal goncrit ei chodi unwaith y bydd rhan 2 

y gwaith datblygu wedi dechrau ar y safle.    
 

5.2.5 Mewn ymateb i ymgynghoriad, cadarnhaodd Uned Fioamrywiaeth Cyngor Gwynedd fod y safle’n 

rhan o safle ymgeisiol bywyd gwyllt (Porth Penrhyn a’r Fenai - 1632) gan ei bod yn ardal 
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rynglanwol a restrir dan Adran 42 (Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006) 

gan Lywodraeth Cymru fel cynefin o bwysigrwydd i fioamrywiaeth Cymru ac sy’n cefnogi Ardal 

Warchodaeth Arbennig Traeth Lafan. Mae amodau sydd ynghlwm wrth ganiatadau mwynau a 

gwastraff yn cynnwys yn nodweddiadol fwriadau sy’n canolbwyntio ar greu ardaloedd ar gyfer 

diddordeb cadwraeth natur, a hynny ar gyfer adfer ac ôl-ddefnydd. At hyn, dywed y gofyn am reoli 

cynefinoedd yn strategaeth tirlun Gwynedd y dylai’r cynigion datblygu a rheoli newydd geisio 

darparu ar gyfer rheolaeth ehangach cynefinoedd allweddol gan gynnwys gwella’r cynefin 

presennol a’i gysylltu â’r Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol. 
 

5.2.6 Fel y dywedwyd ynghynt, prif bwrpas y cais hwn yw codi lefel y safle tir llwyd uwchlaw’r 

Gwastatir Llifogydd C2 er mwyn cael llwyfan sy’n gweddu’n well i ddatblygu ac, mae’n amlwg, 

fod yr ymgeisydd wedi nodi ei fwriad yn hyn o beth. Byddai’n rhaid cael cais cynllunio ar wahân 

ar gyfer bwriadau datblygu yn y dyfodol ar gyfer y safle hwn ac asesu’r cais hwnnw’n ôl ei 

haeddiant yn unol â'r union bolisi cynllunio. Fodd bynnag, pe byddai sefyllfa’n codi lle na fyddai 

cais o’r fath yn cael ei gyflwyno, byddai rhaid i’r awdurdod gael sicrwydd y gallai’r safle gael ei 

adfer i ôl-ddefnydd buddiol. Rhesymol felly fyddai ystyried adfer y safle i ddiddordebau cadwraeth 

natur o fewn amserlen benodol oni chyflwynir cais arall i ddatblygu’r safle. 

5.2.7 Mewn ymateb i ymgynghoriad, nid oes gan CADW sylwadau i’w gwneud ar y cais oherwydd nad 

oes henebion rhestredig na pharciau a gerddi rhestredig yn y cyffiniau y byddai’r datblygiad 

arfaethedig yn cael effaith arnynt. O gofio maint a chymhlethdod y datblygiad, nid ystyriwyd ei fod 

yn bosib cynnal asesiad o unrhyw effeithiau uniongyrchol neu anuniongyrchol (ffisegol nac 

anffisegol) o’r datblygiad ar y tirlun hanesyddol o’i gwmpas. At hyn, o ran y tirlun a’r effaith 

weledol, nid ystyrir y bydd y bwriad yn cael effaith ar nodweddion, cynefinoedd a chymeriad 

arfordirol gan gynnwys gosodiad Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol y Fenai a Môn na Pharc a 

Gardd Hanesyddol Porth Penrhyn. 
 

5.2.8 Ystyrir, gydag amodau adfer priodol, bod y datblygiad, felly, yn cydymffurfio â gofynion Polisïau 

B7, B12, B27 y Cynllun Datblygu Unedol. 
 

5.3 Mwynderau cyffredinol a phreswyl 
 

5.3.1 O ran effaith ar fwynderau preswyl, y prif faterion sy’n gysylltiedig gyda’r bwriad hwn fyddai 

effeithiau posib cludo, sŵn, dirgryniadau, llwch o waith peirianyddol sy’n gysylltiedig â’r 

datblygiad, sef derbyn a chael gwared â deunyddiau anadweithiol ac adfer tir dan y marc penllanw 

cymedrig. Bydd cynnydd dros dro mewn symudiadau traffig ar hyd Ffordd y Traeth, sef cludo 

19,000 tunnell o ddeunydd i’r safle dros gyfnod o chwe wythnos yn nodweddiadol, 25 x 20 tunnell 

o lwyth yn cludo 500 tunnell y diwrnod. Yn yr un modd, byddai gwaith oedd yn gofyn cael gwared 

â deunydd adeiladu oedd dros ben unwaith y byddai Rhan 1 y datblygiad yn Iard Dickies wedi dod 

i ben yn creu’r un lefel o darfu.   

 

5.3.2 Mae’r awdurdod wedi ymgynghori gyda Chyfoeth Naturiol Cymru ac ag Adran Gwarchod y 

Cyhoedd Cyngor Gwynedd a cheir materion gweithredol y mae angen trwyddedau a chaniatadau 

ychwanegol ar eu cyfer ac sydd y tu allan i gylch gorchwyl cynllunio. Mae effeithiau sŵn, llwch a 

chludiant yn gymesur ag arwynebedd y cais er y byddai ei effeithiau’n gyfyngedig i hyd y contract 

h.y. chwe wythnos ac, felly, byr fyddai’r effeithiau ac, efallai y caent eu cyfyngu ymhellach gan 

amod i gyfyngu oriau gweithio. Mae manylion y cais yn cynnig yr isod o ran lliniaru’r effeithiau 

posib ar fwynder yr ardal; 

 Oriau gweithio; 

o 8.00am – 5.00pm dydd Llun i ddydd Gwener, 

o 8.00am – 1.00pm ar y Sadwrn. 

 Rhaid cael caniatâd yr awdurdod cynllunio lleol ar gyfer camau rheoli i liniaru llwch sy’n 

dianc, lefelau sŵn, anwedd a dirgryniant trwy amodau, gan gadw mewn cof dderbynyddion 

oddi ar y safle.   
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 Bydd camau rheoli llwch yn cynnwys ; 

o Selio storiau pentyrrau trwy eu rholio neu drwy ddull arall i ostwng y posibilrwydd o lwch 

yn dianc,  

o Gwlychu’r storiau pentyrrau, 

o Defnyddio tanceri a chwistrellwyr dŵr yn rheolaidd yn ystod tywydd sych , 

o Defnyddio sgubwyr stryd i sgubo wyneb ffyrdd a chyfleuster golchi olwynion ar y safle. 

 

5.3.3 Mae’r safle wedi’i neilltuo i’w ailddatblygu dan Bolisi C5 y Cynllun Datblygu Unedol. Wrth 

ystyried natur y gwaith codi tir (chwe wythnos), ystyrir mai dros dro yw’r tarfu ar fwynderau 

trigolion lleol yn sgil y sŵn, llwch, dirgryniad, oriau gweithio a’r gwaith cludo ac y gellid ei reoli 

trwy amodau cynllunio. O’r herwydd, ystyrir fod y datblygiad yn cydymffurfio â pholisi B23 y 

Cynllun Datblygu Unedol (mwynderau). 

 

5.4 Traffig a Mynediad  
 

5.4.1 Fel y nodir uchod, bydd cynnydd dros dro mewn symudiadau traffig ar hyd Ffordd y Traeth, sef 

cludo 19,000 tunnell o ddeunydd i’r safle dros gyfnod o chwe wythnos yn nodweddiadol, 25 x 20 

llwyth tunnell yn cludo 500 tunnell y diwrnod. Byddai hyn yn golygu 5-6 Cerbyd Nwyddau Trwm 

yn danfon deunydd bob awr ar yr A5 a’r Briffordd Sirol Dosbarth 1. 

 

5.4.2 Nid oes gan Uned Drafnidiaeth y Cyngor unrhyw wrthwynebiad i’r bwriad yn amodol ar yr 

argymhellion a ganlyn; 

 Dylai trefniadau digonol gael eu rhoi yn eu lle ar gyfer cyfleuster golchi olwynion ar y safle 

gyda rhagor o ddarpariaeth ar gyfer sgubwr ffordd yn ystod y cyfnod cludo, 

 Os yw’r bwriad yn golygu trosglwyddo deunyddiau o’r cyfleuster storio deunyddiau ‘Arriva’ 

gerllaw, rhaid cael caniatâd y gwasanaeth trafnidiaeth ar gyfer arwyddion digonol cyn cludo 

deunyddiau i mewn i’r safle er mwyn rhybuddio defnyddwyr y ffordd fod peiriannau trwm yn 

croesi’r briffordd,  

 Cyfyngu symudiadau cludo i 25 x 20 llwyth tunnell y diwrnod. 

 

5.4.3 Nid oes modd i’r cyhoedd ddod i’r safle ac nid yw’r bwriad yn cael effaith ar symudiadau pobl h.y.  

nid yw’n cael effaith ar ardaloedd cerddwyr, llwybrau na hawliau tramwy. Fodd bynnag, dylid nodi 

bod hawl dramwy gyhoeddus o Ffordd Glandwr i’r Clwb Crosville a gysylltir gan ffordd stad trwy 

Ddatblygiad Rhan 1. Nid ystyrir y bydd y datblygiad yn cael effaith ar gyflwr y ffordd dramwy 

gyhoeddus ac mae gan y safle fynediad ar Briffordd Sirol yr A5. Wrth ystyried effeithiau’r 

briffordd, mae’r bwriad yn dderbyniol mewn egwyddor gan fod y datblygiad yn cydymffurfio â 

Pholisïau CH22 a CH33 y Cynllun Datblygu Unedol. 

 

5.5 Asesiad o Fioamrywiaeth a Rheoliadau Cynefinoedd 
 

5.5.1 Fel y nodir eisoes, cadarnha Uned Fioamrywiaeth Cyngor Gwynedd fod y safle’n rhan o safle 

ymgeisiol bywyd gwyllt (Porth Penrhyn a’r Fenai - 1632) gan ei bod yn ardal rynglanwol a restrir 

dan Adran 42 (Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006) gan Lywodraeth 

Cymru fel cynefin o bwysigrwydd i fioamrywiaeth Cymru (llaid rhynglanwol a ddefnyddir gan 

adar hirgoes yn y gaeaf megis pioden y môr, y gylfinir, pibydd y mawn a’r chwiwell) sy’n cefnogi 

Ardal Warchodaeth Arbennig Traeth Lafan. Mae gwybodaeth ychwanegol wedi’i chyflwyno i 

gadarnhau maint y gwaith dan y Marc Penllanw cymedrig a datganiadau dull i bennu lefel yr 

effaith ar yr ardal rynglanwol gan gynnwys asesiad ecolegol wedi’i ddiweddaru ac arolwg o adar y 

gaeaf.   

 

5.5.2 380 metr sgwâr o laid rhynglanwol a gollir yn sgil y bwriad gyda 1,400 metr sgwâr cyffredinol o 

gynefinoedd rhynglanwol eraill yn cael eu hawlio gan ddeunyddiau a ollyngir. Bydd y golled hon 

yn un barhaol ond cyfran fechan yw hi o wastadeddau llaid Porth Penrhyn ac nid ystyrir ei bod yn 
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arwyddocaol. Amlinella Bioamrywiaeth Gwynedd argymhellion penodol i gyfyngu ar gerddwyr a 

chŵn yn tarfu ar adar clwydo ac adar nythu yn ystod y gwaith adeiladu ac yn y tymor hir, 

 

5.5.3 Mae rhaid wrth Asesiad o Reoliadau Cynefinoedd yn unol â rheoliad 61 Rheoliadau Cynefinoedd a 

Rhywogaethau 2010 ond, yn ychwanegol at hyn, mae’n rhaid wrth drwydded arforol dan gylch 

gorchwyl Cyfoeth Naturiol Cymru. Bydd angen i’r drefn gynllunio ystyried effeithiau posib y 

bwriad yn cael effaith andwyol ar gyflwr nodweddion yr Ardal Gadwraeth Arbennig a’r Ardal 

Warchodaeth Arbennig ac amcanion cadwraeth y dynodiadau hyn.  Bydd rhaid i’r Asesiad 

Rheoliadau Cynefinoedd gynnal gwerthusiad gwyddonol o risgiau ac ystyried effaith y bwriad un 

ai ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad â phrosiectau neu gynlluniau eraill yn unol â’r egwyddor 

ragofalus er mwyn nodi unrhyw effeithiau negyddol posib. 

 

5.5.4 Mae rhagor o wybodaeth wedi’i chyflwyno fel bod modd i Gyngor Gwynedd, fel awdurdod 

cymwys at ddibenion Rheoliad 61 Rheoliadau Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010, gynnal prawf o 

effeithiau sylweddol tebygol y bwriad ar safleoedd cadwraeth dynodedig Ewropeaidd, (Ardal 

Gadwraeth Arbennig y Fenai ac Ardal Warchodaeth Arbennig Traeth Lafan) sydd 300m yn fras i’r 

gogledd o safle’r cais. Mae Ardal o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac Ardal Warchodaeth 

Arbennig Traeth Lafan wedi’u dynodi dan Ddeddfwriaeth Ewropeaidd am eu pwysigrwydd i 

bioden y môr, y gylfinir a’r wyach fawr gopog.   

 

5.5.5 Mewn ymateb i ymgynghoriad, daeth Cyfoeth Naturiol Cymru i’r casgliad; yr ystyrir bod y camau 

a gynigir yn y cais yn ddigonol i sicrhau y bydd yr effeithiau sylweddol ar Ardal Warchodaeth 

Arbennig Traeth Lafan a rhywogaethau cymhwysol pioden y môr yn annhebygol, a hynny’n 

seiliedig ar adolygu’r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd: Adroddiad Sgrinio Rhan 1 a gwybodaeth 

am yr arolwg a gyflwynwyd i gefnogi’r cais. 

 
5.5.6 Mae Cyngor Gwynedd, fel awdurdod cymhwysol, wedi cynnal Asesiad o Reoliadau Cynefinoedd, 

dan reoliad 61 Rheoliadau Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 a ddaw i’r casgliad na fyddai’r 

bwriad i godi lefel y tir gyda gwastraff anadweithiol yn cael effaith sylweddol ar Ardal 

Warchodaeth Arbennig Traeth Lafan. At hyn, nid ystyrir y bydd y bwriad, ar ei ben ei hun neu 

mewn cyfuniad â phrosiectau neu gynlluniau eraill, yn cael effaith andwyol ar nodweddion 

cymhwysol Ardal Cadwraeth Arbennig y Fenai a Bae Conwy, (gwastadeddau llaid a 

gwastadeddau tywod nad ydynt dan ddŵr môr adeg llanw isel a chilfachau a baeau bas, mawr) 

sydd 320 metr o safle’r cais. O’r herwydd, ystyrir bod y datblygiad yn cydymffurfio â 

chyfarwyddyd Polisi Cynllunio Cenedlaethol yn ogystal ag â Pholisïau A1, A3, B13 a B15 y 

Cynllun Datblygu Unedol. Fodd bynnag, er mwyn sicrhau y gweithredir camau penodol i atal 

llygrwyr/halogwyr rhag cael eu rhyddhau yn sil gwaith adeiladu / codi tir. Mae Cyfoeth Naturiol 

Cymru’n gofyn am gael cynnwys amod gydag unrhyw ganiatâd cynllunio i sicrhau y paratoir 

Cynllun Rheoli Amgylchedd Adeiladu effeithiol ac y ceir caniatâd yr Awdurdod Cynllunio Lleol a 

Chyfoeth Naturiol Cymru iddo cyn dechrau ar y gwaith. Rhoddir mwy o sylw i’r mater ynghylch 

llygredd a halogi’r amgylchedd morwrol isod. 

 

5.5.7 Yn yr un modd, mae’r datblygiad arfaethedig 320 metr o Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig 

Traeth Lafan, felly, ni fydd y datblygiad hwn yn cymryd tir o’r Safle o Ddiddordeb Gwyddonol 

Arbennig ac ni fydd yn peri colli cynefinoedd  yn y Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. 

Fodd bynnag, gan fod adar yn rhywogaeth symudol, dylid ystyried unrhyw effeithiau ar adar. 

 

5.5.8 Mewn ymateb i ymgynghoriad, mae Bioamrywiaeth Gwynedd yn argymell; os caniateir y bwriad 

yna rhaid cymryd camau i ostwng yr effaith ar y pibydd coesgoch ac adar eraill sy’n clwydo a’u 

hymgorffori yn y bwriad datblygu. Mae Rheolwr Cefn Gwlad a Mynediad Cyngor Gwynedd ar ran 

Pwyllgor Rheoli Gwarchodfa Natur Leol Traeth Lafan yn cytuno gyda’r gofyn am gamau lliniaru 

penodol yn hyn o beth. Mae gofyn cael hyn er mwyn bodloni polisïau’r Cynllun Datblygu Unedol 

ar gyfer bioamrywiaeth, polisïau B16, B17 a B21, oherwydd y tir sydd wedi’i gymryd yn y Safle 
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Ymgeisiol Bywyd Gwyllt a’r Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Mae’r cyfryw gamau’n 

cynnwys; 

 Gwahardd gwaith adeiladu/dympio awr cyn y llanw uchel ac awr wedi hynny h.y. cyfnod o 

ddim gwaith am dair awr o amgylch y llanw uchel,  

 Er mwyn osgoi niwed i adar nythu (corhedydd y graig) dim adeiladu/dympio ar y llethrau 

arfordirol rhwng 1 Mawrth ac 1 Awst). 

 Dylai camau i wella’r safle datblygu gael eu hymgorffori yn y datblygiad, gan gynnwys 

nodweddion i adar hirgoes a chorhedydd y graig.   

 Dylid cynnal arolygon monitro yn ystod y cyfnod adeiladu i wirio a yw adar yn parhau i 

ddefnyddio’r safle a bod camau’n cael eu gweithredu’n llwyddiannus i leihau tarfu i’r eithaf. 

 Unwaith y bydd y gwaith adeiladu wedi’i gwblhau, dylid hau’r safle â blodau gwyllt a fydd yn 

hadau i adar (gweler hefyd baragraff 5.2.6). 

 

5.6 Rheoli Llygredd a Halogi Tir  

 

5.1.1 Mae angen rhoi sylw i faterion rheoli llygredd a rheoli safle er mwyn lleihau i’r eithaf ar y perygl o 

gemegau’n rhedeg oddi ar y wyneb, a mwy o waddod, yn cael effaith andwyol ar fioamrywiaeth 

leol a’r amgylchedd dŵr lleol ond hefyd yr effeithiau ehangach ar nodweddion yr Ardal Cadwraeth 

Arbennig a’r Ardal Warchodaeth Arbennig, a hynny oherwydd y newidiadau posib i fannau bwydo 

adar yn ogystal â chysylltiadau hydrolegol.   

 

5.1.2 Mae’r Gwerthusiad Geoamgylcheddol a gyflwynwyd i gefnogi’r cais yn rhoi gwybodaeth atodol 

yn ymwneud â’r perygl o halogi o fewn y tir sydd wedi’i adfer ac sy’n rhan o dir Rhan 2 yn iard 

Dickies. Er bod y deunydd a ddaeth o waith adeiladu Rhan 1 wedi’i ollwng i ddyfnder o rhwng 1m 

– 1.5m, mae treialon chwilio yn y safle yn cadarnhau cofnodiadau o rhwng 1.8 – 2.30m a fyddai’n 

arwydd fod haenau gwaelod yr hen iard gychod, a ollyngwyd yng nghanol yr 1980au, yn rhan o’r 

asesiad. Daw’r asesiad i’r casgliad fod: yr asesiad o’r perygl i iechyd pobl wedi dangos bod y pridd 

daear caled yn y safle’n cynnwys asbestos, arian byw, plwm a Hydrocarbonau Aromatig Polysyclig 

ar grynodiadau a allai fod yn beryglus i bobl. Fel y cyfryw, dylai strategaeth adfer gael ei rhoi yn ei 

lle er mwyn lliniaru’r peryglon hyn, h.y. llwch wedi’i lygru’n dianc yn ystod gwaith cloddio’r 

safle. Mae’r adroddiad hefyd yn argymell fod y camau adfer i liniaru’r perygl i iechyd pobl yn 

cynnwys gorchudd glân. 

 

5.1.3 Mae’r datganiad dull adeiladu a gyflwynwyd i gefnogi’r cais yn cadarnhau’r camau lliniaru sydd 

i’w defnyddio. Mae’r bwriad yn cynnwys rhoi 19,000 tunnell ychwanegol o ddeunydd ar ben pilen 

geodecstil mewn haenau 300mm a’u gwasgu a’u cywasgu ymhellach gan ddefnyddio cloddiwr 20 

tunnell wrth iddynt gael eu gosod. Yn rhan o’r 5,000 tunnell o wastraff llenwi bydd brics a choncrit 

wedi’u malu o Orsaf Trosglwyddo Gwastraff  Llandygai gyda gweddill y 14,000 tunnell o 

ddeunydd gwastraff llechi o chwareli lleol. Caiff haen 50mm o garreg lân ei gosod ar ben y cap, 

wedi’i gosod fymryn yn uwch wrth ymyl yr haenen er mwyn rheoli llwch a llaid sy’n dianc ond 

hefyd er mwyn cyfeirio dŵr glaw i ganol y safle fel ei fod yn treiddio trwy’r ddaear.   

 

5.1.4 Mewn ymateb i ymgynghoriad, cadarnha Cyfoeth Naturiol Cymru a Gwasanaeth Gwarchod y 

Cyhoedd yr awdurdod nad oes ganddynt bryderon ynghylch y gwaith codi tir yn cael effaith ar dir 

sydd eisoes wedi’i lygru. Fodd bynnag, efallai y bydd gofyn rhoi sylw i’r mater ynghylch tir sydd 

wedi’i lygru trwy amod, pe byddai cais am dŷ’n cael ei gyflwyno am ystyriaeth yn hwyrach 

ymlaen. Nid yw’r safle wedi’i gynnwys ar gofrestr yr awdurdod o dir llygredig ond yng nghyswllt 

ymdrin â thir sydd o bosib yn ansad neu sy’n halogedig, dywed paragraff 13.5.1Polisi Cynllunio 

Cymru; “Dylai’r system gynllunio arwain y broses ddatblygu i leihau’r risgiau sy’n codi yn 

sgil peryglon naturiol neu wneuthuredig, gan gynnwys risgiau o ganlyniad i dir ansad a thir 

halogedig. Nid atal datblygu tir o’r fath yw’r nod, er y gallai hynny fod yn ymateb priodol 

mewn rhai achosion. Yn hytrach, y nod yw sicrhau bod y datblygu’n addas a bod y 
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cyfyngiadau ffisegol ar y tir, gan gynnwys yr effaith y disgwylir i’r newid yn yr hinsawdd ei 

chael, yn cael eu hystyried bob cam o’r broses gynllunio. Fodd bynnag, y datblygwr sy’n 

gyfrifol o hyd am ganfod i ba raddau y mae’r tir yn ansad, a beth fyddai effaith hynny, yn 

ogystal ag ystyried unrhyw risgiau eraill. Mater i’r datblygwr yw sicrhau bod y tir yn addas ar 

gyfer y datblygiad arfaethedig, gan nad oes gan yr awdurdod cynllunio ddyletswydd gofal i 

dirfeddianwyr.” 

 

5.1.5 Yng nghyswllt y Fenai fel un o’r prif fannau ar gyfer cynhyrchu pysgod cregyn yng Nghymru, 

mae’r asesiad cynllunio gwastraff yn rhestru nifer o gamau rhagofalus i’w cymryd yn ystod y 

cyfnod adeiladu a fydd yn atal gronynnau rhag cael eu rhyddhau. Mae Gwarchod y Cyhoedd yn 

argymell y dylai’r camau lliniaru a nodir yn yr Asesiad Cynllunio Gwastraff gael eu rheoli trwy 

amod cynllunio er mwyn gwarchod gwelyau pysgod cregyn masnachol yn yr ardal ehangach. 

 

5.1.6 Fodd bynnag, mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n gofyn am ragor o liniaru o ran defnyddio 

geodecstiliau er mwyn rheoli’r perygl o ronynnau a dŵr wyneb yn golchi i mewn i’r Fenai a’r 

Ardal Cadwraeth Arbennig Ewropeaidd (Ardal Cadwraeth Arbennig y Fenai). Dylai unrhyw waith 

adeiladu ddilyn yr egwyddorion a’r cyngor yn Nodyn Cyfarwyddyd Atal Llygredd 5, ‘Works and 

Maintenance in or near Water’, ond dylid cymryd camau ychwanegol megis brîff gwylio, monitro 

ac adrodd ar newid lliw'r dŵr a dylid hefyd roi camau gweithredu ar waith yn syth pe ceid 

digwyddiad. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n argymell cynnwys amod gydag unrhyw ganiatâd 

cynllunio er mwyn sicrhau y caiff Cynllun Rheoli Amgylchedd Adeiladu ei baratoi ac y ceir 

caniatâd yr Awdurdod Cynllunio Lleol a Chyfoeth Naturiol Cymru cyn dechrau ar y gwaith.   

 

5.1.7 Yn amodol ar reolau priodol ac amod i sicrhau cyflwyno Cynllun Rheoli Amgylchedd Adeiladu, 

mae’r datblygiad a’r cynllun lliniaru’n cydymffurfio â pholisïau B15, B32 & B33 y Cynllun 

Datblygu Unedol.  

 

5.2 Perygl o Lifogydd 

 

5.2.1 Mewn ymateb i ymgynghoriad, mae Rheoli Risg ac Erydiad Arfordirol Gwynedd yn cadarnhau nad 

ydynt yn gwrthwynebu’r bwriad ond maent yn tynnu sylw at ofynion Adran 263 y Ddeddf Iechyd 

Cyhoeddus ac Adran 23(1) Deddf Draenio Tir 1991 i ddiogelu’r cwrs dŵr cyfagos a defnyddio 

amodau cynllunio fel bo’n briodol. 

 

5.2.2 Mae’r asesiad canlyniad llifogydd a gyflwynwyd i gefnogi’r cais yn cadarnhau fod y safle mewn 

ardal a ystyrir yn Barth C2 yn y Mapiau Cyngor Datblygu sydd ynghlwm wrth NCT 15 (Datblygu 

a Pherygl o Lifogydd), ac a ddisgrifir fel, “ardaloedd o orlifdir heb seilwaith arwyddocaol i 

amddiffyn rhag llifogydd”. 

 

5.2.3 Mae Polisi B29 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn rhoi sylw i’r mater o ddatblygu ar dir sydd 

mewn perygl o lifogydd ac mae’n myfyrio ar y cyfarwyddyd yn NCT 15, gan nodi, “Dylid 

cyfeirio datblygiad newydd i ffwrdd o barth C a thuag at dir addas ym mharth A, neu fel 

arall barth B. Caiff y profion a amlinellir yn NCT 15 eu cymhwyso i ddatblygiad ym 

mharth C. Gwrthodir cynigion am ddatblygiad sy’n llai agored i niwed mewn ardal parth 

C2 (ardaloedd o’r gorlifdir sydd wedi’u datblygu ac a wasanaethir gan seilwaith 

sylweddol, yn cynnwys amddiffyniadau rhag llifogydd) oni bai y gellir dangos yn glir bod: 
 

 

 Rhaid ei leoli ym mharth C er mwyn cynorthwyo, neu fod yn rhan o, un o fentrau 

adfywio neu strategaethau’r Awdurdod Lleol, a phartneriaid allweddol eraill, er mwyn 

cynnal anheddiad neu ranbarth presennol neu 
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 Rhaid ei leoli ym mharth C er mwyn cyfrannu at amcanion cyflogaeth allweddol a 

gefnogir gan yr Awdurdod Lleol, a phartneriaid allweddol eraill er mwyn cynnal 

anheddiad neu ranbarth presennol; a hefyd  

 Ei fod yn gydnaws â nodau PCC ac yn bodloni’r diffiniad o dir a ddatblygwyd o’r 

blaen, a 

 Bod canlyniadau posib unrhyw lifogydd ar gyfer y math penodol o ddatblygiad yn 

dderbyniol mewn perthynas â’r meini prawf a nodir yn NCT 15”. 
 

5.2.4 Dywed paragraff 6.1 TAN15; “…some flexibility is necessary to enable the risks of flooding to be 

addressed whilst recognising the negative economic and social consequences if policy were to 

preclude investment in existing urban areas and the benefits of reusing previously developed land”. 

 

5.2.5 Cais rhannol ôl-weithredol yw hwn i gadw’r holl ddeunyddiau gwastraff sydd eisoes wedi’u 

gollwng ar dir Rhan 2 a chludo 19,000 tunnell arall o ddeunyddiau anadweithiol a threiddadwy fel 

bod modd codi’r safle uwchlaw lefelau llifogydd eithafol a nodir ar y mapiau parth llifogydd. Bydd 

angen i Gyfoeth Naturiol Cymru /Llywodraeth Cymru gyflwyno her map llifogydd er mwyn symud 

y safle o ddynodiad perygl o lifogydd C2 ar fapiau cyngor datblygu NCT 15 (Datblygu a Pherygl o 

Lifogydd) cyn y bydd unrhyw gais yn cael ei gyflwyno yn y dyfodol am dŷ neu ddatblygiad hynod 

fregus. Fodd bynnag, dywed Cyfoeth Naturiol Cymru yn eu hymateb i ymgynghoriad nad oes 

modd newid y mapiau parth llifogydd oni ofynnir iddynt gael eu newid a hyd oni bydd gwaith codi 

lefel y safle wedi’i gwblhau. 

 

5.2.6 Mae Polisi Cynllunio Cymru’n ei gwneud yn ofynnol o ran rheoli datblygu a pherygl o lifogydd, 

“ei bod yn hanfodol cael cyngor gan Gyfoeth Naturiol Cymru ac y rhodir pwys dyledus arno fel 

ystyriaeth o bwys gan awdurdodau cynllunio wrth benderfynu ar geisiadau unigol”. Dywed 

NCT15 ymhellach y bydd y cwestiwn ynghylch a ddylai datblygiad fynd rhagddo yn dibynnu ar a 

fyddai modd rheoli canlyniad llifogydd yn y datblygiad hwnnw i lefel sy’n dderbyniol ar gyfer 

natur/math y datblygiad a fwriedir, h.y. ‘Asesiad Canlyniad Llifogydd. 

 

5.2.7 Mae’r Asesiad Canlyniad Llifogydd, Ebrill 2016 a’r llythyr eglurhaol dyddiedig 19 Ebrill 2016 yn 

rhoi sylw i bryderon Cyfoeth Naturiol Cymru yng nghyswllt y posibilrwydd o berygl o lifogydd. 

Ar yr amod y cyflwynir manylion y rip-rap er mwyn sicrhau y byddir yn lleihau i’r eithaf ar 

ddeunydd mewnlenwi’n erydu yn sgil y tonnau, ystyrir bod y bwriad yn cydymffurfio â pholisïau 

B29, B32 & C5 y Cynllun Datblygu Unedol yn ogystal ag â gofynion y cyfarwyddyd polisi 

cynllunio cenedlaethol.   

 

5.3 Cynaliadwyedd  
 

5.3.1 Rhydd ffigwr 4.2 Polisi Cynllunio Cymru ddiffiniad o ddatblygu cynaliadwy yng Nghymru lle 

“golyga datblygu cynaliadwy y broses o wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a 

diwylliannol Cymru trwy weithredu, yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy, sydd â’r nod o 

gyflawni’r nodau llesiant”. At hyn, mae’r adroddiad hwn wedi asesu materion cynaliadwyedd y 

cais hwn yn unol â nod datblygu cynaliadwy ym mharagraff 4.1.1 Polisi Cynllunio Cymru i; 

“galluogi pawb ym mhob cwr o’r byd i ddiwallu eu hanghenion sylfaenol a mwynhau gwell 

ansawdd bywyd heb beryglu ansawdd bywyd cenedlaethau’r dyfodol.” Ac yn unol â saith nod 

llesiant, ‘Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015’ i gynorthwyo i sicrhau fod yr holl 

gyrff cyhoeddus i gyd yn gweithio tuag at yr un weledigaeth o Gymru gynaliadwy. 

 

5.4 Yr Economi 
 

5.4.1 Dywed Nodyn Cyngor Technegol  23, Datblygu Economaidd; “In…determining planning 

applications local planning authorities need to bear in mind that traditional business use, classes 
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B1-B8, only account for part of the activity in the economy. It is important that the planning system 

recognises the economic aspects of all development and that planning decisions are made in a 

sustainable way which balance social, environmental and economic considerations.” Dywed 

hefyd, “Local planning authorities should recognise market signals and have regard to the need to 

guide economic development to the most appropriate locations, rather than prevent or discourage 

such development”. 

 

5.4.2 Mae’r bwriad i godi lefelau’r tir a pharatoi’r safle ar gyfer ei ddatblygu’n unol â Pholisi C5 yn 

cydymffurfio â pholisïau strategol 15 ac 16 y Cynllun Datblygu Unedol ac, felly, mae’n debygol o 

gael effaith gadarnhaol ar economi’r ardal. 

 

6. Ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

6.1 Mae’r prif bryderon a godwyd gan drydydd partïon mewn ymateb i’r ymgynghoriad ar y cais yn 

ymwneud yn bennaf ag effaith bosib traffig, effaith bosib y bwriad ar fioamrywiaeth yn cynnwys 

nodweddion yr Ardal Cadwraeth Arbennig, yr Ardal Warchodaeth Arbennig a’r Safle o 

Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, ar  rywogaethau adar, effeithiau posib datblygu mewn parth 

perygl o lifogydd C2, effeithiau ar fwynder preswyl (gwaith tipio a chodi lefelau’r tir), materion 

ynghylch llygredd yn y tir a sefydlogrwydd tir a mwynder gweledol / effaith bwriadau ar dirlun 

hanesyddol.    

 

6.2 Mae’r Awdurdod Cynllunio Lleol wedi ystyried yr amcanion hyn fel ystyriaethau cynllunio o bwys 

yn rhan 5 o’r adroddiad hwn. At hyn, mae’r ystyriaethau o bwys sy’n berthnasol i'r bwriad hwn 

wedi’u hasesu gan gadw mewn cof y cyfarwyddyd a’r polisïau cynllunio perthnasol.   

 

7. Casgliadau 

 

7.1 Cais rhannol ôl-weithredol yw hwn i gadw’r holl ddeunyddiau gwastraff ar dir Rhan 2 a chludo 19,000 

tunnell arall o ddeunyddiau anadweithiol er mwyn codi lefelau’r ddaear fel bod modd cyflwyno cais 

ffurfiol i Gyfoeth Naturiol Cymru /Llywodraeth Cymru er mwyn symud y safle o ddynodiad perygl o 

lifogydd C2 ar fapiau cyngor datblygu NCT 15 (Datblygu a Pherygl o Lifogydd).  Nid oes modd newid 

y mapiau parth llifogydd oni ofynnir iddynt gael eu newid a hyd oni bydd gwaith codi lefel y safle 

wedi’i gwblhau. Fodd bynnag, byddai’n rhaid cael cais cynllunio ar wahân ar gyfer unrhyw fwriadau 

datblygu yn y dyfodol ar y safle hwn, gyda’r cais hwnnw’n cael ei asesu’n ôl ei haeddiant.  Y prif fater 

gyda’r cais hwn yw asesu bwriadau datblygu ac ystyriaethau cynllunio o bwys cais i gludo i mewn 

ddeunyddiau gwastraff anadweithiol, gwastraff llechi a deunydd ar gyfer amddiffynfeydd môr ar gyfer 

gwaith paratoi ar y safle, a hynny cyn cyflwyno cais pellach i ddatblygu.  Mae Polisi C5 Cynllun 

Datblygu Unedol Cymru’n nodi safleoedd ailddatblygu ar y map cynigion fel y rhai mewn lleoliadau 

allweddol mewn canolfannau neu bentrefi neu yn agos atynt a all roi cyfleoedd i amrywiaeth o 

ddefnyddiau a gwneud defnydd effeithiol o dir a ddatblygwyd ynghynt neu dir na chaiff ei ddefnyddio 

i’w lawn botensial. 

 

7.2 Mae materion a fyddai, fel arall, yn syrthio o fewn cylch gorchwyl Cyfoeth Naturiol Cymru wedi’u 

rhestru yn yr adroddiad hwn e.e. y gofyn am drwydded gwastraff dan Reoliadau Caniatáu 

Amgylcheddol 2010 a bydd y gofyn am Drwydded Forwrol yn cael ei dynnu i sylw’r datblygwr trwy 

‘nodyn i’r ymgeisydd’ a gyflwynir gyda’r caniatâd cynllunio, ond ni fydd yn ymddangos yn rhestr yr 

amodau cynllunio ar y rhybudd penderfyniad ei hun.   

 

7.3 Os gall deunyddiau gwastraff anadweithiol gwrdd â’r un fanyleb ar gyfer defnydd mewnlenwi 

sylfaenol ag agregau sylfaenol, byddai’r egwyddor o gludo’r cyfryw ddeunydd mewn gwaith paratoi ar 

y safle’n cwrdd ag amcanion Erthygl 3(15) Cyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff 2008/98/EC, yn 

ogystal ag â gofynion polisi cynllunio lleol a chenedlaethol. O gofio’r cyfyngiad ar dunelli’r deunydd i 
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ailbroffilio’r safle (19,000 tunnell), ni fydd y bwriad yn cael effaith andwyol ar y briffordd leol (Polisi 

CH33), 

 

7.4 Rhaid cyflwyno rhybudd ysgrifenedig i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ynghylch gwaith dechrau codi tir 

a’i gwblhau er mwyn sicrhau y caiff y gwaith ei gwblhau mewn cyn lleied o amser â bo modd er mwyn 

lleihau i’r eithaf ar y tarfu ar ddiddordebau mwynderau ac amgylcheddol/cadwraeth forwrol leol. 

Cynnwys amodau cynllunio i reoli effeithiau poendod posib sŵn a llwch ar fwynderau’r ardal (Polisi 

B23). 

 

7.5 Bydd y bwriad datblygu’n arwain at golli cyfran fechan o gynefin rhynglanwol ond mae’n annhebygol 

o gael effaith sylweddol ar Ardal Warchodaeth Arbennig Traeth Lafan ac Ardal Cadwraeth Arbennig y 

Fenai. Bydd gofyn cael camau lliniaru oherwydd tarfu yn y tymor byr yn ystod gwaith adeiladu ar adar 

hirgoes, yn cynnwys y pibydd coesgoch ond, hefyd, ar gynefin nythu corhedyn y graig, ond dylent 

gynnwys yn benodol y rhestr o fesurau a argymhellir gan Uned Fioamrywiaeth Cyngor Gwynedd a 

Phwyllgor Rheoli Gwarchodfa Natur Leol Traeth Lafan. 

 

7.6 Rhyw fymryn o gynnydd neu gynnydd cymedrol mewn lefelau tir fydd yno o ran y newid yn yr olygfa 

ond, yn gyffredinol, clawdd unffurf o feini caeau a rip-rap o amgylch ymyl y safle fydd y nodwedd 

amlycaf. Ystyrir na fydd y bwriad yn cael effaith uniongyrchol nac anuniongyrchol (ffisegol ac 

anffisegol) ar osodiad Diddordeb Hanesyddol Eithriadol Tirlun Dyffryn Ogwen, AHNE Môn na 

Thirlun Arfordirol y Fenai (Polisi B12). Dylai cynllun adfer/tirlunio (Polisi B27) fod yn amod 

cynllunio yn y ffaith y byddai angen i’r awdurdod gael sicrwydd y gallai’r safle gael ei adfer i ôl-

ddefnydd buddiol. Rhesymol, felly fyddai ystyried y caiff y safle ei adfer i ddiddordebau cadwraeth 

natur o fewn amserlen benodol oni chyflwynir cais arall i ddatblygu’r safle. 

 

7.7 Mae’r Asesiad Canlyniad Llifogydd, Ebrill 2016 a’r llythyr eglurhaol dyddiedig 19 Ebrill 2016 yn rhoi 

sylw i bryderon Cyfoeth Naturiol Cymru yng nghyswllt y posibilrwydd o berygl o lifogydd. Ar yr 

amod y cyflwynir manylion y rip-rap er mwyn sicrhau y byddir yn lleihau i’r eithaf ar ddeunydd 

mewnlenwi’n erydu yn sgil y tonnau, ystyrir bod y bwriad yn cydymffurfio â pholisïau  B29, B32 & C5 

y Cynllun Datblygu Unedol yn ogystal ag â gofynion y cyfarwyddyd polisi cynllunio cenedlaethol.   

 

7.8 Bydd y bwriad yn cynnwys strategaeth adfer lle gellid defnyddio gwaith cludo i mewn wastraff 

anadweithiol ac agregau llechi er mwyn cadw unrhyw dir posib a halogir o fewn y safle. Yn amodol ar 

reolau priodol a chyflwyno Cynllun Rheoli Amgylchedd Adeiladu, ystyrir na fydd y bwriad yn cael 

effaith andwyol ar yr amgylchedd dŵr lleol (Polisi B32 & B33). 

 

7.9 Mae’r bwriad yn bodloni nodau cynaliadwyedd Polisi Cynllunio Cymru a Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 

 

8. Argymhelliad: 

 

8.1 Awdurdodi Uwch-reolwr y Gwasanaethau Cynllunio, Amgylchedd a Gwarchod y Cyhoedd i 

gymeradwyo’r cais yn amodol ar gwmpas yr amodau a ganlyn a lle nodir hynny, gyflwyno 

gwybodaeth benodol yn unol â gofynion ynghylch amodau cyn dechrau ar y datblygiad;   

 

 Gwaith dros dro yn cynnwys cludo 19,000 tunnell o ddeunydd, i’w weithredu o fewn tri mis i 

ddyddiad rhoi gwybod i’r Awdurdod Cynllunio Lleol, 

 Gwaith a Ganiateir a Chydymffurfio â’r Manylion/Cynlluniau a Gyflwynwyd,  

 Cyfyngir ar yr hyn a gludir i 500 tunnell y diwrnod, rhwng yr oriau 08.00 – 17.00 ddydd Llun i 

ddydd Gwener a 08.00 – 13.00 ar ddydd Sadwrn, neu 25 o lwythi’r dydd, 

 Bod y gwaith adfer yn dechrau pum mlynedd i ddyddiad y caniatâd neu o fewn tair blynedd i 

gwblhau gwaith codi tir, p’run bynnag a ddigwydd gyntaf, oni chaniateir cais cynllunio arall,    
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 Bod camau lliniaru’n gostwng yr effaith ar y pibydd coesgoch, corhedydd y graig a nodweddion 

eraill o ddiddordeb yn y fioamrywiaeth leol, gan gynnwys; 

 

o Gwahardd gwaith adeiladu/dympio awr cyn y llanw uchel ac awr wedi hynny h.y. cyfnod o 

ddim gwaith am dair awr o amgylch y llanw uchel,  

o Er mwyn osgoi niwed i adar nythu (corhedydd y graig) dim adeiladu/dympio ar y llethrau 

arfordirol rhwng 1 Mawrth ac 1 Awst). 

o Dylai camau i wella’r safle datblygu gael eu hymgorffori yn y datblygiad, gan gynnwys 

nodweddion i adar hirgoes a chorhedydd y graig.   

o Dylid cynnal arolygon monitro yn ystod y cyfnod adeiladu i wirio a yw adar yn parhau i 

ddefnyddio’r safle a bod camau’n cael eu gweithredu’n llwyddiannus i leihau tarfu i’r 

eithaf. 

 

 Bod y gwaith datblygu’n cynnwys darpariaeth ar gyfer gwella’r fioamrywiaeth, 

 Cael gwared â’r offer a’r strwythurau peirianneg sifil, a’r peiriannau sydd dros ben unwaith y bydd 

y gwaith datblygu wedi’i gwblhau, 

 Rheoli llwch sy’n dianc a darparu offer golchi olwynion ar y safle  

 Cyfyngu’r defnydd i ollwng deunydd anadweithiol 

 Cyflwyno manylion y rip-rap er mwyn cael cymeradwyaeth yr Awdurdod Cynllunio Lleol cyn 

dechrau gweithio ar y datblygiad,   

 Cyflwyno camau rheoli llygredd a chyflwyno Cynllun Rheoli Amgylchedd Adeiladu er mwyn cael 

cymeradwyaeth yr Awdurdod Cynllunio Lleol cyn dechrau gweithio ar y datblygiad,   

 Storio tanwydd ac ireidiau mewn lleoliad y cafwyd caniatâd ysgrifenedig yr Awdurdod Cynllunio 

Lleol iddo. Dylid gellid dal o leiaf 110% o gapasiti’r tanc tanwydd. 

 Nodyn i’r ymgeisydd yn cyfeirio at ymateb ymgynghoriad Cyfoeth Naturiol Cymru a Gwasanaeth 

Rheoli Risg o Lifogydd ac Erydiad Arfordirol Cyngor Gwynedd, 

 Nodyn i’r ymgeisydd  mai cyfrifoldeb y datblygwr a/neu'r tirfeddiannwr yw datblygu’r safle’n 

ddiogel a’i feddiannu’n ddiogel ac mai ef sy’n atebol wedi hynny, 

 Nodyn i’r ymgeisydd fod y cais wedi’i asesu’n unol â saith nod cynaliadwyedd Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 
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Rhif:     4 

 

Cais Rhif: 

 

 

C16/0183/32/LL 

Dyddiad Cofrestru: 08/03/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Botwnnog 

Ward: Botwnnog 

 

Bwriad: CAIS I GADW ESTYNIAD I SIED AMAETHYDDOL  

Lleoliad: GWRYCH Y DRYW, BOTWNNOG, PWLLHELI, LL538RG 

 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATÁU.  

 

1. Disgrifiad: 

 
1.1 Gohiriwyd  gwneud penderfyniad ar y cais ym Mhwyllgor Cynllunio dyddiedig 25 

Ebrill 2016 er mwyn i aelodau y Pwyllgor ymweld a’r safle ar 04 Gorffennaf 2016. 

Mae’r cais yn gais ôl weithredol i gadw estyniad i adeilad amaethyddol. Mae’r 

estyniad yn mesur 16.4 medr o hyd, 10.6 medr o led a 4.4 medr i’w fan uchaf.  

Datgan yr ymgeisydd bod arwynebedd llawr yr estyniad yn mesur tua 15% o 

arwynebedd  siediau presennol y fferm. Gorchuddiwyd rhan uchaf y muriau a tho'r 

estyniad gyda sitiau llwyd las i weddu a gweddill yr adeilad. Lleolir yr estyniad ar 

dalcen de dwyreiniol yr adeilad presennol a thu ôl i estyniad arall a godwyd yn 2015 

dan hawliau caniataol.  Deallir gan yr ymgeisydd bod yr estyniad cyfredol yn 

meddiannu safle corlan ddefaid blaenorol a defnyddir yr estyniad cyfredol ar gyfer 

cadw defaid. Mae adeiladau’r fferm wedi eu lleoli y tu allan i ffin pentref Botwnnog 

fel y’i diffinnir o fewn Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd a thu mewn i Ardal 

Gwarchod y Dirwedd. Gwasanaethir yr adeiladau amaethyddol gan ffordd breifat 

sydd hefyd yn gwasanaethu maes carafanau sefydlog, gweithdy, a tri tŷ annedd. 

  

1.2 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 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

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.  

 

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. 

Tud. 104



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 04/07/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
PWLLHELI 

 
B22 - DYLUNIAD ADEILADAU - Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy sicrhau 

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

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

 

B23 – MWYNDERAU - Diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol drwy sicrhau bod 

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

nodweddion cydnabyddedig mwynderau’r ardal leol. 

 

B25 – DEUNYDDIAU ADEILADU - Gwarchod cymeriad gweledol trwy sicrhau 

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

edrychiad yr ardal leol. 

 

 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. 

 

 B33 - DATBLYGIADAU SY’N CREU LLYGREDD NEU BOENDOD - Diogelu 

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

lefelau uchel o lygredd. 

 

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. 

 

D9 – ADEILADAU AC ADEILADWEITHIAU FFERM - Cymeradwyo codi 

adeiladau ac adeiladweithiau ar gyfer dibenion amaethyddol os ydynt yn rhesymol 

angenrheidiol at ddibenion amaethyddiaeth ac os gellir cydymffurfio gyda meini 

prawf penodol yn ymwneud gyda lleoliad y datblygiad, difrodi adeilad a warchodir, a 

bioamrywiaeth a mesurau lliniaru amgylcheddol. 

 

2.3 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 8 (Ionawr  2016)   

Nodyn Cyngor Technegol 5 : Cynllunio a chadwraeth natur 

Nodyn Cyngor Technegol 6 : Cynllunio ar gyfer cymunedau gwledig cynaliadwy 

Nodyn Cyngor Technegol 12 : Dyluniad 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Cais rhif  2/12/9 ‘O’ – Adeilad ar gyfer cadw anifeiliaid a phorthiant ac ystorf slyrri 

oddi tano – Gwrych Dryw, Botwnnog – Caniatau ar 22 Mai 1995. 

 

 Cais rhif  C15/0008/32/YA – Estyniad i sied amaethyddol ar gyfer storio bwyd 

anifeiliaid – Gwrych Dryw, Botwnnog – Caniatau 12 Chwefror 2015. 

 

4.         Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Cefnogi. 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim yn bwriadu gwneud argymhelliad. 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: Dim sylwadau 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion cyfagos. 
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Mae’r cyfnod hysbysebu wedi dod i ben a derbyniwyd sawl 

gohebiaeth yn gwrthwynebu y cais erbyn ar sail: 

 

 Estyniad i adeilad amaethyddol wedi ei godi ac yn cael ei 

ddefnyddio heb hawl cynllunio/ trafnidiaeth sylweddol yn 

deillio o’r safle. 

 Trafnidiaeth i’r fferm wedi cynyddu ers codi'r estyniad. 

 Y pryder mwyaf yw diogelwch ffyrdd, iechyd a diogelwch ac 

effaith ar ddeiliaid trigolion cyfagos oherwydd bod y ffordd 

sy’n gwasanaethu'r fferm yn gul, is-safonol a ddim yn addas 

ar gyfer trafnidiaeth a gynhyrchir gan y fferm. 

 Lleoliad yr estyniad yn torri rheolau Ewropeaidd parthed 

lleoliad adeilad amaethyddol mewn perthynas i dy breswyl. 

 Estyniad sylweddol i’r adeiladau. 

 Lleoliad  gwledig yr estyniad ac amharu ar dawelwch. 

 Cerbydau wedi eu parcio ar y ffordd gul. 

 Cerbyd yn gyrru o iard y fferm bron a chreu damwain 

oherwydd gosodiad yr iard o ganlyniad i adeiladu estyniad 

diweddar. 

  

Sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd cyn pwyllgor cynllunio 

dyddiedig 25 Ebrill 2016: 

 

 Nid yw lleoliad yr adeilad yn cydymffurfio gyda rheoliadau 

Ewropeaidd oherwydd ei fod o fewn 400m  i dy sydd ddim 

yn gysylltiedig â’r fferm. 

 Mae’r mynediad i’r fferm ar hyd trac cul yn anaddas ar gyfer 

trafnidiaeth y fferm. 

 Lleoliad yr adeiladau yn amharu ar fwynderau a diogelwch 

eiddo cyfagos. 

 Nid yw’r hawl tramwy ar hyd y ffordd yn addas ar gyfer  

trafnidiaeth i’r fferm. 

 Ni ddylai adeilad agosaf i’r eiddo gael ei ddefnyddio i gadw 

anifeiliaid a dylid codi terfyn solet rhwng adeiladau y fferm 

ac eiddo cyfagos. 

 Y datblygiad yn debygol o waethygu problemau presennol ar 

y fferm. 

 Mae’r sŵn gan wartheg sy’n cael eu cadw yn yr adeiladau yn 

ystod nos yn annioddefol. 

 

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio dilys oedd 

yn cynnwys: 

 

 Datganiad yr ymgeisydd ei fod wedi cysylltu gyda holl 

gymdogion yn anghywir - ymgeisydd wedi trafod y mater 

gyda thrigolion y fferm dy yn unig, sef y tŷ pellaf ymysg yr 

eiddo cyfagos ond nid oedd wedi trafod y mater gyda 

gwrthwynebwyr. 

 Anifeiliaid heintus wedi eu gadael yng ngwaelod terfyn yr 

ardd ble mae plant yn chwarae. 

 Cyfreithiwr gyda nifer o luniau  a rhesymau cyfreithiol parod 

dros gyflwyno  cwyn i’r Ombwdsmon oherwydd ei bod yn 
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ymddangos bod  Cyngor wedi rhagdybio  penderfynu y cais o 

ystyried bod yr adeilad wedi ei godi ac mewn defnydd. 

 Trigolion maes carafanau cyfochrog heb dderbyn llythyr yn 

eu gwybyddu am y datblygiad 

 Loriau i’r fferm yn tresbasu ar dir cymydog 

 Cyflwr y ffordd breifat wedi dirywio oherwydd trafnidiaeth a 

thywydd gwlyb. 

 A oes modd datblygu mynedfa neillog i’r fferm. 

 

Sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd  cyn pwyllgor cynllunio 

dyddiedig 25 Ebrill 2016: 

 

 Pryderon ynglŷn a materion iechyd a diogelwch sy’n codi o 

weithgareddau fferm. 

 Diffyg cyfathrebu rhwng Adran Cynllunio ac Adran 

Gwarchod y Cyhoedd o fewn y Cyngor parthed pryderon a 

fynegwyd gan drigolion cyfagos ar weithgareddau o fewn y 

fferm 

 Dylai’r  ymgeisydd  ddarparu mynediad ei hun i’r fferm 

 Gwrychoedd wedi eu torri heb ganiatâd perchennog. 

  

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

 Egwyddor y datblygiad. 

 

5.1 Mae Polisi D9 CDUG yn gefnogol i godi adeiladau ac adeiladweithiau ar gyfer 

dibenion amaethyddol os ydynt yn rhesymol angenrheidiol ar gyfer dibenion 

amaethyddiaeth ac os gellir cydymffurfio gyda’r holl feini prawf o fewn y polisi.   

 

5.2 Deallir gan yr ymgeisydd ei fod yn  berchen ar 35 hectar o amgylch adeiladau’r fferm 

ym Motwnnog ac yn rhentu 90 hectar arall. Datgan yr ymgeisydd bod yr estyniad yn 

meddiannu safle corlannau defaid blaenorol gyda’i arwynebedd llawr yn mesur tua 

15% o adeiladau'r fferm. Ni ystyrir bod amheuaeth felly dros ddibenion yr estyniad i’r 

adeilad amaethyddol presennol ac ystyrir bod ei faint a’i  leoliad yn rhesymol ar gyfer 

dibenion amaethyddol y fferm. 

 

5.3 Er yr ystyrir fod yna angen amaethyddol am y sied mae gofyn fod y bwriad hefyd yn 

cydymffurfio gyda meini prawf a geir ym mholisi D9. Y meini prawf hynny yw:- 

 

 Bod y safle’n agos at adeiladau amaethyddol presennol onid oes anawsterau 

ynglŷn â’r safle neu ddyluniad technegol sy’n rhwystro hynny. 

 Na fydd y datblygiad yn achosi difrod arwyddocaol i adeilad a warchodir. 

 Na fydd y datblygiad yn niweidio bioamrywiaeth (bywyd dyfrol yn enwedig) a 

bod y bwriad yn cynnwys mesurau lliniaru amgylcheddol digonol. 

 

5.4 Fel y gwelir mae’r maen prawf cyntaf yn ymwneud â lleoli’r adeilad yn agos at 

adeiladau amaethyddol presennol.  Mae’r cais yn golygu ymestyn adeilad presennol 

ac felly yn cydymffurfio gyda’r mae’n prawf yma. 

 

5.5 Mae’r ail faen prawf yn ymwneud ac achosi difrod arwyddocaol i adeilad a warchodir 

ac mae’r trydydd maen prawf yn ymwneud gyda niweidio bioamrywiaeth ac felly 

bydd y materion hyn yn cael ystyriaeth yn y rhannau perthnasol isod o’r adroddiad. 
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Mwynderau gweledol 

 

5.6 Mae dyluniad yr estyniad o fath a welir yn gyffredinol yn yr ardal gyda phaneli 

concrid ar y waliau isaf ac yna rhannau uwch y waliau allanol cefn yn cael eu gorffen 

gyda byrddau ystyllod Swydd Efrog a sitiau dur ar y talcen a tho. Datgan yr 

ymgeisydd bod lliw y sitiau dur yn cydweddu gyda gorffeniad y sied bresennol. 

Lleolir yr estyniad ar bwys adeilad presennol ac ni ystyrir y byddai yn creu strwythur 

amlwg yn y tirlun. 

 

5.7 Mae’r  safle yn gorwedd o fewn Ardal Gwarchod y Tirlun (AGT) a  Thirwedd o 

Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llyn ac Ynys Enlli.   

 

5.8 Nod Polisi B10 CDUG yw cynnal, cyfoethogi ac adfer cymeriad ac ansawdd 

cydnabyddedig yr ardaloedd  hyn a gwrthodir cynigion datblygu a fyddai’n achosi 

niwed arwyddocaol i’r dirwedd. Disgwylir dyluniad o safonol ynghyd a lleoliad 

addas a thirlunio priodol. Rhoddir ystyriaeth  i fuddiannau economaidd a 

chymdeithasol unrhyw ddatblygiad wrth ystyried unrhyw gais cynllunio. Mae’r 

estyniad wedi ei leoli ar bwys talcen yr adeilad a  thu ôl i estyniad arall a godwyd yn 

ddiweddar pan roddwyd hawl caniatâd ymlaen llaw yn 2015.  Mae’r estyniad felly yn 

gosod ei hun fel rhan integrol o’r adeilad presennol o safbwynt ei leoliad a dyluniad. 

O ganlyniad, ni ystyrir bod y cais yn groes i bolisi B10, B22, B25 CDUG. 

 

Sylweddolir gofynion polisi B27 CDUG  parthed tirlunio safleoedd datblygu, ac er na 

fwriedir tirlunio o amgylch yr estyniad, teimlir bod lleoliad yr estyniad ar bwys yr 

adeilad a’i faint yn creu datblygiad derbyniol ynddo ei hun, ac nid yw niweidio 

Bioamrywiaeth fel y cyfeirir ato yn trydydd maen prawf D9 CDUG gan ei fod ar 

leoliad corlannau defaid blaenorol. Ni ystyrir felly bod y cais yn groes i bolisi B27 na 

pholisi D9 CDUG. 

 

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

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

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

byddent yn cael effaith fwy nag effaith leol arnynt.  Fel y nodwyd uchod mae’r cais  

yn golygu ymestyn adeilad amaethyddol  presennol  ac o’r herwydd ni ystyrir bod ei 

leoliad na’i faint yn cael  effaith ehangach ar y dirwedd hanesyddol.   Ni ystyrir fod y 

bwriad yn groes i Bolisi B12 CDUG. 

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

 

5.10 Hysbysebwyd y cais ar y safle a hysbyswyd trigolion cyfagos a derbyniwyd 

gohebiaeth yn gwrthwynebu’r cais. 

 

5.11 Noder bod un gwrthwynebiad yn datgan bod yr adeilad wedi ei godi ac yn cael ei 

ddefnyddio at bwrpas amaethyddol heb yn gyntaf sicrhau hawl ar ei gyfer. Mae’n 

rhaid sylweddoli nad yw’n drosedd codi adeilad heb hawl cynllunio ac mae Polisi 

Gorfodi (Cynllunio) 2010 Cyngor Gwynedd yn datgan gellir cyflwyno cais ôl 

gweithredol i’r Cyngor er rheoleiddio'r datblygiad anawdurdodedig gydag amodau 

priodol ac er mwyn creu datblygiad derbyniol. Mae’r cais felly yn unol â’r polisi 

hwn. 

 

5.12 Mae deiliaid llain y maes carafanau cyfochrog  yn datgan nad oedd y Cyngor wedi eu 

hysbysu am y cais. Dylid nodi bod rhybudd safonol wedi ei osod ar bolyn pren ar 

derfyn y maes carafanau ynghyd a hysbysiad wedi ei anfon at berchennog y maes 
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carafanau yn ei hysbysu bod y cais wedi ei dderbyn gan y Cyngor. Ystyrir bod y 

gweithrediad yma yn cyfarfod gofynion statudol parthed hysbysu cais cynllunio. 

 

5.13 Mae’n ymddangos bod y gwrthwynebiadau a dderbyniwyd o ganlyniad i’r hysbysiad 

statudol yn cyfeirio yn bennaf at faint yr estyniad, lleoliad yr estyniad mewn 

perthynas a eiddo cyfagos (yn cynnwys y maes carafanau) ac effaith trafnidiaeth a 

gynhyrchir gan yr estyniad ar y cyflwr a diogelwch y ffordd breifat sy’n arwain i’r 

fferm ynghyd ac eiddo cyfagos. Mae’n rhaid sylweddoli bod y fferm wedi bodoli ar y 

safle ers blynyddoedd lawer a bod gweithgareddau'r fferm yn debygol o gynhyrchu 

trafnidiaeth yn cynnwys cerbydau mawr ar gyfer cludo anifeiliaid, porthiant a 

pheiriannau i’r fferm ayb ac mae’n  debygol y byddai sefyllfa o’r fath yn parhau boed 

yr estyniad yn bodoli neu peidio.  

 

5.14 Mae cymal Mwynderau Gweledol uchod eisoes wedi trafod effaith yr adeilad ar y 

tirlun. Datgan gwrthwynebwr bod lleoliad yr estyniad yn torri canllawiau Ewropeaidd 

parthed agosrwydd  adeiladau amaethyddol i dai preifat, ni chyflwynwyd manylion 

i’r Cyngor ynglŷn â’r canllawiau hyn ac felly ni ellir cadarnhau os ydynt yn faterion 

cynllunio perthnasol neu yn faterion sy’n dod o dan reoliadau tu hwnt i reoliadau a 

materion cynllunio. Fodd bynnag, dylid nodi bod y cais yn ymwneud a chadw 

estyniad i adeilad presennol a bod yr estyniad hwnnw wedi ei leoli ar bwys  talcen de 

dwyreiniol yr adeilad ac sydd ymhellach oddi wrth dai y gwrthwynebwyr na’r 

adeiladau presennol. Oherwydd hyn ni ystyrir bod y bwriad yn groes i ail faen prawf 

polisi D9 CDUG. Noder hefyd bod  Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd wedi 

cyflwyno sylwadau yn cadarnhau nad oedd ganddynt sylwadau i’w gwneud ar y 

mater oherwydd bod y cais yn ymwneud a chadw estyniad i sied amaethyddol. Ni 

ystyrir bod  graddfa y datblygiad yn achosi niwed arwyddocaol i ansawdd iechyd, 

diogelwch neu amwynder dynol neu’r amgylchedd naturiol neu adeiledig. 

 

5.15 Ystyrir bod y gwrthwynebiadau sy’n cyfeirio at symudiadau cerbydau amaethyddol 

ar y ffordd breifat i iard y fferm yn faterion sifil yn hytrach nag yn faterion cynllunio 

perthnasol. Dylid sylweddoli bod y fferm yn bodoli ar y tir ers blynyddoedd maith 

gyda thrafnidiaeth yn cludo nwyddau i’r fferm fel bo’r angen. Noder hefyd y 

cyflwynwyd cais am ganiatâd ymlaen llaw ar gyfer codi estyniad i’r adeilad fferm yn 

2015. Lleolwyd yr estyniad hwnnw ar safle seilo blaenorol a rhwng lleoliad yr 

estyniad cyfredol a’r ffordd breifat. Hysbysebwyd y cais hwnnw ar dir ger y safle ac 

ni dderbyniwyd gwrthwynebiad. Rhoddwyd hawl caniatâd ymlaen llaw i godi’r 

estyniad ar 12 Chwefror 2015 ac  mae’r caniatâd hwnnw wedi ei weithredu.  

 

5.16 Deallir gan y gwrthwynebwyr y byddai adeiladu ffordd mynediad neillog i’r fferm er 

mwyn gwahanu'r fferm oddi wrth y tai preswyl yn debygol o ddatrys y 

gwrthwynebiadau i’r cais. Fodd bynnag,  nid oes gwrthwynebiad cynllunio sylweddol 

i’r cais ar sail diogelwch ffyrdd neu fwynderau lleol ac felly ystyrir nad oes 

cyfiawnhad cynllunio dros gynnwys amod ar unrhyw ganiatâd yn gorfodi codi terfyn 

i wahanu adeiladau'r fferm oddi wrth y ffordd breifat ynghyd ac adeiladu ffordd 

mynediad newydd i’r fferm.  

 

5.17 Ni ystyrir bod y cais yn groes i bolisi B23, B33 na D9  CDUG. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.18 Mae’r safle yn meddiannu lleoliad yng nghefn gwlad tua 1 cilomedr  o bentref 

Botwnnog. Mae’r trac preifat  presennol sy’n arwain o’r ffordd sirol ddi-ddosbarth i’r 

safle yn mesur tua 70 medr o hyd. Mae’r trac yn gwasanaethu’r fferm, eiddo preswyl 

a maes carafanau sefydlog gerllaw. O ystyried bod adeiladau’r fferm yn bodoli 
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eisoes, ni ystyrir y byddai’r estyniad cyfredol, oherwydd ei faint a’i leoliad ar safle 

corlannau defaid blaenorol, yn creu cynnydd sylweddol mewn trafnidiaeth ar hyd y 

ffordd. Datgan yr ymgeisydd bod defnydd a gweithgareddau'r tir yn bodoli eisoes ac 

nid yw’r cais yn ychwanegu at hynny. Ni ystyrir y byddai lefel trafnidiaeth ar gyfer y 

fferm 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 CH33 CDUG 

 

Hanes cynllunio perthnasol 

 

5.19 Cyflwynir y cais i’r Cyngor o ganlyniad i drafodaethau gyda swyddog o’r Uned 

Gorfodaeth y Gwasanaeth Cynllunio. 

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

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

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

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

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Mae’r ffaith bod fferm weithredol yn bodoli ar y safle yn ystyriaeth cynllunio o bwys 

wrth ystyried y cais presennol. Mae’r Cyngor eisoes wedi caniatáu estyniad cyffelyb 

i’r adeilad dan reolau caniatâd ymlaen llaw yn 2015. Mae maint arwynebedd llawr yr 

estyniad cyfredol yn mesur tua 15% o faint yr adeiladau presennol ac o’r herwydd yn 

rhan is-wasanaethol o’r safle.  Nid yw’r bwriad yn amharu yn sylweddol ar 

fwynderau gweledol yr ardal nac yn cael effaith niweidiol sylweddol ychwanegol ar 

fwynderau trigolion cyfagos, ac mae’n cydymffurfio â’r cyfan o’r polisïau a nodir yn 

yr adroddiad hwn. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu – Defnydd amaethyddol yn unig. 
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Cais Rhif: 

 

C16/0243/33/CR 

Dyddiad Cofrestru: 11/03/2016 

Math y Cais: Caniatad Adeilad Rhestredig  

Cymuned: Buan 

Ward: Efailnewydd/Buan 

 

Bwriad: ADDASU CYN EGLWYS YN UNED GWYLIAU 

Lleoliad: EGLWYS SANT CEIDIO, CEIDIO, PWLLHELI, GWYNEDD LL53 8UH 

 

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

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r cais hwn yn gais adeilad rhestredig i addasu cyn eglwys yn uned gwyliau. 

Mae’r eglwys yn wag ers peth amser ac eisoes wedi newid dwylo o’r Eglwys yng 

Nghymru i berchnogaeth breifat. Yn bennaf, mae’r bwriad yn golygu addasu’r 

adeilad sydd eisoes mewn cyflwr da i uned gwyliau drwy osod llawr o fewn yr 

adeilad a fydd yn ymestyn tri chwarter y ffordd uwchben hyd yr arwynebedd llawr 

mewnol a gadael y brif ffenestr ar ddangos. Bwriedir gosod y gegin a’r ystafell fyw 

ar y llawr gwaelod, gydag un ystafell wely, baddondy a chwpwrdd dillad ar y llawr 

cyntaf. Yn allanol, bwriedir gosod 6 ffenestr to newydd a fydd o fath cadwraethol 

ynghyd a ffliw ar yr edrychiad cefn er gwasanaethu tan glo. Bwriedir gosod gwydriad 

eilradd ac ni fwriedir gwneud unrhyw newidiadau allanol i ffabrig yr adeilad na’r 

ffenestri gwreiddiol. 

1.2 Saif y safle yng nghefn gwlad agored ac o fewn Ardal Gwarchod y Tirlun. Mae 

ffordd dosbarth 3 yn rhedeg ger y safle ynghyd a llwybr cyhoeddus. Mae’r adeilad yn 

rhestredig gradd II.  

 

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: 

 

B2 - GWNEUD NEWIDIADAU I ADEILADAU RHESTREDIG NEU 

ADEILADAU YN EU CWRTILAU -  Sicrhau nad yw cynigion yn achosi niwed 

arwyddocaol i gymeriad pensaernïol neu hanesyddol arbennig Adeiladau Rhestredig. 
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B3 - DATBLYGIADAU SY’N EFFEITHIO AR OSODIAD ADEILAD 

RHESTREDIG - Sicrhau nad yw cynigion yn cael effaith ar osodiad adeiladau 

rhestredig oni bai eu bod yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sydd yn anelu i 

warchod cymeriad arbennig yr Adeilad Rhestredig a’r amgylchedd lleol. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

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

Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 8, Ionawr 2016) Pennod 6: Gwarchod yr 

Amgylchedd Hanesyddol 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 9900089LBC13 – Cyfaddasu Eglwys yn dy – Gwrthod – 23-4-1998 

 

 9900088FUL13 – Cyfaddasu Eglwys yn dy – Gwrthod – 19-2-1999 

 

9700228LBC13 – Cyfaddasu Eglwys segur yn dy ac adeiladu porth – Gwrthod –  

24-7-1997 

 

9700227FUL13 – Cyfaddasu Eglwys segur yn dy ac adeiladu porth – Gwrthod –  

16-7-1997 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Heb eu derbyn 

 

Cyngor Archeolegol 

Prydeinig: 

Heb eu derbyn 

 

Comisiwn Brenhinol 

Henebion Cymru: 

Mae’r bwriad o addasu’r cyn Eglwys i’w groesawu mewn 

egwyddor ond ystyrir fod angen eglurhad am rhai agweddau 

o’r bwriad, yn cynnwys: 

 Dylid yr ychwanegiad o’r llawr cyntaf fod o fath y 

gall eu tynnu. 

 Angen eglurhad am sut y bydd y llawr cyntaf yn cael 

eu gosod o fewn y muriau. 

 Dylid cadw’r seddi yn enwedig y rhai gydag enwau’r 

perchnogion gan eu bod wedi ei nodi yn benodol o 

fewn y disgrifiad rhestredig. 

 Dylid cadw’r bracedi a thabledi gwreiddiol o fewn yr 

adeilad bob amser. 

 Aneglur pam fod angen drws newydd yn hytrach na 

thrwsio’r drws presennol. 

 Bydd angen gorchwyl gwylio archeolegol gyda’r 

cloddio  gwasanaethau. 

 

Pe ganiateir y cais, gofynnir i amodi fod cofnod 

ffotograffig safon uchel yn cael ei wneud cyn y 

datblygiad gyda chopi i Gofnod Henebion 

Cenedlaethol Cymru. 
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Cymdeithas Henebion 

Hynafol: 

Nodir fod yr Eglwys yn eithaf plaen yn fewnol, fodd bynnag, 

ystyrir fod manylion yn bwysig  ac felly nodir y pwyntiau 

isod: 

 Bwriedir gosod 6 ffenestr to a ffliw ar y to, ond mae’n 

aneglur sut y byddai’n cael eu gosod heb gael effaith 

ar y coed 16eg ganrif, ni ddylir unrhyw o’r coed 

gwreiddiol eu heffeithio. 

 Mae tystiolaeth yn datgan fod tabled llechen 1744 o 

fewn  yr adeilad ynghyd a seddi gydag enwau 

ffermydd lleol, ac mae’n bwysig fod y rhain yn aros. 

 Ydi’r gwydriad eilradd yn angenrheidiol? Mae’r 

ffenestri sydd yn dwfn iawn yn rhan o gymeriad yr 

adeilad ac mae cyflwyno hyn yn anffodus. 

 

Y Grŵp Sioraidd : 

 

Heb eu derbyn 

Cymdeithas Fictorianaidd: Heb eu derbyn 

 

Cymdeithas Diogelu 

Adeiladau Hynafol: 

 

 

Heu eu derbyn 

 

 

Gwasanaeth Cynllunio 

Archaeolegol Gwynedd: 

 

Credir y byddai’r bwriad yn debygol o gael effaith 

archeolegol. Mae’r dyluniad i weld yn sympathetig o agwedd 

yr addasiad, ond mae angen mwy o fanylder ar rhai achosion: 

 Manylion ynysu’r llawr a tho 

 Manylion draeniad a gwasanaethau 

 Manylion gosod y llawr cyntaf a’r grisiau 

 Unrhyw waith strwythurol arall 

 Unrhyw waith atgyweirio mewnol 

 Angen cadarnhad hefyd o faint o waith ar goed y to a 

fwriedir 

 

 

Yr Eglwys yng Nghymru Derbyniwyd sylwadau gan yr Eglwys yng Nghymru sef cyn 

berchnogion yr Eglwys ac sydd wedi cadw perchnogaeth y 

fynwent. Nid oes gwrthwynebiad i’r bwriad o osod 

gwasanaethau i’r adeilad ar hyd y llwybr, a chynghorir iddo 

gael ei wneud o dan oruchwyliaeth archeolegydd. Yn yr 

achos yma mae’r Eglwys yng Nghymru dal yn berchen y 

fynwent ac mae’r rheolaeth a chynhaliaeth y fynwent o fewn 

gofal yr ardal offeiriadaeth leol Bro Madryn ac felly byddai’r 

fynwent yn parhau i fod yn agored i'r cyhoedd. Rhaid cadw 

mewn cof fodd bynnag, yr Eglwys yng Nghymru sydd gyda’r 

cyfrifoldeb cyffredinol am y fynwent, ond mae’r 

berchnogaeth a rhwymedigaeth pob bedd uniongyrchol 

gyda’r perthynas agosaf, ac felly mae perchnogion nad yw yn 

gwarchod ei beddi yn cynyddu’r baich cynhaliaeth ar 

adnoddau'r plwyfi lleol. Os oes gwrthwynebiadau wedi 

derbyn i’r bwriad, efallai ei fod yn syniad i godi ffens o 

amgylch yr Eglwys neu ar hyd y llwybr, ond teimlir y byddai 

hyn yn cael effaith ar osodiad yr Eglwys. Mae’r Eglwys yng 

Nghymru yn ddibynnol yn fawr ar y plwyfi i wirfoddoli eu 

hamser i gynnal a chadw adeiladau’r Eglwys a’r 

mynwentydd. Gyda chynulleidfa yn lleihau ynghyd a’r 
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adnoddau, mae dyfodol rheoli’r mynwentydd yn fwy 

dibynnol ar y defnydd o’r llecynnau agored hyn fel ardaloedd 

amwynder i’r cyhoedd, a ble bosib rydym yn annog pobl, yn 

cynnwys plant i edrych ar fynwentydd fel ardaloedd 

cymunedol. Nid oes angen ar yr Eglwys yng Nghymru o 

Eglwysi gwag, a rhaid annog cymunedau i gefnogi 

ailddatblygiad sensitif ble mae’n bosib. Ni fydd yr adeiladau 

hyn yn ail agor i addoli, ac felly rhaid cael defnydd arall er 

mwyn cadw tirlun hanesyddol yr ardal. 

 
Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle, yn y wasg ac fe wybyddwyd 

trigolion cyfagos. Mae’r cyfnod hysbysebu wedi dod i ben ar 

9-4-2016 a derbyniwyd gohebiaeth yn cefnogi’r cais mewn 

egwyddor ond angen cadarnhad am y pwyntiau canlynol: 

 Diffyg cyfeirio at y llwybr cyhoeddus gerllaw a’r 

fynwent gysylltiedig ac angen eglurhad pe bai’r 

bwriad yn amharu arnynt.  

 Pryder am fynediad o’r fynwent i’r Cyhoedd yn y 

dyfodol. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

5.1 Effaith y datblygiad ar osodiad a chymeriad yr Adeilad Rhestredig 

 Dywed Paragraff 68 o Gylchlythyr y Swyddfa Gymreig 61/96 “Cynllunio a’r 

Amgylchedd Hanesyddol: Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth” y dylai 

Awdurdodau Cynllunio Lleol roi sylw arbennig i ddymunoldeb cadw’r adeilad neu ei 

gefndir neu unrhyw nodweddion o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol sydd 

ganddo.  Mae Polisi B2 o CDUG yn ategu hyn ac yn datgan y caniateir cynigion am 

newidiadau allanol neu fewnol, ychwanegiadau, neu newid defnydd Adeiladau 

Rhestredig ar yr amod na fydd y cynigion yn achosi niwed arwyddocaol i gymeriad 

pensaernïol neu hanesyddol arbennig yr adeilad. 

 

5.2  Yn bennaf, mae’r bwriad yn golygu addasu’r adeilad sydd eisoes mewn cyflwr da i 

uned gwyliau drwy osod llawr cyntaf o fewn yr adeilad a fydd yn mynd tri chwarter y 

ffordd a gadael y brif ffenestr ar ddangos. Bwriedir gosod y gegin a’r ystafell fyw ar y 

llawr gwaelod, gydag un ystafell wely, baddondy a chwpwrdd dillad ar y llawr 

cyntaf. Mae’r bwriad o osod llawr newydd yn dderbyniol os yw yn cael eu gosod 

mewn modd sympathetig heb wneud difrod i ffabrig yr adeilad. Mae hefyd i’w 

groesawu nad yw’r llawr yn mynd ar hyd yr adeilad i gyd, fel y byddai dal yn cadw’r 

elfen agored i’r to a chadw’r brif ffenestr fawr yn agored. Ystyrir bod angen manylion 

manwl ar sut y byddai’r llawr yn cael eu gosod o fewn y muriau, ac rydym yn 

disgwyl y wybodaeth hon gan yr Asiant. Mae’r tabledi llechi ar y wal sydd yn 

bresennol o fewn yr adeilad yn fwriadau cael eu cadw ble maent ac felly ni fydd y 

nodweddion yma yn cael eu colli. Ystyrir hefyd y bydd modd cadw rhai o’r seddi fel 

nodwedd o fewn yr adeilad, ac eto bydd modd i amodi hyn. O agwedd y gwydriad 

eilradd, efallai ni fyddai’r ymgeisydd yn penderfynu eu gosod gan fod y ffenestri o 

faint bychan, ond ystyrir os ydynt yn cael eu gosod, byddai mewn modd sensitif ac o 

fath y gall eu tynnu heb adael difrod i’r adeilad ond bydd angen y manylion 

perthnasol er gallu asesu’r effaith. O’r asesiad uchod, ac o dderbyn manylion manwl 

derbyniol, ni ystyrir y byddai’r bwriad yn debygol o amharu’n ormodol ar edrychiad 

na chymeriad yr adeilad rhestredig a'i fod yn unol â gofynion polisïau B2 a B3 

CDUG. 
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5.3 Yn allanol, bwriedir gosod 6 ffenestr to newydd a fydd o fath cadwraethol, 3 ar bob 

ochr yr adeilad ynghyd a ffliw ar yr edrychiad cefn er gwasanaethu tan glo. Byddai 3 

ffenestr to yn weladwy o brif edrychiad yr adeilad, ond bydd y 3 arall ar y cefn. 

Bwriedir hefyd gosod y ffliw ar gefn yr adeilad, ac oherwydd ei faint a’r lleoliad ni 

fyddai’n weladwy o’r prif edrychiad. Mae’r grwpiau amwynder wedi datgan pryder 

am ddrws yr adeilad, a fwriedir ei amnewid. Mae’r drws erbyn hyn wedi colli siâp ac 

wedi pydru mewn rhai llefydd, ac mae’r bwriad i’w amnewid yn union fel yr un sydd 

yno a chadw’r gwaith haearn, ond i drio cadw’r drws gwreiddiol fel “shutters” fel 

nodwedd a chofnod o’r gwreiddiol. Mae’r grwpiau hefyd wedi datgan pryder am y 

ffenestri to a’r ffliw o agwedd y gwaith a fwriedir i’r coed y to, sydd yn goed 

gwreiddiol yr 16eg ganrif. Ystyrir y byddai angen y manylion manwl y gwaith hwn o 

flaen llaw er mwyn cadarnhau os yw’n dderbyniol, ystyrir y gall yr agwedd yma o’r 

cais fod yn addas, ac o dderbyn y manylion yma ystyrir y byddai’r uchod yn cwrdd â 

gofynion polisïau B2 a B3 CDUG.   

 

5.4 Bydd gwaith o gwmpas yr adeilad yn cael ei wneud, er mwyn gosod gwasanaethau 

i’r adeilad a bwriedir gwneud hyn o dan oruchwyliaeth archeolegydd proffesiynol, a 

disgwylir y manylion yma cyn penderfynu’r cais. Nid yw’r fynwent o fewn 

perchnogaeth yr ymgeisydd ac felly nid oes unrhyw fwriad i wneud gwaith o fewn yr 

ardal yma nag ychwaith y mynediad i’r safle. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol ac yn fodd o sicrhau defnydd hir dymor i’r adeilad 

rhestredig yma sydd fel arall am ddirywio a sefyll yn wag. Ystyrir bod yr addasiadau 

yn gyfaddawd teg ac addas i’r adeilad er mwyn sicrhau defnydd, ac maent hefyd o 

fath y gall eu gosod a’u tynnu heb adael difrod i’r adeilad. Pe bai’r manylion 

ychwanegol a ofynnir amdano yn dderbyniol, fe ystyrir fod y nodweddion gwreiddiol 

yn cael eu cadw a’u gwarchod ac na fydd y bwriad yn ei gyfanrwydd yn amharu ar 

gymeriad hanesyddol na phensaernïol yr adeilad rhestredig, ac felly fod y bwriad yn 

cydymffurfio â gofynion B2 a B3 CDUG, a’r Cylchlythyr 61/96 a phennod 6 Polisi 

Cynllunio Cymru.    

 

7. Argymhelliad 

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

dderbyn manylion derbyniol parthed dull gosod y ffenestri to newydd, dull gosod y 

llawr cyntaf newydd, manylion darparu/gosod y gwasanaethau i’r adeilad a gosod y 

ffenestri eilradd ac i amodau perthnasol yn ymwneud â: 

 

1. 5 mlynedd 

2. Unol a’r cynlluniau 

3. Amodau yn ymwneud gyda’r llawr cyntaf 

4. Amodau yn ymwneud gyda gwaith ar y to 

5. Drws newydd o wneuthuriad pren 

6. Y drws gwreiddiol i’w gadw o fewn/neu yn ran o’r adeilad bob amser 

7. Amodau yn ymwneud gyda’r gwydriad eilradd 

8. Gwaith rendr a phlaster gyda calch 

9. Rhaid cadw rhai o’r seddi gwreiddiol o fewn yr adeilad bob amser (i’w gytuno 

gyda’r ACLL cyn dechrau gwaith) 

10. Amod archeolegol yn ymwneud a gwaith gwasanaethau 

11. Cofnod ffotograffig 
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Cais Rhif: 

 

C16/0246/33/LL 

Dyddiad Cofrestru: 14/03/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Buan 

Ward: Efailnewydd/Buan 
 

Bwriad: NEWID DEFNYDD CYN EGLWYS YN UNED GWYLIAU  

Lleoliad: 
 

EGLWYS SANT CEIDIO, CEIDIO, PWLLHELI, GWYNEDD LL53 8UH 

 

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

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r cais hwn yn gais llawn i addasu cyn eglwys yn uned gwyliau. Mae’r eglwys yn 

wag ers peth amser ac eisoes wedi newid dwylo o berchnogaeth yr Eglwys yng 

Nghymru i berchnogaeth breifat. Prif elfennau’r bwriad yw addasu’r adeilad sydd 

mewn cyflwr da i uned gwyliau. Byddai  llawr newydd yn cael ei osod o fewn yr 

adeilad a fydd yn ymestyn tri chwarter y ffordd uwchben hyd yr arwynebedd llawr 

mewnol a gadael y brif ffenestr ar ddangos. Bwriedir gosod y gegin a’r ystafell fyw 

ar y llawr gwaelod, gydag un ystafell wely, baddondy a chwpwrdd dillad ar y llawr 

cyntaf. Yn allanol, bwriedir gosod 6 ffenestr to newydd a fydd o fath cadwraethol 

ynghyd a ffliw ar yr edrychiad cefn er gwasanaethu tan glo.  

 

1.2 Saif y safle yng nghefn gwlad agored ac o fewn Ardal Gwarchod y Tirlun. Mae 

ffordd dosbarth 3 yn rhedeg ger y safle ynghyd a llwybr cyhoeddus. Mae’r adeilad yn 

rhestredig gradd II.  

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: 

 

B2 - GWNEUD NEWIDIADAU I ADEILADAU RHESTREDIG NEU 

ADEILADAU YN EU CWRTILAU -  Sicrhau nad yw cynigion yn achosi niwed 

arwyddocaol i gymeriad pensaernïol neu hanesyddol arbennig Adeiladau Rhestredig. 

 

B3 - DATBLYGIADAU SY’N EFFEITHIO AR OSODIAD ADEILAD 

RHESTREDIG - Sicrhau nad yw cynigion yn cael effaith ar osodiad adeiladau 
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rhestredig oni bai eu bod yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sydd yn anelu i 

warchod cymeriad arbennig yr Adeilad Rhestredig a’r amgylchedd lleol. 

 

B7 - SAFLEOEDD O BWYSIGRWYDD ARCHEOLEGOL - Gwrthod cynigion 

fydd yn difrodi neu ddifetha gweddillion archeolegol o bwysigrwydd cenedlaethol 

(boed yn rhai cofrestredig ai peidio)neu eu gosodiad.  Gwrthodir hefyd datblygiad 

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

datblygiad yn drech nag arwyddocâd y gweddillion archeolegol. 

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. 

 

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

RHYNGWLADOL A CHENEDLAETHOL - Gwrthod cynigion sy’n debygol o 

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

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

ddiogelu nodweddion cydnabyddedig y safle. 

B22 - DYLUNIAD ADEILADAU - Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy sicrhau 

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

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

 

B23 – MWYNDERAU - Diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol drwy sicrhau bod 

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

nodweddion cydnabyddedig  mwynderau’r ardal leol. 

 

B24 - GWNEUD NEWIDIADAU AC YMESTYN ADEILAD O FEWN FFINIAU 

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

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

anelu i ddiogelu cymeriad a gwerth mwynderol yr ardal leol. 

 

B25 - DEUNYDDIAU ADEILADU - Gwarchod cymeriad gweledol trwy sicrhau fod 

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

edrychiad yr ardal leol. 

 

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. Mae'r rhain yn ymwneud ag addasrwydd yr adeilad ar gyfer 

y defnydd arfaethedig,  ystyriaethau gweledol a bod y dyluniad yn parchu yr adeilad 

gwreiddiol a’r ardal o’i gwmpas.  Dylai adeiladau yng nghefn gwlad fod yn 

rhai parhaol a strwythurol gadarn. Dylid gallu eu haddasu heb waith ailadeiladu 

sylweddol. Ni ddylent ychwaith wasgaru gweithgareddau ar raddfa a fyddai’n 

niweidio bywiogrwydd trefi a phentrefi.     

 

CH22 - RHWYDWAITH BEICIO, LLWYBRAU A HAWLIAU TRAMWY - 

Gwarchodir a  hyrwyddir pob rhan o’r rhwydwaith beicio, llwybrau a hawliau 

tramwy trwy asesu unrhyw gynnig a fydd yn torri ar eu traws gan geisio eu 

hymgorffori yn foddhaol o fewn y datblygiad. Os na fydd hyn yn bosib bydd yn rhaid 

gwneud darpariaeth briodol i wyro’r llwybr neu i ddarparu llwybr newydd boddhaol. 

Fe wrthodir cynigion yn ogystal sy’n debygol o wahardd cynlluniau i  ymestyn y 

rhwydwaith beicio, llwybrau a hawliau tramwy oni bai y gellir darparu llwybr addas 

arall. 
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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. 

 

CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT - Gwrthodir cynigion am 

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

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

y Cyngor. Rhoddir ystyriaeth i hygyrchedd gwasanaeth cludiant cyhoeddus, y gallu i 

gerdded a beicio o safle a phellter y safle at faes parcio  cyhoeddus. Os oes angen lle 

i barcio oddi ar y stryd ac nad yw’r datblygwr yn cynnig  cyfleusterau parcio ar y safle 

neu na ellir manteisio ar y ddarpariaeth barcio presennol, caniateir cynigion os bydd y 

datblygwyr yn cyfrannu at y gost o wella hygyrchedd y safle neu ddarparu'r llefydd 

parcio angenrheidiol ar safle arall gerllaw. 

 

D15 - LLETY GWYLIAU HUNAN-WASANAETH - Cymeradwyo cynigion i 

ddatblygu llety  gwyliau hunanwasanaeth parhaol newydd, neu i addasu adeiladau 

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

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

gyda lleoliad  a graddfa y datblygiad,  colli stoc o dai parhaol; ardaloedd preswyl a 

grynhoad o’r math yma o lety gwyliau.   

  

Canllawiau Cynllunio Atodol: Llety Gwyliau  

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 8, Ionawr 2016) Pennod 6: Gwarchod yr 

Amgylchedd  Hanesyddol 

  

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio 2016 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 9900089LBC13 – Cyfaddasu Eglwys yn dy – Gwrthod – 23-4-1998 

 

 9900088FUL13 – Cyfaddasu Eglwys yn dy – Gwrthod – 19-2-1999 

 

9700228LBC13 – Cyfaddasu Eglwys segur yn dy ac adeiladu porth – Gwrthod – 24-

7-1997 

 

9700227FUL13 – Cyfaddasu Eglwys segur yn dy ac adeiladu porth – Gwrthod – 16-

7-1997 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Heb eu derbyn 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad. Tybir fod y lefel traffig a ddisgwylir 

mewn cysylltiad ac uned gwyliau yn debygol o fod yn isel, ac 

yn annhebyg o gael effaith andwyol ar y rhwydwaith ffyrdd 

lleol. Tybi’r hefyd y fod lle digonol o fewn y cwrtil i droi a 

pharcio cerbydau heb gael unrhyw effaith ar y briffordd 

gyfagos. 

 

Tud. 133



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD:04/07/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
PWLLHELI 

 
Uned Llwybrau: Dim gwrthwynebiad. 

 

Dwr Cymru: Heb eu derbyn 

  

Uned Bioamrywiaeth: Mae’r adroddiad ystlumod a gyflwynwyd gyda’r cais yn 

datgan tystiolaeth fod ystlumod yn defnyddio’r adeilad fel 

clwydfan mamolaeth. Nid oes sôn yn yr ystlumod fodd 

bynnag am adar ac efallai fod adar yn defnyddio’r adeilad. 

Awgrymir cael clwydfan o fewn y to ac felly mae angen 

cynlluniau diwygiedig yn dangos hyn. Pe bai’r cynlluniau 

diwygiedig yn dderbyniol gall gynnig amodau perthnasol. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: 

 

Nodi’r o’r cais fod ystlumod yn bresennol o fewn yr adeilad 

ac bydd angen trwydded i ymgymryd a’r gwaith. Fodd 

bynnag, gan fod y mater yn risg isel, ni chredir y byddai’r 

bwriad yn debygol o gael effaith andwyol ar y boblogaeth o 

ystlumod ac i gynnig amod unol a’r adroddiad a chael 

trwydded berthnasol. 

 

Nid oes unrhyw sylwadau i’w cynnig parthed materion 

carthion. 

 

Gwarchod y Cyhoedd: Heb eu derbyn 

 

Gwasanaeth Cynllunio 

Archaeolegol Gwynedd: 

 

Credir y byddai’r bwriad yn debygol o gael effaith 

archeolegol. Mae’r dyluniad i weld yn sympathetig o agwedd 

yr addasiad, ond mae angen mwy o fanylder ar rhai achosion: 

 Manylion ynysu’r llawr a tho 

 Manylion draeniad a gwasanaethau 

 Manylion gosod y llawr cyntaf a’r grisiau 

 Unrhyw waith strwythurol arall 

 Unrhyw waith atgyweirio mewnol 

 Angen cadarnhad hefyd o faint o waith ar goed y to a 

fwriedir 

 

Yr Eglwys yng Nghymru Derbyniwyd sylwadau gan yr Eglwys yng Nghymru sef cyn 

berchnogion yr Eglwys ac sydd wedi cadw perchnogaeth y 

fynwent. Nid oes gwrthwynebiad i’r bwriad o osod 

gwasanaethau i’r adeilad ar hyd y llwybr, a chynghorir iddo 

gael ei wneud o dan oruchwyliaeth archeolegydd. Yn yr 

achos yma mae’r Eglwys yng Nghymru dal yn berchen y 

fynwent ac mae’r rheolaeth a chynhaliaeth y fynwent o fewn 

gofal yr ardal offeiriadaeth leol Bro Madryn ac felly byddai’r 

fynwent yn parhau i fod yn agored i'r cyhoedd. Rhaid cadw 

mewn cof fodd bynnag, yr Eglwys yng Nghymru sydd gyda’r 

cyfrifoldeb cyffredinol am y fynwent, ond mae’r 

berchnogaeth a rhwymedigaeth pob bedd uniongyrchol 

gyda’r perthynas agosaf, ac felly mae perchnogion nad yw yn 

gwarchod ei beddi yn cynyddu’r baich cynhaliaeth ar 

adnoddau'r plwyfi lleol. Os oes gwrthwynebiadau wedi 

derbyn i’r bwriad, efallai ei fod yn syniad i godi ffens o 

amgylch yr Eglwys neu ar hyd y llwybr, ond teimlir y byddai 

hyn yn cael effaith ar osodiad yr Eglwys. Mae’r Eglwys yng 

Nghymru yn ddibynnol yn fawr ar y plwyfi i wirfoddoli eu 
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hamser i gynnal a chadw adeiladau’r Eglwys a’r 

mynwentydd. Gyda chynulleidfa yn lleihau ynghyd a’r 

adnoddau, mae dyfodol rheoli’r mynwentydd yn fwy 

dibynnol ar y defnydd o’r llecynnau agored hyn fel ardaloedd 

amwynder i’r cyhoedd, a ble bosib rydym yn annog pobl, yn 

cynnwys plant i edrych ar fynwentydd fel ardaloedd 

cymunedol. Nid oes angen ar yr Eglwys yng Nghymru o 

Eglwysi gwag, a rhaid annog cymunedau i gefnogi 

ailddatblygiad sensitif ble mae’n bosib. Ni fydd yr adeiladau 

hyn yn ail agor i addoli, ac felly rhaid cael defnydd arall er 

mwyn cadw tirlun hanesyddol yr ardal. 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle, yn y wasg ac fe wybyddwyd 

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

derbyniwyd sawl gwrthwynebiad ar sail cynllunio: 

 

 Teulu wedi claddu o fewn y fynwent ac ni ddylir 

addasu’r Eglwys na’r fynwent. 

 Ystyrir y byddai’r bwriad yn rhwystro mynediad i’r 

beddi teuluol er mwyn eu cynnal a chadw. 

 Materion carthion a’r effaith ar y beddi gerllaw 

 nodweddion yr Eglwys gradd II a’r “lychgate” angen 

eu gwarchod i’r dyfodol 

 ystlumod sydd yn defnyddio’r eglwys angen eu      

 gwarchod 

 Diffyg son am y llwybr cyhoeddus o fewn y cais a’r 

fynwent a sut y byddai’r bwriad yn amharu ar rhain 

 

Derbyniwyd hefyd wrthwynebiadau nad oeddent yn faterion 

cynllunio perthnasol: 

 Byddai gosod tŷ wyliau / codi tŷ newydd ar y llecyn 

yn ymyrryd/aflonyddu’r beddi teuluol 

 Ni fydd unrhyw o’r cerrig beddi yn cael eu symud 

neu yn cael eu rhoi ar wastad fel rhan o’r datblygiad 

 

  

Yn ogystal, derbyniwyd llythyrau yn cefnogi’r bwriad mewn 

egwyddor ond angen cadarnhad am rhai elfennau o’r bwriad 

(wedi eu nodi uchod). 

    

    

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

5.1 Egwyddor y datblygiad 

Dywed Polisi C4 o’r CDUG  gellir addasu adeiladau presennol a’u hail defnyddio os 

yw’r bwriad yn cydymffurfio a meini prawf fel addasrwydd yr adeilad, bod y 

dyluniad yn parchu strwythur, ffurf a chymeriad yr adeilad gwreiddiol ac na fydd yn 

cael effaith andwyol ar fwynderau cyffredinol yr ardal. Mae’r bwriad, ar sail ei 

leoliad, graddfa a deunydd yn dderbyniol ac mae’n adeilad weddol fychan ble gellir 

ei addasu yn eithaf hawdd heb amharu ar ei gymeriad yn ormodol. Mae’r bwriad 

hefyd yn fodd i warchod adeilad rhestredig sydd yn segur ac yn sicrhau ei ddefnydd 

i’r dyfodol. Mae polisi D15 sy’n ymwneud gyda llety gwyliau hunan-wasanaeth yn 

datgan rhaid i’r bwriad gyfarfod y meini prawf perthnasol o fewn y polisi ac sy’n 

Tud. 135



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD:04/07/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
PWLLHELI 

 
cynnwys addasu adeilad presennol, dyluniad a safon uchel y datblygiad. Yn yr achos 

yma ystyrir bod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt polisi D15 a’r CCA Llety 

Gwyliau gan fod y datblygiad o safon uchel ac yn gwneud defnydd economaidd o 

adeilad presennol segur yng nghefn gwlad. Credir na fydd y newid defnydd hwn yn 

amharu’n andwyol ar osodiad na chymeriad yr adeilad rhestredig gan gymryd i 

ystyriaeth bod yr adeilad wedi bod yn wag ers amser maith a bod y bwriad yma yn 

fodd o sicrhau dyfodol yr adeilad heb fawr o newid iddo. Ystyrir felly fod y bwriad 

yn dderbyniol o safbwynt egwyddor a’i fod yn unol gyda pholisiau C4, D15 a B3 o’r 

CDU. Mae cais adeilad rhestredig hefyd wedi ei gofrestru ar wahan er mwy asesu yr 

agweddau penodol hynny o’r bwriad. 

 

5.2 Dyluniad a mwynderau  

Mae’r bwriad yn bennaf yn golygu adfer yr adeilad drwy waith cynnal a chadw. 

Bydd yn golygu gwaith gosod ffenestri to newydd, gosod gwydrau eilradd os bydd 

angen ynghyd a drws blaen newydd o’r union ddyluniad a maint a’r presennol ac ail  

bwyntio’r adeilad. Mae’r bwriad hefyd yn golygu gosod llawr cyntaf newydd yn 

fewnol a fydd yn ymestyn tri chwarter y ffordd uwchben hyd yr arwynebedd llawr a 

gadael y brif ffenestr ar ddangos. Mae’r gwaith yn golygu adfer yr adeilad yn bennaf 

ac oherwydd lleoliad agored cefn gwlad y safle ni ystyrir y byddai’r bwriad yn 

amharu ar fwynderau’r safle na’r ardal. Mae’r safle hefyd wedi ei leoli o fewn Ardal 

Gwarchod y Tirlun ac ni ystyrir y byddai addasu’r adeilad yn debygol o amharu ar 

gymeriad yr ardal hon. Yn ddarostyngedig i amodau perthnasol ystyrir fod y bwriad 

yn dderbyniol o agwedd polisïau B10, B22, B23, B24 a B25 o’r CDU. 

 

5.3 Bwriedir hefyd cysylltu’r adeilad gyda dŵr a’r tanc septig presennol drwy waith tyllu 

ar y llwybr presennol. Mae’r Gwasanaeth Cynllunio Archeoloegol Gwynedd yn 

gofyn am fwy o fanylion parthed y gwaith carthion a gwasanaethau eraill er mwyn 

gallu cynghori ymhellach.  Mae’r llwybr presennol yn arwain o’r brif fynedfa i ddrws 

yr Eglwys, ble nad oes unrhyw  feddi. Bwriedir tyllu’r llwybr er mwyn gosod y 

gwasanaethau priodol, o dan oruchwyliaeth  archeolegydd. Gofynnir am y 

manylion hyn gan yr Asiant  ac ystyrir y gallai fod yn dderbyniol mewn egwyddor o 

agwedd polisi B7 CDUG ond yn ddibynnol ar y manylion hyn ac amodau perthnasol.  

 

5.4 Materion priffyrdd 

Nid oes gan yr Uned Priffyrdd unrhyw wrthwynebiad i’r bwriad gan fod digon o 

lefydd  parcio o fewn cwrtil yr eiddo gerllaw i allu parcio a throi cerbydau. Ni ystyrir 

felly y  byddai’r bwriad yn debygol o amharu ar y rhwydwaith ffyrdd ac fod y bwriad 

felly yn unol â pholisi CH36  CDUG. Nid oes unrhyw wrthwynebiad wedi derbyn 

gan yr Uned Llwybrau gan ni fydd y bwriad yn debygol o amharu ar y llwybr gerllaw 

ac ystyrir ei fod yn unol â gofynion polisi CH22  CDUG. 

 

5.5 Materion Bioamrywiaeth 

Mae adroddiad ystlumod wedi cyflwyno gyda’r cais yn datgan fod ystlumod yn 

bresennol o fewn yr adeilad. Mae’r Uned Bioamrywiaeth yn nodi y bydd angen 

cyflwyno cynlluniau diwygiedig yn dangos y clwydfan o fewn y to er mwyn 

cadarnhau os yw yn dderbyniol er mwyn gallu cynnig amodau perthnasol. Rhagwelir 

fod modd gwneud hyn mewn ffordd derbyniol. Ystyrir felly pe bai’r Uned 

Bioamrywiaeth yn derbyn y cynlluniau diwygiedig fel a  nodir uchod y byddai’n 

dderbyniol o agwedd polisi B20 CDUG ac hefyd  gofynion Cyfoeth Naturiol Cymru. 
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5.6  Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 Mae peth pryder yn bodoli ynglŷn â’r ffaith mai Eglwys yw hon yng nghanol 

mynwent ac os bydd y bwriad yn amharu ar hyn, a hefyd pe bai mynediad i’r fynwent 

yn parhau. Fel y soniwyd eisoes, yr Eglwys yng Nghymru oedd berchen y safle yn ei 

gyfanrwydd, ond erbyn hyn ond y fynwent sy’n parhau i fod o fewn eu perchnogaeth 

hwy, a bydd gofyn fod  mynediad i’r cyhoedd i’r fynwent yn parhau. Mae pryder 

hefyd at newid defnydd yr Eglwys i dy, rhaid pwysleisio mai uned wyliau sydd dan 

sylw ac nid tŷ parhaol na thŷ newydd ac felly nid yw’r gwrthwynebiadau yma yn 

ystyriaeth yn yr achos hwn. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Mae’r egwyddor o ddefnyddio’r Eglwys fel uned gwyliau yn dderbyniol ac yn sgil 

derbyn y mwy o fanylder am rai agweddau o’r bwriad ystyrir fod y bwriad yn 

dderbyniol a'i fod yn fodd i sicrhau defnydd hir dymor i’r adeilad rhestredig yma 

sydd fel arall am ddirywio a sefyll yn wag. 

 

7. Argymhelliad - Dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio i ganiatáu’r cais yn 

ddarostyngedig  i dderbyn cynlluniau diwygiedig yn dangos y glwydfan ystlumod ac i 

dderbyn sylwadau ffarfiol yr Uned Bioamrywiaeth i’r cynlluniau hynny, manylion 

derbyniol parthed dull gosod y ffenestri to newydd, dull gosod y llawr cyntaf newydd, 

manylion darparu/gosod y gwasanaethau i’r adeilad a gosod y ffenestri eilradd ac i 

amodau perthnasol yn ymwneud â: 

 

 1.            5 mlynedd 

 2.            Unol a’r cynlluniau a’r argymhellion yn yr adroddiad ystlumod 

 3.            Amodau yn ymwneud a’r llawr cyntaf 

 4.            Amodau yn ymwneud a gwaith ar y to 

 5.            Drws newydd o wneuthuriad pren 

 6.            Y drws gwreiddiol i’w gadw o fewn/neu yn ran o’r adeilad bob amser 

 7.            Amodau yn ymwneud a’r gwydriad eilradd 

 8.            Gwaith rendr a phlaster gyda calch 

 9.            Rhaid cadw rhai o’r seddi gwreiddiol o fewn yr adeilad bob amser (i’w  

    gytuno gyda’r ACLL cyn dechrau gwaith) 

 10.          Amodau yn ymwneud a gwaith archeolegol 

 11.          Cofnod ffotograffig 

 12.          Amodau ystlumod 

 13.          Gwyliau yn unig/cadw cofrestr 
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Cais Rhif: C16/0281/42/LL 

Dyddiad Cofrestru: 29/03/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Nefyn 

Ward: Morfa Nefyn 
 

Bwriad: CAIS DIWYGIEDIG I GREU SAFLE CARAFANAU TEITHIOL AR GYFER 18 CARAFAN 

YNGHYD AG ADEILADU BLOC TOILEDAU/CAWOD, GWELLIANNAU I FYNEDFA A 

GOSOD TANC SEPTIG 

Lleoliad: CEFN EDEYRN, EDERN, PWLLHELI, LL536YX 
 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

CANIATÁU GYDAG AMODAU 

 
 

1.  Disgrifiad: 
 

1.1 Mae’r cais yn un ar gyfer safle carafanau teithiol newydd ar gyfer lleoli 18 o 

garafanau ynghyd ag adeiladu adeilad ar gyfer bloc cawod / toiledau. Cais diwygiedig 

yw hwn yn dilyn tynnu cais C15/1238/42/LL yn ôl.  Roedd y cais hwnnw am 

gyfanswm o 27 o unedau teithiol.  Byddai’r bloc cawod / toiledau yn cynnwys ystafell 

olchi a bwriedir gorffen y waliau allanol gyda chwipiad lleol a dalennau dur o liw 

gwyrdd i’r to.  Bwriedir hefyd osod tanc septig fel rhan o’r cais.   Byddai’r 27 carafán 

deithiol yn cael eu lleoli ger ffiniau'r safle a’r bloc toiledau / cawod yn cael ei leoli ar 

ochr deheuol y safle.  Bwriedir defnyddio rhan fwyaf gogleddol y cae fel ardal 

mwynderol ar gyfer defnyddwyr y safle.  Fel rhan o’r cais bwriedir atgyfnerthu 

rhannau o’r ffiniau drwy blannu ychwanegol a fyddai’n cynnwys rowen, draenen 

wen, draenen ddu, onnen a chelyn.   Bwriedir hefyd wneud gwelliannau i’r fynedfa 

bresennol trwy ostwng uchder y clawdd i’r dwyrain i 0.9 medr.   
 

1.2 Mae’r safle wedi ei leoli yng nghefn gwlad ac o fewn Ardal Gwarchod y Dirwedd ac 

o fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol.  Ceir cyfuniad o wrychoedd a 

choed yn amgylchynu’r safle.  Mae’r safle ei hun yn gymharol wastad a lleolir 

adeiladau amaethyddol a thŷ annedd yr ymgeisydd tua’r de o’r safle.  Ceir mynediad 

i’r safle ar hyd trac oddi ar y ffordd ddosbarth 3 sydd wedi ei lleoli tua’r de orllewin 

o’r safle.  Oddeutu 115 medr i’r de orllewin o’r safle ceir safle carafanau teithiol 

Mount sydd gyda hawl am 20 carafán deithiol ac oddeutu 80 medr i’r gorllewin mae 

Tyn Lon sydd wedi derbyn caniatâd cynllunio yn Rhagfyr 2014 i leoli 15 carafán 

deithiol ar y tir.  Oddeutu 400 medr i’r dwyrain o’r safle mae Ardal Cadwraeth 

Arbennig Corsydd Llyn a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Cors Geirch. 
 

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

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

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

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

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

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

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 
 

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 
 

 POLISI A2 - GWARCHOD GWEAD CYMDEITHASOL, IEITHYDDOL A 

DIWYLLIANNOL CYMUNEDAU -  Diogelu cydlyniad cymdeithasol, ieithyddol 

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

leoliad cynigion. 
 

POLISI B10 – DIOGELU A CHYFOETHOGI ARDALOEDD GWARCHOD Y 

DIRWEDD - Yn diogelu a chyfoethogi Ardaloedd Gwarchod y Tirlun drwy sicrhau 

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

niwed arwyddocaol i nodweddion cydnabyddedig. 
 

POLISI B12 – GWARCHOD TIRWEDDAU, PARCIAU A GERDDI 

HANESYDDOL - Gwarchod tirweddau, parciau a gerddi ddiddordeb hanesyddol 

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

hedrychiad neu eu gosodiad.  
 

POLISI B15 – GWARCHOD SAFLEOEDD CADWRAETH NATUR O 

BWYSIGRWYDD RHYNGWLADOL - Gwrthod cynigion sy’n debygol o achosi 

niwed arwyddocaol i gyfanrwydd safleoedd cadwraeth natur o bwysigrwydd 

rhyngwladol oni bai eu bod yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu i reoli, 

mwyhau a diogelu nodweddion cydnabyddedig safleoedd o’r fath. 
 

POLISI B16 - GWARCHOD SAFLEOEDD CADWRAETH NATUR O 

BWYSIGRWYDD CENEDLAETHOL - Gwrthod cynigion sy’n debygol o achosi 

niwed arwyddocaol i safleoedd cadwraeth natur o bwysigrwydd cenedlaethol oni bai 

eu bod yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu i warchod, mwyhau a 

rheoli nodweddion cydnabyddedig y safleoedd. 
 

POLISI B22 - DYLUNIAD ADEILADAU - Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy 

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

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

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

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

warchod nodweddion cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol. 
 

POLISI B25 - DEUNYDDIAU ADEILADU - Gwarchod cymeriad gweledol trwy 

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

gymeriad ac edrychiad yr ardal leol. 
 

POLISI B27 - CYNLLUNIAU TIRLUNIO - Sicrhau fod cynigion a ganiateir yn 

ymgorffori tirlunio meddal/caled o safon uchel sy’n briodol ar gyfer y safle ac sy’n 

ystyried cyfres o ffactorau sy’n anelu i osgoi niwed i nodweddion cydnabyddedig.  
 

POLISI CH33 – DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD - Caniateir cynigion 

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

fynedfa gerbydau, safon y rhwydwaith ffyrdd presennol a mesurau tawelu traffig.     
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POLISI D19 - SAFLEOEDD NEWYDD AR GYFER CARAFANAU TEITHIOL, 

GWERSYLLA AC UNEDAU TEITHIOL - Caniatáu cynigion i ddatblygu safleoedd 

carafanau teithiol, gwersylla, neu, unedau teithiol newydd os gellir cydymffurfio gyda 

meini prawf penodol yn ymwneud gyda dyluniad, gosodiad, gwedd a lleoliad y 

datblygiad, materion traffig, cyfyngu defnydd yr unedau ac effaith cronnol ar yr ardal 

leol.   

  

Canllaw Cynllunio Atodol : Llety Gwyliau (Gorffennaf 2011) 

 

2.3 Polisïau Cenedlaethol: 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 8, Ionawr 2016) 

Nodyn Cyngor Technegol 13 – Twristiaeth 

Nodyn Cyngor Technegol 18 – Trafnidiaeth 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C15/1238/42/LL - Creu safle carafanau teithiol ar gyfer 27 o unedau ynghyd ac 

adeiladu bloc toiledau - Tynnwyd yn ôl gan yr ymgeisydd ar 16 Chwefror 2016. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Heb eu derbyn. 

 

Uned Drafnidiaeth: Cyfeiriaf at y cais uchod a chadarnhaf nad oes 

gwrthwynebiad mewn egwyddor, gan yr Uned Drafnidiaeth 

i’r bwriad. 

 

Mae’r bwriad i ostwng uchder y clawdd deheuol i ddim uwch 

nag 900mm yn dderbyniol,  ond i ddiogelu’r gwelededd dros 

y tymor hir argymhellir ‘capio’ pen y clawdd er mwyn atal 

tyfiant pellach yn y dyfodol. 

 

Nid yw’n hollol glir o’r cynlluniau os yw’r fynedfa yn 

cynnwys radiws 6m i ochr deheuol ac argymhellir fod yr 

ymgeisydd yn addasu’r fynedfa i ddarparu hynny os nad 

yw’n bodoli’n bresennol. Mae’r tir cyfagos o fewn 

perchnogaeth yr ymgeisydd ac felly tybir nid oes rhwystr i’w 

cyflawni. 

 

Argymhellir hefyd  lledu’r 15 medr cyntaf y trac mynedfa er 

mwyn darparu lled ddigonol i ddau gerbyd a charafán i basio'i 

gilydd heb angen cefnu allan i’r briffordd, ac unwaith eto 

tybir fod y tir ym mherchnogaeth yr ymgeisydd ac felly nid 

oes rhwystr i’w gyflawni. 

 

Argymhellaf gynnwys amodau priodol ar gyfer yr uchod sef 

darparu mynedfa ag radiws 6 medr naill ochr, gostwng 

uchder y clawdd i ddiogelu gwelededd digonol, ac i ledu’r 

15m cyntaf o’r trac mynedfa i ganiatáu dau gerbyd i basio’r 

ddirwystr. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Yn ein barn ni nid yw’r bwriad yn debygol o gael effaith 

andwyol ar unrhyw un o’r nodweddion a restrir. 
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Safleoedd Gwarchodedig 

Mae’r datblygiad arfaethedig tua 400m i ffwrdd oddi wrth 

safleoedd gwarchodedig Ardal Cadwraeth Arbennig Corsydd 

Llyn, RAMSAR Corsydd Môn a Llyn a Safle o Ddiddordeb 

Gwyddonol Arbennig Cors Geirch ac felly nid yw’r 

datblygiad arfaethedig yn debygol o gael effaith andwyol ar 

unrhyw un o’r diddordeb a restrwyd. 

 

Tirweddau Gwarchodedig 

Mae’r datblygiad arfaethedig tua 2km i ffwrdd o AHNE Llyn.  

Felly nid yw’r datblygiadau arfaethedig yn debygol o gael 

effaith andwyol ar unrhyw un o’r diddordeb a restrir. 

 

Rhywogaeth dan Warchodaeth 

Llygod y Dŵr 

Er bod cofnodion o lygod y dŵr yn yr ardal gyfagos, nid 

ydym yn credu y bydd y cynigion hyn yn cael effaith 

sylweddol ar y rhywogaeth hon. 

 

Ystlumod 

Argymell eich bod yn cysylltu gydag ecolegydd eich 

Awdurdod ynghylch a oes angen arolwg ystlumod. 

 

Traeniad Aflan 

Angen Trwydded Amgylcheddol oddi wrth Cyfoeth Naturiol 

Cymru ar gyfer y system draenio breifat aflan cysylltiedig. 

 

I gloi, mae Cyfoeth Naturiol Cymru o’r farn bod y datblygiad 

yn annhebygol o gael effaith ar y nodweddion a restrir uchod.  

Felly, ni fyddai Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwrthwynebu’r 

cais. 

 

Dŵr Cymru: Dim gwrthwynebiad i’r bwriad. 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: Heb eu derbyn. 

 

Uned Bioamrywiaeth: Nid oes gwrthwynebiad i’r cais yma ond hoffwn yr amod 

isod er mwyn gwarchod gwrychoedd a chloddiau:- 

1. Ni ddylai coed neu lwyni gael eu torri ar y safle heb 

ganiatâd ysgrifenedig gan yr adran cynllunio. 

 

Swyddog Carafanau: Nid oes sylwadau ar y cais.  Os bydd y cais yn llwyddiannus 

bydd angen i’r ymgeisydd gysylltu gyda Swyddog 

Trwyddedu Safleoedd Carafanau Cyngor Gwynedd i wneud 

cais am drwydded safle.  Bydd rhaid i’r safonau 

gydymffurfio gyda safonau model carafanau teithiol. 

 

Swyddog Tan: Dim sylwadau am y cais o safbwynt mynediad ar gyfer 

cyfarpar tan a dŵr. 
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Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben a derbyniwyd 

gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 Wedi cyflwyno sylwadau ar y cais blaenorol yn nodi 

pryderon am effaith cronnus gweledol safleoedd 

carafanau a hefyd am y cynnydd mewn traffig yn 

defnyddio ffyrdd cul. 

 Y cais presennol am nifer lai o unedau a hyn i’w 

groesawu oherwydd y lleihad mewn effaith weledol 

y safle a hefyd i raddau effaith ar draffig lleol. 

 Yn cwestiynu'r defnydd o’r term carafanau tymhorol  

gan fod yr ymgeisydd wedi cyfeirio at 12 carafán 

dymhorol  a 6 carafán deithiol.   

    

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

 Egwyddor y Datblygiad 

 

5.1 Mae polisi D19 yn caniatáu cynigion i ddatblygu safleoedd carafanau teithiol ac 

unedau teithiol newydd os cydymffurfir â’r cyfan o’r meini prawf a nodir. Yn eu 

mysg yw’r angen bod dyluniad, gosodiad a gwedd y datblygiad o safon uchel a’i fod 

wedi ei leoli mewn man anymwthiol, wedi ei guddio’n effeithiol gan nodweddion 

tirwedd bresennol a/neu ble gellir cymhathu unedau teithiol yn hawdd â’r dirwedd 

mewn modd nad yw’n achosi niwed arwyddocaol o ansawdd gweledol y dirwedd; 

bod y safle yn agos at rwydwaith priffyrdd ble gellir darparu mynediad digonol; y 

defnyddir y safle at ddibenion teithiol yn unig; ac na fydd y bwriad y tu hwnt i allu 

rhesymol y cyffiniau i gynnwys y datblygiad wrth ystyried unrhyw effaith gronnol 

safleoedd carafanau teithiol presennol. 

 

5.2  Mae’r safle yn gymharol wastad ac yn ei ffurf bresennol yn weddol guddiedig gan fod 

gwrychoedd a choed yn amgylchynu’r safle.  Byddai’r unedau wedi eu gosod mewn 

rhes ger ffiniau’r safle.  Byddai’r gwrychoedd a choed presennol felly yn fodd o 

gysgodi a sgrinio’r unedau gan amgáu’r rhan helaeth o’r unedau o’r golygfeydd 

amlycaf.  Ystyrir y byddai’r dirffurf naturiol a’r adeiladau fferm hefyd yn cuddio’r 

datblygiad.  Credir bod y cynllun gerbron o ddyluniad addas, a’r adeilad a’r unedau 

wedi eu gosod yn y mannau na fyddai’n ymwthio’n sylweddol i’r dirwedd. Ni ystyrir 

y byddai’r bwriad yn achosi niwed arwyddocaol i ansawdd gweledol y dirwedd ac fel 

y bydd y tirlunio ychwanegol a fwriedir yn datblygu ac aeddfedu byddai effaith 

gweledol y bwriad yn lleihau.   Ystyrir fodd bynnag pe bai’r cais yn dderbyniol yng 

nghyd destun pob polisi perthnasol arall y byddai’n briodol cynnwys amod i sicrhau 

tirlunio addas o fewn y safle er mwyn gwella ei wedd a’i ansawdd i ddefnyddwyr ond 

hefyd o ran ei fod yn ychwanegu at y tirlunio a fyddai’n fodd o’i gymhathu yn well i’r 

dirwedd.    

 

5.3  Mae maen prawf 2 o Bolisi D19 yn gofyn fod y safle’n agos at y rhwydwaith 

priffyrdd a bod bosibl darparu mynediad digonol heb achosi niwed arwyddocaol i 

gymeriad a nodweddion y dirwedd.  Mae  paragraff 34 o Ganllaw Cynllunio Atodol 

Llety Gwyliau yn datgan ei bod yn bwysig fod safleoedd newydd yn cael eu lleoli 

mor agos ag y bo modd i’r prif rwydwaith priffyrdd (hy dosbarth A a B) yn arbennig 

y safleoedd hynny sy’n bwriadu dod allan i ffyrdd gwledig di-ddosbarth.  Mae’r prif 

rwydwaith ffyrdd, sef y B4417 sy’n teithio drwy ganol pentref Edern, wedi ei  lleoli 

oddeutu 1km i’r gogledd o’r fynedfa i’r safle.  Golyga hyn y byddai gofyn i’r holl 

gerbydau a fyddai’n tynnu carafan deithio am 1km ar hyd ffordd ddosbarth tri sydd 
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yn wledig ei natur er mwyn cyrraedd y fynedfa sy’n arwain i’r safle carafanau ei hun.   

Byddai’n bosibl dadlau felly nad yw’r safle’n agos i’r rhwydwaith ffyrdd.  Fodd 

bynnag o ystyried nad oes gwrthwynebiad i’r bwriad ar sail y defnydd o’r ffordd gan 

yr Uned Drafnidiaeth ni ystyrir y byddai’n rhesymol gwrthod y cais ar y sail yma.   

Yn ei gyflwr presennol mae’r fynedfa gyda’r ffordd sirol yn is-safonol a ni cheir 

gwelededd addas tuag at y de.  Mae bwriad fel rhan o’r cais i addasu’r fynedfa drwy 

ostwng lefel y clawdd i’r de i uchder o 0.9 medr.    Mae’r Uned Drafnidiaeth hefyd 

wedi argymell amodau  i gael radiws o 6 medr naill ochr i’r fynedfa, capio’r clawdd i 

atal tyfiant pellach ac i ledu’r 15 medr cyntaf o’r trac mynedfa i ganiatáu i ddau 

gerbyd i basio ei gilydd yn ddirwystr.  Ystyrir y byddai’n bosibl gwneud y 

newidiadau yma i’r fynedfa a’r ffordd fynediad mewn modd ble na fyddai’n achosi 

niwed arwyddocaol i gymeriad a nodweddion y dirwedd.  Ystyrir felly fod y bwriad 

yn ei ffurf bresennol yn dderbyniol o safbwynt maen prawf 2 o Bolisi D19.  

  

5.4 Gofyn  maen prawf 3 o Bolisi D19 y defnyddir y safle ar gyfer dibenion teithiol yn 

unig ac eir â’r unedau oddi ar y safle yn ystod y cyfnodau pan nad ydynt yn cael eu 

defnyddio.  Mae’r Datganiad Dyluniad a Mynediad a gyflwynwyd fel rhan o’r cais 

wedi cyfeirio at y ffaith fod bwriad i 12 o’r lleiniau fod fel lleiniau unedau teithiol 

tymhorol ble byddai’r unedau yn dod i’r safle ar ddechrau’r tymor ac yna yn gadael ar 

y diwedd.  Bwriedir i’r 6 llain arall fod ar gyfer gwir unedau teithiol.  Nid yw unedau 

teithiol tymhorol yn cael ei hyrwyddo ym mholisi D19 CDUG nag ychwaith yn y 

Canllaw Cynllunio Atodol : Llety Gwyliau.  Er bod yr ymgeisydd wedi cyfeirio at y 

ffaith fod rhai o’r lleiniau i fod yn rhai teithiol tymhorol byddai’n bosibl rhoddi amod 

ar unrhyw ganiatâd cynllunio i sicrhau mai at ddibenion teithiol yn unig y bydd y 

safle yn cael ei ddefnyddio.  Os rhoddir amod o’r fath ystyrir y byddai’r bwriad yn 

dderbyniol o safbwynt maen prawf 3 o Bolisi D19. 

 

5.5  Mae maen prawf 4 o Bolisi D19 yn datgan gan gadw mewn cof effaith gronnol 

safleoedd carafanau teithiol, gwersylla ac unedau teithiol presennol sydd wedi’u 

cymeradwyo yn y cyffiniau, na fydd y datblygiad arfaethedig y tu hwnt i allu 

rhesymol y cyffiniau (e.e. amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol, y rhwydwaith 

ffyrdd, mwynderau ac ati) i gynnwys datblygiadau o’r fath. 

 

5.6 Rhaid cydnabod fod rhai ardaloedd yng Ngwynedd eisoes a dwysedd uchel o 

safleoedd gwyliau sydd yn gallu rhoi straen ar allu rhesymol y cyffiniau i gynnwys 

rhagor o ddatblygiadau o’r fath. Mae’r bwriad yma ar gyfer creu safle carafanau 

teithiol newydd ar gyfer 18 uned.  Yn bresennol mae safle carafanau teithiol ar gyfer 

20 uned yn Mount oddeutu 115 medr i’r de orllewin.  Hefyd mae caniatâd cynllunio 

wedi ei roddi yn Rhagfyr 2014 ar gyfer safle o 15 carafan deithiol yn Tyn Lon 

oddeutu 80 medr i’r gorllewin o’r safle.   Yn ychwanegol i hyn mae yna safle 

carafanau sefydlog Cae’r Odyn wedi ei leoli oddeutu 300 medr i’r gogledd orllewin 

o’r safle sydd gyda hawl am 107 o unedau.  Mae’r cais presennol ar gyfer 18 uned 

deithiol ac mae hyn yn lleihad mewn 9 uned deithiol o gais C15/1238/42/LL gafodd 

ei dynnu yn ôl.  Roedd yr Uned Drafnidiaeth ar y cais hwnnw wedi lleisio pryder fod 

y nifer o 27 uned yn ormodol ar ben y niferoedd oedd wedi eu caniatáu ar safleoedd 

eraill cyfagos i’r safle yma.  Roedd pryder felly yn bodoli am gynyddu’r nifer o 

draffig fyddai’n defnyddio’r rhwydwaith ffyrdd lleol a’r gwrthdaro posibl rhwng 

cerbydau a’i gilydd a hefyd rhwng cerbydau a cherddwyr.  Fodd bynnag, yn sgil 

lleihau’r niferoedd i 18 o unedau teithiol nid yw’r un pryderon ffyrdd wedi cael eu 

hadnabod yn sylwadau’r Uned Drafnidiaeth.  Nid oes gwrthwynebiad gan yr Uned 

Drafnidiaeth i’r bwriad ac ystyrir felly eu bod yn ystyried y ffyrdd lleol yn ddigonol i 

ymdopi gyda’r niferoedd o unedau teithiol sy’n desun y cais presennol.  Ystyrir felly 

yn yr achos yma fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt maen prawf 4 o Bolisi D19 

CDUG. 
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Effaith ar fwynderau gweledol yr ardal  

 

5.7 Un o brif amcanion polisi B10 yw diogelu a chyfoethogi Ardaloedd Gwarchod y 

Dirwedd a sicrhau bod datblygiadau yn cael eu hintegreiddio yn dderbyniol gyda’r 

dirwedd. Fel nodwyd eisoes ni ystyrir fod y safle yn rhy ymwthiol yn y tirlun, a 

hynny oherwydd lleoliad y carafanau a ffiniau aeddfed presennol. Ni ystyrir y 

byddai’r bwriad yn achosi niwed arwyddocaol i ansawdd gweledol y dirwedd ac fel y 

byddai’r gwrychoedd ychwanegol yn aeddfedu byddai effaith y bwriad yn lleihau.  

Ystyrir fodd bynnag pe caniateir y cais y byddai’n briodol cynnwys amod i sicrhau 

tirlunio addas o fewn y safle er mwyn gwella ei wedd a’i ansawdd i ddefnyddwyr ond 

hefyd o ran ei fod yn ychwanegu at y tirlunio a fyddai’n fodd o’i gymhathu yn well i’r 

dirwedd.   Yn sgil hyn ni ystyrir y byddai’r safle carafanau teithiol yn sefyll allan yn 

amlwg yn y dirwedd a ni fyddai’n cael effaith andwyol ar yr Ardal Gwarchod y 

Dirwedd.   

 

5.8 Mae’r cynlluniau a gyflwynwyd yn dangos bwriad i atgyfnerthu rhannau o’r ffiniau 

drwy blannu ychwanegol a fyddai’n cynnwys rowen, draenen wen, draenen ddu, 

onnen a chelyn.   Fel rhan o’r cais bwriedir hefyd adeiladu bloc toiledau / cawod yn 

rhan ddeheuol y safle.  Byddai’r adeilad gyda tho brig wedi ei orffen gyda dur proffil 

lliw gwyrdd tywyll.  Byddai’r waliau allanol i’w chwipio.  Yr adeilad yn ymddangos 

yn dderbyniol o safbwynt ei raddfa, ei faint, ffurf a lleoliad.  Yn sgil ei leoliad ni 

ystyrir y byddai’n sefyll allan yn y tirlun sydd wedi ei ddynodi yn ardal gwarchod y 

tirlun.  O ganlyniad ystyrir bod y bwriad yn cydymffurfio gyda Pholisi B10, B22, B25 

a B27 CDUG. 

 

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

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

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

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

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

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

  

 Materion Trafnidiaeth 

 

5.10  Mae’r prif rwydwaith ffyrdd, sef y B4417 sy’n teithio drwy ganol pentref Edern, wedi 

ei  lleoli oddeutu 1km i’r gogledd o’r fynedfa i’r safle.  Golyga hyn y byddai gofyn i’r 

holl gerbydau a fyddai’n tynnu carafan deithio am 1km ar hyd ffordd ddosbarth tri 

sydd yn wledig ei natur er mwyn cyrraedd y fynedfa a’r trac sy’n arwain i’r safle 

carafanau ei hun.   Mae’r ffordd yma hefyd yn gwasanaethu safle carafanau teithiol 

Mount sydd gyda 20 uned deithiol ac mae hefyd caniatâd wedi ei roi ar gyfer 15 

carafan deithiol yn Tyn Lon.  Byddai’r ffordd ddosbarth 3 o Edern i fynedfa’r safle yn 

gwasanaethu’r safleoedd carafanau teithiol sydd gyda chaniatâd ynghyd ar safle 

arfaethedig yma.   Yn ychwanegol i’r safleoedd carafanau teithiol yma mae’r ffordd 

hefyd yn cael ei defnyddio gan ddefnyddwyr safle carafanau sefydlog Cae’r Odyn.  

Mae’r cais presennol ar gyfer 18 uned deithiol ac mae hyn yn lleihad mewn 9 uned 

deithiol o gais C15/1238/42/LL gafodd ei dynnu yn ôl.  Roedd yr Uned Drafnidiaeth 

ar y cais hwnnw wedi lleisio pryder fod y nifer o 27 uned yn ormodol ar ben y 

niferoedd oedd wedi eu caniatau ar safleoedd eraill cyfagos i’r safle yma.  Roedd 

pryder felly yn bodoli am gynyddu’r nifer o draffig fyddai’n defnyddio’r rhwydwaith 

ffyrdd lleol a’r gwrthdaro posibl rhwng cerbydau a’i gilydd a hefyd rhwng cerbydau a 

cherddwyr.  Fodd bynnag, yn sgil lleihau’r niferoedd i 18 o unedau teithiol nid yw’r 

un pryderon ffyrdd wedi cael eu hadnabod yn sylwadau’r Uned Drafnidiaeth.  Ystyrir 

felly fod y rhwydwaith ffyrdd yn ddigonol i ymdopi gyda’r nifer niferoedd o unedau 

teithiol sy’n desun y cais presennol. 
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5.11 Yn ei gyflwr presennol mae’r fynedfa gyda’r ffordd sirol yn is-safonol a ni cheir 

gwelededd addas tuag at y de.  Mae bwriad fel rhan o’r cais i addasu’r fynedfa drwy 

ostwng lefel y clawdd i’r de i uchder o 0.9 medr. Nid yw’r Uned Drafnidiaeth yn 

gwrthwynebu’r bwriad ond yn argymell amodau  i gael radiws o 6 medr naill ochr i’r 

fynedfa, capio’r clawdd i atal tyfiant pellach ac i ledu’r 15 medr cyntaf o’r trac 

mynedfa i ganiatáu i ddau gerbyd i basio ei gilydd yn ddirwystr.  Ystyrir yn sgil hyn 

felly fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt diogelwch ffyrdd ac o ran Polisi CH33 

CDUG. 

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

 

5.12 Mae rhai tai annedd i’w cael yn y cyffiniau.  Ni ystyrir y byddai safle o 18 carafán 

deithiol yn golygu gor-ddatblygu o ran y nifer o garafanau ar y safle ei hun.  Byddai’r 

bwriad yn cynyddu’r traffig fyddai’n defnyddio’r ffordd ond ni ystyrir y byddai 

hynny yn ychwanegiad sylweddol.  Mae’r ffordd yma yn gwasanaethu nifer o dai 

annedd ond  ni ystyrir y byddai’r cynnydd yma mewn traffig yn achosi niwed 

arwyddocaol o ran mwynderau lleol.   Defnydd tymhorol fyddai i’r safle carafanau ac 

mae’n arferol rhoddi amod yn cyfyngu’r tymor i rhwng 1 Mawrth a 1 Hydref.  Yn sgil 

hyn pe caniateir y cais 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.  Ni 

ystyrir felly y byddai’r bwriad yn achosi niwed arwyddocaol i fwynderau’r 

gymdogaeth leol ac ystyrir y bwriad yn dderbyniol o agwedd Polisi B23 CDUG. 

 

 Materion ieithyddol  

 

5.13 Mae Polisi A2 CDUG yn nodi y dylid gwrthod cynigion a fyddai oherwydd eu maint, 

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

ieithyddol neu ddiwylliannol cymunedau.  Gan fod y bwriad yn ymwneud gyda 

datblygiad twristiaeth a fydd yn creu deg neu fwy o unedau gwyliau mae gofyn fod 

Datganiad Ieithyddol a Chymunedol yn cael ei baratoi er cydymffurfio gyda gofynion 

Canllaw Cynllunio Atodol : Cynllunio a’r Iaith Gymraeg.  Derbyniwyd Datganiad 

Ieithyddol a Chymunedol fel rhan o’r cais ac ymgynghorwyd gyda’r Uned Polisi ar y 

Cyd.  Mae sylwadau’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd yn datgan gan mai cynnig yn 

gwbl gyfan ar gyfer lleiniau unedau teithiol, ac nid lleiniau parhaol, sydd dan sylw 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.  Awgrymir 

bod mesurau lliniaru yn cael eu cymryd i warchod a hyrwyddo’r iaith, megis enw 

Cymraeg ar y safle, arwyddion Cymraeg a / neu ddwyieithog a chyfleoedd i ddarparu 

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.  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. 

 

 Materion Bioamrywiaeth 

 

5.14 Lleolir Ardal Cadwraeth Arbennig Corsydd Llyn a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol 

Arbennig Cors Geirch oddeutu 400 medr i’r dwyrain o’r safle.  Nid oedd gan Gyfoeth 

Naturiol Cymru wrthwynebiad i’r bwriad ac ni ystyriwyd y byddai’r bwriad yn cael 

effaith ar y safleoedd dynodedig uchod.  Derbyniwyd sylwadau’r Uned 

Bioamrywiaeth ar y cais ac nid oedd gwrthwynebiad i’r bwriad.  Mae’r Uned 
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Bioamrywiaeth fodd bynnag wedi argymell rhoddi amod i ddiogelu’r coed a llwyni 

rhag cael eu torri.  Os caniateir y cais byddai amod yn cael ei roddi ar y caniatâd i 

gyflwyno manylion tirlunio manwl gan gynnwys tirlunio oddi mewn i’r safle ynghyd 

ag atgyfnerthu’r ffiniau.  Fel rhan o amod tirlunio o’r fath byddai’n bosibl gofyn am 

i’r ymgeisydd ddangos y coed a llwyni sydd i’w cadw fel rhan o’r datblygiad.  Gellir 

wedyn roddi amod i sicrhau fod y gwaith tirlunio yn cael ei wneud yn unol gyda’r 

cynllun tirlunio cymeradwy.  Ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt Polisïau 

B15 a B16 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. 

Yn sgil lleihau’r niferoedd o unedau y gofynnir amdanynt a chynnig gwelliannau i’r 

fynedfa nid oes gwrthwynebiad bellach i’r bwriad ar sail priffyrdd.  Ni ystyrir 

ychwaith y byddai’n 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.   

 

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 18. 

4.  Amodau cyfnod gosod carafanau/cyfnod gwyliau/symud y carafanau pan ddim mewn 

defnydd. 

5.  Dim storio ar y tir. 

6.  Rhestr cofnodi. 

7.  Tirlunio. 

8. Amodau Priffyrdd - darparu mynedfa ag radiws 6 medr naill ochr, gostwng uchder y 

clawdd a’i gapio, a lledu’r 15m cyntaf o’r trac mynedfa. 

 

Nodiadau: 

1. Awgrymir fod  mesurau lliniaru yn cael eu cymryd i warchod a hyrwyddo’r iaith, 

megis enw Cymraeg ar y safle, arwyddion Cymraeg a / neu ddwyieithog a chyfleoedd 

i ddarparu gwybodaeth am hanes a diwylliant yr ardal.  Awgrymir fod rheolwr y safle 

yn cysylltu gyda’r Fenter Iaith Leol (HunanIaith) i gael trafodaeth ynglyn a mesurau a 

allai ychwanegu gwerth i’r busnes.   

2. Angen cael trwydded safle carafanau. 
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Rhif:    5.8 
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Cais Rhif: C16/0329/18/LL 

Dyddiad Cofrestru: 31/03/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanddeiniolen 

Ward: Deiniolen 
 

Bwriad: CODI TRI TY ANNEDD DEULAWR AR WAHAN A DATBLYGIADAU CYSYLLTIEDIG  

Lleoliad: TIR GYFERBYN  POST OFFICE, CLWT Y BONT, CAERNARFON, GWYNEDD, LL55 

3DH 
 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATÁU GYDAG AMODAU   
 

1.  Disgrifiad: 
 

1.1 Mae hwn yn gais i godi tri thŷ deulawr ar wahân ar safle tir llwyd ar gyrion Clwt y 

Bont sy’n rhan o bentref ddiffiniedig dan Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd. 
 

1.2 Mae safle’r cais ar dir garw, a’i defnyddiwyd yn y gorffennol fel safle parcio yn 

bennaf ar gyfer defnyddwyr y Swyddfa Bost (sydd yn awr ar gau), sydd wedi’i leoli 

yn union gyferbyn. Mae peth parcio preifat yn parhau i ddigwydd yno er i’r rhan 

fwyaf o’r safle fod yn wag gyda thyfiant garw yn dechrau ei orchuddio. Ymddengys 

i’r safle fod wedi ei greu trwy fewnlenwi deunydd yn y gorffennol i greu platfform 

gwastad oddeutu 60m x 30m gyda llethrau serth yn disgyn o’r tir ar dair ochr. 
 

1.3 Mae’n fwriad codi tri thŷ deulawr gyda phedair llofft ar y safle ar gyfer y farchnad 

agored. Fe fyddai’r tai yn 7.1m o uchder gyda thoeau brig, fodd bynnag nid yw’r cais 

yn cynnwys manylion y deunyddiau allanol a fwriedir eu defnyddio. Fe fyddai 

mynedfa ar wahân i’r tri eiddo ac fe fyddai pob un yn arwain at ffordd ddi-ddosbarth 

sy’n gwasanaethu nifer o anheddau. Fe fydd llwybr droed newydd yn cael ei greu ar 

hyd blaen y safle. 
 

1.4 Mae’r safle o fewn ffin ddatblygu pentref Clwt y Bont fel y’i diffinnir gan Gynllun 

Datblygu Unedol Gwynedd a saif hefyd o fewn Tirlun o Ddiddordeb Hanesyddol 

Eithriadol Dinorwig.  
 

1.5 Yn ogystal â’r ffurflen gais a chynlluniau arferol fe gyflwynwyd yr wybodaeth isod 

gyda’r cais : 

 Datganiad Dyluniad a Mynediad 

 Datganiad Cynllunio Cefnogol 

 Cyfrifiadau Hyfywdra 

 

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 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 B21 - CORIDORAU BYWYD GWYLLT, CYSYLLTIADAU CYNEFINOEDD A 

CHERRIG ‘SARN’ 

Diogelu cyfanrwydd nodweddion tirwedd sy’n bwysig ar gyfer fflora a ffawna gwyllt oni bai 

bod rhesymau dros y datblygiad yn gorbwyso’r angen i gynnal y nodweddion ac y gellir 

darparu mesurau lliniaru. 

 

POLISI B22 - DYLUNIAD ADEILADAU 

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

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

amgylchedd lleol. 

 

POLISI B23 - MWYNDERAU 

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

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

leol.  

 

POLISI B25 - DEUNYDDIAU ADEILADU 

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 B28 - TIR ANSEFYDLOG 

Gwrthod cynigion ar dir ansefydlog neu ar dir cyfagos oni bai y gellir bodloni cyfres o feini 

prawf sy’n anelu i osgoi niwed i’r datblygiad a sefydlogrwydd tir cyfagos. 

 

POLISI B30 - TIROEDD NEU ADEILADAU SYDD WEDI EU LLYGRU 

Sicrhau fod cynigion i ddatblygu tir neu adeilad wedi ei lygru yn cael eu gwrthod oni bai 

gellir cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu i reoli’r llygredd neu gyfyngu arno. 

 

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

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

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

adeilad a’r defnydd yn addas.  

 

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

FFINIAU DATBLYGU CANOLFANNAU LLEOL A PHENTREFI 

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

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

fforddiadwy o fewn y datblygiad. 

 

POLISI 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.     
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POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT 

Gwrthodir cynigion am ddatblygiadau newydd, ehangu datblygiadau presennol neu newid 

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

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

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

 

2.3 Polisïau Cenedlaethol: 

 

TAN 12 Dylunio 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 8) Ionawr, 2016 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

C04A/0128/18/AM - CAIS AMLINELLOL I ADEILADU 4 TŶ : Gwrthodwyd 07/04/04 – 

Rhesymau gwrthod ar y sail nad oedd y safle wedi ei gynnwys o fewn ffin ddatblygu yng 

Nghynllun Datblygu Arfon Wledig 

 

3/18/145 - CAIS AMLINELLOL AM DDATBLYGIAD ANHEDDOL : Caniatawyd 

28/04/76 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref: Dim gwrthwynebiad 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad – Awgrymu amodau safonol 

 

Dŵr Cymru: Sylwadau - cynnig amod a chyngor safonol 

 

Uned Bioamrywiaeth: Sylwadau – angen amodau ynghylch trin llysiau’r dial, 

amddiffyn adar sy’n nythu ac i ail-blannu unrhyw goed a’u 

collir. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Dim gwrthwynebiad - cynnig cyngor safonol 

 

Uned Strategol Tai : Sylwadau – Fe fyddai’r cynnig yn cyfarch anghenion lleol. 

Gofynnir i 1 allan o’r 3 eiddo fod yn uned fforddiadwy. 

Byddai angen ystyried rhoi disgownt o 25% ar bris y 

farchnad. 

 

Gwasanaeth Gwarchod y 

Cyhoedd : 

Heb eu derbyn 
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Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybuwyd trigolion cyfagos. 

Mae’r cyfnod hysbysebu wedi dod i ben a derbyniwyd 

gohebiaeth yn cynnwys y sylwadau isod yn codi 

gwrthwynebiadau ar sail materion cynllunio dilys: 

 Cysgodi eiddo preswyl eraill. 

 Effaith ar breifatrwydd yr eiddo sydd gyferbyn. 

 Pryderon ynghylch diogelwch ar y briffordd gul sy’n 

mynd heibio. 

 Pryderon ynghylch sefydlogrwydd y tir. 

 Bod llysiau’r dial yn tyfu ar y safle. 

 Bod posibilrwydd o lygru’r afon gyfagos wrth 

ymgymryd â gwaith ar y safle. 

 Byddai’r cynllun yn or-ddatblygiad o’r safle. 

 Mae perygl bydd niwed i ardd cymdogion petai tyllu’n 

digwydd ar y safle. 

 Nid yw dyluniadau’r tai arfaethedig yn gweddu gyda 

chymeriad tai traddodiadol y pentref. 

 Fe fyddai’r datblygiad yn niweidiol i fwynhad 

trigolion presennol o’r Dirwedd Hanesyddol. 

 

Yn ogystal derbyniwyd y sylwadau isod nad ydynt yn 

ystyriaethau cynllunio dilys : 

 Nid ydyw’r safle’n cael ei ddefnyddio ar gyfer parcio 

fel yr honnir yn y cais. 

 Nid yw’r cynlluniau a gyflwynwyd yn rhoi gwir 

argraff o’r datblygiad. 

 Nid oes unrhyw broblemau troseddu presennol yn 

deillio o’r safle ac felly ni ellid honni y byddai’r 

datblygiad yn fuddiol o safbwynt atal troseddu. 

 Nid yw’r cynlluniau a gyflwynwyd yn gywir o 

safbwynt eu graddfa. 

 Fe ddylid defnyddio’r safle i leddfu ar broblemau 

parcio’r pentref. 

 Mae safleoedd eraill o fewn y gymuned a fyddai’n fwy 

buddiol o safbwynt darparu tai (gan gynnwys tai 

fforddiadwy) 

  Bydd prisiau’r tai allan o gyrraedd trigolion lleol. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae polisi C1 o Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn hyrwyddo lleoli datblygiadau 

newydd ar dir o fewn ffiniau datblygu trefi a phentrefi neu o fewn ffurf ddatblygedig 

pentrefi gwledig gan ddatgan mai dyma fydd y prif ffocws ar gyfer datblygiadau 

newydd. Yn yr achos yma mae’r safle wedi ei leoli o fewn ffin ddatblygu diffiniedig 

pentref Deiniolen a Chlwt y Bont ac felly mae’r bwriad yn cydymffurfio a gofynion y 

polisi yma. 

 

5.2 Mae polisi C3 yn annog ailddefnyddio safleoedd a ddefnyddiwyd o’r blaen gan roi 

blaenoriaeth i ail-ddefnyddio tir a ddefnyddiwyd o’r blaen o fewn neu o gwmpas 

ffiniau datblygu. Yn yr achos hwn, mae’r safle yn dir llwyd sydd wedi ei leoli o fewn 

ffin ddatblygu ac felly mae’n cwrdd ag egwyddor gyffredinol y polisi hwn. Wedi 
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dweud hynny mae’r polisi yn mynd yn ei flaen i amlygu y dylai unrhyw safle o’r fath 

fod yn addas i’w ddatblygu ac yn cyd-fynd ag amcanion a strategaeth ddatblygu’r sir. 

Fe ymhelaethir ar y materion hynny yn y drafodaeth isod. 

 

5.3 Mae Polisi CH4 yn berthnasol ac yn datgan mewn egwyddor y caniateir cynigion i 

adeiladu tai newydd ar safleoedd sydd heb eu dynodi ac sydd o fewn ffiniau datblygu 

pentrefi os gellir cydymffurfio â holl bolisïau perthnasol y Cynllun a’r 3 maen prawf 

sy’n ffurfio rhan o’r Polisi. Mae maen prawf 1 yn ymwneud gyda  chael cyfran o bob 

uned sydd ar y safle yn rhai fforddiadwy oni bai na fyddai’n briodol darparu tai 

fforddiadwy ar y safle. Eglura’r Datganiad Cynllunio Cefnogol (wedi ei gefnogi gan y 

Cyfrifiadau Hyfywdra) nad ydyw’n hyfyw i gynnig elfen fforddiadwy fel rhan o’r 

cynllun. 

 

5.4 Credir mai’r ddau brif ystyriaeth o ran hyfywdra’r cynllun, yn enwedig o ran ystyried 

darpariaeth tai fforddiadwy posibl, yw'r gost adeiladu a'r gwerthoedd marchnad 

tebygol ar gyfer yr unedau arfaethedig. Mae'r ymgeiswyr yn dangos gwerth y 

farchnad o hyd at £200,000 am bob annedd. Nodir bod “Astudiaeth Hyfywdra Tai 

Fforddiadwy Cynghorau Sir Gwynedd ac Ynys Môn, Ionawr 2013' yn datgan bod 

cost nodweddiadol tŷ ar wahân gyda thair ystafell wely yn  'Ardal Arfordirol a 

Gwledig Gorllewinol Arfon  (h.y. yr ardal lle y lleolir Clwt-y-Bont) yn £205,000. Fe 

dderbynnir felly fod y ffigwr o £ 200,000 a roddwyd ar gyfer pob uned yn ffigwr 

rhesymol a phriodol. 

 

5.5 Yn ail, mae’r gost adeiladu yn ystyriaeth hanfodol bwysig ynghylch hyfywdra 

unrhyw gynllun a'i botensial ar gyfer darparu tai fforddiadwy. Dengys ymgynghoriad 

gydag Uned Eiddo Cyngor Gwynedd bod y gost adeiladu a ddangoswyd gan yr 

ymgeisydd yn briodol yn yr achos hwn ac yn gyson â datblygiadau eraill yn lleol. 

 

5.6 Fe fu’r ffigurau a ddarparwyd gan yr ymgeisydd yn destun dadansoddiad gan yr Uned 

Polisi Cynllunio ar y Cyd yn defnyddio methodoleg safonol Cyngor Gwynedd ar 

gyfer asesu hyfywdra datblygiadau tai arfaethedig a daeth hwn i’r casgliad na fyddai'r 

datblygiad hwn yn hyfyw yn economaidd pe bai'n cynnwys elfen o dai fforddiadwy. 

 

5.7 Ar sail yr uchod fe ystyrir fod y cais yn unol ag egwyddorion  polisïau C1 a CH4 

CDUG a bod rheswm teilwng i beidio â darparu tŷ fforddiadwy yn yr achos penodol 

hwn. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.8 Mae’r bwriad yn cynnwys codi tri thŷ annedd deulawr gydag uchder o 7.1m ar ddarn 

o dir llwyd sydd wedi ei leoli o fewn ffin ddiffiniedig “pentref” Deiniolen a Chlwt y 

Bont.  Mae’r safle ar draws y ffordd i sawl tŷ gan gynnwys rhes o dai deulawr sy’n 

cynnwys eiddo’r ymgeisydd. Mae’r tri ochr i’r safle nad ydynt yn wynebu’r ffordd 

wedi eu ffinio gan lethrau serth y tir sydd wedi ei fewnlenwi ac felly saif y safle yn 

sylweddol uwch na’r tir o’i amgylch sy’n cynnwys gardd tŷ Porth Noddfa, i’r de-

ddwyrain a’r maes chwarae cyhoeddus sydd i’r de. 

 

5.9 Fe fyddai datblygu tai ar y safle hwn yn anorfod yn cael effaith weledol ar y 

golygfeydd o’r tai sydd ar yr ochr arall i’r ffordd, sydd ar hyn o bryd yn mwynhau 

golygfeydd di-dor o gefn gwlad. Wedi dweud hynny nid yw’r golled o olygfa breifat 

ynddo’i hun yn rheswm gwrthod cais cynllunio ac o ystyried dwysedd eithaf isel y 

datblygiad, gyda thri thŷ unigol oddeutu 8m ar wahân, fe fydd rhai golygfeydd agored 

yn parhau ar draws y safle ac, o ystyried y byddai o leiaf 15m rhwng y tai a fyddai 

gyferbyn a’i gilydd,  ni ystyrir y byddai’r datblygiad newydd yn ormesol i’r trigolion 
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presennol. Yn ogystal, o ystyried natur drefol y safle a'r pellter sydd rhwng yr 

adeiladau, ni ystyrir bydd gor-edrych annerbyniol rhwng yr eiddo hyn yn deillio o'r 

datblygiad. 

 

5.10 O safbwynt yr effaith ar eiddo Porth Noddfa, fe fyddai’r tŷ newydd agosaf 8m o ffin 

cwrtil yr eiddo hwnnw ond ar lefel sylweddol uwch na chwrtil yr eiddo. Wrth 

dderbyn na fyddai ffenestri ochr yn goredrych cwrtil Porth Noddfa, fe ystyrir y buasai 

perygl goredrych o ardd gefn y tŷ newydd. Fe ddengys y cynlluniau fod bwriad 

plannu gwrych eithaf sylweddol rhwng y ddau eiddo ac fe ystyrir y dylai unrhyw 

ganiatâd cynllunio gynnwys amod priodol er sicrhau hyn. Yn ogystal, er diogelu 

preifatrwydd Porth Noddfa, fe ystyrir y byddai’n briodol gosod amod i godi ffens 2m 

o uchder na ellid gweld trwyddo o amgylch ffiniau de orllewinol a de ddwyreiniol y 

tŷ a fyddai ym mhen de ddwyreiniol y safle (ar ben y llethr).  Gan y byddai’r rhan 

fwyaf o gwrtil Porth Noddfa i’r de o’r tŷ newydd, ni ystyrir y buasai effeithiau 

cysgodi neu golled goleuni annerbyniol ar yr eiddo. 

 

5.11 O ystyried yr uchod fe gredir na fyddai’r datblygiad yn cael effeithiau niweidiol 

annerbyniol ar fwynderau cymdogion na’r gymuned yn gyffredinol ac felly bod y 

datblygiad yn dderbyniol dan bolisi B23 y CDU. 

 

Sefydlogrwydd y tir a Llygredd 

 

5.12 Mae polisi B28 y CDU yn annog gwrthod cynigion ar dir ansefydlog ac mae sawl 

gwrthwynebydd yn honni bod y safle hwn yn lleoliad o’r fath. Yn ogystal mae sawl 

honiad wedi ei wneud fod y tir wedi ei lygru gan wastraff megis hen geir ac mae 

polisi B30 yn awgrymu gwrthod ceisiadau ar dir sydd wedi ei lygru heb wybodaeth i 

dangos triniaeth dderbyniol o’r safle. Fodd bynnag nid oes unrhyw dystiolaeth gadarn 

wedi ei chyflwyno i gefnogi'r honiadau o ansefydlogrwydd y tir nac o unrhyw 

beryglon llygredd ac nid oes unrhyw un o'r asiantaethau swyddogol a ymgynghorwyd 

a hwy wedi codi'r materion hyn. Fe fyddai'n rhaid i unrhyw ddatblygiad fynd trwy'r 

broses Rheolaeth Adeiladu er sicrhau ei ddiogelwch ac yn y pendraw, mater i'r 

datblygwr ydyw sicrhau bod gwaith adeiladu'n cael ei gwblhau mewn modd diogel ac 

nad oes niwed i eiddo cymdogion yn deillio o’r datblygiad. Mae hefyd system 

reolaethol ar wahân ar gyfer rheolaeth llygredd a bydd yn ofynnol i’r datblygwyr 

weithredu’n gyson a’r rheoliadau hynny. 

 

5.13 Er galluogi asesiad o unrhyw gynlluniau manwl ar gyfer yr ymdriniaeth o ymylon y 

safle fe gredir y byddai’n rhesymol gosod amod yn gofyn cytuno manylion unrhyw 

waith peirianyddol sy’n ymwneud a newid lefelau unrhyw ran o’r safle yn enwedig yr 

ymdriniaeth o’r ffiniau. 

 

Dyluniad a deunyddiau 

 

5.14 Mae amrywiaeth o ddyluniadau tai yn y cyffiniau, tai par a thai mewn terasau bychain 

yn bennaf, gyda’r rhan fwyaf o adeiladau’r cyffiniau yn rhai deulawr. Ystyrir fod 

maint y tai a gynhigir yn gyson gyda graddfa datblygiadau eraill yn lleol. O safbwynt 

dyluniad, er na fyddent yn dai o’r un cymeriad a nifer o’r tai mwy traddodiadol yn y 

pentref, nid oes cysondeb yn nyluniad y tai yng nghyffiniau’r safle ac nid oes 

cymeriad pensaernïol arbennig i’r ardal. Ymddengys i’r tai yng nghyffiniau’r safle 

gael eu datblygu yn unol â phensaernïaeth gyfredol y cyfnod ac fe gredir bod y 

dyluniad a gynhigir yn bensaernïaeth nodweddiadol o’r cyfnod hwn ac maent y math 

o dai sydd wedi eu cynllunio i gwrdd â gofynion y farchnad gyfoes tra’n cynnwys 

rhai elfennau traddodiadol megis toeau brig llechi a pheth gwaith carreg allanol (a’u 

dangosir ar yr edrychiadau dangosol ond sydd angen eu cadarnhau trwy amod). 
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Ystyrir felly bod  dyluniad a deunyddiau’r tai  arfaethedig yn dderbyniol ar gyfer y 

safle ac na fyddent yn niweidiol i fwynderau gweledol y gymdogaeth. 

 

5.15 Fe ystyrir felly bod y cais yn gyson gyda gofynion polisïau B22 a B25 y CDU. 

 

Effaith ar Dirweddau Dynodedig 

5.16 Fe ystyrir, oherwydd natur ddatblygedig yr ardal a'r ffaith bod dyluniad a 

deunyddiau'r tai newydd yn gweddu mewn modd derbyniol i'r safle, ni fyddai'r 

datblygiad yn niweidiol i ansawdd y Dirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol 

ddynodedig ac felly fe fyddai'r cynnig yn gydnaws gyda Pholisi B12 y CDU. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.17 Mae polisïau CH33 a CH36 o’r Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn ymwneud ag 

asesu effaith cynigion ar ddiogelwch ffyrdd a strydoedd, ynghyd a darparu 

cyfleusterau parcio preifat. 

 

5.18 Mae’r Uned Trafnidiaeth wedi cadarnhau fod y ddarpariaeth barcio yn ddigonol ar 

gyfer y bwriad a bod y mynedfeydd yn briodol yn ddarostyngedig ar amodau’n 

sicrhau y gweithredir yr hyn a ddangosir ar y cynlluniau ac y darperir llwybr troed o 

flaen y datblygiad. O sicrhau'r uchod ni fyddai gan yr Uned Trafnidiaeth unrhyw 

wrthwynebiad ar sail diogelwch ffyrdd a strydoedd ac fe ystyrir felly fod y bwriad yn 

cydymffurfio a pholisïau CH33 a CH36 o’r Cynllun Datblygu Unedol. 

 

Materion Bioamrywiaeth 

 

5.19 Er mwyn amddiffyn rhywogaethau adar sy'n nythu ar y safle mae'r Uned 

Bioamrywiaeth yn awgrymu gosod amod i atal clirio unrhyw dyfiant o'r safle yn 

ystod y tymor nythu adar. Yn ogystal, awgrymir y dylid plannu coed newydd i 

ddigolledu unrhyw goed a gollir yn ystod y datblygiad. Fe fyddai gosod amod yn 

mynnu cyflwyno cynllun ail-blannu yn ogystal â chynllun tirweddu cyn dechrau ar 

unrhyw ddatblygiad yn goresgyn y pryder hwn. Fe ystyrir, o ddilyn y camau uchod y  

byddai’r datblygiad yn cyd-fynd ag amcanion polisi B21 y CDU. 

 

Rhywogaethau ymwthiol 

 

5.20 Mae’r Uned Bioamrywiaeth wedi nodi bod llysiau'r dial (Japanese Knotweed) yn tyfu 

ar y safle. Er sicrhau ei fod yn cael ei waredu'n llwyr, mae angen amod i gyflwyno a 

gweithredu cynllun i waredu’r rhywogaeth o’r safle cyn  i’r datblygiad ddechrau. O 

osod amod o’r fath fe gredir bydd y cynllun yn gyson gyda pholisi B29 y CDU. 

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.21 Fe godwyd sawl gwrthwynebiad i'r cynllun, rhai ohonynt nad ydynt yn ystyriaethau 

cynllunio dilys. Mae'r drafodaeth uchod yn ystyried y materion cynllunio perthnasol 

ac yn sgil yr ystyriaeth honno fe gredir,  ar y cyfan, bod dyluniad y datblygiad, a'r 

effeithiau mwynderol tebygol a fyddai’n deillio ohono, yn dderbyniol o safbwynt 

polisïau’r Cynllun Datblygu Unedol, yn enwedig o ystyried sefyllfa’r safle fel safle tir 

llwyd o fewn ffin ddatblygu.  Rhoddwyd ystyriaeth deilwng i bob mater cynllunio 

perthnasol a godwyd gan y gwrthwynebwyr wrth ystyried y cais hwn ond nid ydynt 

wedi newid yr argymhelliad. 
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6. Casgliadau: 

 

6.1 O ganlyniad i’r asesiad uchod, ni ystyrir fod y bwriad yn groes i unrhyw bolisi 

cynllunio perthnasol. Mae’r datblygiad a gynhigir yn dderbyniol mewn egwyddor ac 

nid yw’r bwriad yn debygol o achosi effaith andwyol annerbyniol ar fwynderau’r 

ardal leol nac unrhyw eiddo cyfagos. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu ac amodau 

 

1.  Amser 

2.  Cydymffurfio gyda chynlluniau 

3. Toeau llechi 

4. Rhaid cyflwyno a chytuno manylion y deunyddiau allanol 

5.  Amod Dwr Cymru 

6.  Rhaid cyflwyno a chytuno cynllun tirlunio/coed 

7. Rhaid cyflwyno a chytuno cynlluniau ar gyfer unrhyw waith yn ymwneud a 

newid lefelau tir. 

8. Rhaid cyflwyno a chytuno cynlluniau ar gyfer yr ymdriniaeth o ffiniau’r safle 

9. Rhaid cyflwyno a chytuno cynllun gwaredu llysiau’r dial 

10. Dim gwaith clirio’r safle yn ystod y tymor nythu adar 

11. Amodau priffyrdd 

12. Rhaid codi ffens briodol o amgylch gardd y tŷ de ddwyreiniol. 

13. Tynnu hawliau datblygiad a ganiateir. 
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Rhif:    5.9 
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Cais Rhif: C16/0410/33/LL 

Dyddiad Cofrestru: 19/04/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Buan 

Ward: Efailnewydd/Buan 

 

Bwriad: ADEILADU SIED I STORIO DEUNYDDIAU A PHEIRIANNAU MEWN CYSYLLTIAD A 

BUSNES ADEILADU 

Lleoliad: TIR GLANRHYD, MYNYDD NEFYN, PWLLHELI, GWYNEDD, LL536TL 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  GWRTHOD  

 

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r bwriad yn ymwneud a chodi sied ar dir yn Glanrhyd, Mynydd Nefyn i storio deunyddiau a 

pheiriannau mewn cysylltiad â busnes adeiladu’r ymgeisydd. Byddai’r sied yn mesur 18.3m o 

hyd, 12.3m o led ac 6.8m o uchder gydag arwynebedd llawr o 225m² a byddai wedi ei lleoli yng  

nghefn  iard bresennol gyfochrog ag eiddo Glanrhyd. Byddai’r sied wedi ei gorffen gyda tho bocs 

proffil gwyrdd tywyll a muriau byrddau coed. 

 

1.2 Ceir sied bresennol ger mynedfa’r iard a ganiatawyd yn wreiddiol ar gyfer defnydd amaethyddol, 

ond ymddengys o’n harchwiliad mai storio deunyddiau a pheiriannau ar gyfer y busnes adeiladu 

a wneir ohoni. Byddai’r sied arfaethedig wedi ei lleoli ymhellach yn ôl i gefn yr iard ac yn 

weladwy o’r ffordd sirol, rhwng y sied bresennol a chytiau cwrtil yr eiddo.  

 

1.3 Mae’r eiddo wedi ei leoli ym Mynydd Nefyn, yng nghefn gwlad ac o fewn dynodiad Ardal 

Gwarchod y Tirlun a gerllaw Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. Fe wasanaethir yr eiddo gan 

ffordd sirol ddi-ddosbarth. 

 

1.4 Gwrthodwyd cais C15/1046/33/LL mis Tachwedd 2015 ar gyfer adeiladu sied amaethyddol 

ffrâm ddur ar y safle, gan nad oedd yr Awdurdod Cynllunio Lleol wedi eu hargyhoeddi bod gwir 

angen rhesymol amaethyddol am yr adeilad. Ar wahân i fân newid i leoliad y drws mynediad a 

gorffeniad y muriau, mae’r cais gerbron ar gyfer sied o’r union yr un maint a lleoliad a’r 

blaenorol, ond ar gyfer defnydd busnes adeiladydd yn hytrach na defnydd amaethyddol fel y 

gofynnwyd amdano’n wreiddiol. 

 

1.5 Cyflwynir y cais i’r Pwyllgor ar gais yr Aelod Lleol.  

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

Cynllunio Cymru yn pwysleisio y dylid penderfynu ceisiadau yn unol â’r Cynllun Datblygu, oni 

bai bod ystyriaeth faterol cynllunio yn nodi fel arall. Mae ystyriaethau cynllunio yn cynnwys 

Polisi Cynllunio Cenedlaethol, a’r Cynllun Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

POLISI B8 ARDALOEDD O HARDDWCH NATURIOL EITHRIADOL (AHNE)  LLŶN A 

MÔN Gwarchod, cynnal a gwella cymeriad yr Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol drwy 

sicrhau bod cynigion yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu i warchod nodweddion 

cydnabyddedig y safle yn unol â gofynion statudol Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 

 

POLISI B10 DIOGELU A CHYFOETHOGI ARDALOEDD GWARCHOD Y DIRWEDD Yn 

diogelu a chyfoethogi Ardaloedd Gwarchod y Tirlun drwy sicrhau fod yn rhaid i gynigion 

gydymffurfio â chyfres o feini prawf sydd yn anelu i osgoi niwed arwyddocaol i nodweddion 

cydnabyddedig. 

 

POLISI B12 GWARCHOD TIRWEDDAU, PARCIAU A GERDDI HANESYDDOL Gwarchod 

tirweddau, parciau a gerddi ddiddordeb hanesyddol arbennig yng Nghymru rhag datblygiadau a 

fyddai’n achosi niwed arwyddocaol i’w cymeriad, eu hedrychiad neu eu gosodiad. 

 

POLISI B22 DYLUNIAD ADEILADAU Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy sicrhau fod 

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

cydnabyddedig y dirwedd a’r amgylchedd leol. 

 

POLISI 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 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 D5 ANGHENION LLEOLI ARBENNIG Mewn achosion eithriadol caniatáu lleoli 

datblygiadau diwydiannol/busnes ar safleoedd heb eu dynodi neu nas diogelwyd ar gyfer 

busnes/diwydiant os oes ‘anghenion lleoli arbennig’ gwirioneddol nad ellir eu diwallu ar Safle 

Cyflogaeth Safon Uchel neu Safle Diwydiannol.  

 

POLISI D7 GWEITHDAI GWLEDIG NEU UNEDAU DIWYDIANNOL/BUSNES GRADDFA 

FACH Y TU ALLAN I FFINIAU DATBLYGU Caniatáu cynigion os gellir dangos mai safle’r 

datblygiad yw’r lleoliad mwyaf addas i gyflawni’r angen a chydymffurfio gyda meini prawf yn 

ymwneud gyda defnyddio adeiladau presennol, lleoliad y safle, graddfa, math a dyluniad y 

datblygiad a dim angen am dy newydd i wasanaethu’r datblygiad. 

   
2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 8 (2016) 

Nodyn Cyngor Technegol 6 : Cynllunio ar gyfer cymunedau gwledig cynaliadwy 

Nodyn Cyngor Technegol 12 : Dyluniad 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

C15/1046/33/LL Adeiladu sied amaethyddol ffrâm ddur: Gwrthod 26 Tachwedd 2015   
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C13/0636/42/LL Estyniad llawr cyntaf i’r tŷ a newid to fflat presennol am do brig: Caniatáu 31 

Gorffennaf 2013   

 

C12/0082/42/TC Tystysgrif cyfreithloni defnydd er mwyn sefydlu defnydd fel uned breswyl 

hunan- gynhaliol: Caniatáu 21 Chwefror 2013   

 

C09D/0052/42/LL Estyniad unllawr a deulawr i fflat nain bresennol: Gwrthod 27 Mai 2009 

 

 C03D/0349/42/LL Cais i adeiladu sied a modurdy: Caniatáu 26 Medi 2003 (amod amaethyddol 

yn unig ar y sied)   

 

Y16/000268: Yn dilyn gwrthod cais C15/1046/33/LL am sied amaethyddol ysgrifennodd yr 

ymgeisydd i’r Uned Cynllunio yn egluro ei resymau dros angen am sied newydd ar y safle. 

Ymatebwyd i’r llythyr trwy egluro fod y cais wedi ei wrthod ar sail y wybodaeth a ddaeth i law 

yn y cais ac yn sgil y dystiolaeth defnydd a ddarganfuwyd ar y safle. Nid oedd Swyddogion 

Cynllunio wedi eu hargyhoeddi bod gwir angen amaethyddol yn bodoli am sied newydd ar y 

safle, o ystyried y gweithgarwch a’r defnydd adeiladydd a wneir o’r sied a’r iard bresennol.  

 

Eglurwyd os oes bwriad i ail gyflwyno cais yna byddai angen i’r ymgeisydd gyflwyno tystiolaeth 

i argyhoeddi’r Cyngor angen gwirioneddol am sied amaethyddol.  Awgrymwyd y dylai’r lleoliad 

y sied fod yn agos i’r adeilad presennol a’r dyluniad fod yn addas fel sied amaethyddol. 

Pwysleisiwyd nad yw’r defnydd anawdurdodedig y sied ‘amaethyddol’ bresennol yn helpu eu 

sefyllfa i gyfiawnhau sied newydd. Awgrymwyd cyn ail gyflwyno y dylai’r ymgeisydd ystyried 

rheoleiddio defnydd y sied bresennol yn gyntaf trwy gais tystysgrif defnydd cyfreithlon, os 

gallent brofi bod y sied wedi ei defnyddio fel gweithdy adeiladydd ers 10 mlynedd neu fwy.  

  

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Dim gwrthwynebiad.  

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad, ni fuasai’r datblygiad yn cael effaith andwyol 

ar unrhyw ffordd neu ffordd arfaethedig. 

 

Uned Bioamrywiaeth: 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: 

Does dim pryderon Bioamrywiaeth a dim sylwadau i’w gwneud. 

 

Dim gwrthwynebiad. Safle o fewn Thirlun Hanesyddol Cofrestredig 

Llyn a dylid ei ystyried wrth benderfynu’r cais. Mae’r safle o fewn 

70m i ffin Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llyn, ac atgoffir 

bod dyletswydd i’w warchod. Mae golygfeydd o lwybrau cyhoeddus 

o’r AHNE fwy na 300m o’r safle ac o fannau isel yn y tirlun, sy’n 

cyfyngu’r potensial o olygfeydd o’r safle a’r datblygiad arfaethedig. 

Ystyrir felly fod y datblygiad yn annhebygol o arwain at niwed 

gweledol arwyddocaol ar gymeriad yr AHNE. Awgrymir, fodd 

bynnag eich bod yn argymell bod gwrych cynhenid yn cael ei blannu 

ar hyd blaen y safle sy’n ffinio’r ffordd i ail sefydlu’r ffin 

draddodiadol. Byddai hyn yn helpu i wella perthynas y safle yng 

nghefn gwlad fel y profir o’r ffordd gyfagos er lleihau effaith y 

defnydd tir ar y tirlun. 

  

  

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben ar y 

18 Mai 2016, ni dderbyniwyd unrhyw ohebiaeth ar y cais.  
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5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

5.1 Cefndir y safle 

 

Ceir un sied bresennol ger mynedfa’r safle a ganiatawyd yn 2003 ar gyfer defnydd amaethyddol 

yn unig . Tra’n cynnal archwiliad safle yn ystod y cais blaenorol C15/1046/33/LL am ‘godi sied 

amaethyddol newydd’, ymddengys nad oedd y sied bresennol na’r iard gyfochrog yn cael ei 

defnyddio i ddiben amaethyddol ond yn cael ei defnyddio i ddefnydd busnes adeiladydd. Roedd y  

peiriannau o fewn y sied yn amlwg yn offer yn gysylltiedig ag adeiladu a’r creiriau a storiwyd yn 

allanol, ar wahân i un tractor, yn ddeunyddiau ac offer yn ymwneud ag adeiladu. O dan yr 

amgylchiadau, nid oedd cyfiawnhad i ganiatáu sied amaethyddol newydd ar y safle gan nad oedd 

unrhyw dystiolaeth o ddefnydd amaethyddol ar y safle. Mae’r ail gyflwyniad gerbron bellach yn 

gofyn am sied mewn cysylltiad â’r busnes adeiladydd, fodd bynnag nid yw defnydd yr adeilad 

presennol na’r iard gysylltiedig wedi ei awdurdodi ar gyfer defnydd fel iard adeiladydd. Rhaid 

ystyried y cais gerbron felly fel cais i adeiladu adeilad ar gyfer busnes newydd yng nghefn gwlad. 

 

5.2 Egwyddor y datblygiad 

 

Mae Polisi C1 y CDU yn ceisio sicrhau bod datblygiad newydd yn cael ei leoli mewn mannau  

cynaliadwy mewn trefi a phentrefi ac ar dir o fewn ffiniau datblygu. Gwrthodir adeiladau, 

adeiladwaith a chyfleusterau atodol newydd yng nghefn gwlad ar wahân i ddatblygiadau a gaiff ei 

ganiatáu dan bolisi arall.   

 

5.3 Mae’r polisi D7 o Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn caniatáu gweithdai neu unedau busnes 

diwydiannol ar raddfa fach y tu allan i ffiniau datblygu, yn amodol ar fedru dangos mai’r safle a 

gynhigir yw’r lleoliad mwyaf addas i fodloni’r angen hwnnw. Rhoddir blaenoriaeth yn y polisi i 

ddefnyddio adeiladau sy’n bodoli eisoes, ond caniateir eithriad lle nad oes adeiladau addas ar 

gael, a lle mae’r safle yn gorfforol gysylltiedig i ffin datblygu bresennol, neu yn agos at grŵp o 

adeiladau presennol neu yn safle a ddatblygwyd yn flaenorol. Mae meini prawf y polisi hefyd yn 

ymwneud a phriodoldeb maint y datblygiad, bod y datblygiad yn cynnwys triniaeth ffiniau, ac 

nad oes angen annedd i wasanaethu’r datblygiad. Cwestiynir yn achos y cais yma os mai’r safle 

arfaethedig yw’r safle mwyaf addas ar gyfer sied adeiladydd, gan fod polisïau’r cyngor yn 

rhagdybio yn erbyn datblygiadau newydd yng nghefn gwlad tu allan i ffiniau datblygu oni bai am 

ddatblygiadau amaethyddol. Nid yw’r Cyngor wedi eu hargyhoeddi mai’r lleoliad hwn yw’r 

mwyaf addas i leoli iard adeiladydd ac nid yw’r ymgeisydd wedi cyflwyno unrhyw ddadleuon 

dros leoli yn y lleoliad hwn, nac unrhyw resymeg ble y gellir cyfiawnhau eithriad i godi adeilad 

o’r newydd.   

 

5.4 Gan fod y datblygiad yn un diwydiannol mae’n hanfodol ystyried os oes gan y datblygiad 

anghenion lleoli arbennig dan bolisi D5 o’r CDUG. Er bod yr ymgeisydd wedi bod yn 

defnyddio’r safle fel iard adeiladydd yn y gorffennol, nid yw’r defnydd hwn wedi ei awdurdodi 

ac ni ystyrir bod unrhyw angen eithriadol yma i leoli busnes adeiladydd yn y lle cyntaf. Nid oes 

unrhyw ddadleuon yn y cais i gyfiawnhau’r lleoliad hwn na rhesymau pam na ellir lleoli iard 

adeiladydd o’r fath o fewn ffiniau datblygu mewn tref neu bentref cyfagos, megis mewn ystâd 

ddiwydiannol bwrpasol. Nid yw’r ymgeisydd wedi dangos unrhyw dystiolaeth i’n hargyhoeddi 

mai safle’r datblygiad yw’r lleoliad mwyaf addas i fodloni’r angen am weithdy/iard adeiladydd, 

ac nad oes adeiladau addas sy’n bodoli ar gael ar safle gwahanol. Er gwaetha’r lleoliad cyfochrog 

a thŷ'r ymgeisydd, ni ystyrir fod gan sied/iard adeiladydd o’r fath unrhyw ‘anghenion lleoliad 

arbennig’ penodol na ellir eu bodloni ar safle cyflogaeth/diwydiannol dynodedig sy’n bodoli’n 

bresennol megis ystâd ddiwydiannol Nefyn. Felly mae’r datblygiad yn groes i Bolisïau D5, D7 ac 

C1 y CDU. 

 

5.5 Pe sefydlir ac awdurdodir y sied a’r iard bresennol, trwy dystysgrif defnydd presennol fel iard 

adeiladydd (fel sydd wedi ei awgrymu mewn gohebiaeth a chyngor cyn cyflwyno cais ac a nodir 

uchod) yna byddai cais am sied newydd yn cael ei ystyried dan bolisi gwahanol sef polisi B8 
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Ehangu Mentrau Presennol y CDUG. O dan yr amgylchiadau presennol byddai’n anodd 

cyfiawnhau sied newydd ar y safle ar hyn o bryd.  

 

5.6 Mwynderau gweledol 

 

Saif yr eiddo yng nghefn gwlad o fewn dynodiad Ardal Gwarchod y Tirlun ac o fewn 70m i 

ddynodiad Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. Byddai’r sied sy’n ymdebygu sied 

amaethyddol wedi ei gosod yng nghefn y llain, a byddai’n weladwy o’r fynedfa, rhwng y sied 

bresennol a chytiau a chynhwysyddion o fewn cwrtil eiddo Glanrhyd. Er y byddai dyluniad yn 

ymdebygu sied amaethyddol, mae pryder y byddai codi sied newydd arall ar y safle yn creu ardal 

adeiledig iawn yng nghefn gwlad. Nid yw lleoliad a gosodiad y sied arfaethedig yn ffurfio 

unrhyw gysylltiad ffisegol a’r sied bresennol. Cwestiynir pam na ellir codi estyniad ar y sied 

bresennol, yn hytrach na chodi sied yn gwbl ar wahân a datgymalog. Yn ddelfrydol byddai ail 

leoli’r sied yn agosach at y presennol yn welliant gweledol a chredir y byddai modd ei symud heb 

drafferth arwyddocaol. Credir hefyd y byddai gwedd y safle yn gwella yn y dirwedd, sydd yn 

Ardal Gwarchod y Tirlun a gerllaw’r AHNE, petai gwaith tirlunio yn cael ei wneud ar y ffin 

derfyn gyda’r ffordd sirol. Pe bai egwyddor y datblygiad yn dderbyniol, mae’n bosib y byddai’r 

bwriad yn gallu bod yn dderbyniol o agwedd polisïau B8, B10, B22, B25 a B27 sy’n ymwneud a 

dyluniad, tirlun a mwynderau gweledol  yr ardal yn ddarostyngedig i gwrdd ag amodau 

perthnasol.     

 

5.7 Lleolir y safle o fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llyn ac Enlli.  Mae Polisi 

B12 yn datgan y rhoddir ystyriaeth i’r wybodaeth am y tirweddau hanesyddol pan asesir effaith 

cynigion sydd ar y fath raddfa ac mor fawr fel y byddent yn cael effaith fwy nag effaith leol 

arnynt.  O ran ei leoliad a’i faint ystyrir mai yn lleol y byddai effaith y bwriad ac na fyddai’n cael 

effaith ehangach ar y dirwedd hanesyddol.  Felly, ni ystyrir fod y bwriad yn groes i Bolisi B12 

CDUG. 

 

5.8 Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

Ffordd ddi-ddosbarth wledig sy’n gwasanaethu’r safle a cheir mynedfa lydan bresennol i mewn 

i’r iard dan sylw. O ystyried mai busnes teuluol yw hwn gyda’r ymgeisydd a’i fab yn byw 

gyfochrog a safle’r cais, ni ragwelir y byddai’r datblygiad yn achosi cynnydd sylweddol i 

drafnidiaeth i’r hyn a brofir yn bresennol ar y safle. Mae natur gweithgarwch adeiladydd yn 

golygu eu bod yn gweithio i ffwrdd o’r safle felly ni fydd cwsmeriaid yn ymweld â’r safle. Nid 

oes gan yr Uned Drafnidiaeth unrhyw wrthwynebiad i’r bwriad. Ystyrir felly fod y bwriad yn 

dderbyniol yn nhermau polisi diogelwch ffyrdd CH33 CDUG.   

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Wedi asesu’r bwriad yn erbyn y polisïau perthnasol, ystyrir bod y bwriad fel a’i cyflwynwyd yn 

groes i egwyddorion polisi D5, D7 a C1 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd ac felly nid oes 

dewis ond gwrthod y cais.  

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Gwrthod – rhesymau 

  

1. Ystyrir fod y bwriad cyfystyr a chodi adeilad diwydiannol newydd yng nghefn gwlad, ble nad 

oes cyfiawnhad nac anghenion lleoli arbennig yn bodoli i gyfiawnhau sied adeiladydd newydd ar 

y safle. Mae’r bwriad felly yn groes i bolisïau D5, D7 a C1 o Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd 

(Gorffennaf 2009) 
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Cais Rhif: C16/0140/45/LL 

Dyddiad Cofrestru: 04/03/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio/Full - Planning 

Cymuned: Pwllheli 

Ward: De Pwllheli South 
 

Bwriad: NEWID DEFNYDD CYN SIOP I UNED A3 (BWYTY/BWYD POETH I FWYTA ALLAN) /  

Lleoliad: 37, FFORDD CAERDYDD, PWLLHELI, GWYNEDD, LL535NT 
 

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

1.  Disgrifiad: 
 

1.1 Cais llawn sydd dan sylw i newid defnydd siop (sydd yn disgyn o fewn dosbarth A1 o 

fewn Gorchymyn Dosbarthiadau Defnydd 1987 (fel y’i diwygiwyd)) i ddefnydd o 

fewn dosbarth A3 er mwyn creu bwyty fyddai’n cynnwys cyfleuster gwerthu bwyd 

poeth i fwyta allan. Bwriedir gosod ffliw echdynnu ar  ddrychiad cefn yr eiddo.   
 

1.2  Mae’r safle wedi ei leoli o fewn ffin datblygu Pwllheli.  Mae ffordd ddi-ddosbarth yn 

rhedeg gyda blaen yr eiddo.  Ceir nifer o dai annedd gerllaw’r safle ond ceir hefyd 

nifer o ddefnyddiau dibreswyl gerllaw fel bwyty, swyddfa, londrét, canolfan 

hamdden, ysgol a meithrinfa.  Gorwedd y safle o fewn parth llifogydd C1. 

 

1.3.1 Cyflwynir y cais i bwyllgor yn dilyn derbyn 3 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 Yn sgil Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 mae'n ofynnol i'r 

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

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

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

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

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

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

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

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009 (CDUG) : 

 

POLISI B22 - DYLUNIAD ADEILADAU - Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy 

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

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

 

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

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

warchod nodweddion cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol.  

 

POLISI B24 -  GWNEUD NEWIDIADAU AC YMESTYN ADEILAD O FEWN 

FFINIAU DATBLYGU, PENTREFI GWLEDIG A CHEFN GWLAD - Sicrhau fod 
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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 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 B33 - DATBLYGIADAU SY’N CREU LLYGREDD NEU BOENDOD - 

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

rhag lefelau uchel o lygredd. 

 

POLISI D25 - DATBLYGIADAU BWYD POETH I’W GARIO ALLAN - Gwrthod 

cynigion am ddatblygiadau bwyd poeth i’w gario allan os na ellir cydymffurfio gyda 

meini prawf yn ymwneud gydag effaith ar ddefnyddiau tir cyfagos a’r ardal leol ac 

argaeledd datblygiadau bwyd poeth i’w gario allan mewn un ardal benodol. 

 

POLISI D26 - SIOPAU MEWN ARDALOEDD PRESWYL O FEWN FFINIAU 

DATBLYGU CANOLFANNAU - Bydd siopau lleol sydd wedi eu lleoli tu allan i 

ganol trefi diffiniedig ond tu mewn i ffin ddatblygu’r ganolfan yn cael eu gwarchod 

trwy wrthod cynigion ar gyfer defnydd arall oni bai y gellir cydymffurfio gyda meini 

prawf penodol yn ymwneud gyda hygyrchedd gwasanaeth tebyg neu wedi bod ar y 

farchnad am bris gwerthu neu rent rhesymol am gyfnod di-dor o 12 mis heb 

lwyddiant ac effaith andwyol ar ddefnyddiau cyfagos.  Caniatáu siopau newydd ar 

raddfa fach mewn ardaloedd preswyl fydd yn diwallu anghenion dyddiol trigolion am 

nwyddau dyddiol angenrheidiol. 

 

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

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

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

ehangaf posib o unigolion. 

 

POLISI CH33 - DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD - Caniateir cynigion 

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

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

 

POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT - Gwrthodir cynigion 

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

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

Cyngor. Rhoddir ystyriaeth i hygyrchedd gwasanaeth cludiant cyhoeddus, y gallu i 

gerdded a beicio o safle a phellter y safle at faes parcio cyhoeddus. Os oes angen lle i 

barcio oddi ar y stryd ac nad yw’r datblygwr yn cynnig cyfleusterau parcio ar y safle 

neu na ellir manteisio ar y ddarpariaeth barcio presennol, caniateir cynigion os bydd y 

datblygwyr yn cyfrannu at y gost o wella hygyrchedd y safle neu ddarparu'r llefydd 

parcio angenrheidiol ar safle arall gerllaw. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 8)(Ionawr 2016)  
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Nodyn Cyngor Technegol 11: Sŵn 

 

            Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio   

        

 Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

C14/0228/45/LL – Newid defnydd fflat i swyddfa ar y llawr cyntaf, adnewyddu fflat 

ac addasiadau i gefn yr eiddo i adeiladu porth car – 37 Ffordd Caerdydd, Pwllheli – 

Caniatáu 7 Mai 2014. 

 

C14/0089/45/LL – Newid defnydd fflat i swyddfa ar y llawr cyntaf, adnewyddu fflat 

ac addasiadau i gefn yr eiddo yn cynnwys adeiladu porth car ar y llawr daear a deciau 

dur ar y lloriau cyntaf ac ail – 37 Ffordd Caerdydd, Pwllheli – Gwrthod 12 Mawrth 

2014. 

 

C03D/0024/45/LL – Dymchwel modurdy presennol ac adeiladu storfa newydd – 

Swyddfa Post West End, 37 Ffordd Caerdydd, Pwllheli – Caniatáu 8 Ebrill 2003. 

 

2/25/436A – Grisiau allanol newydd a gwaith cysylltiol – Swyddfa Post West End, 

37 Ffordd Caerdydd, Pwllheli – Caniatáu 25 Gorffennaf 1991. 

 

2/25/436 – Adeiladu modurdy – Swyddfa Post West End, 37 Ffordd Caerdydd, 

Pwllheli – Caniatáu 8 Mehefin 1984. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Tref:  Heb eu derbyn. 

 

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

andwyol ar unrhyw ffordd, neu ffordd arfaethedig. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Nodi fod y safle o fewn parth llifogydd C1 ond o ystyried ei 

raddfa yn ystyried y gall y risg fod yn dderbyniol yn 

ddarostyngedig i’r datblygwr gael ei wneud yn ymwybodol 

o’r potensial o risg llifogydd.  

 

Dŵr Cymru: Cynnig sylwadau gan gynnwys amod i osod trap saim er atal 

saim rhag cael mynediad i’r system garthffos gyhoeddus. 

 

Gwasanaeth Gwarchod y 

Cyhoedd: 

 

Sylwadau gwreiddiol dyddiedig 22 Ebrill 2016 

Angen gwybodaeth ychwanegol am y system echdynnu aer 

o’r gegin.  Argymell nad yw’r cais yn derbyn cymeradwyaeth 

nes bydd materion sŵn ac arogleuon wedi derbyn sylw llawn 

i sicrhau na fydd problemau sŵn ac arogleuon yn deillio o’r 

datblygiad. 

 

Sylwadau ar y manylion ychwanegol gyflwynwyd ar gyfer 

y system echdynnu 

Disgwylir ymateb y Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd i’r 

manylion ychwanegol dderbyniwyd am y system echdynnu. 
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Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a hysbyswyd trigolion cyfagos. 

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

gohebiaeth yn gwrthwynebu’r cais ar y sail ganlynol: 

 Arogleuon coginio fyddai’n dod o’r bwriad. 

 Mwy o sŵn. 

 Ysbwriel ychwanegol. 

 Oriau agor hwyr. 

 Creu mwy o draffig. 

 Lleoliad mewn ardal breswyl. 

 Nad oedd digon o gyhoeddusrwydd i’r cais yn lleol. 

 Creu man i ieuenctid ymgasglu. 

 

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio 

dilys oedd yn cynnwys: 

 Denu gwylanod a fermin. 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

5.1        Mae Polisi D26 CDUG yn gofyn am warchod siopau lleol sydd wedi eu lleoli tu allan 

i ganol trefi diffiniedig ond tu mewn i ffin ddatblygu’r ganolfan trwy wrthod cynigion 

ar gyfer defnydd arall oni bai gellir cydymffurfio gyda meini prawf yn ymwneud 

gyda chael gwasanaeth tebyg i drigolion y cyffiniau ac na fydd y defnydd newydd yn 

cael effaith andwyol ar ddefnyddiau cyfagos. 

 

5.2 Deallir fod y siop wedi bod yn wag ers 5 mlynedd ond nid oes manylion marchnata 

wedi ei gyflwyno. Mae siopau  i’w cael heb fod ymhell iawn o’r safle.  Ceir siop 

oddeutu 650 medr i’r dwyrain yn Stryd Churton ac mae gwasanaethau cyffelyb i’w 

cael yng nghanol y dref oddeutu 800 medr i ffwrdd.  Ystyrir fod y safleoedd yma yn 

hygyrch ar gyfer trigolion y cyffiniau.  Ystyrir hefyd o ystyried fod y siop wedi bod 

yn wag am nifer o flynyddoedd bellach y byddai cael defnydd neillog i’r adeilad yn 

well na gadael yr eiddo yn wag am gyfnod estynedig pellach a’r effaith negyddol y 

gall hyn gael ar edrychiad a chymeriad y stryd. 

 

5.3       Yn yr achos yma, mae’r uned sy’n destun y cais yn eithaf bychan a’r llawr gwaelod yn 

unig sy’n destun y cais ar gyfer defnydd A3 fel bwyty a chyfleuster bwyd poeth i’w 

fwyta allan. Ystyrir na fydd y bwriad ar raddfa sy’n debygol o achosi effaith andwyol 

ychwanegol ar fwynderau’r ardal nac unrhyw drigolion lleol, nac ychwaith ei fod 

wedi ei leoli mewn ardal ble y buasai yn ychwanegu at neu greu croniad annerbyniol 

o’r math yma o ddatblygiad. Yn ogystal, mae newid defnydd a ganiateir o A3 i A1, ar 

gael dan hawliau datblygu caniataol, ac felly mae’r potensial i’r uned gael defnydd 

A1 yn y dyfodol yn parhau. Mae bwyty presennol hefyd wedi ei leoli i’r de o safle’r 

cais ac yn yr un modd byddai’n bosibl defnyddio’r eiddo yma fel defnydd A1 o dan 

hawliau datblygu caniataol.  Ystyrir felly fod y bwriad yn addas yn yr achos yma, a'i 

fod yn cydymffurfio ac egwyddor polisi D26 CDUG. 

 

5.4      Mae Polisi D25 y CDUG yn esbonio’r cyd-destun polisi ar gyfer cynigion sy’n 

ymwneud â busnesau bwyd poeth i’w gario allan. Er y byddai’r bwriad yma ar gyfer 

creu bwyty mi fyddai hefyd yn cynnwys fel rhan ohono werthiant bwyd poeth i gario 

allan.  Mae Polisi D25 yn benodol yn datgan y caiff y cynigion hyn eu gwrthod os na 

ellir bodloni’r meini prawf canlynol: 1. Bod y defnydd yn unol â defnyddiau tir 

cyfagos; 2. Na fydd y datblygiad yn creu sŵn, arogleuon na sbwriel gormodol mewn 

ffordd a fyddai’n cael effaith annerbyniol ar gymeriad yr ardal; a 3. Na fyddai’r 
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datblygiad yn arwain at grynhoad o’r math hwn o ddatblygiad mewn un ardal 

benodol.  

 

5.5      Mae’r eiddo wedi ei leoli mewn ardal sydd yn bennaf yn breswyl ei naws.  Fodd 

bynnag ceir hefyd amrywiaeth o ddefnyddiau dibreswyl gerllaw fel bwyty, swyddfa, 

londrét, canolfan hamdden, ysgol a meithrinfa.  Mae’r bwyty sydd wedi ei leoli 

gerllaw’r safle yn un y byddai’n bosibl ei ddefnyddio ar gyfer gwerthu bwyd poeth 

i’w gario allan gan nad oes amod yn cyfyngu defnydd o’r math ar y caniatâd 

cynllunio ar gyfer y bwyty hynny.  O ystyried graddfa’r datblygiad ystyrir fod y 

defnydd hwn yn cyd-fynd a’r defnyddiau tir gerllaw ac yn cydymffurfio a’r mae 

prawf cyntaf Polisi D25.  O ystyried defnyddiau dosbarth A3 tebyg a geir gerllaw ni 

ystyrir y byddai yn arwain at effaith annerbyniol ychwanegol o safbwynt sŵn, arogl 

nag ysbwriel. Ni dderbyniwyd unrhyw fanylion ynglŷn â’r system echdynnu yn 

wreiddiol fel rhan o’r cais.  Yn dilyn derbyn sylwadau’r Uned Gwarchod y Cyhoedd 

derbyniwyd manylion o’r system.  Disgwylir ymateb ffurfiol yr Uned Gwarchod y 

Cyhoedd ar y wybodaeth yma ond deallir fod yr ymgeisydd wedi trafod yr anghenion 

cyn i’r wybodaeth ychwanegol yma gael ei chyflwyno.  Byddai hefyd yn bosibl 

cynnwys amod safonol ar gyfer y math yma o beth ar unrhyw ganiatâd sef y dylid 

cytuno ar fanylion yr uned echdynnu a’i gweithredu cyn i’r defnydd gychwyn.  Ni 

ystyrir y byddai’r defnydd yn arwain at grynodiad rhy uchel o ddefnyddiau o’r fath o 

fewn yr ardal hon o’r dref. Rhaid hefyd cofio fod y cais ar gyfer creu bwyty a busnes 

bwyd poeth i’w gario allan ar y cyd ac nid fel busnes bwyd poeth i’w gario allan yn 

unig.   I’r perwyl hwnnw ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio a’r meini prawf a 

gynhwysir ym mholisi D25 o’r CDUG.   

 

5.6 Ar sail yr uchod, ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol mewn egwyddor. 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.7 Mae polisïau B22, B24 a B25 o’r CDUG yn ymwneud a darparu dyluniad, gorffeniad 

addas ar gyfer datblygiadau ac addasiadau gan sicrhau nad ydynt yn cael effaith 

andwyol ar fwynderau a chymeriad adeiladau a’r ardaloedd lle maent wedi eu lleoli. 

Yr unig newidiadau allanol yw'r rheini yn ymwneud gyda gosod y system echdynnu a 

fyddai wedi eu lleoli tua chefn yr eiddo.  Ni ystyrir y byddai gosod yr offer yma yn 

cael effaith andwyol ar edrychiad yr adeilad na’r ardal o ran mwynderau gweledol. 

 

5.8 Ni ystyrir felly fod y newidiadau yn y cais yn cael effaith andwyol a'u bod yn 

cydymffurfio a pholisïau B22, B24 a B25  o’r CDUG.   

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.9     Mae polisi B23 o’r CDUG yn ymwneud a diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol ac 

mae Polisi B33 yn ymwneud gyda datblygiadau sy’n creu llygredd neu boendod. 

 

5.10   Ystyrir na fyddai'r bwriad ar raddfa sy’n debygol o achosi effaith andwyol ar 

fwynderau’r ardal nac unrhyw drigolion lleol, nac ychwaith ei fod wedi ei leoli mewn 

ardal ble y buasai yn ychwanegu at neu greu crynhoad annerbyniol o’r math yma o 

ddefnydd; ac y bod hynny yn achosi effaith andwyol ar yr ardal. Gellid nodi yn 

ogystal fod cynnydd o un busnes mewn ardal ble mae busnes  tebyg eisoes ddim yn 

debygol o arwain at gynnydd annerbyniol mewn effaith ar fwynderau preswyl.  Rhaid 

hefyd sylweddoli fod yna hawl i redeg siop di-amod o’r eiddo ac y gellir ail agor y 

siop hynny ar unrhyw adeg.  Gallai siop o’r fath fod yn agored yn hwyr i’r nos ac mae 

potensial yn hynny hefyd i greu aflonyddwch a / neu effeithio ar fwynderau.  
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5.11 Mae'r ymgeisydd wedi datgan ei ddymuniad i fod yn agored o 11.00 y bore hyd at 

23.00 yr hwyr o Ddydd Sul i Ddydd Gwener ac yna o 11.00 y bore hyd at 23.59 yr 

hwyr ar Ddydd Sadwrn.  O gofio fod tai preswyl yn y cyffiniau ni ystyrir fod yr oriau 

cau sydd wedi eu cynnig yn rhesymol.  Mi fyddai’n bosibl fodd bynnag rhoddi amod 

ar unrhyw ganiatâd yn cyfyngu’r oriau agor.  Yn yr achos yma ystyrir y byddai 

cyfyngu’r oriau i’r amseroedd canlynol yn fwy rhesymol.  Dydd Sul i Ddydd Iau 

rhwng 11.00 y bore a 22.00 yr hwyr ac yna Dydd Gwener a Dydd Sadwrn rhwng 

11.00 y bore a 23.00 yr hwyr.  Ystyrir y byddai amod o’r fath yn sicrhau nad oes 

effaith ar fwynderau trigolion cyfagos a chredir felly ei bod yn rhesymol rhoddi amod 

yn cyfyngu’r oriau. 

 

5.12 Derbyniwyd manylion o’r system echdynnu fydd wedi ei lleoli i gefn yr eiddo.  

Deallir fod yr ymgeisydd wedi trafod yr anghenion o safbwynt y system echdynnu 

gyda’r Uned Gwarchod y Cyhoedd cyn ei gyflwyno.  Fodd bynnag, nid oes sylwadau 

wedi eu derbyn gan yr Uned Gwarchod y Cyhoedd ar y manylion o’r system 

echdynnu wrth baratoi’r rhaglen.  Mi fyddai’n bosibl cynnwys amod ar unrhyw 

ganiatâd y dylid cytuno ar y manylion yr uned echdynnu a’i gweithredu cyn i’r 

defnydd gychwyn.  Mae hyn yn unol â chynnwys Cylchlythyr Llywodraeth Cymru 

016/2014 : Defnydd Amodau ar gyfer Rheoli Datblygu. 

 

5.13     Ar sail yr uchod, ystyrir felly fod y bwriad yn cydymffurfio a holl ofynion polisi B23 

a B33 o’r CDUG. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.14  Mae’r safle wedi ei leoli gerllaw ffordd ddi-ddosbarth bresennol sydd yn cynnwys 

parcio cyhoeddus ar ochr y stryd gerllaw.  Mae’r safle hefyd o fewn rhyw 60 medr i’r 

promenâd ble ceir llefydd parcio pellach.  Ni dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiad i’r 

bwriad gan yr Uned Trafnidiaeth yn nhermau ei effaith ar y rhwydwaith ffyrdd lleol.  

Ystyrir fod y bwriad yn unol â Pholisi CH33 CDUG. 

 

Materion Llifogydd 

 

5.15 Gorwedd y safle o fewn parth llifogydd C1.  Yn sgil graddfa’r bwriad nid yw Cyfoeth 

Naturiol Cymru yn gwrthwynebu’r bwriad ond yn argymell y dylai’r ymgeisydd fod 

yn ymwybodol o beryglon llifogydd.  Ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt 

Polisi B29 CDUG. 

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.16 Derbyniwyd sylw yn ogystal nad oedd cyhoeddusrwydd i’r cais yn lleol, cadarnheir 

fod hysbyseb wedi ei roi ar bolyn lamp ger y safle a bod cymdogion wedi eu hysbysu 

o’r bwriad. Ystyrir fod hyn yn ddigonol ac yn unol â’r canllawiau perthnasol yn 

ymwneud a chyhoeddusrwydd i geisiadau cynllunio.  Mae’r canllawiau hynny ar 

gyfer cais o’r math yma yn gofyn unai i arddangos arwydd ar neu ger y tir sy’n destun 

y cais am 21 diwrnod neu drwy roddi rhybudd o’r cais i unrhyw berchennog neu 

ddeiliad eiddo gerllaw. Yn yr achos yma felly gwnaethpwyd mwy o ran hysbysebu na 

sydd yn ofynnol drwy fod hysbyseb safle a llythyrau cymdogion wedi eu hanfon 

allan.   O ganlyniad i’r cyhoeddusrwydd derbyniwyd 4 o wrthwynebiadau lleol. Mae 

prif bwyntiau’r gwrthwynebiadau wedi eu rhestru yn y tabl ymgynghoriadau uchod. 

Mae’r gwrthwynebiadau yn mynegi pryder ynglŷn â defnydd bwriededig o’r adeilad, 

ynghyd ag effaith ar fwynderau’r preswylwyr cyfagos ac mae’r materion hyn wedi’u 

hasesu yn yr asesiad uchod. Ni ystyrir fod defnydd dydd i ddydd yr adeilad fel bwyty 

a chyfleuster gwerthu bwyd poeth i’w fwyta allan yn debygol o achosi aflonyddwch 
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ychwanegol annerbyniol i’r ardal, ac mae rheoliadau gwarchod y cyhoedd mewn lle 

ar gyfer delio a sŵn neu lygredd sy’n cael ei ystyried yn niwsans afresymol neu 

gyson. 

 

6. Casgliadau: 

 

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

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

gan gynnwys y gwrthwynebiadau, ni ystyrir fod y bwriad yn groes i’r polisïau a 

chanllawiau lleol a chenedlaethol a nodir o fewn yr asesiad ac nad oes unrhyw 

faterion cynllunio perthnasol eraill sy’n datgan i’r gwrthwyneb. O ganlyniad credir 

fod y bwriad yn dderbyniol yn ddarostyngedig i amodau perthnasol. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio, Amgylchedd a Gwarchod 

y Cyhoedd   i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i dderbyn sylwadau ffafriol gan 

Wasanaeth Gwarchod y Cyhoedd a’r amodau canlynol:–  

 

1. Y datblygiad i gychwyn o fewn 5 mlynedd i ddyddiad y caniatâd. 

1. Un ôl a’r cynlluniau a gyflwynwyd. 

2. Oriau agor 11.00 – 22.00 (Sul i Iau); 11.00 – 23:00 (Gwener a Sadwrn). 

3. Gosod trap saim. 

4. Unrhyw amod cynllunio perthnasol a argymhellir gan Uned Gwarchod y 

Cyhoedd o safbwynt yr uned echdynnu a sicrhau fod y system echdynnu yn 

weithredol cyn cychwyn y defnydd. 
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