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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 - 18 

 Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol 
o’r pwyllgor hwn, a gynhaliwyd ar 16 Ionawr 2017, fel rhai cywir. 

 

 

5.   CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO 
 

 

 Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Rheoleiddio. 

 
 

5.1.  CAIS RHIF C16/1250/17/LL - FFERM TANYFFORDD, CILGWYN, 
CARMEL, CAERNARFON 

 

   19 - 29 

 Codi adeilad amaethyddol aml bwrpas. 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Dilwyn Lloyd 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.2.  CAIS RHIF C16/1336/39/LL - ANHYWEL, LON PANT MORGAN, 
ABERSOCH 

 

    30 - 43 

 Tŷ newydd dwy lofft a gwaith cysylltiedig. 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd R. H. Wyn Williams 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.3.  CAIS RHIF C16/0761/44/LL - CAPEL GARTH, BANK PLACE, 
PORTHMADOG 

 

   44 - 72 

 Addasu cyn Gapel i 9 uned breswyl gyda darpariaeth parcio. 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd E. Selwyn Griffiths 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/1250/17/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=574826%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1666107%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=574826%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/1336/39/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=582459%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1696663%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=582459%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/0761/44/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=582457%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1696661%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=582457%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2


 

 

5.4.  CAIS RHIF C16/0835/44/CR - CAPEL GARTH, BANK PLACE, 
PORTHMADOG 

 

  73 - 101 

 Addasu cyn gapel i 9 uned breswyl. 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd E. Selwyn Griffiths 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.5.  CAIS RHIF C16/1603/41/AM - CAE BODLONDEB, GER AEL Y 
BRYN, CHWILOG 

 

102 - 116 

 Cais amlinellol ar gyfer codi 9 tŷ sy'n cynnwys 3 tŷ fforddiadwy ynghyd a 
darparu mynedfa a lôn stad. 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Aled Ll. Evans 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.6.  CAIS RHIF C16/1363/41/AM - CAE BODLONDEB, GER AEL Y 
BRYN, CHWILOG 

 

117 - 130 

 Cais amlinellol ar gyfer codi 9 tŷ sy'n cynnwys 3 tŷ fforddiadwy ynghyd a 
darparu mynedfa a lôn stâd. 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Aled Ll. Evans 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.7.  CAIS RHIF C16/1394/35/AM - MYNYDD EDNYFED FAWR, 
CRICIETH 

 

131 - 145 

 Cais amlinellol i adeiladu 3 caban gwyliau. 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Eirwyn Williams 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.8.  CAIS RHIF C16/1380/46/LL - BRYN EITHIN, LLANGWNNADL 
 

146 - 156 

 Adeiladu modurdy 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Simon Glyn 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 
 
 

 

https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/0835/44/CR&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=582458%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1696662%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=582458%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/1603/41/AM&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=588989%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1710881%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=588989%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/1363/41/AM&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=577685%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1680372%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=577685%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/1394/35/AM&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=579357%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1688907%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=579357%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/1380/46/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=588990%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1710883%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=588990%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2


 

 

5.9.  CAIS RHIF C16/1575/08/LL - THE FOUNTAIN, PORTMEIRION 
 

157 - 164 

 Cais ôl-weithredol i gadw bwrdd gwyddbwyll ar lawnt Pentref Portmeirion. 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Gareth Thomas 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.10.  CAIS RHIF C16/1578/39/LL - GLENVILLE, ABERSOCH 
 

165 - 183 

 Dymchwel tŷ ac adeiladau allanol cysylltiedig ac adeiladu 2 annedd a 
datblygiad cysylltiedig. 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd R. H. Wyn Williams 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.11.  CAIS RHIF C16/1625/16/R3 – SAFLE CARAFANAU PRESWYL 
GREENACRES, FFORDD LLANDYGAI, LLANDYGAI 
  

184 - 197 

 Uwchraddio ac ehangu'r safle bresennol er mwyn darparu 12 llain gydag 
adeilad amwynder ar bob llain ar gyfer sipsiwn a theithwyr, creu lôn 
mynediad newydd o fewn y safle a chreu llecyn chwarae i blant. 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Dafydd Meurig 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

 
 
 
 
 

https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/1575/08/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=588991%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1710884%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=588991%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/1578/39/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=590388%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1714808%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=590388%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/1625/16/R3&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=588992%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1710885%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=588992%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
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PWYLLGOR CYNLLUNIO 16/01/17 
 

 

Yn bresennol:  Y Cynghorydd Anne Lloyd Jones – Cadeirydd 
   Y Cynghorydd Elwyn Edwards – Is-gadeirydd 
 

Y Cynghorwyr: Endaf Cooke, Simon Glyn, Gwen Griffith, Sian Wyn Hughes (eilydd), Dyfrig 
Wynn Jones, Eric M. Jones, June Marshall, Michael Sol Owen, John Pughe Roberts, Eirwyn 
Williams, Gruffydd Williams a Hefin Williams.  
 

Eraill a wahoddwyd: Y Cynghorwyr Roy Owen a R. H. Wyn Williams (Aelodau lleol). 
 

Hefyd yn bresennol: Gareth Jones (Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio), A. Rhys Roberts 
(Swyddog Rheolaeth Datblygu), Dafydd Gareth Jones (Uwch Swyddog Cynllunio Mwynau a 
Gwastraff) Idwal Williams (Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu), Gareth Roberts (Uwch Swyddog 
Rheolaeth Datblygu Trafnidiaeth), Rhun ap Gareth (Uwch Gyfreithiwr) a Lowri Haf Evans 
(Swyddog Cefnogi Aelodau). 
 

1. YMDDIHEURIADAU: Y Cynghorwyr W. Tudor Owen a John Wyn Williams. 
 

2.   DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 

a) Datganodd y Cynghorwyr Anne Lloyd-Jones a Michael Sol Owen fuddiant personol, yn 
eitem 6.1 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/0773/14/AM) oherwydd eu bod yn aelodau o 
Fwrdd Cartrefi Cymunedol Gwynedd. 

 

Datganodd y Cynghorydd Eirwyn Williams fuddiant personol yn eitem 6.6 ar y rhaglen, (cais 
cynllunio rhif C13/1348/35/LL) oherwydd ei fod yn berchennog gwesty bach / B&B – tebyg i 
Min y Gaer. 

 

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

 

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

 

 Y Cynghorydd Endaf Cooke, (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 6.1 
ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/0773/14/AM); 

 Y Cynghorydd Roy Owen, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 
6.1 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/0773/14/AM); 

 Y Cynghorydd Gwen Griffith, (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 6.2 
ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/1164/16/MW); 

 Y Cynghorydd R. H. Wyn Williams (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 6.5 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/1336/39/LL); 

 

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

 

3. MATERION BRYS 
 

 Dim i'w nodi 
 
4. COFNODION 
 

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod blaenorol o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 19 
Rhagfyr 2016 fel rhai cywir. 

Tud. 7
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5. GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (GWAHARDDIAD A CHYFYNGIAD LLWYTHO A 
DADLWYTHO NWYDDAU) Y MAES YN NHREF CAERNARFON. 

 
 Cyflwynwyd adroddiad y Pennaeth Rheoleiddio yn rhannu argymhellion y Gwasanaeth 

Trafnidiaeth i gwblhau proses statudol ar gyfer trefniadau llwytho a dadlwytho ar y Maes 
yng Nghaernarfon. 

 
 Awgrymodd y Pennaeth Rheoleiddio nad oedd digon o fanylder yn yr adroddiad i’r Pwyllgor  

ddod i gasgliad terfynol 
 
 Cynigwyd ac eiliwyd i ohirio’r cais er mwyn derbyn mwy o fanylion. 
 
 PENDERFYNWYD gohirio’r cais. 
 
6. CEISIADAU CYNLLUNIO 
 

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

  

1. Cais rhif C16/0773/14/AM - Cyn Safle Ysgol yr Hendre, Ffordd Eryri, Caernarfon 
 

Datblygiad preswyl i fyny i 45 o dai (gan gynnwys tai fforddiadwy) ynghyd a chreu mynedfa 
newydd, uwchraddio’r fynedfa bresennol, darparu llecynnau mwynderau cyhoeddus, 
llecynnau parcio a thirlunio 
 
Cadeiriwyd y drafodaeth ar y cais hwn gan yr Is-gadeirydd. 
 

(a) Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi y 
gohiriwyd y cais yng nghyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 26 Rhagfyr 2016 er mwyn 
diwygio cynnwys yr adroddiad i gynnwys sylwadau Dwr Cymru. Cais amlinellol ydoedd ar 
gyfer codi hyd at 45 o dai gan gynnwys tai fforddiadwy ar safle cyn Ysgol Gynradd yr 
Hendre, Caernarfon. Byddai  materion fel tirweddu, edrychiadau, cynllun a graddfa yn cael 
eu cadw’n ôl ar gyfer eu hystyried eto mewn cais materion a gadwyd yn ôl. Y bwriad yw: 
 
- adeiladu hyd at 45 o dai gyda bron i 50% yn dai fforddiadwy. Byddai'r tai hyn yn 

cynnwys tai rhent cymdeithasol a fydd yn cael eu darparu gan landlord cymdeithasol 
cofrestredig - CCG yn yr achos yma 

- Creu mynedfa newydd oddi ar ffordd sirol ddi-ddosbarth (Ffordd Eryri) oddeutu hanner 
ffordd lawr y safle,  

- Uwchraddio’r fynedfa bresennol,  
- Darparu llecynnau mwynderol cyhoeddus, llecynnau parcio yn rhannol o fewn cwrtil y tai 

a rhannol y tu allan gan ddarparu parcio cymunedol a thirlunio cyffredinol 
 
Nodwyd bod y safle wedi ei leoli o fewn ardal breswyl sefydledig ac oddi fewn i ffin datblygu 
Caernarfon fel y’i cynhwysir yng Nghynllun Datblygu Unedol Gwynedd (CDUG)  yn mesur 
oddeutu 1.4 ha sydd, erbyn hyn yn cynnwys llystyfiant a sylfeini’r hen ysgol gynradd. 
 

  Yng nghyd destun ystyriaethau cynllunio perthnasol, adroddwyd bod egwyddor o 
ddatblygu’r safle hwn ar gyfer anheddau preswyl wedi ei selio ym Mholisi C1, C3 a CH3 o 
GDUG. Amlygywd bod Polisi C1 yn datgan mai tir o fewn ffiniau datblygu trefi a phentrefi a 
ffurf ddatblygedig pentrefi gwledig fydd y prif ffocws ar gyfer datblygiadau newydd. Mae 
Polisi C3 yn caniatáu cynigion sy’n rhoi blaenoriaeth, lle bynnag y bo modd, i ail-ddefnyddio 

Tud. 8



PWYLLGOR CYNLLUNIO 16/01/17 

tir a ddatblygwyd o’r blaen a leolir o fewn ffiniau datblygu cyn belled fod y bwriad yn cyd-
fynd a holl bolisïau perthnasol eraill y Cynllun. 

 
Ystyriwyd bod y bwriad yn cydymffurfio gyda’r polisïau perthnasol a hefyd, yn cymryd i 
ystyriaeth sylwadau’r Uned Strategaeth Tai y Cyngor (Tîm Opsiynau Tai) sydd wedi 
cadarnhau bod y math o dai a gynigiwyd, fel rhan o’r cais hwn, yn cyfarch anghenion 
ymgeiswyr sydd ar gofrestr tai cyffredin y Cyngor. 
 
Yng nghyd-destun mwynderau gweledol, nodwyd bod y safle wedi ei leoli ar gyrion stadau 
o dai sefydledig sydd o amrywiol ffurf, dyluniad, cynllun  a maint gyda deunyddiau allanol 
amrywiol iddynt. Eglurwyd bod y safle ar hyn o bryd yn  dirywio ar sail mwynderau gweledol 
a buasai caniatáu’r cais  yn debygol o fod yn gam tuag at wella mwynderau gweledol y rhan 
yma o’r dref. 

 
Nodwyd bod anheddau preswyl wedi eu lleoli i’r gogledd, de a gorllewin o’r safle. Er mai 
cynlluniau dangosol o leoliad y tai arfaethedig a gyflwynwyd gyda’r cais cyfredol, mae’n 
bosib lleihau ar unrhyw or-edrych, colli preifatrwydd a chreu strwythurau gormesol (sef, prif 
wrthwynebiadau trigolion cyfagos i’r cais amlinellol) drwy ail-ddylunio gosodiad rhai o’r tai 
arfaethedig fel nad ydynt yn achosi niwed sylweddol ac arwyddocaol i fwynderau trigolion 
lleol. Er bod gwrthwynebiadau wedi eu derbyn parthed aflonyddwch yn tanseilio mwynderau 
trigolion lleol, atgoffwyd y Pwyllgor bod y safle wedi ei leoli o fewn ardal breswyl sefydledig 
sydd o ddwysedd uchel ble mae aflonyddwch domestig eisoes yn rhan annatod o gymeriad 
yr ardal ynghyd a’r ffaith mai ysgol oedd yn bodoli ar y safle. Ni ystyriwyd felly y byddai lleoli 
hyd at 45 tŷ yn tarfu’n sylweddol ar fwynderau preswyl na chyffredinol trigolion lleol 

 
Ategwyd bod y cynlluniau  diweddaraf a gyflwynwyd yng nghyd-destun ffordd y stad a 
mannau parcio, wedi eu diwygio yn unol â gofynion yr Uned Drafnidiaeth ac, i’r perwyl hyn, 
bod y cynlluniau yn cydymffurfio a gofynion diogelwch priffyrdd. 

 
  Wrth ystyried materion addysgol cyfeiriwyd at y ddogfen berthnasol CCA: Datblygiadau Tai 

a Darpariaeth Addysgol sydd yn cynnig cyfarwyddyd i ymgeiswyr, ar gyfer datblygiadau 
preswyl ynglŷn â’r achosion pryd bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn argeisio cyfraniad 
ariannol tuag at gyfleusterau addysg leol. I’r perwyl hyn, dengys ystadegau mai capasiti 
Ysgol yr Hendre oedd 420 ac ym Medi, 2015 (y flwyddyn addysgol pryd cyflwynwyd y cais)  
nodwyd bod 345 yn mynychu’r ysgol (gyda’r ffigwr yn debygol o gynyddu i 382 ar gyfer 
Medi, 2016). 
 
O ystyried yr holl faterion perthnasol gan gynnwys polisïau a chanllawiau lleol a 
chenedlaethol yn ogystal â’r holl sylwadau a dderbyniwyd amlygwyd bod y bwriad yn 
dderbyniol  
 
Diwygiwyd yr argymhelliad i ganiatáu y cais gydag amod ar gyfer sicrhau darpariaeth o dai 
fforddiadwy,  gan nad oedd cytundeb 106 yn bosib gan mai’r Cyngor sydd berchen y safle 
ar hyn o bryd.  

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

- Mai cais amlinellol ydoedd ar gyfer 22 uned fforddiadwy a 23 uned ar gyfer y farchnad 
agored 

- Bod y datblygiad yn ymateb i’r angen lleol am dai fforddiadwy - rhestrau aros cyfredol 
uchel iawn ym mhedair ward Caernarfon 

- Byddai’r datblygiad newydd yn cynnwys amrywiaeth o dai / unedau i geisio diwallu yr 
angen am dai fforddiadwy yn y dref 

- Gyda’r tai marchnad agored, bydd CCG yn edrych i bartneru gyda datblygwyr lleol i  
dargedu gwerthu tai dau a tri llofft  i bobl lleol am bris synhwyrol 

- Asiantaethau perthnasol bellach yn cefnogi’r cais - newyddion da bod Dwr Cymru 
wedi tynnu eu pryderon yn ôl am y cais 
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- CCG mewn sefyllfa i brynu y safel erbyn diwedd y flwyddyn ariannol 
 

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

- Bod y safle ar hyn o bryd yn edrych yn flêr 
- Ei fod yn falch bod byngalos yn cael eu darparu ar gyfer yr henoed 
- Y datblygiad yn ymateb i restrau aros uchel 

Ei fod yn ddiolchgar i bawb oedd wedi gweithio ar y cais 
 

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

- Bod angen sicrhau bod y ffiniau rhwng y tai presennol a’r tai newydd yn ddigonol 
- Angen codi ymwybyddiaeth y bydd cynnydd yn y llif traffig 
 

(ch)  Cynigiwyd ac eiliwyd i ganiatáu y cais 
 

Mewn ymateb i sylw nad oedd y datblygiad wedi ei  gynnwys o fewn y Cynllun Datblygu 
Lleol ac o ganlyniad, bod nifer y tai yn ychwanegol i gyfanswm Gwynedd, eglurwyd bod y 
datblygiad o fewn y ffin datblygu, ac er nad oedd wedi ei ddynodi yn y cynllun datblygu 
Unedol , bydd y tai yn cyfrannu at niferoedd y tai sydd eu hangen yng Nwynedd. 
 
Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â rheolaeth y 23 tri fyddai yn cael eu gwerthu ar y 
farchnad agored, nodwyd mai tai marchnad agored fydd y rhain a bod yr ymgeisydd wedi 
datgan y byddant yn cydweithio gyda datblygwr perthnasol ar gyfer eu darparu  am bris 
rhesymol.  
 
Mewn ymateb i gwestiwn ynglyn a chysondeb gwybodaeth o ran maint y safle, 
cadarnhawyd bod y safle yn mesur oddeutu 1.4ha. 
 
Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â rhoi amod cynllunio ar gyfer darparu tai fforddiadwy  yn 
hytrach na chael cytundeb 106, amlygwyd na fyddai'r Cyngor, sydd yn berchen y tir, yn 
gallu gwneud cytundeb gyda nhw eu hunain ac felly nid oedd cytundeb 106 yn opsiwn yn 
yr achos yma.  

 
 PENDERFYNWYD caniatáu’r cais. 
 
 Amodau: 

 
1. Amodau amser. 
2. Deunyddiau allanol gan gynnwys llechi. 
3. Tirlunio 
4. Priffyrdd. 
5. Dwr Cymru. 
6. Bioamrywiaeth. 
7. Tynnu hawliau datblygiadau a ganiateir.  
8. Rhaglennu gwaith archeoleg. 
9. Darpariaeth o dai fforddiadwy 

 
2. Cais rhif C16/1164/16/MW Chwarel Penrhyn, Bethesda  

 
Cais o dan Ddeddf yr Amgylchedd 1995 i benderfynu ar amodau dan adolygiad cyfnodol.  
Caniatadau Cyf - C96A/0020/16/MW, C08A/0039/16/MW, C12/0874/16/MW, 
C15/1344/16/MW 

 
Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd. 
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(a) Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Cynllunio Mwynau a Gwastraff ar gefndir y cais. Eglurwyd 
bod y chwarel yn un o’r rhai pwysicaf yng Ngwynedd gyda 300 acer o dir  wedi ei leoli 
gyferbyn a’r Parc Cenedlaethol gyda dynodiadau amgylcheddol o bwys o gwmpas y safle 
sef, Ardal Cadwraeth Arbennig a safle o werth gwyddonol arbennig. 

 
Nodwyd yr angen i’r Pwyllgor ystyried dau beth; 

 
i) Pwysleisiwyd mai nid cais am ganiatad cynllunio oedd gerbron y Pwyllgor, ond cais i 

adolygu rhestr amodau ar 4 caniatad dilys ar y safle gyda’r bwraid eu cyfuno o dan un 
atodlen gyflawn o amodau cynllunio. Amlygwyd mai y drefn gyda chwareli yw mai  
cyfrifoldeb gweithredwr y chwarel yw creu atodlen o amodau cynllunio er mwyn i’r 
Cyngor eu hystyried. Nodwyd bod hyn yn cael  ei wneud bod 15eg mlynedd sydd yn 
gyfle i adoygu y sefyllfa, cael gwared o amodau amherthnasol, adolygu y gwaith a bod 
y safle yn cael ei adfer, sicrhau dilyniant i’r gwaith, ei fod yn gynaladawy ynghyd a 
ystyriaethau archaeolegol ac amgylcheddol.  

 
Nodwyd bod yr ymgeisydd wedi cyflwyno atodlen amodau gyda’r cais a bod cytundeb 
rhwng y Cyngor a’r chwarel  mai y bwriad yw codi’r safonau i adlewychu anghenion 
cynllunio ac angehnion amgylcheddol fodern. Amlygywd bod sawl mater i’w ystyried 
gyda’r cais e.e, ffrwydro, swn, llwch ac  effaith ar fwynderau pobl lleol a bod polisi C17 
o’r CDU yn ystyried ceisiadau o adolygiadau o ganiatadau cynllunio  mwynau. 

 
Adroddodd y swyddog ei fod yn fodolon gyda’r cais a bod datganiad amgylcheddol 
sylweddol wedi ei gyflwyno gyda’r cais yn ystyried  lleoliad y safle a’r effaith ar yr ardal 
o’r gwmpas.. 

 
ii) Ystyried gwyro llwybr cyhoeddus. Eglurwyd bod gorchymyn a ganiatawyd 15 mlynedd 

yn ol i gau a gwyro llwybr yn dod i ben mis yn y mis nesaf a bod y chwarel yn awyddus 
i gau y llwybr am 17 mlynedd pellach gan ystyried materion iechyd a diogelwch o’r  
cyhoedd yn croesi llwybrau hawlio y llwybr. Y bwriad yw rhoi y llwybr yn ol mewn 17 
mlynedd, ond nodwyd bod trafodaethau yn cael eu cynnal gyda’r cwmni i sefydlu llwybr 
o’r newydd fyddai yn cysylltu tir agored y mynydd gyda Lon Las Ogwen. 
 
Tynnwyd sylw at yr amodau cynlluniau manwl oedd wedi eu rhestru fel atodiad i’r 
adroddiad 

 
(b) Gwnaed y prif bwyntiau canlynol gan yr aelod lleol (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio 

hwn):-  
- pwysig cael amodau i warchod y safle 
- chwarel hynaf a mwyaf o ran maint yng Nghymru  
- y chwarel o fudd economaidd i Ddyffryn Ogwen 
- angen gwarchod yr henebion (tynnwyd sylw at yr adroddiad Archaeoleg) 
- cynnig yr angen i CADW roi statws statudol i’r henebion 
- angen gwarchod yr Ardal Cadwraeth Arbennig ac atal defaid rhag pori yma 
- cynnig amod i sicrhau mewnbwn y gymuned drwy barhau gyda’r Pwyllgor 

Cyswllt 
- y chwarel bellach yn creu effaith ar dai Mynydd Llandygai 
- cytuno bod angen un cynllun gydag amodau cadarn 

 
(c) Mewn ymateb i sylw ynglŷn â’r Pwyllgor Cyswllt, nodwyd nad oedd angen amod penodol i 

hyn ond ei fod yn cael sylw yn y cytundeb 106 a derbyniwyd bod angen adolygu’r cytundeb 
yma. Er hynny, ychwanegwyd bod y Pwyllgor Cyswllt yn un llwyddiannus gyda threfniadau 
cydweithio da wedi eu sefydlu gyda’r chwarel i, ac awgrymwyd cynllunio ymlaen i’r 
blynyddoedd nesaf yn hytrach na gosod amod. 

 
(ch) Cynigiwyd ac eiliwyd i dderbyn yr amodau 
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(d) Yn ystod y drafodaeth ddilynol, amlygwyd y pwyntiau canlynol gan Aelodau unigol:  
- angen ystyried y Ddeddf Llesiant  
- angen sicrhau defnydd o’r Iaith Gymraeg ar arwyddion y chwarel 
- rhaid ystyried diogelwch unigolion gan sicrhau nad ydynt yn mynd ar draws 

gwaith dydd i ddydd y chwarel - hanfodol nad yw'r lloriau yn dod i gyswllt 
gydag unigolion sydd yn defnyddio'r hawliau tramwy gan ystyried yn ofalus 
lleoliad y llwybrau cyhoeddus  

- rhaid gwarchod henebion – pwysig eu bod yn cael eu parchu – hen hanes 
yma. Cynnig eu bod yn cael eu ffensio i mewn 

- angen gosod ffens o amgylch yr Ardal Cadwraeth Arbennig ac atal defaid rhag 
pori arno 

- wrth gysylltu'r llwybr newydd gyda Llon Las Ogwen rhaid sicrhau bod yr un 
newydd yn agor cyn i’r hen lwybr gau 

- angen sicrhau bod yr amodau yn cael eu parchu 
 

(dd) Mewn ymateb i sylw ynglŷn ag arwyddion Cymraeg, amlygwyd y gellid cyfleu'r neges yma  i 
berchnogion y chwarel 

  
Mewn ymateb i sylw am gadw at yr amodau, nodwyd nad oedd modd rheoli hyn ac nad 
oedd rhaid i’r chwarel gadw atynt, ond ei fod o ddiddordeb i’r chwarel ymateb i  ofynion 
diogelwch. 

 
Mewn ymateb i sylw ynglŷn â gwarchod yr henebion, cytunwyd bod angen i’r chwarel fod yn 
fwy rhagweithiol a bod amod 41 wedi ei gynnwys ar gyfer hyn. 

 
 PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn unol â’r argymhellion 

 

1) Awdurdodi Uwch Reolwr Gwasanaethau Cynllunio, Amgylchedd a Gwarchod y Cyhoedd i 
ymestyn Gorchymyn Cau a Chreu Llwybrau Cyhoeddus 2002 ar gyfer llwybrau cyhoeddus 
Rhifau 46 a 50.  

 
2) Awdurdodi Uwch Reolwr Gwasanaethau Cynllunio, Amgylchedd a Gwarchod y Cyhoedd i 

benderfynu ar y cynllun amodau o dan ddirprwyaeth.  

 

 Hyd y Cyfnod Gweithio 31 Rhagfyr 2032 

 Gwaith a Ganiateir a Chydymffurfiad gyda'r Manylion / Cynlluniau a Gyflwynwyd.  

 Darpariaeth ar gyfer dargyfeirio Llwybrau Cyhoeddus Rhifau 46 a 50,  

 Oriau Gweithio ar wyneb y graig,  

 Dulliau gweithio a chyfyngiadau chwythu,  

 Adfer a chynllun manwl creu ac adfer cynefinoedd yn unol â manylion y cais,   

 Cynllun adfer ar gyfer y safle beiriannau erbyn 31 Rhagfyr 2030,  

 Adolygiad o’r gwaith bob pum mlynedd,  

 Rheoli goleuadau allanol,  

 Rheoli cyfyngiadau sŵn yn ystod y dydd a’r nos,   

 Rheoli llwch ffo a darparu a chynnal gorsaf dywydd,  

 Cadw pridd a deunydd adfer,  

 Cyfyngu ar hawliau datblygu a ganiateir,  

 Cyfyngu ar glirio llystyfiant ar rai adegau penodol o’r flwyddyn oni bai y gellir profi’n 
ysgrifenedig na fyddai’r gwaith yn amharu ar adar ac ymlusgiaid,  

 Diweddaru monitro cen,  

 Cynllun rheoli cynefin gweundir ar gyfer yr ardal iawndal ecolegol yn unol â’r manylion 
a gyflwynwyd,   

 Gwaith adfer ar y ffrwd i’w wneud yn unol â’r cynllun a gyflwynwyd,   
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 Ffensio i’w gytuno gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac â Chyfoeth Naturiol Cymru,  

 Monitro'r llif yn y ffrwd fel rhan o’r adolygiad blynyddol ac asesu sut y mae’n gweithio, 
asesu hydroleg Gwaun Gynfi ac a oes angen unrhyw waith cynnal a chadw, ei 
gytuno’n ysgrifenedig gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac â Chyfoeth Naturiol Cymru.  

 Monitro cynefin Gwaun Gynfi,  

 Cofnodi a lliniaru archeolegol,  

 Arolwg a monitro rhywogaethau ymwthiol,  

 Ffensio’r nodweddion archeolegol i’r gogledd o wyneb y chwarel (corlan sawl adran) 
 

 (rhestr manylach o’r amodau cynlluniau wedi eu rhestru fel atodiad i’r adroddiad) 
 
3. Cais rhif C16/1269/41/LL – Uned 1-2 Parc Amaeth, Llanystumdwy 

 
 Cais i estynnu adeilad presennol er mwyn darparu lle storio 

 
(a)  Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi ei fod yn gais 

llawn ar gyfer codi estyniad ar ochr orllewinol uned gynhyrchu bresennol (cynllun 
diwygiedig i'r un a ganiatawyd yn flaenorol - C14/0812/41/AM). Diben yr estyniad newydd 
fydd sicrhau gofod ychwanegol ar gyfer gwasanaeth paratoi cigoedd ffres Bwydlyn, sy’n 
rhan o gwmni Harlech Frozen Foods Cyf. Adroddwyd y byddai gwaith cynhyrchu’n parhau 
yn yr adeilad gwreiddiol tra bydd yr estyniad yn cynnig gofod ychwanegol ar gyfer prosesu 
ynghyd a gofod storio a chyfleusterau cefnogol. 

 
 Nodwyd y byddai’r estyniad yn creu 995m2 ychwanegol o arwynebedd llawr drwy ymestyn 
yr adeilad presennol gan gadw at ddefnyddiau tebyg i’r adeilad gwreiddiol gyda tho crib  a 
waliau o gladin proffil. Byddai’r estyniad dau fetr yn is na’r adeilad gwreiddiol, ond yr 
arwynebedd yn fwy na’r gwreiddiol o 470m2  fydd yn golygu bod arwynebedd llawr yr uned 
mwy neu lai'n treblu. 

 
 Cyfeiriwyd at y polisïau perthnasol gan dynnu sylw yn arbennig at bolisi D8  - ehangu 
mentrau presennol. Er bod y datblygiad yn ymddangos yn un cymharol fawr, nodwyd bod y 
datblygiad yn gwbl addas ar gyfer y lleoliad ac yn cyfrannu tuag at gynaladwyedd 
economaidd y busnes sydd yn dderbyniol o safbwynt polisïau perthnasol y CDU. 

 
  Nodwyd nad oedd gwrthwynebiadau wedi eu derbyn i’r cais 
 
(b) Roedd yr Aelod Lleol wedi ymddiheuro na fyddai yn bresennol, ond wedi dymuno nodi ei 

fod yn gefnogol i’r cais. 
 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais.   
 

1. Amser 5 mlynedd. 
2. Yn unol â’r cynlluniau  
3. Lliw allanol i'w gytuno. 
4. Amod Dŵr Cymru 

 
4. Cais rhif C16/1332/38/LL Wanganui, Ger Pennant, Llanbedrog 
  

Dymchwel tŷ presennol a chodi tŷ newydd yn ei le 
 

(a) Ymhelaethodd y Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi'r bwriad o 
ddymchwel tŷ presennol ac adeiladu tŷ annedd newydd ynghyd a gwaith cysylltiol i hynny. 
Lleoliwyd y safle o fewn ffin ddatblygu Llanbedrog - o fewn Ardal Gwarchod y Dirwedd a 
Thirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llyn ac Ynys Enlli. Ceir mynediad i’r safle ar 
hyd ffordd breifat oddi ar y ffordd ddosbarth 2 gerllaw’r safle. 
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Nodwyd y byddai’r tŷ arfaethedig yn un deulawr ac wedi ei leoli ar safle’r tŷ presennol.  
(sydd mewn cyflwr gwael ar hyn o bryd).  Bydd dwy ystafell wely i’r tŷ sydd o ddyluniad 
eithaf sgwâr o ran edrychiad. Bydd y waliau allanol yn cael eu gorffen mewn byrddau pren 
a byddai’r to yn un eithaf fflat gyda pheth goleddf iddo. Bydd dau lecyn parcio o fewn cwrtil 
yr eiddo. 
 

 Tynnwyd sylw at y polisïau perthnasol yn yr adroddiad 
 
Amlinellwyd bod y bwriad wedi ei gyflwyno fel cais i ddymchwel tŷ presennol a chodi tŷ 
newydd, fodd bynnag nodywd nad oedd polisi penodol o ran dymchwel a chodi tŷ newydd o 
fewn ffiniau datblygu yn CDUG. Ategwyd bod polisi C1 yn datgan mai ‘o fewn ffiniau 
datblygu trefi a Phentrefi...y bydd prif ffocws ar gyfer datblygiadau newydd’ gyda pholisi 
CH4 hefyd yn berthnasol gan ddatgan mewn egwyddor y caniateir cynigion i adeiladu tai 
newydd ar safleoedd sydd heb eu dynodi ac sydd o fewn ffiniau datblygu pentrefi os gellid 
cydymffurfio â holl bolisïau perthnasol y Cynllun a’r meini prawf perthnasol. 
 
Yng nghyd-destun mwynderau gweledol, mae dyluniad yr eiddo arfaethedig yn un cyfoes a 
chydnabuwyd y byddai gwahaniaeth barn debygol am ddyluniad cyfoes Ystyriwyd bod y 
bwriad yn cynnig tŷ o faint, graddfa a ffurf fyddai ar y cyfan yn cyd-fynd â chyd-destun y 
safle.  Gyda mwyafrif o’r ffenestri gydag edrychiad deheuol ystyriwyd na fyddai hyn yn creu 
effaith ar fwynderau cyffredinol a phreswyl cymdogion ac ni ystyriwyd fod y bwriad yn 
golygu gorddatblygiad o’r safle nac yn achosi niwed arwyddocaol o ran sŵn traffig. 
 

 Eglurwyd bod llwybr cyhoeddus yn rhedeg gerllaw’r safle a bod yr Uned Llwybrau yn 
awyddus i sicrhau fod llwybr cyhoeddus rhif 12 Llanbedrog yn cael ei ddiogelu yn ystod ac 
ar ddiwedd y datblygiad.  Nodwyd, gan fod y llwybr yn agos iawn i’r datblygiad ac y gallai 
gwaith adeiladu amharu ar y llwybr ystyriwyd mai priodol fuasai gosod amod i sicrhau bod y 
llwybr yn cael ei ddiogelu.   
 
Ystyriwyd fod y bwriad i adeiladu tŷ newydd ar y safle yn dderbyniol o safbwynt y polisïau 
perthnasol ac yn cydymffurfio gyda’r polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol a nodwyd 
yn yr adroddiad. 
 

(b) Cynigiwyd ac eiliwyd i ganiatáu y cais yn unol â’r argymhelliad 
 

(c) Mewn ymateb i sylw nad oedd polisiau ar gyfer ‘dymchwel ac ail godi’ tai ac o’r awgrym   y 
dylid datblygu polisi  i warchod hyn o ran safbwynt niweidio'r amgylchedd, nodwyd y byddai 
materion fel hyn yn cael ei drafod o dan bolisïau amgylcheddol, ond derbyniwyd y safbwynt 
bod angen polisi i warchod adeiladu tu fewn i’r ffin datblygu. Awgrymwyd y byddai yn fater 
fydd angen ei graffu i’r dyfodol. 
 
Mewn ymateb i sylw mai cais i adeiladu tŷ o’r newydd oedd yn cael ei gyflwyno, nodwyd 
bod gwasanaethau eisoes yn gwasanaethu’r adeilad presennol a gyda’r safle o fewn ffin 
datblygu'r pentref, buasai adeiladu tŷ o’r newydd yn dderbyniol. 
 

(ch)   Yn ystod y drafodaeth ddilynol, amlygwyd y pwyntiau canlynol gan Aelodau unigol: 
- nad oedd y dyluniad yn gweddu cymeriad ac ardal Penllyn – rhaid ystyried 

dyluniad sydd yn cydymdeimlo a’r ardal o gwmaps y datblygiad 
- gall osod cynsail i eraill gyflwyno cynlluniau cyfoes 
- nid yw addas ar gyfer y stryd – yn creu effaith ar y tai eraill 
- bod y dyluniad yn un i’w groesawu – dim angen cadw at gynlluniau 

traddodiadol 
- rhaid ystyried materion cynaladwyedd, cynlluniau ecogyfeillgar  a defnyddio 

deunyddiau naturiol a symud ymlaen gyda’r oes 
- croesau'r fenter 
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Mewn ymateb i’r sylwadau, nododd yr Uwch Reolwr bod y dyluniad yn un oedd yn mynd i 
hollti barn, ond nodwyd bod cymysgedd o wahanol ddyluniadau eisoes o fewn yr ardal. 
Derbyniwyd bod y dyluniad yn un cyfoes 

 
PENDERFYNWYD caniatáu y cais yn unol â’r argymhelliad 

   

 Amodau: 
 
 1. Cychwyn o fewn 5 mlynedd. 

2. Unol â chynlluniau. 
3. Cytuno gorffeniadau allanol. 
4. Amod Dŵr Cymru. 
5. Diogelu’r llwybr cyhoeddus rhif 12 Llanbedrog gerllaw. 
6. Cwblhau’r llefydd parcio a throi yn unol â'r cynllun a'u bod yn weithredol cyn i’r 

eiddo gael ei feddiannu am y tro cyntaf. 
7. Tirlunio. 
8. Tynnu hawliau datblygu ganiateir ar gyfer ffenestri ychwanegol. 

 

 Nodyn:- 
 1. Sylwadau Cyfoeth Naturiol Cymru ar angen i gydymffurfio gyda’r canllawiau a 

gynhwysir ynddynt. 
 2.  Tynnu sylw’r ymgeisydd y byddai’n briodol i ddefnyddio enw Cymraeg ar gyfer yr 

eiddo o ystyried hunaniaeth diwylliannol amlwg yr ardal.  
 
  
5. Cais rhif C16/1336/39/LL – Amhywel, Lon Pont Morgan, Abersoch 
 

Adeiladu ty newydd dwy loft a gwaith cysylltiedig 
 

(a) Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi mai cais llawn 
ydoedd i adeiladu tŷ annedd deulawr modern a ddyluniwyd i gynnwys dwy ystafell wely, 
dwy ystafell ymolchi, stydi ac ystafell fyw / cegin. Cyflwynwyd hefyd fanylion tirlunio 
bwriadedig ynghyd a manylion trefniadaeth parcio a throi ar gyfer dau gerbyd ger mynedfa 
gerbydol newydd. Adroddwyd bod cais blaenorol ar gyfer datblygu tŷ ar y safle hwn wedi ei 
wrthod yn 2013 ac, yn ogystal, fe wrthodwyd apêl yn erbyn y penderfyniad hwnnw. 
Eglurwyd bod y cynllun newydd a gyflwynwyd yn sylweddol wahanol i’r cynllun a ystyriwyd 
yn flaenorol. 

 
Disgrifiwyd y tŷ arfaethedig fel un gyda tho fflat a thyfiant arno (to “gwyrdd”) wedi’i osod ar 
ddau lefel. Byddai angen codi lefel y tir ger y ffordd er mwyn creu safle gwastad ar gyfer 
parcio a throi. Byddai angen gostwng lefel y tir ar waelod y safle er mwyn gosod yr adeilad i 
mewn i'r llethr.  Yn sgil hyn byddai lefel to’r rhan uchaf o’r tŷ 0.3m yn is na brig to tŷ Carrog 
(drws nesaf), ac 1.2m yn is na brig to’r cynllun a wrthodwyd yn 2013. 

 
Bydd waliau ochr yr adeilad yn cael eu gorchuddio gyda cherrig tra byddai’r edrychiad 
blaen a chefn wedi eu gorchuddio gan gladin pren, gyda ffenestri sylweddol yn wynebu’r 
môr. 

 
Nodwyd bod y Cyngor Cymuned yn gwrthwynbeu’r cais oherwydd gorddatblygiad ar safle 
cyfyng ac amlwg ynghyd a phryder am ddiogelwch mynediad. Eglurwyd hefyd, er bod y 
safle o fewn yr ANHE ei fod yn safle mewn-lenwi o fewn ffin datblygu pentref Abersoch ac 
wedi’i amgylchynu gan ddatblygiadau preswyl eraill. Yn ogystal, fe ystyriwyd y byddai y 
deunyddiau naturiol a ddewiswyd fel gorffeniadau yn gweddu gyda'r tirlun mewn modd 
anymwthiol. Nid oedd yr Uned AHNE o'r farn y byddai'r datblygiad yn cael effaith 
annerbyniol ar yr AHNE ac felly, ysytiwyd bod y cynnig yn gyson gyda pholisiau perthnasol. 
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Wedi ystyried yr holl faterion cynllunio perthnasol ynghyd a’r gwrthwynebiadau a 
dderbyniwyd, awgrymwyd bod yr holl bryderon wedi eu datrys a bod  y cynllun bellach yn 
addas a derbyniol ar gyfer y safle a’i fod yn cydymffurfio gyda’r polisïau a chanllawiau lleol 
a chenedlaethol a nodwyd yn yr adroddiad. 

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

- er penderfyniad yr apêl, bod y cynllun eto yn agos i’r lon ac yn parhau yn adeilad dau 
lawr 

- bod y datblygiad yn atal goleuni o’r de ac yn goredrych ar dŷ Carrog 
- bod cymdogion yn colli preifatrwydd 
- y byddai yn anodd plannu 2m o dyfiant ar y llethr i osgoi goredrych -  yr angen am 

blannu yn cyfaddef goredrychiad posib 
- byddai modd ychwanegu at y datblygiad i’r dyfodol 

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

- bod y datblygiad dipyn yn llai na’r cynlluniau gwreiddiol 
- bod gwell defnydd yn cael ei wneud o’r safle a bod y tirlunio yn elfen holl bwysig  
- mai ty un llawr yn wynebu'r môr oedd y bwriad - wedi ei  osod yn y graig 
- bod y ffiniau yn parhau'r un fath 
- bod y safle eisoes o ddefnydd preswyl 
- bod y dyluniad yn adlewyrchu'r tirlun ac yn toddi i mewn i’r olygfa o’r traeth 
- bod swyddog yr ANHE yn awgrymu na fyddai yn creu effaith weledol ar yr ANHE 

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

Cynllunio hwn):-  
- Ei fod yn gwrthwynebu y cais 
- bod y Cyngor Cymuned yn gwrthod y cais a bod cynlluniau blaenorol wedi ei gwrthod 

sawl gwaith gan y Pwyllgor ac ar apêl 
- bod y safle yn gyfyng iawn - gardd fechan ydyw ac felly amhosib rhoi ty ar y safle 
- bod yr angen am dai wedi ei ddiwallu yn Abersoch 
- 60% o dai yn Abersoch yn dai haf – nid oes angen mwy 
- angen cysondeb – cais cynllunio tebyg gan drigolion cyfagos wedi ei wrthod 
- angen gwarchod yr ANHE 
- Llwybr yr Arfordir yn mynd tu hwnt i’r adeilad 
- bloc ydyw ac nid ty – nid yw yn gwarchod golygfeydd o’r traeth 
- y dyluniad yn un estron 
- byddai yn amharu ar yr arfordir 
- erfyn ar y pwyllgor i wrthod y cais difrifol yma. 

 
(d) Mewn ymateb i’r sylwadau nododd yr Uwch Reolwr bod dau bryder amlwg wedi codi o’r 

drafodaeth - maint ac edrychiad y dyluniad a’r effaith ar fwynderau trigolion cyfagos. 
Awgrymwyd ymweld â’r safle 

 
Cynigwyd ac eiliwyd i  ymweliad a’r safle 
 
PENDERFYNWYD gohirio’r cais a chynnal ymweliad safle 

 
6.  Cais rhif C16/1348/35/LL Min y Gaer, Criccieth 

 
Ail gyflwyniad o gais a wrthodwyd o dan C16/0711/35/LL ar gyfer newid defnydd i lety aml 
feddiannaeth 
 

(a)  Ymhelaethodd y Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi bod y cais 
yn ymwneud a newid defnydd tŷ gwesty presennol i lety amlfeddiannaeth 10 ystafell wely. 
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Disgrifiwyd yr eiddo fel  adeilad par oedd wedi ei leoli o fewn ffiniau Criccieth, ac oedd wedi 
gweithredu tan yn ddiweddar fel tŷ gwesty, 10 ystafell wely. Nodwyd bod fflatiau 
hunangynhaliol hefyd ar y llawr islawr ac nad oedd bwriad gwneud unrhyw newidiadau 
allanol i’r adeilad. 

 

 Adroddwyd bod y cais blaenorol o dan C16/0711/35/LL wedi ei wrthod gan nad oedd 
tystiolaeth ddigonol wedi ei gyflwyno fel rhan o’r cais yn dangos bod yr eiddo wedi ei 
farchnata’n aflwyddiannus am bris rhesymol a theg fel llety gwyliau am gyfnod parhaol o 12 
mis. 

 

 Tynnwyd sylw at y polisiau perthnasol yn yr adroddiad gan gyfeirio at  bolisi CH11 o’r 
Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd sydd yn ymwneud a throsi adeiladau o fewn ffiniau 
datblygu pentrefi a chanolfannau lleol ar gyfer defnydd preswyl; mae’n caniatáu cynigion os 
gellir cydymffurfio a meini prawf sy’n ymwneud ag angen lleol, ardrawiad ar lety gwely a 
gwasanaeth cymunedol a meddiannaeth y tŷ. 

 

Amlygwyd bod gwrthwynebiadau wedi eu derbyn oedd yn cyfeirio at effaith y newid mewn 
defnydd ar fwynderau’r ardal a thrigolion cyfagos o’i gymharu â’r defnydd presennol. Mewn 
ymateb, er y byddai natur defnydd yr adeilad yn wahanol (defnydd preswyl llawn amser yn 
hytrach na defnydd gwyliau) ni ystyriwyd na fydd y defnydd bwriedig fel llety 
amlfeddiannaeth yn debygol o fod yn ddefnydd dwysach na’r defnydd gwyliau; gan fod 
potensial i bob ystafell fod yn llawn drwy’r adeg gan bobl ar eu gwyliau ar hyn o bryd. 
 

Ategwyd bod 6 llecyn parcio presennol o flaen yr adeilad; ac ystyriwyd oherwydd natur y 
llety amlfeddiannaeth sy’n destun y cais; agosatrwydd y safle i ganol y pentref a meysydd 
parcio cyhoeddus; fod y ddarpariaeth yma yn ddigonol. 
 

Ni ystyriwyd fod y bwriad yn groes i unrhyw bolisiau perthnasol, a bod y wybodaeth 
ddigonol wedi ei gyflwyno gyda’r cais i ddangos bod yr eiddo wedi ei farchnata am gyfnod 
digonol i gydymffurfio gyda gofynion polisi CH11 o’r CDUG. 
 

(b) Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd yr ymgeisydd y pwyntiau canlynol:- 
- na fyddai unrhyw newid i ddefnydd yr adeilad 
- y bwriad yw paratoi cartref i staff / nyrsys Cartref Gofal cyfagos drwy gynnig lle addas 

iddynt fyw o dan yr un to 
- ni fydd dim mwy o bobl yn aros yn yr adeilad i’r hyn sydd yn cael ei ganiatau 
- nid yw y sefyllfa ddim gwahanol i’r sefyllfa bresennol o ran preifatrwydd 

 

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

(ch) Mewn ymateb i gwestiwn cadarnhawyd mai i Gartref Gofal The Pines y byddai’r nyrsys yn 
gweithio 
  

(d) Yn ystod y drafodaeth ddilynol, amlygwyd y pwyntiau canlynol gan Aelodau unigol: 
- angen ystyried beth fuasai yn digwydd petai yr adeilad yn cael ei werthu 
- beth fuasai yn digwydd petai'r cartref gofal yn cau 

 

(dd) Mewn ymateb i’r sylwadau, amlygodd yr Uwch Reolwr nad oedd yr Adran Cynllunio yn gallu 
rheoli defnydd yr adeilad na gosod amod i wneud hynny. Nodwyd nad oedd unrhyw 
amheuaeth bod angen y math yma o lety yng Nghriccieth. Cadarnhawyd na fyddai unrhyw 
fwriad newid defnydd yr adeilad. 

 

 PENDERYFNYWD caniatau y cais yn unol a’r argymhellaid 
 

1. 5 mlynedd 
2. Unol a’r cynlluniau 

 

Nodyn Dwr Cymru 
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7. Cais rhif C16/1501/40/LL - Tir ger The Warehouse, Ystâd Ddiwydiannol Y Ffor, Y Ffor, 
Pwllheli, Gwynedd, LL536UW 

 
Gosod mast monopole 17.5 medr o uchel ynghyd a gosod cyfarpar cysylltiedig yn cynnwys 
3 antena, 3 caban offer ac 1 caban mesurydd 
 

(a) Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi mai cais ydoedd i  
 osod tŵr telathrebu 17.5m gyda 3 antenna ar ei ben, 3 cabinet offer, 1 cabinet mesurydd a 

datblygiad cysylltiol ar y llawr oedd yn cynnwys codi ffens 2.1m o uchder oddi amgylch yr 
offer. Byddai’r tŵr yn un o ddur galfanedig - yn strwythur main a syml sydd yn annhebygol o 
gael effaith amlwg hir dymor ar fwynderau gweledol yr ardal leol. Nodwyd y byddai’r 
cabanau o faint amrywiol, lliw gwyrdd.   

 
 Nodwyd bod y safle wedi ei leoli yng nghefn uned ddiwydiannol ar ystâd ddiwydiannol ar 

gyrion pentref Y Ffor. Nodwyd nad oedd gwrthwynebiadau wedi eu derbyn. 
 
 Cyfeiriwyd at bolisi CH20 – Offer telathrebu yn yr adroddiad ac yng nghyd destun 

mwynderau gweledol nodwyd gyda’r math yma o ddatblygiad, mae’n anorfod y byddai’r 
strwythur arfaethedig yn rhannol weladwy o fannau cyhoeddus oherwydd yr angen iddo fod 
mewn lleoliad weddol agored er mwyn sicrhau y byddai’n gweithio i’w gapasiti llawn. Er 
hynny, ystyriwyd yn yr achos yma bod y lleoliad yn addas ar gyfer y bwriad a bod rhai polion 
trydan / ffôn eraill yn bresennol yn y cyffiniau.   

 
 Wedi ystyried yr holl faterion cynllunio perthnasol gan gynnwys polisïau a chanllawiau lleol 

a chenedlaethol, awgrymwyd bod y bwriad i godi mast telathrebu yn dderbyniol a’i fod yn 
cydymffurfio gyda gofynion y polisïau perthnasol fel y nodwyd yn yr adroddiad. 

 
(b) Cynigiwyd ac eiliwyd i ganiatáu y cais 

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

 
- rhaid rhoi ystyriaeth i gael gormod o fastiau / polion mewn un ardal 

 
- yn adnodd angenrheidiol ar gyfer ffonau symudol 

 
(ch)  Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â chais i’r dyfodol gan y Swyddfa Gartref o ran gosod 

tyrrau telathrebu ar gyfer gwasanaethau awgrymwyd y byddai modd argymell bod y tyrrau 
yn cydgysylltu gyda’r holl gwmnïau ffonau symudol. 

 
 PENDERFYNWYD caniatau’r cais. 
  
 Amodau 
 
 1. Amser 
 2. Cydymffurfio gyda chynlluniau 
 3. Tynnu’r mast a’r offer cysylltiol ac adfer y tir os ydi’r defnydd yn dod i ben. 
 4. Mast i fod o orffeniad galfanedig. 
 5. Cabinets a ffens i fod o liw gwyrdd. 
 
 

 Dechreuodd y cyfarfod am 1.00pm a daeth i ben am 3.00pm. 
 
 

 
 

                                                                       CADEIRYDD 
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ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
PWLLHELI 

 

Rhif:    1 
 

Cais Rhif: C16/1250/17/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

06/10/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llandwrog 

Ward: Talysarn 

 

Bwriad: Codi adeilad amaethyddol aml bwrpas 

  

Lleoliad: Fferm Tanyffordd, Cilgwyn, Carmel, Caernarfon, 

Gwynedd, LL54 7SB 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
GWRTHOD 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Atgoffir aelodau bod y cais hwn wedi ei ohirio ym Mhwyllgor Cynllunio dyddiedig 

28ain o Dachwedd 2016 er mwyn rhoi cyfle i’r ymgeisydd gyflwyno mwy o 

wybodaeth. 

 

1.2 O ganlyniad i’r gohiriad yma, cyflwynwyd gwybodaeth ychwanegol gan yr 

ymgeisydd trwy lythyr a dogfennau cysylltiol, nodir y materion a amlinellir yn y 

wybodaeth fel yma: 

 

 Cadarnhad o faint y daliad a’r tir yn eu meddiant sef saith acer a hanner gyda hawliau 

pori mynydd ar gyfer 60 o ddefaid, 6 buwch a 6 ceffyl 

 Cadarnhad o awydd mab yr ymgeisydd i ail-ddechrau cadw defaid Cheviots a Suffolk 

ag yn awyddus i gael sied er mwyn osgoi colledion o ran anifeiliaid a cholled o offer 

trwy ddwyn 

 Rhestr sylweddol o beiriannau i’w storio o fewn y sied yn ogystal â chadarnhad y 

bydd hefyd yn ei defnyddio i gadw bwyd anifeiliaid (gwellt a gwair), logiau tan ac fel 

cysgod i’r stoc 

 Pryniant diweddar o 35 dafad a gedwir ar fferm arall gan nad yw’r sied sydd yn rhan 

o’r cais hwn wedi ei chodi eto 

 Cadarnhad fod yr adeiladau presennol yn cadw peiriannau, heb le digonol nag addas i 

ddim arall ynddynt 

 

1.3 Dyma gais llawn i godi adeilad amaethyddol aml bwrpas ar gyfer storio offer, 

peiriannau, gwair/bwyd a rhoi lloches i anifeiliaid ar dir ger Fferm Tanyffordd sydd 

wedi ei leoli ar gyrion pentref Carmel. Derbyniwyd gwybodaeth gyda’r cais fod y 

daliad amaethyddol yn 7 acer a hanner. 

 

1.4 Mi fyddai’r sied yn mesur 17m o lêd a15m o hyd gan roi cyfanswm arwynebedd 

llawr o 255m², mae i’w godi ar ran o dir amaethyddol tu hwnt i ochr sied bresennol 

sydd eisoes wedi ei chodi ar y safle. Mi fyddai’r sied wedi ei gorffen gyda muriau 

bocs proffil lliw gwyrdd gyda tho o’r un lliw a dau agoriad llydan ar un talcen. 

 

1.5 Mae’r safle wedi ei leoli yng nghefn gwlad agored o fewn tir sydd wedi ei ddynodi yn 

rhan o ddynodiad eang Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Dyffryn Nantlle. 

 

1.6       Cyflwynwyd y cais yma i bwyllgor yn wreiddiol 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. 
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ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
PWLLHELI 

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

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

 2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

POLISI B12 - GWARCHOD TIRWEDDAU, PARCIAU A GERDDI HANESYDDOL - 

Gwarchod tirweddau, parciau a gerddi ddiddordeb hanesyddol arbennig yng Nghymru rhag 

datblygiadau a fyddai’n achosi niwed arwyddocaol i’w cymeriad, eu hedrychiad neu eu 

gosodiad. 

 

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 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 D9 - ADEILADAU AC ADEILADWEITHIAU FFERM - Caniatáu codi adeiladau ac 

adeiladweithiau ar gyfer dibenion amaethyddol os ydynt yn rhesymol angenrheidiol at 

ddibenion amaethyddiaeth ac os gellir cydymffurfio gyda meini prawf yn ymwneud gydag 

effaith y datblygiad ar  nodweddion cydnabyddedig. 

 

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

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

o bryd ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol 

 

Polisi Cynllunio Cymru argraffiad 9 2016 

 

NCT 6: Cynllunio ar gyfer cymunedau gwledig cynaliadwy 

 

NCT 12: Dyluniad 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C16/0937/17/YA – codi sied amaethyddol – gwrthodwyd 30.08.16 

 

3.2 C11/0511/17/LL – estyniad domestig unllawr ochr ag estyniad i stablau i greu sied 

amaethyddol – caniatawyd 14.07.11 

 

3.3 C05A/0864/17/LL – stablau a milodfa – caniatawyd 30.01.06 

 

3.4 C04A/0331/17/LL – stablau – caniatawyd 23.06.04 
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3.5 C01A/0549/17/LL – codi ffens bren ( cais adolygol ) – caniatawyd 19.10.01 

 

3.6 C00A/0301/17/LL - estyniad a newidiadau i’r tŷ ac estyniad i’r garej/storfa ( cais 

adolygol ) - caniatawyd 14.07.00 

 

3.7 C98A/0464/17/YA – adeiladu sied amaethyddol – caniatawyd – 18.10.98 

 

3.8 C96A/0361/17/CL – estyniad i gwrtil preswyl, ail leoli modurdy ac adeiladu stabl – 

caniatawyd 13.12.96 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Heb eu derbyn 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim sylwadau gan na chredir y byddai yn cael unrhyw 

effaith andwyol ar y rhwydwaith ffyrdd lleol 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Dim gwrthwynebiad ond cyflwynir sylwadau cyffredinol 

mewn perthynas â llygredd ynghlwm a defnyddiau 

amaethyddol arfaethedig 

 

Dŵr Cymru: Heb eu derbyn 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben, ni dderbyniwyd 

llythyr / gohebiaeth yn gwrthwynebu ar adeg ysgrifennu’r 

adroddiad hwn. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae polisi D9 o’r CDU yn gefnogol i godi adeiladau ac adeiladwaith ar gyfer 

dibenion amaethyddol os ydynt yn amlwg yn rhesymol angenrheidiol at ddiben 

amaethyddiaeth ac os gellir cydymffurfio gyda meini prawf penodol ynghlwm a’r 

polisi hwn. 

 

5.2 Nodwyd wrth gynnal archwiliad safle, fel sydd yn arferol wrth ystyried unrhyw gais 

cynllunio, fod sied o fath amaethyddol ar y safle eisoes. O fewn y sied yma gwelwyd 

pentwr sylweddol o goed tân wedi eu hollti a’u storio ac fe welir olion torri coed yn 

gyffredinol ag yn wasgaredig o fewn y safle. Nid oedd unrhyw arwydd amlwg ar y 

pryd, fod gweithgaredd amaethyddol yn bodoli ar y safle o ystyried fod sied 

amaethyddol bresennol wedi ei chaniatáu yma. 

 

5.3 Caniatawyd estyniad i stablau o dan gyfeirnod C11/0511/17/LL i greu sied 

amaethyddol. O gynnal yr archwiliad safle, ymddengys fod yr hyn a godwyd ar y 

safle yn fwy ac o ffurf wahanol i’r hyn a ganiatawyd a bod sied sylweddol wedi ei 

chodi yn hytrach na’r estyniad fel y caniatawyd. Nid yw’n ymddangos fod defnydd y 

sied yma ychwaith mewn cysylltiad â gwir ddefnydd amaethyddol fel yr awgrymwyd 

ar yr adeg. Mae’r mater yma bellach wedi ei ddwyn i sylw’r Uned Gorfodaeth. 

 

5.4 Credir fod yr adeilad yma a’i ddefnydd yn anawdurdodedig gan ei bod yn ymddangos 

yn cael ei defnyddio ar gyfer defnydd nad yw yn wir ddefnydd amaethyddol. 

Cwestiynir felly os oes gwir angen amaethyddol gan yr ymgeisydd am sied 
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amaethyddol newydd o ystyried defnydd presennol y sied ar y safle. Nid yw’r 

wybodaeth ychwanegol a gyflwynwyd yn argyhoeddi nag yn profi yn ddiamheuol fod 

angen am sied ychwanegol i’r hyn sydd eisoes yn bodoli ar y safle. 

 

5.5 Cyflwynwyd gwybodaeth gyda’r cais yn wreiddiol yn rhoddi cefndir dros yr angen 

am sied newydd. Mae’n cyfeirio at golled o anifeiliaid yn ystod tywydd garw 2013 

a’r gobaith o brynu mwy o ddefaid. Mae hefyd yn cyfeirio at ddaliad sydd yn 7 acer a 

hanner o faint a sut y byddai’r sied yn eu galluogi i gadw defaid tu mewn yn ystod 

tywydd garw a chyfnod wyna yn ogystal â chadw bwydydd yn sych a chadw offer yn 

ddiogel. Mae’r llythyr a gyflwynwyd o ganlyniad i ohirio penderfynu’r cais ym 

mhwyllgor Tachwedd 28ain yn cadarnhau’r wybodaeth a gyflwynwyd eisoes heb 

ymhelaethu a chyflwyno fawr ddim o wybodaeth cwbl newydd. 

 

5.6 Ar sail y wybodaeth a ddaeth i law gyda’r cais a’r hyn a welwyd o ran 

defnydd/gweithgarwch yn y sied ‘amaethyddol’ bresennol ac o fewn y safle oddi 

amgylch, mae swyddogion yn parhau o’r farn ag heb gael eu hargyhoeddi nad yw’r 

sied arfaethedig yn y lleoliad hwn yn ddatblygiad gwirioneddol resymol 

angenrheidiol ar gyfer dibenion amaethyddol. Ni chredir fod gwir gyfiawnhad i godi 

sied amaethyddol newydd o ystyried fod modd defnyddio'r sied bresennol (sydd yn 

anawdurdodedig yn ei ffurf bresennol o safbwynt maint/dyluniad a’i ddefnydd) yn 

ogystal â siediau eraill sydd eisoes wedi eu codi ar y safle 

 

5.7 Ni chredir felly fod yr egwyddor o godi sied amaethyddol newydd ar y safle yn yr 

achos yma yn cwrdd â phrif gymal polisi D9 sydd yn cyfeirio at yr angen i 

ddatblygiad fod yn rhesymol angenrheidiol i ddiben amaethyddol. 

 

Mwynderau gweledol, mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.8 Mi fyddai’r sied arfaethedig yn cael ei chodi ar dir sydd yn uwch na’r ffordd 

gyhoeddus islaw sydd yn arwain at bentref Carmel. Er bod y sied yn cael ei ‘suddo’ 

fymryn i’r ddaear, credir y byddai yn weladwy o gyfeiriad y ffordd gerllaw ar sail ei 

uchder (6.8m i’r crib). Mae’r cais yn cyfeirio at orffeniad gwyrdd tywyll sydd yn 

wahanol i’r gorffeniad llwyd tywyll ar y siediau presennol, mi fyddai modd rheoli 

hyn trwy gytuno trwy amod ar orffeniad terfynol, fyddai yn cydymffurfio gyda 

gofynion polisi B25 ond mae pryderon sylfaenol eraill ynglŷn â’r bwriad na ellir eu 

bodloni trwy gytuno ar liw yn unig. 

 

5.9 Mae pryder am ychwanegiad at y nifer presennol o siediau ar y safle gyda sied 

newydd o’r maint fel y dangosir. Mi fyddai’n cael ei chodi ar dir dyrchafedig ac mi 

fyddai yn weladwy o safleoedd i ffwrdd o fannau cyfagos. Ni chredir y byddai yn 

niweidiol o safbwynt yr effaith ar fwynderau preswyl cyfagos gan fod y tai agosaf yn 

ddigon pell o’r safle, er hynny, mae pryder am ymddangosiad sied fawr, 

ddiwydiannol yr olwg ar y safle yn ychwanegol i’r siediau eraill. Mae’r siediau 

presennol yn nes at y tŷ presennol gyda gorchudd o goed sefydledig i’r cefn, mae 

lleoliad y sied arfaethedig yn agosach at diroedd agored ac felly yn amlycach o ran 

golygfeydd. Credir y byddai hyn felly yn niweidiol i fwynderau gweledol yr ardal ac 

oherwydd hynny, yn groes i ofynion perthnasol polisïau B22, B23 a B12. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.10      Ni wrthwynebir y datblygiad arfaethedig o safbwynt unrhyw bryder am ei effaith ar y 

rhwydwaith ffyrdd lleol gan Uned Trafnidiaeth y Cyngor, ni chredir felly fod y 

bwriad yn annerbyniol o safbwynt yr agwedd yma a gofynion perthnasol polisi CH33. 
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Hanes cynllunio perthnasol 

 

5.11      Fe welir o’r hanes cynllunio y cyfeirir ato yn gynharach yn yr adroddiad hwn fod 

nifer o geisiadau wedi eu cyflwyno a’u cymeradwyo ar gyfer strwythurau ar y safle 

yma ac ar diroedd sydd wedi eu cynnwys o fewn y llinell las ar y cynllun lleoliad. 

Nid yw’n gwbl glir fod tiroedd digonol yn cael eu  defnyddio ar gyfer defnydd 

amaethyddol ac felly ni chredir fod cyfiawnhad am adeiladau ychwanegol ar sail 

cynyddu maint y daliad amaethyddol ac os byddai cyfiawnhad, mae’n bosib mai ar 

safle arall fyddai angen am sied amaethyddol. Cyfaddefir yn y wybodaeth a 

gyflwynwyd “nad yw’r fferm yn fawr, ond mae’n fodd i ychwanegu at incwm y teulu 

cyfan”. Yn amlwg nid oes gwrthwynebiad mewn egwyddor i gefnogi menter fyddai’n 

fuddiol i deuluoedd fel yma, ond yn yr achos yma o ystyried maint y daliad, 

presenoldeb siediau amaethyddol sydd eisoes wedi eu codi ar y safle (er nad ydynt yn 

ymddangos yn cael eu defnyddio ar gyfer gwir ddefnydd amaethyddol ), ni chredir 

fod cyfiawnhad digonol ar gyfer sied amaethyddol ychwanegol ar y safle hwn. 

 

Unrhyw ystyriaethau eraill 

 

5.12       Dim 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 O ystyried yr uchod ac wedi ystyried yr holl faterion cynllunio perthnasol yn llawn 

gan gynnwys polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol yn ogystal â gwybodaeth 

ychwanegol a dderbyniwyd gan yr ymgeisydd, credir fod y bwriad yma i godi adeilad 

amaethyddol aml bwrpas arall ar y safle yn annerbyniol a’i fod yn groes i ofynion y 

polisïau perthnasol fel y nodir uchod. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Gwrthod – rhesymau  

 

1. Nid yw’r Awdurdod Cynllunio Lleol wedi ei argyhoeddi bod angen rhesymol 

angenrheidiol am sied amaethyddol wedi cael ei brofi ar gyfer y safle hwn. 

Credir felly fod y bwriad yn groes i ofynion polisi D9 o Gynllun Datblygu 

Unedol Gwynedd. 

 

2. Mae lleoliad y sied arfaethedig yn amlwg o fewn y dirwedd leol oherwydd ei 

ffurf a maint a’i lleoliad dyrchafedig, credir felly y byddai hyn yn amharu ar 

fwynderau gweledol yr ardal gyfagos gan gynnwys ardal Tirwedd o 

Ddiddordeb Hanesyddol Dyffryn Nantlle sydd yn groes i ofynion perthnasol 

polisiau B12, B22 a B23. 
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 Rhif:    2 
 

Cais Rhif: C16/1336/39/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

21/10/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanengan 

Ward: Abersoch 

 

Bwriad: Ty newydd dwy lofft a gwaith cysylltiedig 

  

Lleoliad: Anhywel, Lon Pont Morgan, Abersoch, Pwllheli, 

Gwynedd, LL53 7AD 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATÁU GYDAG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

  

1.1 Gohiriwyd y cais yn y Pwyllgor Cynllunio ar 16 Ionawr, 2017 er mwyn i’r Pwyllgor 

gael ymweld â’r safle. 

 

1.2 Mae hwn yn gais llawn i adeiladu tŷ annedd deulawr modern a ddyluniwyd i 

gynnwys dwy ystafell wely, dwy ystafell ymolchi, stydi ac ystafell fyw / cegin. 

Cyflwynwyd hefyd manylion tirlunio bwriadedig ynghyd a manylion trefniadaeth 

parcio a throi ar gyfer dau gerbyd ger mynedfa gerbydol newydd. Fe wrthodwyd cais 

blaenorol ar gyfer datblygu tŷ ar y safle hwn yn 2013 ac, yn ogystal, fe wrthodwyd 

apêl yn erbyn y penderfyniad hwnnw. Mae’r cynllun newydd a gyflwynwyd fel rhan 

o'r cais hwn yn sylweddol wahanol i’r cynllun a ystyriwyd yn flaenorol. 

 

1.3 Byddai gan y tŷ arfaethedig do fflat gyda thyfiant arno (to “gwyrdd”) wedi’i osod ar 

ddau lefel ac fe fyddai’r datblygiad yn golygu gwaith tir er mwyn ymateb i’r safle 

llethrog. Byddai lefel y tir ger y  ffordd yn cael ei godi oddeutu 0.9m er mwyn creu 

safle gwastad ar gyfer parcio a throi tra byddai lefel y tir ar y rhan gwaelod o’r 

safle’n cael ei ostwng hyd at 1.6m er mwyn gosod yr adeilad i mewn i'r llethr.  Yn 

sgil hyn fe fyddai lefel to’r rhan uchaf o’r tŷ 0.3m yn is na brig to tŷ Carrog, sydd 

drws nesaf, ac yn 1.2m yn is na brig to’r cynllun a wrthodwyd ar y safle’n flaenorol. 

Fe fyddai to’r bloc isaf o’r adeilad, a gleddir i’r llethr, 2m yn is na'r bloc agosaf at y 

ffordd. 
 

1.4 Bwriedir gorchuddio waliau ochr yr adeilad gyda cherrig tra byddai’r edrychiad blaen 

a chefn wedi eu gorchuddio gan gladin pren, gyda ffenestri sylweddol yn yr 

edrychiad sy’n wynebu’r môr. 

 

1.5 Fe fyddai ôl troed yr adeilad yn llai na'r cynllun blaenorol, ac yn 94m
2
 o'i gymharu â'r 

166m
2 

blaenorol. Fe fyddai'r tŷ oddeutu 11m o dŷ Carrog ar ei agosaf er i'r lefel 

gwaelod gael ei osod 1m ymhellach o'r eiddo drws nesaf. Fe fyddai hefyd yn 11m o 

Chalet Glyndŵr, sydd ar yr ochr ddeheuol o'r safle, yr ochr arall i lwybr answyddogol 

sy'n arwain o'r A499 at y traeth. 

 

1.6 Mae’r safle wedi ei leoli y tu fewn i ffin datblygu pentref Abersoch a hefyd y tu 

mewn i’r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE). Mae’n ffurfio rhan o ardd 

bresennol Anhywel (eiddo’r ymgeisydd) sydd wedi ei leoli ar ochr arall y briffordd 

(A499) ac mae’r ardd wedi ei adael heb ei reoli ers rhai blynyddoedd ac wedi 

gordyfu. Mae coed a gwrychoedd presennol ar y safle a bwriedir cadw llawer 

ohonynt ac ychwanegu atynt. 

 

1.7 Cyflwynwyd yr wybodaeth ychwanegol isod gyda'r cais : 

 Datganiad Dyluniad a Mynediad 

 Delweddau o'r effaith weledol 

 Datganiad Dull - Dewis a Phlannu Coed 

 Datganiad Dyluniad Tirlunio 

 Rhaglen blannu 

 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

Cynllun Datblygu, oni bai bod ystyriaeth faterol cynllunio yn nodi fel arall. Mae 
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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 B8 - Gwarchod, cynnal a gwella cymeriad yr Ardaloedd o Harddwch Naturiol 

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

warchod nodweddion cydnabyddedig y safle.  

 

Polisi B22 - Dyluniad Adeiladau - Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy sicrhau fod 

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

chymeriad cydnabyddedig y dirwedd a’r amgylchedd lleol. 

 

Polisi B23 – Mwynderau – Diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol drwy sicrhau bod rhaid i 

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

cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol. 

 

Polisi B25 – Deunyddiau Adeiladu – Gwarchod cymeriad gweledol trwy sicrhau fod yn rhaid 

i ddeunyddiau adeiladu fod o safon uchel sy’n gweddu i gymeriad ac edrychiad yr ardal leol. 

 

Polisi B27 – Cynlluniau Tirlunio – Sicrhau fod cynigion a ganiateir yn ymgorffori tirlunio 

meddal/caled o safon uchel sy’n briodol ar gyfer y safle ac sy’n ystyried cyfres o ffactorau 

sy’n anelu i osgoi niwed i nodweddion cydnabyddedig. 

 

Polisi C1 – Lleoli Datblygiad Newydd – Tir o fewn ffiniau datblygu trefi a phentrefi a ffurf 

ddatblygedig pentrefi gwledig fydd y prif ffocws ar gyfer datblygiadau newydd. Gwrthodir 

adeiladau, adeiladweithiau a chyfleusterau atodol newydd yng nghefn gwlad ar wahân i 

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

 

Polisi CH4 – Tai Newydd Ar Safleoedd Sydd Heb Eu Dynodi O Fewn Ffiniau Datblygu 

Canolfannau Lleol A Phentrefi – Caniatáu cynigion i adeiladu tai newydd ar safleoedd sydd 

heb eu dynodi o fewn ffiniau Canolfannau Lleol a Phentrefi os gellir cydymffurfio â meini 

prawf syn anelu i sicrhau elfen fforddiadwy o fewn y datblygiad. 

 

Polisi CH33 – Diogelwch Ar Ffyrdd A Strydoedd – Caniateir cynigion datblygu os gellir 

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

rhwydwaith ffyrdd presennol a mesurau tawelu traffig. 

 

Polisi CH36 – Cyfleusterau Parcio Ceir Preifat – Gwrthodir cynigion am ddatblygiadau 

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

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

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

safle at faes parcio cyhoeddus. 
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Mae Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, sydd wrthi’n cael ei baratoi, yn 

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

o bryd ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru – (Argraffiad 9, Tachwedd 2016)   

 

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio (2009)  

Nodyn Cyngor Technegol 18:  Trafnidiaeth (2007)  

 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 APP/Q6810/A/14/2216980 : Apêl yn erbyn penderfyniad cais C13/0561/39/LL – 

Gwrthodwyd 06/08/14 : Prif resymau gwrthod  

 "y byddai maint yr eiddo arfaethedig yn gyfystyr a gorddatblygu'r safle ac, o 

ganlyniad, byddai'n methu a diogelu, cynnal a gwella cymeriad yr AHNE,"  

 "rwy'n poeni y byddai uchder a maint yr ystlyslun yn rhy amlwg wrth edrych arno o 

Carrog ac, er y byddai'r plannu arfaethedig yn helpu i leddfu maint y gweddlun, nid 

yw'r cynnig yn ymdrin â fy mhryderon yn llawn." 

 

3.2 C13/0561/39/LL : Tŷ newydd a gwaith cysylltiol – Gwrthodwyd 18/12/13 

 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Gwrthwynebu 

 Gorddatblygiad ar safle cyfyng ac amlwg 

 Pryder ynghylch diogelwch y mynediad 

 

Uned Trafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad yn ddarostyngedig i amodau 

 Y fynedfa i fod yn llwyr unol a'r cynllun a 

gyflwynwyd 

 Rhaid sicrhau fod y draeniad dŵr wyneb yn 

gweithio'n berffaith 

 Dim giât ar draws y fynedfa ar unrhyw adeg 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Dim sylwadau i'w cynnig 

 

 

Dŵr Cymru: Sylwadau  

Gofyn am amod ynghylch dŵr wyneb / dŵr draenio 

 

Uned Bioamrywiaeth: Sylwadau 

Gofyn am amod er sicrhau dim clirio tyfiant yn ystod y 

tymor nythu adar 

 

Uned AHNE Sylwadau 

Mae’r safle yn sensitif oherwydd ei lleoliad ond o ystyried 

maint a graddfa’r datblygiad,  y deunyddiau a’r tirlunio ni 

ystyrir y byddai yn cael effaith annerbyniol ar yr AHNE 
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Uned Llwybrau Dim sylwadau i'w cynnig 

 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

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

derbyniwyd gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 Bod y safle yn rhy gyfyng 

 Gor-ddatblygiad o'r safle 

 Gor-edrych eiddo cymdogion o ffenestri a grisiau 

allanol 

 Niweidiol i'r AHNE 

 Nad ydyw'r fynedfa gerbydol yn ymarferol 

 Fe fyddai'r gwaith tyllu'n niweidiol i'r cloddiau a 

thyfiant presennol ar ffiniau'r safle 

 Mae'n annhebygol bydd y tyfiant sgrinio ar y ffiniau 

yn llwyddo ac os mae, fe fydd yn cysgodi eiddo 

Carrog 

 Fe fyddai'r adeilad newydd yn dominyddu tŷ Carrog 

yn enwedig gan y byddai'r waliau ochr yn codi at 

lefel y to ar eu traws oherwydd y to fflat gan greu 

"slab" soled 

 

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio 

dilys a oedd yn cynnwys: 

 Nid yw'r cynlluniau a gyflwynwyd yn dangos 

graddfa gywir 

 Nid oedd ymgynghoriad ymlaen llaw ddigonol gyda 

chymdogion 

 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae’r bwriad yn ymwneud gydag adeiladu un tŷ deulawr ar safle oddi fewn ffin 

ddatblygu Abersoch ac mae tai preswyl wedi’u lleoli ar dir gerllaw'r safle ar dair 

ochr. Nid yw’r safle wedi’i glustnodi ar gyfer unrhyw ddefnydd penodol nac fel tir 

agored i’w warchod. O agwedd polisïau tai mae’r safle’n disgyn o fewn diffiniad tir 

mewn lenwi ac mae polisïau C1 a CH4 yn berthnasol i’r cais hwn. 

 

5.2 Mae Polisi C1, ‘Lleoli datblygiadau newydd’ yn datgan mai ‘o fewn ffiniau datblygu 

trefi a Phentrefi...y bydd prif ffocws ar gyfer datblygiadau newydd.’ 

 

5.3 Mae Polisi CH4 yn berthnasol ac yn datgan mewn egwyddor y caniateir cynigion i 

adeiladu tai newydd ar safleoedd sydd heb eu dynodi ac sydd o fewn ffiniau datblygu 

pentrefi os gellir cydymffurfio â holl bolisïau perthnasol y Cynllun a’r 3 maen prawf 

sy’n ffurfio rhan o’r Polisi. Mae maen prawf 1 yn ymwneud gyda chael cyfran o bob 

uned sydd ar y safle yn rhai fforddiadwy oni bai na fyddai’n briodol darparu tai 

fforddiadwy ar y safle. O safbwynt y polisi hwn ni ystyrir y byddai yn rhesymol 

gofyn i gais am un eiddo i fod yn fforddiadwy gan mai ‘cyfran o’r unedau ar bob 

safle’ mae’n sôn amdano gan felly gyfeirio at fwy nag un tŷ. Mae’r ail a thrydydd 

maen prawf yn ymwneud gyda threfniadau darparu tai fforddiadwy (os oes mwy nag 
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un tŷ yn rhan o’r cais) ac am y rhesymau a nodwyd eisoes ni ystyrir fod y rhain yn 

berthnasol. Ar sail yr uchod fe ystyrir felly fod y cais yn unol ag egwyddorion  

polisïau C1 a CH4 CDUG. 

 

Dyluniad a mwynderau gweledol 

 

5.4 Mae polisïau B22, B23 a B25 CDUG yn berthnasol i’r cais hwn ac yn ymwneud gyda 

dyluniad, gorffeniadau, edrychiadau a mwynderau gweledol. Ystyrir byddai’r 

dyluniad yn cynnig tŷ modern wedi’i leoli ar safle ger y môr sydd yn weddol gyfyng 

ond sydd yn dderbyniol ar gyfer ei ddatblygu. Mae o fewn ardal a nodweddir gan dai 

ar wahân o amrywiaeth o ddyluniadau a meintiau gyda gerddi eithaf mawr a nifer o 

goed aeddfed yn eu mysg. Nid oes patrwm pendant na thema gyffredin i’r tai 

presennol. Er hyn, ystyrir bod angen dylunio unrhyw ddatblygiad newydd mewn 

modd addas na fydd yn tynnu oddi ar gymeriad presennol yr ardal. 

 

5.5 Cydnabyddir  bod gwahaniaeth barn ar ddyluniad modern yn fater gwrthrychol a 

gwelir bod gwahanol farn wedi ei gyfleu mewn perthynas â dyluniad y cynllun 

arfaethedig. Nodir bod cyfeiriad i ddyluniad ym mharagraff 9.3.1 o Bolisi Cynllunio 

Cymru, sydd yn datgan y “dylai datblygiadau tai newydd gael eu hintegreiddio a’u 

cysylltu’n dda a’r patrwm presennol o aneddiadau”. Mae’r bwriad  yn cynnig tŷ o 

faint, graddfa a ffurf a fyddai, ar y cyfan, yn cyd-fynd â chyd-destun y safle ac mae 

dyluniad y tŷ ar safle cyfyng, yn ymateb mewn ffordd amgen ond cadarnhaol i siâp a 

llethr y safle. 

 

5.6 Byddai’r datblygiad wedi’i leoli ymysg coed a thyfiant presennol ac mae’n fwriad 

gan yr ymgeisydd blannu gwrychoedd a llwyni i amddiffyn preifatrwydd cymdogion 

ac er amddiffyn cymeriad y lleoliad. Fe ystyrir y buasai'r deunyddiau a ddewiswyd yn 

helpu'r adeilad ymdoddi i'r llethr mewn modd anymwthiol. 

 

5.7 Ni ystyrir y byddai’r datblygiad arfaethedig yn cael effaith niweidiol ar gymeriad ac 

edrychiad yr ardal ac, er ei fod yn ddyluniad modern, ystyrir y byddai’n gweddu i’r 

ardal oddi amgylch. O ganlyniad fe ystyrir fod y bwriad yn unol gyda pholisïau B22, 

B23 a B25. 

 

Effaith ar yr AHNE 

 

5.8 Er i’r safle fod o fewn yr AHNE, mae hefyd yn safle mewn-lenwi o fewn ffin 

datblygu pentref Abersoch ac wedi’i amgylchynu gan ddatblygiadau preswyl eraill. 

Fel y cydnabyddir uchod, mae llawer o wahanol ddyluniadau i dai’r ardal ac nid oes 

un patrwm adeiladu nodweddiadol. Mae’r dyluniad hwn, er yn fodern, o raddfa a 

deunyddiau a fyddai’n gweddu i’r safle. Bwriedir amddiffyn rhan sylweddol o’r 

llystyfiant presennol, ynghyd â sicrhau y bydd rhagor o goed a llwyni’n cael eu 

plannu, a gellid sicrhau y gweithredir hyn drwy amod priodol. Fe fyddai'r datblygiad 

yn sylweddol llai na'r bwriad blaenorol ac fe fyddai wedi ei osod ymhellach o 

ffiniau'r safle ar dair ochr gan olygu na fyddai'r patrwm datblygu'n ymddangos mor 

ddwys ac y bwriadwyd yn flaenorol ac fe fyddai llawer mwy o le ar gyfer plannu a 

thirweddu er mwyn sicrhau y byddai'r datblygiad yn ymdoddi i'r dirwedd. Yn ogystal, 

fe ystyrir bydd y deunyddiau naturiol a ddewiswyd fel gorffeniadau yn gweddu gyda'r 

tirlun mewn modd anymwthiol. Nid yw'r Uned AHNE o'r farn y byddai'r datblygiad 

yn cael effaith annerbyniol ar yr AHNE ac o'r herwydd fe gredir bod y cynnig yn 

gyson gyda Pholisi B8 y CDU.   

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 
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5.9 Mae Polisi B23 yn gofyn ystyried effaith y bwriad ar fwynderau preswyl cyfagos. Yn 

ogystal, mae pryder wedi ei ddatgan gan wrthwynebwyr ynglŷn â gor-edrych a cholli 

preifatrwydd. Dau eiddo sydd yn gyfagos â safle’r cais: Chalet Glyn Dŵr a Carrog, 

sef y ddau eiddo sydd drws nesaf ar y ddwy ochr. Nid oes sylwadau wedi dod i mewn 

gan berchnogion Chalet Glyn Dŵr (nag ychwaith o berchnogion tŷ Glyn Dŵr 

gerllaw). Mae perchnogion Carrog yn gwrthwynebu’r datblygiad arfaethedig ac fe 

asesir yr effaith ar eu mwynderau isod: 

 

 Fe fyddai edrychiad gogledd dwyreiniol yr eiddo arfaethedig oddeutu 11m o 

edrychiad de gorllewinol tŷ Carrog.   

 Fe fyddai dwy ffenestr ac un drws yn yr edrychiad hwn o’r tŷ newydd ac fe 

ystyrir y byddai'n rhesymol gosod amod er sicrhau mai dim ond gwydr 

afloyw y gellid ei ddefnyddio yn yr agoriadau hyn. O wneud hynny ni fyddai 

effaith ar breifatrwydd tŷ Carrog yn deillio o'r tŷ newydd. 

 Fe fyddai’n bosibl gweld i mewn i rannau o ardd Carrog o ffenestr llawr 

cyntaf y tŷ newydd , o’r man parcio / troi ceir ac o'r grisiau allanol sy'n 

arwain rhwng y ddau lefel. Wedi dweud hynny, bwriedir atgyfnerthu'r plannu 

ar hyd y ffin rhwng y ddau eiddo ac, yn ogystal, mae'n bwysig cofio bod y 

safle eisoes yn ardd ddomestig ac felly mae gor-edrych o dŷ a gardd Carrog 

eisoes yn bosibl. Fe ystyrir y buasai'r datblygiad fel y'i cyflwynwyd os 

unrhyw beth yn lleihad ar y cyfleoedd i or-edrych gardd Carrog o'i gymharu 

â'r hyn a ellid digwydd eisoes dan hawliau preswyl perchennog Anhywel gan 

fydd y datblygiad newydd wedi ei ddylunio i ganolbwyntio ar y golygfeydd 

o'r môr gan geisio ynysu'r tŷ newydd o'i gymdogion gymaint ag sy'n 

ymarferol 

 Bydd y rhan o'r  adeilad arfaethedig sy'n wynebu talcen Carrog  yn is na 

ffenestr talcen yr eiddo hwnnw ac ni ystyrir y bydd hyn yn creu cysgodi 

gormodol a fyddai’n effeithio’n annerbyniol ar oleuni’n cyrraedd ffenestri 

Carrog. 

 Ar y cyfan fe ystyrir fod y lleihad sy'n cael ei gynnig i swmp yr adeilad o'i 

gymharu â'r cynnig blaenorol, ynghyd a'r ffaith i'r adeilad gael ei symud 

ymhellach o dŷ Carrog, yn golygu na fyddai'r adeilad newydd yn ymwthiol ar 

fwynderau Carrog ac ni fyddai'n ddominyddol dros ardaloedd preifat o'r 

eiddo hwnnw. 

 Wrth dderbyn y gall tyfiant ar hyd y clawdd ynddo'i hun fod yn ormesol dros 

rannau o eiddo Carrog, fe all hyn ddigwydd beth bynnag o adael y safle heb 

ei ddatblygu, yn ogystal mae rheoliadau mewn lle i reoli gwrychoedd uchel 

os oes niwed arwyddocaol yn deillio ohonynt 

 

5.10 Ar y cyfan, ni ystyrir y byddai’r bwriad yn achosi niwed annerbyniol i fwynderau 

preswylwyr tai cyfagos ac mae'r bwriad felly'n dderbyniol o safbwynt yr agweddau o 

Bolisi B23 sy'n ymwneud ag amddiffyn mwynderau preifat. 

 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.11 Ystyrir y byddai’r bwriad yn cwrdd â gofynion diogelwch  ffyrdd ac mae’r Swyddog 

Trafnidiaeth yn cynnig amodau priodol. Byddai'r ddarpariaeth parcio, troi a ffyrdd yn 

gydnaws ac amcanion polisïau CH33 a CH36 sydd yn gofyn bod ystyriaethau 

diogelwch y ffyrdd, parcio a throi cerbydau yn cael sylw mewn cynlluniau am 

ddatblygiadau newydd. 

 

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriadau cyhoeddus 
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5.12 Yn ogystal â’r materion sydd eisoes wedi eu trafod yn ‘Mwynderau cyffredinol a 

phreswyl’ uchod fe nodir o’r ymgynghoriadau bod gwahaniaeth barn rhwng yr 

ymgeisydd a gwrthwynebwyr ynghylch y mesuriadau a'u dangosir ar y cynlluniau a 

gyflwynwyd. Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw sicrhau bod y cynlluniau maent yn eu 

cyflwyno yn gywir a'i fod yn ymarferol bosibl gweithredu’r cynllun fel a’i 

cyflwynwyd. Wrth gydnabod pryder y gwrthwynebwyr ynghylch cywirdeb y 

cynlluniau, ystyriwyd y cais hwn ar sail y cynlluniau a gyflwynwyd gan yr asiant ac 

fe ystyrir fod digon o wybodaeth a manylder wedi ei ddangos ar y cynlluniau ac fel 

rhan o’r cais er mwyn gallu asesu effaith y datblygiad a chynnig argymhelliad. 

 

5.13 Rhoddwyd ystyriaeth lawn i’r gwrthwynebiadau yn yr asesiad o’r cais hwn ac ystyrir 

nad oes unrhyw fater yn gorbwyso’r ystyriaethau polisi perthnasol a bod y cais yn 

dderbyniol ac yn cydymffurfio a gofynion y polisïau a chanllawiau lleol a 

chenedlaethol yn ddarostyngedig i gynnwys amodau perthnasol. 

 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Ystyrir fod y bwriad i adeiladu tŷ newydd ar y safle hwn yn dderbyniol o safbwynt y 

polisïau perthnasol a nodir uchod ac ni ystyrir y byddai’n cael effaith niweidiol 

andwyol ar fwynderau’r ardal (gan gynnwys yr AHNE) na’r trigolion cyfagos. Yn 

ogystal, ystyrir bod lleoliad, dyluniad, gorffeniad a ffurf y datblygiad yn dderbyniol 

ac yn cydweddu a chyd-destun ei leoliad. Wedi rhoi ystyriaeth lawn i’r holl faterion 

cynllunio perthnasol a’r gwrthwynebiadau a dderbyniwyd, fe ystyrir y datblygiad yn 

addas a derbyniol ar gyfer y safle a’i fod yn cydymffurfio gyda’r polisïau a 

chanllawiau lleol a chenedlaethol a nodir. 

 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu – amodau  

 

1.      5 mlynedd 

2.      Gwaith yn unol â’r cynlluniau 

3.      Cytuno ar ddeunyddiau  

4.      Priffyrdd  /  parcio 

5.      Ffenestri afloyw yn unig yr edrychiad gogledd-ddwyreiniol 

7.      Tirlunio / coed. 

8.      Dŵr 

9.      Tynnu hawliau cyffredinol a ganiateir 
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Rhif:    3 

 

Cais Rhif: C16/0761/44/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

14-11-2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Porthmadog 

Ward: Gorllewin Porthmadog West 

 

Bwriad: Addasu cyn Gapel i 9 uned breswyl gyda darpariaeth 

parcio 

  

Lleoliad: Capel Garth, Bank Place, PORTHMADOG, LL49 9AA 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATAU GYDAG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r cais hwn yn gais llawn i newid defnydd ac addasu cyn capel i 9 uned breswyl. 

Mae’r adeilad presennol yn sefyll yn wag ers oddeutu 18 mlynedd ers i’r defnydd olaf 

fel capel ddod i ben yn 1999.   Caniatawyd cais yn 2010 i addasu’r adeilad i 8 uned 

byw, ond nid oedd y caniatâd yma wedi ei weithredu ac mae wedi dod i ben. 

 

1.2 Mae’r adeilad wedi sefyll yn wag ers 1999 ac mewn cyflwr eithaf gwael erbyn hyn. 

Bwriedir trosi’r llawr daear isaf yn faes parcio i’r unedau, sef un llecyn parcio i bob 

uned. Bwriedir cael mynediad i’r maes parcio drwy dynnu’r drysau dwbl pren 

presennol ar flaen yr adeilad a chreu agoriad cerbydol gyda drysau haearn mecaneg. 

Bydd angen tynnu pileri carreg presennol o wal flaen yr adeilad er lleoli’r fynedfa 

newydd. Bwriedir trosi’r llawr daear yn 4 uned a fydd yn golygu tynnu’r seddi 

presennol a chreu unedau o’r newydd gyda partisiwns. Ar y llawr cyntaf  ble mae’r 

galeri wedi ei leoli, bwriedir eto tynnu’r seddi a hefyd y galeri ei hun er mwyn creu 

ail lawr o’r newydd. Byddai’r llawr cyntaf  yn cynnwys 5 uned byw, gyda’r gegin ac 

ystafell fyw ar y llawr hwn, a’r ystafelloedd gwely a baddonau ar yr ail lawr. Eto, 

byddai’r unedau newydd yn cael eu creu o’r newydd gyda partisiwns. 

 

1.3 Ni fwriedir gwneud llawer o addasiadau allanol i’r adeilad, y prif newid fyddai’r 

mynediad cerbydol ar y blaen. Bydd gweddill yr agoriadau blaen yn aros fel y maent. 

Ni fwriedir unrhyw addasiadau allanol i’r edrychiad dwyreiniol gyferbyn a Stryd 

Dora, nag ychwaith ar yr edrychiad gorllewinol, heblaw am dynnu adeilad allanol 

bychan diddefnydd sydd eisoes mewn cyflwr gwael. Ar y cefn, bwriedir creu 1 

agoriad newydd a fydd yn gwasanaethu unedau rhifau 3, 4, 8 a 9, bydd unedau rhifau 

1, 2, 5 a 7 yn cael mynediad drwy’r agoriadau presennol ar y blaen. Ni fydd unrhyw 

ffenestri na drysau eraill yn cael eu creu o’r newydd, a byddai’r holl ffenestri 

presennol yn cael eu hadnewyddu fel y maent gyda gwydrau eilradd yn cael eu gosod 

yn fewnol. 

 

1.4 Mae’r bwriad hefyd yn cynnwys ardal mwynderol ar ochr yr adeilad gyferbyn a Stryd 

Dora, ble mae llecyn bach ar y llawr daear isaf yn bodoli eisoes er lleoli’r biniau a 

darpariaeth ail-gylchu. 

 

1.5 Saif y safle o fewn canol tref Porthmadog gyda ffordd dosbarth 3 yn rhedeg o flaen yr 

adeilad. 

Mae’r adeilad o fewn parth llifogydd B (sef ardal y gwyddir ei fod wedi gorlifo yn y 

gorffennol) ac mae’n adeilad rhestredig gradd II sydd hefyd wedi ei leoli o fewn 

Ardal Cadwraeth Porthmadog.    

 

1.6  Cyflwynwyd Datganiad Effaith Ieithyddol a Chymunedol gyda’r cais. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

wrth arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r amcanion datblygu cynaliadwy (neu lesiant). 
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Mae'r adroddiad hwn wedi’i baratoi gan ystyried dyletswydd y Cyngor a'r 'egwyddor 

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

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

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

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

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

 2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

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.   

 

A2 – GWARCHOD GWEAD CYMDEITHASOL, IEITHYDDOL A 

DIWYLLIANNOL CYMUNEDAU - Diogelu cydlyniad cymdeithasol, ieithyddol 

neu ddiwylliannol cymunedau rhag niwed arwyddocaol oherwydd maint, graddfa, 

neu leoliad cynigion. 

 

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. 

 

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 lleol. 

 

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. 

 

B20 – RHYWOGAETHAU A’U CYNEFINOEDD SY’N BWYSIG YN 

RHYNGWLADOL A CHENEDLAETHOL - Gwrthod cynigion sy’n debygol o 

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

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

ddiogelu nodweddion cydnabyddedig y safle 

 

B22 - DYLUNIAD ADEILADAU - Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy sicrhau 

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

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

  

 

B23 – MWYNDERAU - Diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol drwy sicrhau bod 

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

nodweddion cydnabyddedig mwynderau’r ardal leol.. 
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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 - 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. 

   

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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'r 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.   

     

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 - Gwrthod cynigion i ddatblygu tai ar safleoedd  wedi 

eu dynodi ar gyfer nifer penodol o dai neu ar safleoedd ar hap o fewn ffiniau 

datblygu’r ganolfan isranbarthol a’r canolfannau trefol na ellir cydymffurfio â meini 

prawf sy’n rheoli fforddiadwyedd, ac angen lleol y datblygiad. 

 

CH30 - MYNEDIAD I BAWB - Gwrthod cynigion ar gyfer unedau 

preswyl/busnes/diwydiant neu adeiladau/cyfleusterau at ddefnydd cyhoeddus os na 

ellir dangos y rhoddwyd ystyriaeth lawn i ddarparu mynediad priodol i’r ystod 

ehangaf posib o unigolion. 

 

CH33 - DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD - Caniateir cynigion datblygu 

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

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

 

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 
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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.  

 

 Canllaw Cynllunio Atodol: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 

 

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

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

o bryd ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio 2016 

Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd 2004 

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

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

Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth. 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 9, Tachwedd 2016) Pennod 6: Gwarchod yr Amgylchedd 

Hanesyddol 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C05D/0644/44/CR Addasu capel blaenorol i 8 uned breswyl - Caniatáu 8/3/2010 

 

3.2 C05D/0645/44/LL Addasu capel blaenorol i 8 uned breswyl gyda maes parcio ar y 

safle - Caniatáu - 8/3/2010 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Dim gwrthwynebiad 

 

Uned Drafnidiaeth: Cadarnhaf nad oes gan yr Uned Drafnidiaeth gwrthwynebiad 

i’r cynlluniau diwygiedig (h.y. gyda mynedfa gerbydol i 

blaen canol yn adeilad) ac i gynnwys amodau / nodiadau 

perthnasol. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Heb eu derbyn 

 

Dŵr Cymru: Cynnig amodau safonol 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: Heb eu derbyn 

 

Uned Bioamrywiaeth: Dangosodd arolwg ystlumod Chris Hall nad oedd ystlumod 

yn bresennol ac mai potensial isel iawn oedd iddynt 

ddefnyddio'r adeilad. Ni fydd angen cynnal arolwg pellach, a 

does gen i ddim pryderon Bioamrywiaeth am y cais. 

 

Gwasanaeth Cynllunio 

Archeolegol Gwynedd: 

Pryderon am y bwriad, ond yn cynnig amod safonol cofnod 

ffotograffig.  
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Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

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

derbyniwyd gohebiaeth yn gwrthwynebu / datgan pryder ar 

sail: 

 

 Bydd rhai o ffenestri’r unedau yn edrych i lawr at eu 

heiddo, ac angen manylion am ddeunydd y ffenestri 

a’u maint 

 Gosod sgaffald ar eu tir hwy a phroblemau mynediad 

ceir. 

 Materion sŵn 

 Bydd oriau gweithio ar y safle / penwythnosau? 

 Ystlumod yn defnyddio’r adeilad 

 Byddai unrhyw ffenestri ar gefn yr adeilad yn amharu 

ar breifatrwydd trigolion 

 Materion arogl gyda biniau 

 Gwaith eisoes wedi cychwyn ar y datblygiad 

 Pe byddai’r maes parcio yn cael ei godi ar y llawr 

daear isaf, byddai hyn yn annog pobl ifanc i yfed.  

 

Yn dilyn yr ymgynghoriadau uchod, trafodwyd y cais gyda’r 

Asiant ac fe gytunwyd i gadw mwy o’r nodweddion mewnol 

presennol, sef y teils llawr o fewn y ddwy fynedfa, y grisiau 

gwreiddiol, y rhosyn to i’w gadw o fewn yr unedau uchod, y 

drysau pinwydden byg  (pitch pine), y paneli pren tu ôl i’r 

organ i’w gadw ynghyd a’r gwaith pren y pulpud ayyb i’w 

gadw a’i ail-leoli o fewn yr adeilad. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae’r safle yn cyn capel sydd yn adeilad rhestredig gradd II, ac mae cais adeilad 

rhestredig hefyd wedi ei gyflwyno ar gyfer y bwriad. Mae’r adeilad yn sefyll yn wag 

ers oddeutu 18 mlynedd ers i’r defnydd olaf fel capel ddod i ben yn 1999.  

Caniatawyd cais yn 2010 i addasu’r adeilad i 8 uned byw, ond nid oedd y caniatâd 

yma wedi ei weithredu ac mae wedi dod i ben. Mae’r safle o fewn ffin datblygu’r 

dref, ond nid yw’r safle yma wedi ei ddynodi ar gyfer unrhyw ddefnydd penodol, ac 

mae’n disgyn o fewn dynodiad Canol y Dref a’r Ardal Cadwraeth ond y tu allan i’r 

Brif Ardal Siopa. Mae’r adeilad yn hanesyddol gydag elfennau pensaernïol a 

hanesyddol bwysig i’r ardal. Ar sail lleoliad yr adeilad felly, a’r bwriad i’w ail-

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

CDUG. 

   

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

yw  polisïau trosi’r CDUG (yn benodol polisi CH11) sydd yn cyfeirio at drosi o fewn 

canolfannau lleol yn gwbl berthnasol oherwydd mai Canolfan trefol yw Porthmadog. 

 

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

yw egwyddor y datblygiad yn y lleoliad penodol hwn yn dderbyniol. Ystyrir mai’r 

prif bolisi i’w ystyried yn yr achos yma yw C3, sef ail-ddefnyddio safleoedd a 

ddefnyddiwyd o’r blaen. Mae’r polisi yn datgan “cymeradwyir cynigion sy’n rhoi 

blaenoriaeth, lle bynnag y bo modd, i ailddefnyddio tir neu adeiladau a ddatblygwyd 

o’r blaen a leolir o fewn neu o gwmpas ffiniau datblygu, yn hytrach na defnyddio 
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safleoedd tir glas, cyn belled ag y bo’r safle neu’r adeilad a’r defnydd arfaethedig yn 

addas”. Mae polisi C4 Hefyd yn ategu hyn i ail-ddefnyddio adeiladau cyn eu 

dymchwel os yw’r adeilad yn addas. 

 

5.4 O ystyried lleoliad yr adeilad o fewn canol y dref, a’r polisïau a nodir uchod, ystyrir 

fod egwyddor y datblygiad yn dderbyniol. 

 

5.5 Mae polisi CH6 yn ymwneud a sicrhau canran o dai fforddiadwy. Fodd bynnag, 

mae’r polisi hefyd yn datgan “oni bai y gellir bodloni’r Awdurdod Cynllunio, ar ôl 

ystyried y ffactorau perthnasol i gyd, y byddai’n amhriodol darparu tai fforddiadwy ar 

y safle”. Mae’r asiant wedi darparu ffigyrau gyda’r cais yn datgan na fyddai’n bosib 

darparu unedau fforddiadwy oherwydd y gost o ail-ddatblygu’r safle sy’n adeilad 

rhestredig. Mae natur adeilad rhestredig a’r costau adfer ac ail-ddatblygu fel arfer yn 

sylweddol fwy nag ail-ddatblygu arferol neu ddatblygu o’r newydd, ac mae hyn yn ei 

dro yn debygol o amharu ar fforddiadwyedd unedau preswyl o fewn adeiladau 

rhestredig. Fodd bynnag, o edrych ar y cynlluniau llawr mae sawl un o’r unedau yn 

disgyn o fewn maint uned fyddai’n cael ei ystyried yn fforddiadwy. Yn ogystal 

ystyrir nad yw lleoliad y datblygiad yng nghanol y dref yn rhoi gwerth premiwm ar yr 

unedau fydd yn cael eu darparu ac felly fod hyn, yn ogystal â’u maint, yn golygu fod 

canran o’r unedau am fod yn fforddiadwy beth bynnag heb yr angen i gyfyngu hynny 

ymhellach drwy Gytundeb 106. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.6 Mae’r bwriad yn ymwneud a throsi’r adeilad presennol, sydd yn fawr o ran ei faint ac 

yn drawiadol iawn gyda gorffeniad carreg ac wedi ei leoli ar ffordd brysur ac amlwg 

o fewn y dref. Mae’r bwriad i ail-ddefnyddio adeilad mor drawiadol ac amlwg (sydd 

hefyd yn rhestredig) i’w groesawu. Ni fwriedir gwneud llawer o addasiadau allanol 

i’r adeilad, y gwaith mwyaf fydd ar flaen yr adeilad er creu’r fynedfa gerbydol 

newydd. Bwriedir hefyd agor drws newydd ar y cefn er creu mynediad i’r unedau 

cefn, a fydd o ddyluniad addas i’r safle. Ystyrir y byddai’r addasiadau bychan hyn yn 

addas hefyd i’r Ardal Cadwraeth a fydd yn cael ei wella drwy ail-ddatblygu’r safle. 

Ystyrir fod yr addasiadau yn dderbyniol ac yn cydymffurfio a gofynion polisïau B4, 

B22, B23 a B25 CDUG. 

 

5.7 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 bod yr adeilad presennol yn rhestredig ac 

oherwydd bod 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 ystyried polisi B2 a rhannau o’r Cylchlythyr, yn 

cael eu hystyried yn llawn fel rhan o’r cais adeilad rhestredig sydd hefyd gerbron y 

Pwyllgor. 

 

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

yn fodd o sicrhau dyfodol yr adeilad rhestredig, sydd erbyn hyn yn dirywio. Er bod yr 

addasiad ar flaen yr adeilad yn eithaf sylweddol o ran y lleoliad a’r dyluniad, credir y 

bod modd cytuno ar ddyluniad gwell i’r  agoriad a fydd yn cyd-fynd ag edrychiad yr 

adeilad mewn ffordd dderbyniol. Nid oes unrhyw newidiadau a fwriedir ar y ddwy 
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ochr o’r  adeilad a dim ond un agoriad newydd ar y cefn. Ni ystyrir felly fod y bwriad 

yn groes i bolisïau B3 na B4 o’r CDUG 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. 

 

5.9 Mae’r safle wedi ei leoli o fewn ganol y dref, gyda nifer o unedau preswyl o gwmpas. 

Mae tai wedi lleoli ar bedwar ochr yr adeilad, gyda ffordd dosbarth 3 yn eu gwahanu 

i’r blaen a ffordd ddi-ddosbarth Stryd Dora i’r dwyrain. Er nad oes unrhyw fwriad i 

greu agoriadau newydd ar ochrau’r adeilad presennol, rhaid ystyried os byddai'r 

defnydd newydd yn cael effaith ar drigolion lleol o safbwynt gor-edrych neu faterion 

preifatrwydd. Mae’r bwriad yn cynnwys creu un drws newydd ar y cefn, ond o 

ystyried fod y drws yma yn agor i ffordd fynedfa bresennol ni chredir y byddai creu 

un drws ychwanegol yn cael effaith andwyol ar fwynderau’r trigolion cyfagos. 

 

5.10 Derbyniwyd gwrthwynebiadau yn datgan pryder am sawl elfen o’r cais, yn cynnwys 

pryder am osod ffenestri newydd ar ochr gorllewinol yr adeilad a fyddai yn nhyb y 

rhai sydd yn pryderu yn cael effaith gor-edrych. Nid oes unrhyw fwriad o greu 

agoriadau newydd (heblaw am y drws a sonnir amdano uchod), dim ond i barhau â’r 

ffenestri presennol. O ystyried natur y safle a lleoliad y ffenestri presennol nid oes 

pryder am or-edrych na cholli preifatrwydd o dri chyfeiriad, sef y blaen, y cefn a 

Stryd Dora - a hynny oherwydd perthynas yr edrychiadau yma/ffenestri presennol 

gydag adeiladau a thai o gwmpas. Ni ystyrir y byddai'r unedau preswyl arfaethedig yn 

creu unrhyw or-edrych na cholli preifatrwydd annerbyniol i’r cyfeiriadau yma 

oherwydd natur y stryd a lleoliad y tai a’i ffenestri presennol. Fodd bynnag, rhaid 

ystyried y sefyllfa tuag at gyfeiriad y tŷ a adnabyddir fel Gwylfa  Mae nifer o 

ffenestri'r capel yn wynebu cyfeiriad ochr y tŷ hwn a tra mai’r lle parcio ac ochr y tŷ 

maent yn wynebu rhaid ystyried yn ofalus yr effaith hwnnw. Mae prif ffenestri'r ty yn 

edrych tuag at y ffordd am Morfa Bychan ac yno hefyd mae gardd wedi ei amgáu. 

Mae gweddill y cwrtil a man parcio yn weddol agored. Mae un ffenestr llawr cyntaf a 

drws a ffenestr llawr gwaelod yn wynebu’r capel sydd y tu draw i fan parcio sy’n 

gwasanaethu’r ty. Byddai’r ffenestri yn yr adeilad i’w drosi sydd yn wynebu'r eiddo 

hwn yn cynnwys cymysgedd o ffenestri ar gyfer ystafelloedd byw a chysgu (ar 

amryw lefelau). Fodd bynnag, o ystyried natur y ffenestri (hir a main), lefelau'r 

ffenestri presennol yng nghyd destun lefelau'r lloriau presennol a’r rhai sydd i’w creu, 

yn ogystal â’r ffaith fod y ffenestri hyn yn bresennol yn wydr wedi ei gymylu, ni 

ystyrir y gellir sefydlu fod gor-edrych neu golli preifatrwydd am ddigwydd o’r 

ffenestri hyn.  Byddai hefyd yn gwbl resymol (fel yn y caniatâd blaenorol ac 

oherwydd mai dyna sydd yno yn bresennol) sicrhau fod y ffenestri hyn yn cael eu 

hail-wydro gyda gwydr wedi ei gymylu (neu ddull tebyg) er mwyn sicrhau 

preifatrwydd y ty cyfochrog ac na fyddai unrhyw or-edrych annerbyniol yn digwydd 

o ganlyniad i’r bwriad. Byddai hyn felly yn sicrhau fod y bwriad yn cydymffurfio a 

pholisi B23 CDUG. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad  

 

5.11 Mae’r bwriad yn darparu un llecyn parcio oddi-ar y stryd i bob uned breswyl, gyda 

mynediad cerbydol newydd ar flaen yr adeilad. Nid oes gan yr Uned Drafnidiaeth 

wrthwynebiad i’r bwriad, ac awgrymir amodau safonol ynghyd a gofyn i gadarnhau 

materion gyda’r drysau mecaneg newydd. Ystyrir fod y bwriad felly yn cwrdd gyda 

meini prawf polisïau CH33 a CH36 CDUG. 

 

5.12  Oherwydd natur hanesyddol yr adeilad rhestredig a’r gwahanol lefelau tir, byddai’n 

anodd  addasu’r adeilad er mwyn darparu mynediad i bawb tra hefyd yn gorfod 

sicrhau nad oes effaith  andwyol ar edrychiad a chymeriad yr adeilad. Ystyrir felly yn 
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yr achos yma nad yw’r bwriad yn cwrdd yn llawn â’r polisi perthnasol CH30 ond fod 

hynny o ganlyniad i bwyso a mesur yr effaith o wneud hynny ar gymeriad ac 

edrychiad yr adeilad rhestredig. 

 

Materion bioamrywiaeth 

 

5.13  Mae honiad gan drigolyn cyfagos bod ystlumod wedi ei gweld yn gadael yr adeilad. 

Cyflwynwyd arolwg ystlumod gyda’r cais yn datgan fod yr adeilad yn debygol o fod 

yn anaddas i ystlumod, ac nad oes tystiolaeth o ystlumod o fewn yr adeilad.. 

Derbyniwyd cadarnhad gan yr Uned Bioamrywiaeth nad oedd ganddynt unrhyw 

bryderon bioamrywiaeth am y cais. Ystyrir felly nad yw’r bwriad yn groes i ofynion 

B20 o’r CDUG. 

  

Materion Ieithyddol a Chymunedol 

 

5.14 Cyflwynwyd Datganiad Effaith Ieithyddol a Chymunedol gyda’r cais ac fe 

ymgynghorwyd gydag Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd ar ei gynnwys. Nid yw ymateb 

wedi ei dderbyn hyd yma ond hyderir y gellir adrodd yr ymateb ar lafar yn ystod y 

Pwyllgor. Pe derbynnir ymateb cadarnhaol ystyrir y byddai’r bwriad yn unol gyda 

Pholisi A2 o’r CDU, y CCA a TAN 20. 

 

Materion llifogydd 

 

5.15 Saif y safle o fewn parth B, sydd yn ardal y gwyddir ei bod wedi gorlifo yn y 

gorffennol, ond ni dderbyniwyd unrhyw ymateb i’r ymgynghoriad gan Cyfoeth 

Naturiol Cymru. Gan nad yw’r safle wedi ei leoli o fewn parth C1 neu C2 llifogydd 

(sef y graddau uchaf), ystyrir bod y bwriad yn dderbyniol o agwedd polisi B29 y 

CDUG.. 

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.16 Derbyniwyd pryderon gan y cyhoedd oedd yn ymwneud a mynediad ceir ar hyd Stryd 

Dora os oedd sgaffald yn cael ei osod ar yr adeilad. Mater i'r Uned Briffyrdd fyddai 

hyn, ac ystyrir y byddai yn cael eu rheoli yn uniongyrchol ganddynt hwy gan nad yw 

yn fater cynllunio. 

 

5.17 Derbyniwyd hefyd wrthwynebiadau i’r bwriad sydd wedi eu nodi o dan yr 

ymgynghoriadau uchod. Rhaid cofio yn yr achos yma mai defnydd cyfreithlon yr 

adeilad presennol yw fel capel, sydd yn cael ei ddiffinio fel defnydd D1 yn y 

gorchymyn dosbarthiadau defnydd. Mae defnyddiau eraill o fewn y diffiniad hwn yn 

cynnwys, clinig, meithrinfa, llyfrgelloedd ac amgueddfa ac y gellir unrhyw un o’r 

rhain agor o fewn yr adeilad heb angen caniatâd cynllunio. Ystyrir felly y byddai llai 

o fynd a dŵad gydag unedau preswyl na’r defnyddiau uchod, neu pe bai’r capel yn 

llawn bob gwasanaeth, a fyddai’n cael llai o effaith aflonyddwch ar drigolion 

cyfagos. Wrth gwrs, rhaid hefyd ystyried fod defnydd ‘low key’ preswyl yn llawer 

mwy dymunol na’r ansicrwydd o adeilad sylweddol sydd yn wag ac yn dirywio 

ymhellach dros y blynyddoedd mae’n aros yn wag. 

 

5.18 Mae’r gwrthwynebiad hefyd yn cyfeirio at arogl biniau, materion ymddygiad 

gwrthgymdeithasol gyda’r maes parcio a hefyd amser gweithio. Mae’r Asiant wedi 

cadarnhau bod y llecyn mwynderol ar y llawr daear isaf yn addas i’r ardal biniau, ac 

oherwydd natur preswyl yr ardal, gellir materion arogl ddigwydd ar unrhyw amser ac 

nid yw hyn yn wahanol i unrhyw dy sydd yn gyda biniau. Mae’r pryder am 

ymddygiad gwrthgymdeithasol yn bodoli eisoes gyda’r adeilad segur, ond o safbwynt 
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y maes parcio arfaethedig bwriedir rheoli mynediad i’r maes parcio i’r preswylwyr yn 

unig, ac ni chredir y byddai hyn yn fater all greu mwy o broblemau gwrth 

gymdeithasol na all fodoli eisoes. Yn olaf, derbynnir y pryderon am oriau gwaith 

drwy gydol y datblygiad, a chredir y byddai’n dderbyniol sicrhau hyn drwy amodau. 

 

6. Casgliadau: 

 

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

yn 9 uned breswyl a’r holl waith cysylltiol sydd yn destun y cais hwn 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 Caniatáu – amodau 

 

1. 5 mlynedd  

2. Unol a’r cynlluniau diwygiedig 

3. Dyluniad a gorffeniad y fynedfa gerbydol i’w gymeradwyo yn ysgrifenedig gan yr 

ACLL. 

4. Amod cofnod ffotograffig 

5. Llechi to i gydweddu a’r llechi presennol 

6. Ffenestri gwreiddiol i’w trwsio fel y mae ac unrhyw ffenestri amnewidir i gyd fynd 

a’r gwreiddiol/amodau gwydro gyda gwydr wedi ei gymylu /afloyw  

7. Drws newydd cefn i fod o wneuthuriad pren i gyd fynd a’r gweddill 

8. Nwyddau dwr glaw o wneuthuriad haearn bwrw 

9. Grisiau gwreiddiol i’w cadw bob amser 

10. Manylion gwarchod y rhosyn to i’w gytuno o flaen llaw a’i gymeradwyo yn 

ysgrifenedig gan yr ACLL 

11. Rhaid i'r gwaith adeiladau cael ei gynnal rhwng 08.00 - 18.00 ar ddydd Llun i ddydd 

Gwener, 08.00 - 13.00 ar ddydd Sadwrn a dim gwaith o gwbl ar ddydd Sul neu 

Wyliau'r Banc. 

12. Amodau priffyrdd 

13. Dwr Cymru 

14. Manylion unrhyw fents allanol i’w gymeradwyo yn ysgrifenedig gan yr ACLL cyn 

dechrau’r gwaith. 

15. Cytuno ar gynllun i ail-ddefnyddio nodweddion  mewnol o fewn y datblygiad. 

 

Nodyn: ystlumod 
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Rhif:    4 
 

Cais Rhif: C16/0835/44/CR 

Dyddiad 

Cofrestru: 

09-Nov-2016 

Math y Cais: Caniatad Adeilad Rhestredig 

Cymuned: Porthmadog 

Ward: Gorllewin Porthmadog West 

 

Bwriad: Addasu cyn gapel i 9 uned breswyl 

  

Lleoliad: Capel Garth, Bank Place, PORTHMADOG, LL49 

9AA 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATAU GYDAG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r cais hwn yn gais adeilad rhestredig i newid defnydd ac addasu cyn capel i 9 

uned breswyl. Mae’r adeilad presennol yn sefyll yn wag ers oddeutu 18 mlynedd ers 

i’r defnydd olaf fel capel ddŵad i ben yn 1999 ac fe restrwyd yr adeilad yn 2000.  

Caniatawyd cais yn 2010 i addasu’r adeilad i 8 uned byw, ond yw’r caniatâd yma 

wedi ei weithredu cyn i’r cyfnod ddod i ben. 

 

1.2 Mae’r cais yma yn golygu trosi’r adeilad yn 9 uned byw gyda darpariaeth parcio ar y 

llawr daear isaf. Mae’r adeilad wedi sefyll yn wag ers 1999 ac mewn cyflwr eithaf 

gwael erbyn hyn. Bwriedir trosi’r llawr daear isaf yn faes parcio i’r unedau, sef un 

llecyn parcio i bob uned. Bwriedir cael mynediad i’r maes parcio drwy dynnu’r 

drysau dwbl pren presennol ar flaen yr adeilad a chreu agoriad cerbydol gyda drysau 

haearn  mecaneg. Bydd angen tynnu pileri carreg presennol o wal flaen yr adeilad er 

lleoli’r fynedfa newydd. Bwriedir trosi’r llawr daear yn 4 uned a fydd yn golygu 

tynnu’r seddi presennol a chreu unedau o’r newydd gyda partisiwns. Ar y llawr 

cyntaf presennol ble mae’r galeri wedi lleoli, bwriedir eto tynnu’r seddi a hefyd y 

galeri ei hun er mwyn creu ail lawr o’r newydd. Byddai’r llawr cyntaf  yn cynnwys 5 

uned byw, gyda’r gegin ac ystafell fyw ar y llawr hwn, a’r ystafelloedd gwely a 

baddonau ar yr ail lawr. Eto, byddai’r unedau newydd yn cael eu creu o’r newydd 

gyda partisiwns. 

 

1.3 Ni fwriedir gwneud llawer o addasiadau allanol i’r adeilad, y prif newid fyddai’r 

mynediad cerbydol i’r blaen. Bydd gweddill yr agoriadau blaen yn aros fel y maent. 

Ni fwriedir unrhyw addasiadau allanol i’r edrychiad dwyreiniol gyferbyn a Stryd 

Dora, nag ychwaith ar yr edrychiad gorllewinol, heblaw am dynnu adeilad allanol 

bychan diddefnydd sydd eisoes mewn cyflwr gwael. Ar y cefn, bwriedir creu 1 

agoriad newydd a fydd yn gwasanaethu unedau rhifau 3, 4, 8 a 9, bydd unedau rhifau 

1, 2, 5 a 7 yn cael mynediad drwy’r agoriadau presennol ar y blaen. Ni fydd unrhyw 

ffenestri na drysau eraill yn cael eu creu o’r newydd, a byddai’r holl ffenestri 

presennol yn cael eu hadnewyddu fel y maent gyda gwydrau eilradd yn cael eu gosod 

yn fewnol. 

 

1.4 Mae’r bwriad hefyd yn cynnwys ardal mwynderol ar ochr yr adeilad gyferbyn a Stryd 

Dora, ble mae llecyn bach agored ar y llawr daear isaf yn bodoli eisoes.  

 

1.5 Saif y safle o fewn canol tref Porthmadog gyda ffordd dosbarth 3 yn rhedeg o flaen yr 

adeilad. 

Mae’r adeilad yn rhestredig gradd II ac mae hefyd wedi ei leoli o fewn Ardal 

Cadwraeth Porthmadog.    

  

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 
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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 

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. 

 

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. 

 

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

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

o bryd ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

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

Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth. 

 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 9, Tachwedd 2016) Pennod 6: Gwarchod yr Amgylchedd 

Hanesyddol 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C05D/0644/44/CR Addasu capel blaenorol i 8 uned breswyl - Caniatáu 8/3/2010 

 

3.2 C05D/0645/44/LL Addasu capel blaenorol i 8 uned breswyl gyda maes parcio ar y 

safle - Caniatáu - 8/3/2010 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Dim gwrthwynebiad 

 

Cyngor Archaeoleg 

Brydeinig: 

Heb eu derbyn 

 

Cymdeithas Fictorianaidd: Diolch yn fawr i chi am ymgynghori gyda’r Gymdeithas 

Fictorianaidd ar y cais hwn.  Ar ôl ystyried y dogfennau a 

gyflwynwyd rydym yn gwrthwynebu’r bwriadau, a fyddai 

mewn gwirionedd yn peryglu diddordeb arbennig yr adeilad 

yma sydd o bwysigrwydd cenedlaethol.  
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Mae’r llythyrau oddi wrth y Gymdeithas Henebion a 

Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd yn amlygu 

beth sy’n llai amlwg yn yr wybodaeth a gyflwynwyd gyda’r 

cais, sef bod tu fewn y capel yn neilltuol a bron i gyd yn 

gyfan. Mae’r galeri a’r llwyfan wedi eu cadw’n berffaith ac 

mae’r amrywiaeth o osodion a gosodiadau – gwaith saer da, 

organ, set fawr ac ati – yn amlwg yn arbennig iawn.  

 

Mae’r cais ar gyfer troi’r capel i ddefnydd preswyl, creu naw 

fflat (yn ôl yr hysbysiad a gawsom) o fewn safle’r adeilad 

rhestredig.   Byddai hyn yn golygu isrannu dwys i du fewn y 

capel, dinistrio mawredd tawel ei faint mawr a cholli bron y 

cwbl o’r gosodion a gosodiadau o ansawdd da. Yn gryno, 

byddai’r trosi a fwriedir mwy neu lai yn dileu tu fewn yr 

adeilad rhestredig ac yn y broses yn achosi niwed sylweddol 

i’w bwysigrwydd.  Mae newidiadau allanol fel y dull 

dinistriol ac annerbyniol a fabwysiadwyd i ddarparu lle 

parcio, drwy fwrw drwy edrychiad dwyreiniol yr adeilad, 

ond yn ehangu ar y niwed ymhellach.   Byddai angen 

cyfiawnhad cyfatebol cryf fyddai’n argyhoeddi  ar gyfer 

lefelau uchel ac anghyffredin o niwed – ac nid yw’r cais hwn 

yn darparu hynny.  

 

Rydym yn cytuno fod angen graddau o newid – efallai yn 

sylweddol – er sicrhau ail-ddefnyddio’r adeilad hwn yn 

sensitif.   Er hynny, oherwydd effaith andwyol uchel ac 

anorfod a fyddai yn ganlyniad i unrhyw ffurf o drosi preswyl 

dylai ond fod yn dderbyniol fel cam olaf.  Er mwyn sefydlu 

egwyddor y trosi preswyl dylid dangos nad oes unrhyw 

ffyrdd eraill hyfyw ar gael.   Y nod ddylai fod yw ceisio ffurf 

o ddefnydd cymunedol neu berfformio sy’n defnyddio’r 

cyfaint ac yn cadw diddordeb arbennig y tu fewn.  

 

Nid yw derbyn egwyddor trosi preswyl yn golygu derbyn 

creu unrhyw nifer o unedau preswyl.   Yn gyffredinol, po 

fwyaf yr unedau gaiff eu creu'r mwyaf yw’r niwed.   Os yw 

defnydd preswyl yn cael ei ystyried yn dderbyniol yna dylai 

nifer yr unedau gaiff eu creu fod y lleiafswm sydd eu hangen 

i ddarparu trosiad hyfyw o’r adeilad.  Hyd yn oed yng nghyd-

destun cynlluniau o’r fath byddai creu wyth neu naw fflat, fel 

y bwriedir yma, yn cynrychioli trosiad preswyl dwys iawn ac 

nid yw hyn wedi ei gyfiawnhau.   

 

O ganlyniad i’r uchod, rydym yn gwrthwynebu’r cais hwn 

sydd yn cynnig cynllun sydd ond yn well na dymchwel yr 

adeilad rhestredig yn gyfan gwbl.  Rydym yn eich annog i 

wrthod caniatâd i’r cais.  

 

 

Comisiwn Brenhinol 

Henebion Cymru: 

Heb eu derbyn 

 

Cymdeithas Henebion 

Hynafol: 

Dyma’r math o gais sy’n ennyn ymateb cryf os nad amwys.   
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I adeilad rhestredig sy’n dechrau ar ei drydydd degawd heb ei 

ddefnyddio mae buddsoddiad cyfalaf sylweddol fel yr 

addawyd, ac a fydd yn ei achub i’w groesawu.   Er hynny, 

mae pris yr achubiaeth yn hynod o ddinistriol.     

 

Mae’r tu fewn a ddangosir yn yr Adroddiad Ystlumod wedi 

dirywio ond eto mae’n cyfleu mawredd yr adeilad.   Mae’n 

cadarnhau bod y galeri wedi goresgyn gyda thair haen o 

seddau, pulpud arbennig o gywrain a rheilen (mwyafrif) yr 

organ a throelliad mawr y nenfwd.  

Mae’r ymgeiswyr wedi rhoi addewid i gadw’r nenfwd er 

bydd wedi ei rannu rhwng pedwar fflat, adleoli’r pulpud 

mewn un uned (F2) ac ailddefnyddio peth o waith pren y 

galeri (lleiafswm).   Mae popeth arall yn cael ei ddinistrio.   

Bydd y tu fewn yn hollol wahanol.  Bydd yr adeiladwaith 

mewnol newydd yn ddur a choncrid.  

 

Serch hynny mae’r addewidion hynny i weld yn 

gwrthddweud ei gilydd.  

 a) Sut mae cadw’r nenfwd yn cydweddu gyda dangos 

y trawstiau ffrâm bren a addawyd yn anodiad i 

Ddarlun 18?  

 b) Ni fedraf ddod o hyd i unrhyw gyfeiriad at y 

pulpud yn y cynlluniau a ddarparwyd.  

 

Nodwn y ddarpariaeth parcio dan do yn is llawr daear yr 

adeilad a bod darpariaeth o’r fath yn ofyniad gan Gyngor 

Gwynedd.   Dywed yr ymgeiswyr fod hyn yn golygu fod yn 

rhaid colli’r cyfan o’r tu fewn gan fod angen lloriau concrid a 

dur newydd sy’n dal pwysau.   Ond a yw hyn yn dilyn?  

Mae’n rhaid bod dull o’r fath yn arbennig o ddrud yn ogystal 

â bod yn ddinistriol.  Pa warantau a ofynnwyd amdanynt i 

sicrhau fod yr adeilad yn gallu gwrthsefyll tynnu’r galerïau i 

gyd (sy’n gweithredu fel math o drawst cylchol)?  

 

Dywedir na ellid defnyddio’r drysau presennol gan na ellid 

eu gwneud yn rhai sy’n gwrthsefyll tân.  Ond a yw hyn yn 

gywir?   Mae drysau o’r fath yn cael eu cadw’n rheolaidd 

wrth drosi adeiladau drwy ddefnyddio paent chwyddedig neu 

drwy ychwanegu deunydd sy’n gwrthsefyll tân yn y drws.   

Efallai nad yw hi yn realistig gofyn fod y capel yma’n cael ei 

ddefnyddio i ryw fath o ddeunydd awditoria fel y cafodd ei 

ddylunio.   Rydym yn gwerthfawrogi nad yw deunydd o’r 

fath wedi dod i’r fei ers cau’r capel yn 1999.  Er hynny, 

mae’r cais presennol yn mynd i’r eithaf arall ac mewn 

gwirionedd ond yn cadw’r tu allan.   A oes ystyriaeth wedi ei 

rhoi i greu llai na 9 uned? Po leiaf yw nifer yr unedau, y lleiaf 

o bwysau fydd i isrannu ac i roi'r cyfan o’r islawr daear ar 

gyfer parcio.  

Mae’r cynllun yma’n well na dymchwel ond awgrymwn fod 

angen i’ch Cyngor fodloni ei hun bod cynllun llai dinistriol 

yn anymarferol.  Dull 'gwagio a llenwi' o'r fath ddylai fod y 

dewis olaf.   
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Oni bai ei bod yn eithaf eglur nad oes modd dod o hyd i 

ddefnydd gwell, yna fe fydd yn rhaid i ni wrthwynebu’r cais 

presennol.    

 

Ymhellach i’n cyflwyniadau ar y 29 Tachwedd, rydym yn 

ddiolchgar am y rhybudd fod Datganiad Dylunio a Mynediad 

diwygiedig ag Asesiad Effaith ar Dreftadaeth newydd sbon 

wedi eu cyflwyno o safbwynt y cais hwn.  

 

Rydym wedi darllen y rhain yn ofalus.  

 

Nid wyf yn sicr eu bod yn newid ein barn mai cynllun 

‘gwagu a llenwi’ yw hwn mewn gwirionedd.   Efallai ei fod 

yn fymryn gwell na’r cais cyntaf am wyth uned ond prin 

iawn yw’r gwahaniaeth.   Yn wir, wrth ddarllen y dogfennau 

diwygiedig fe nodwn fod y bwriad ymddangosiadol i gadw’r 

pulpud (sy’n gywrain iawn) yn un o’r fflatiau wedi ei ollwng 

o blaid un ai ei adleoli i adeilad arall neu ei dorri’n ddarnau 

gan ddefnyddio’r darnau fel rhan o’r gwaith trosi.  Rwyf yn 

amau yn fawr gyda llaw y bydd gan yr Eglwys yng Nghymru 

unrhyw ddiddordeb i adleoli’r pulpud – mae ganddynt ormod 

ohonynt eisoes o fod wedi cau eu heglwysi eu hunain.   Mae 

ffotograff yn cadarnhau bod y pulpud yn ddarn pwysig ac 

mae’n ymddangos i fod mewn mahogani gyda farnais a 

sgroliau Rococo ar goes fawr sy’n edrych fel blodyn yn troi 

ar i fyny.  Mae hwn wedyn wedi ei osod yn erbyn blaen 

galeri coeth gyda physt grisiau cerfiedig egnïol.   Mae’r panel 

addurnedig o flaen yr organ hefyd cystal bob blewyn.  

 

Mae’n syfrdanol nad yw’r Datganiad Treftadaeth wedi sylwi 

ar hyn.  

 

Nid yw addewidion amhendant am gadw rhai darnau yn 

ddigonol.   

 

Nid wyf yn sicr os ydym gam ymlaen o ddisgrifio’r 

newidiadau mewnol fel rhai y mae modd eu ‘newid yn ôl’ – 

mae defnyddio’r geiriau yma yn awgrymu partisiynau ysgafn 

a’u tebyg nid sawl llawr mewn dur.   Mae’n amlwg nad oes 

modd ‘newid yn ôl’ y gosodiadau sydd wedi eu tynnu a’u 

rhannu ac yn sicr nid yw hyn ychwaith yn wir am le parcio 

yn yr islawr.   

 

Gallwch ond dderbyn y cynllun yma fel Cyngor os ydych yn 

hollol argyhoeddedig mai dyma yw’r dewis olaf mewn 

gwirionedd.   

 

Y Grŵp Sioraidd: Heb eu derbyn 

 

Cymdeithas Diogelu 

Adeiladau Hynafol: 

Heb eu derbyn 

 

Gwasanaeth Cynllunio 

Archeolegol Gwynedd: 

Pryderon am y bwriad, ond yn cynnig amod safonol cofnod 

ffotograffig.  
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Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

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

derbyniwyd gohebiaeth yn datgan pryder am yr isod: 

 

 Bydd rhai o ffenestri’r unedau yn edrych i lawr at eu 

heiddo, ac angen manylion am ddeunydd y ffenestri 

a’u maint 

 Gosod sgaffald ar eu tir hwy a phroblemau mynediad 

ceir. 

 

Yn dilyn yr ymgynghoriadau uchod, trafodwyd y cais gyda’r 

Asiant ac fe gytunwyd i gadw mwy o’r nodweddion mewnol 

presennol, sef y teils llawr o fewn y ddwy fynedfa, y grisiau 

gwreiddiol, y rhosyn to i’w gadw o fewn yr unedau uchod, y 

drysau pinwydden byg  (pitch pine), y paneli pren tu ôl i’r 

organ i’w gadw ynghyd a’r gwaith pren y pulpud ayyb i’w 

gadw a’i ail-leoli o fewn yr adeilad. 

 

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 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. 

Mae’r cyn Capel yn adeilad trawiadol carreg sydd wedi ei leoli ar ffordd brysur ac 

amlwg o fewn tref Porthmadog. Mae’r adeilad yn wag ers i'r Capel gau yn 1999 ac 

mae’r bwriad o’i ail-ddefnyddio i’w groesawu. Fel y soniwyd uchod, caniatawyd 

trosi’r adeilad yn 2010 i 8 uned byw, ond erbyn hyn mae’r caniatâd wedi rhedeg 

allan heb ei weithredu. Mae’r adeilad wedi bod ar y farchnad agored ers peth amser, 

ond nid oes unrhyw ddiddordeb wedi bod ynddo, a dros yr amser yma mae cyflwr yr 

adeilad wedi dirywio yn sylweddol. 

 

5.4 Bwriedir trosi’r llawr daear isaf yn faes parcio, sef un llecyn parcio ar gyfer pob 

uned. Mae’r rhan yma o’r adeilad wedi ei ddefnyddio fel ardal storio ynghyd ag 

ystafelloedd dysgu a dosbarthiadau yn y gorffennol, ble nad oedd unrhyw 

nodweddion arbennig yn bodoli.   Gan nad oes unrhyw nodweddion arbennig o fewn 

y llawr hwn ystyrir fod ei addasu i greu lle parcio yn gyfaddawd teg heb golli 

unrhyw nodweddion arbennig o fewn yr adeilad. Fodd bynnag, i alluogi lleoli’r maes 

parcio ar y llawr daear isaf yma, rhaid creu mynediad cerbydol newydd ar flaen yr 

adeilad. Bwriedir felly tynnu’r drysau dwbl pren presennol ar y blaen a chreu agoriad 

cerbydol gyda drysau haearn (roler shutter)  mecaneg. Bydd angen tynnu pileri 

carreg bresennol o wal flaen yr adeilad er lleoli’r fynedfa newydd. Ni chredir bod y 

lleoliad hwn yn ddelfrydol o agwedd effaith ar edrychiad yr adeilad hanesyddol, ond 
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oherwydd materion diogelwch ffyrdd nid ystyrir fod opsiwn arall ar gyfer darparu 

parcio addas. Fodd bynnag, ystyrir felly bod cyfle i sicrhau cael dyluniad addas i’r 

fynedfa newydd hon, gan nad yw’r bwriad presennol o osod drysau haearn “roller 

shutter” yn addas o gwbl. Ystyrir y gellir cytuno ar ddrysau addas drwy osod amod 

perthnasol. Rhaid ystyried hefyd bod wal derfyn ar hyd blaen yr adeilad, sydd yn 

eithaf uchel mewn rhai darnau. Bwriedir tynnu’r darn canol er lleoli’r fynedfa, ond 

byddai gweddill y wal hon yn cuddio rhannau o’r fynedfa newydd o gyfeiriadau 

gwahanol gan olygu fod yr olygfa o’r stryd yn aros yn weddol debyg ac yn parchu’r 

adeilad a’i osodiad. Ystyrir felly y byddai’r addasiadau hyn yn gyfaddawd teg i 

alluogi’r datblygiad fynd yn ei flaen ac i sicrhau defnydd hirdymor i’r adeilad. 

 

5.5 Bwriedir trosi’r llawr daear yn 4 uned a fydd yn golygu tynnu’r seddi presennol a 

chreu unedau o’r newydd gyda partisiwns. Mae’r seddi gwreiddiol dal yn bresennol, 

ynghyd a’r organ, y pulpud a’r set fawr. Bwriedir tynnu’r seddi a’u cadw i’w ail-

ddefnyddio a fewn y datblygiad, ynghyd a’r nodweddion eraill. Bydd unedau rhifau 

1, 2, 5 a 7 yn cael mynediad drwy’r ddau agoriad presennol ar flaen yr adeilad, ble 

bwriedir cadw’r ddau risiau gwreiddiol a’r teils llawr. Bydd agoriad newydd yn cael 

ei greu ar gefn yr adeilad fel  mynediad i unedau rhifau 3, 4, 6, 8 a 9. Mae agoriad 

presennol eisoes ar y cefn, ac felly ni chredir y bydd creu un agoriad newydd yn 

amharu’n ormodol ar edrychiad na chymeriad yr adeilad. Byddai’r waliau newydd yn 

cael eu lleoli rhwng y ffenestri presennol heb amharu ar edrychiad yr adeilad o’r tu 

allan. Yn dilyn trafodaethau gyda’r asiant, bwriedir ail-ddefnyddio rhai o’r 

nodweddion gwreiddiol o fewn yr unedau, e.e. creu cypyrddau cegin allan o’r seddi, 

ynghyd a’r gwaith pren o’r set fawr. Bydd rhannau o’r organ hefyd yn cael ei ail-

ddefnyddio, ac mae’r wybodaeth hyn wedi nodi o fewn y datganiadau ac ystyrir y 

byddai’n deg cynnig amod i’r perwyl hyn. Bwriedir adfer yr holl ffenestri gwreiddiol 

ynghyd a’r gwydrau lliw gyda’r ychwanegiad o wydrau eilradd tu mewn. 

 

5.6 Ar y llawr cyntaf presennol ble mae’r galeri wedi ei leoli, bwriedir eto tynnu’r seddi 

a hefyd y galeri ei hun er mwyn creu ail lawr o’r newydd. Golyga hyn dynnu’r pileri 

haearn bwrw sydd yn dal y galeri, gan nad yw yn bosib eu cadw. Fodd bynnag, 

ystyrir y byddai’n rhesymol cynnwys amod i’w ail-defnyddio o fewn y datblygiad. 

Byddai’r llawr cyntaf  yn cynnwys 5 uned byw, gyda’r gegin a’r ystafell fyw ar y 

llawr hwn, a’r ystafelloedd gwely a baddonau ar yr ail lawr. Eto, byddai’r unedau 

newydd yn cael eu creu o’r newydd gyda partisiwns. Fel ar y llawr daear, bwriedir 

gosod y waliau rhwng y ffenestri fel na fyddent yn amharu arnynt. Bwriedir hefyd 

ail-ddefnyddio’r nodweddion fel y disgrifir uchod. Un o’r prif nodweddion o fewn yr 

adeilad yw’r rhosyn to, ac nid oes unrhyw fwriad o dynnu hwn, ond bydd waliau’r 

unedau newydd yn ei rannu gyda’r rhan fwyaf ohono wedi ei leoli o fewn dwy uned, 

ac felly ni fydd yn weladwy yn ei gyfanrwydd. Ystyrir eto y byddai amod yn briodol 

yma i sicrhau na fydd y rhosyn yn cael ei effeithio’n ormodol ac i gytuno sut y 

byddai gosod waliau’r unedau yn addas i sicrhau cadw’r rhosyn yn ei gyfanrwydd. 

 

5.7 Ystyrir bod y bwriad yn golygu gwaith mewnol sylweddol sydd yn colli llawer o’r 

nodweddion gwreiddiol. Fodd bynnag, mewn achosion fel hyn rhaid pwyso a mesur 

faint o amser mae’r adeilad wedi bod yn wag, yr amser mae wedi ei farchnata ar 

werth, a’r oblygiadau o beidio â chaniatáu unrhyw ddatblygiad o’r fath. Yn yr achos 

yma, ac er gwaethaf ambell ymateb i’r cyfnod ymgynghori, fe ystyrir bod egwyddor 

y bwriad yn dderbyniol ac yn fodd o sicrhau dyfodol yr adeilad sylweddol yma yng 

nghanol tref Porthmadog. Gwerthfawrogir fod angen addasu neu wared ar raddfa 

gweddol helaeth o’r nodweddion o fewn yr adeilad ond mae’n rhaid cael balans 

rhwng hyn a sicrhau dyfodol ar gyfer yr adeilad. Fel y mae, mae wedi bod yn segur 

ers bron i ugain mlynedd heb unrhyw ddiddordeb i’w drosi i ddefnydd heblaw 

defnydd preswyl ac wrth gwrs rhaid i’r gwaith hwnnw fod yn hyfyw i unrhyw 
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ddatblygwr. Yn ystod y cyfnod yma mae ei gyflwr wedi dirywio a bellach mae’n 

cael effaith ar yr adeilad ei hun, y strydwedd a mwynderau tai cyfagos heb sôn am 

fod yn berygl.  Rhaid felly taro balans rhwng gwarchod yr adeilad rhestredig a’i 

nodweddion a sicrhau defnydd hirdymor. Mae’r rheswm rhestru’r adeilad yn nodi 

“listed for its special architectural interest as a prominent, large and imposing late 

c19 chapel of definite character”, ac wrth ganiatáu’r cais yma ystyrir fod yr uchod 

dal yn wir. 

 

5.8 Derbyniwyd gwrthwynebiad yn datgan pryder am osod ffenestri newydd ar ochr 

gorllewinol yr adeilad a fyddai yn nhyb y rhai sydd yn pryderu yn cael effaith gor-

edrych. Nid oes unrhyw fwriad o greu agoriadau newydd (heblaw am y drws a sonnir 

amdano uchod), dim ond i barhau â’r ffenestri presennol. O ystyried natur y safle a 

lleoliad y ffenestri presennol nid oes pryder am or-edrych na cholli preifatrwydd o 

dri chyfeiriad ac fe drafodir hyn yn fanylach yn y cais llawn. Mae’r ffenestri hyn yn 

bresennol yn wydr wedi ei gymylu, ac felly ni ystyrir y gellir sefydlu fod gor-edrych 

neu golli preifatrwydd am ddigwydd o’r ffenestri hyn.  Byddai hefyd yn gwbl 

resymol (fel yn y caniatâd blaenorol ac oherwydd mai dyna sydd yno yn bresennol) 

sicrhau fod y ffenestri hyn yn cael eu hail-gwydra gyda gwydr wedi ei gymylu (neu 

ddull tebyg) er mwyn sicrhau preifatrwydd y tŷ cyfochrog ac na fyddai unrhyw or-

edrych annerbyniol yn digwydd o ganlyniad i’r bwriad. 

 

5.9 Mae’r Grŵp Fictorianaidd a Chymdeithas Henebion Hynafol yn gwrthwynebu’n gryf 

i’r bwriad, gan nodi fod colli tu mewn i’r adeilad yn gwbl annerbyniol ac i wrthod y 

cais. Gwerthfawrogwn y pwyntiau maent yn ei wneud sydd yn hollol deg, ond nid 

oes unrhyw ddiddordeb wedi bod yn yr adeilad ers i’r caniatâd olaf redeg allan, ac 

mae’r adeilad yn dirywio yn sydyn. Rhaid nodi yma hefyd, y caniatawyd y cais 

blaenorol yn 2010 am 8 uned byw, gyda llawer mwy o waith addasu mewnol. Nid 

oedd unrhyw nodweddion mewnol yn cael eu cadw, ac mae’r cais yma yn defnyddio 

llawer mwy o’r adeilad gwreiddiol sydd i’w groesawu. Yn yr achos yma, ystyrir fod 

peth colled a newid mewnol sylweddol yn gyfaddawd rhaid ei wneud er sicrhau 

defnydd a dyfodol i’r adeilad. Mae Cylchlythyr y swyddfa Gymreig 61/96 yn nodi 

“lle caiff dibenion newydd eu cynnig, mae’n bwysig cydbwyso effaith unrhyw 

newidiadau ar ddiddordeb arbennig yr adeilad rhestredig yn erbyn hyfywdra unrhyw 

ddefnydd arfaethedig a allai fod yn llai niweidiol”. O ystyried yr asesiad uchod, 

ystyrir fod y datblygiad yn dderbyniol i’w ganiatáu. 

 

6. Casgliadau: 

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

fydd yn sicrhau dyfodol a defnydd newydd i’r adeilad rhestredig. Mae’r gwaith 

mewnol yn sylweddol ei natur, ond fel yr eglurwyd uchod ystyrir fod hyn yn 

hanfodol er galluogi sefydlu defnydd newydd hir dymor i’r adeilad, a’r cyfaddawd 

yw sicrhau ail-ddefnyddio nifer o’r nodweddion sydd i’w symud/tynnu o fewn yr 

unedau. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu yn ddarostyngedig i dderbyn cadarnhad Cadw ac i  amodau perthnasol yn 

ymwneud â: 

 

1. 5 mlynedd  

2. Unol a’r cynlluniau 

3. Dyluniad a gorffeniad y fynedfa gerbydol, i gynnwys y drws, i’w gymeradwyo yn 

ysgrifenedig gan yr ACLL cyn dechrau unrhyw waith arall sydd yn destun y 

caniatâd. 
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4. Amod cofnod ffotograffig 

5. Llechi to i gydweddu a’r llechi presennol 

6. Ffenestri gwreiddiol i’w trwsio fel y maent ac unrhyw ffenestri amnewidir i gyd fynd 

a’r gwreiddiol/amodau gwydro gyda gwydr wedi ei gymylu /afloyw  

7. Drws newydd cefn i fod o wneuthuriad pren i gyd fynd a’r gweddill 

8. Nwyddau dwr glaw o wneuthuriad haearn bwrw 

9. Grisiau gwreiddiol i’w cadw bob amser 

10. Manylion gwarchod y rhosyn to i’w gytuno o flaen llaw a’i gymeradwyo yn 

ysgrifenedig gan yr ACLL 

11. Manylion unrhyw fents allanol i’w gymeradwyo yn ysgrifenedig gan yr ACLL cyn 

dechrau’r gwaith. 

12.  Cytuno ar gynllun i ail-ddefnyddio nodweddion  mewnol o fewn y datblygiad.
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Rhif:    5 

 

Cais Rhif: C16/1603/41/AM 

Dyddiad 

Cofrestru: 

15-12-2016 

Math y Cais: Amlinell 

Cymuned: Llanystumdwy 

Ward: Llanystumdwy 

 

Bwriad: Cais amlinellol ar gyfer codi 9 ty sy'n cynnwys 3 ty 

fforddiadwy ynghyd a darparu mynedfa a lon stad 

  

Lleoliad: Cae Bodlondeb, ger Ael y Bryn, Chwilog, Pwllheli, 

Gwynedd, LL536SH 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
DIRPRWYO’R HAWL I GANIATÁU GYDA AMODAU 

AC YN DDAROSTYNGEDIG I GYTUNDEB 106 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r cais hwn yn gais amlinellol sy’n cynnwys manylion mynediad gyda phob 

mater arall wedi ei gadw’n ôl ar gyfer codi 9 annedd, 3 ohonynt yn fforddiadwy ar ran 

o safle o fewn pentref Chwilog sydd wedi ei ddynodi ar gyfer 21 o dai yng Nghynllun 

Datblygu Unedol Gwynedd.  Mae cais wedi ei gyflwyno o dan C16/1363/41/AM ar 

gyfer codi 9 annedd ychwanegol (3 ohonynt yn fforddiadwy) ar gyfer gweddill y 

safle, ac mae’r 2 gais yn cael eu cyflwyno i’r Pwyllgor Cynllunio ar yr un pryd. 

 

1.2 Mae’r safle presennol yn rhan o gae sy’n codi’n raddol o’r briffordd, ac sydd wedi ei 

leoli tu ôl i dai presennol a ger stad Ty’n Rhos. Mae’r cais penodol yma yn ymwneud 

a hanner y safle sydd agosaf i dai bresennol Ty’n Rhos, ac yn cynnwys y ffordd 

fynediad. 

 

1.3 Dengys y cynlluniau dangosol a gyflwynwyd gyda’r cais mai’r bwriad yw i ddarparu 

mynedfa oddi ar y briffordd a ffordd stad sy’n fforchio; ynghyd a chodi 9 annedd, 3 

ohonynt i fod yn fforddiadwy, a darparu llefydd parcio ar bob plot.  

 

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

 

 Datganiad Dyluniad a Mynediad 

 Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol 

 Gwybodaeth Cefnogol 

 

1.5 Mae Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol sy’n cyfeirio at y safle yn ei gyfanrwydd 

hefyd wedi ei gyflwyno fel rhan o’r cais yma.  

 

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. 

 

  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. 

 

2.2 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

POLISI STRAGETOL 10 – CARTERFI 

Bydd yr angen am dai yn yr ardal yn ystod oes y Cynllun yn cael ei ddiwallu trwy wneud 

darpariaeth ar gyfer tai, gwneud darpariaeth ar gyfer diwallu angen lleol am dai 

fforddiadwy a dosbarthu’r unedau tai ar draws ardal y Cynllun. 
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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 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 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 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 CH1 - TAI NEWYDD AR SAFLEOEDD A DDYNODWYD 

Caniatáu cynigion adeiladu tai ar safleoedd a ddynodwyd yn ddarostyngedig ar feini prawf 

sy’n ymwneud â nodweddion penodol y datblygiad. 

 

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 briodol o dai fforddiadwy. 
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POLISI CH33 - DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD 

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

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

traffig.     

 

POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT 

Gwrthodir cynigion am ddatblygiadau newydd, ehangu datblygiadau presennol neu newid 

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

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

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

 

POLISI CH37 - CYFLEUSTERAU ADDYSGOL, IECHYD A CHYMUNEDOL 

Caniateir cynigion datblygu ar gyfer cyfleusterau addysgol, iechyd a chymunedol newydd 

neu estyniadau i rai presennol os gellir cydymffurfio a chyfres o feini prawf sy’n ymwneud 

a lleoliad y cynnig, ei hygyrchedd i wahanol ddulliau o deithio, ynghyd ag ystyriaethau 

priffyrdd, dyluniad unrhyw ysgol newydd a’r effaith ar ganol tref diffiniedig. 

 

POLISI CH43 - DARPARU LLECYNNAU AGORED O WERTH ADLONIADOL 

MEWN DATBLYGIAD TAI NEWYDD 

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

ddarpariaeth llecynnau agored presennol yn diwallu anghenion y datblygiad ddarparu 

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

 

Canllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy 2009 

Canllaw Cynllunio Atodol: Briffiau Datblygu 2009 

Canllaw Cynllunio Atodol: Datblygiadau tai a llecynnau agored o werth adloniadol 2009 

Canllaw Cynllunio Atodol: Datblygiadau Tai a Darpariaeth Addysgol 2009 

Canllaw Cynllunio Atodol: Ymrwymiadau Cynllunio 2009 

Canllaw Cynllunio Atodol: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 2009 

 

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

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

hyn o bryd ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 

 

2.3 Polisïau Cenedlaethol: 

 

 Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 9, (2016) 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN 2) “Cynllunio a Thai Fforddiadwy” (Mehefin, 

2006). 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN 12) “Dylunio” (2016) 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN16) “Chwaraeon, Hamdden a Mannau Agored” 

(2009) 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN20) “Cynllunio a’r Iaith Gymraeg” (2013) 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

3.1 C16/1363/41/AM – Cais amlinellol sy’n cynnwys manylion mynediad gyda phob 

mater arall wedi ei gadw’n ôl ar gyfer codi 9 annedd, 3 ohonynt yn fforddiadwy – 

HEB EI BENDERFYNU 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Cefnogi’r egwyddor ond mynegi pryder ynghylch y dŵr 

sydd yn y ffos sy’n mynd rhwng y tai arfaethedig a’r tai sydd 

yna’n barod. 
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Uned Drafnidiaeth: Cyfeiriaf at y cais uchod a chadarnhaf nad oes gennyf 

wrthwynebiad i'r bwriad. 

 

Mae'r datblygiad yn ymddangos fel rhan o , neu'n estyniad o 

gais rhif C16/1363/41/AM, ac felly argymhellaf gynnwys yr 

un amodau / nodiadau trafnidiaeth a chynigwyd i'r cais 

hwnnw. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Dim sylwadau i’w cynnig 

 

Dŵr Cymru:  Amod i gytuno cynllun draenio ar gyfer y safle. 

 

Uned Bioamrywiaeth:  Mae clawdd a gwrych yn rhedeg drwy ganol y safle. Mae 

gwaith sylweddol wedi ei wneud yn barod i dorri coed ar y 

gwrych. Bydd rhaid ailsefydlu’r gwrych yma yn llawn fel 

rhan o gynllun tirweddu. Bydd rhaid derbyn Cynllun 

Tirweddu gyda’r cais materion wedi eu cadw’n ôl. Dylai 

fanylu sut y bydd y clawdd a’r gwrych yn cael ei ailsefydlu. 

Os na fydd hyn yn bosib yna bydd rhaid i gynllun ddangos 

gosodiad clawdd/cloddiau a gwrych cyfatebol mewn hyd i’r 

un a gollwyd mewn rhan arall o’r safle. Dylai cynllun 

tirweddu hefyd gynnwys manylion rhywogaethau coed i’w 

plannu ar y safle. 

 

Tai Fforddiadwy:  Ar sail y wybodaeth uchod ymddengys bod y Cynllun yn 

cyfarch 

 

Uned Draenio Tir:  Heb eu derbyn 

 

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

Daeth y cyfnod hysbysebu i ben ar 18.01.2016 a derbyniwyd 

llythyr / gohebiaeth yn cynnig sylwadau ar y bwriad ar y 

seiliau canlynol:- 

 Fod llysiau’r dial yn bodoli ar y rhan yma o’r safle. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad   

  

5.1 Mae Polisi Strategol 10 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn annog darparu tai, 

gan gynnwys tai fforddiadwy, drwy ddynodiadau tir o fewn aneddiadau penodol a’u 

diffinnir gan y cynllun datblygu. 

 

5.2 Mae’r safle sy’n destun y cais yma wedi ei leoli o fewn safle sydd wedi ei ddynodi ar 

gyfer 21 o dai o fewn ffin ddatblygu Chwilog, a gyda’r safle sy’n destun 

C16/1363/41/AM mae’n ffurfio’r safle sydd wedi ei ddynodi’n llawn. Mae’r bwriad 

felly yn cwrdd gyda gofynion Polisi Strategol  10 ynghyd a Pholisi C1 sy’n datgan 

mai o fewn ffiniau datblygu fydd y prif ffocws ar gyfer datblygiadau newydd. 

 

5.3 Oherwydd lleoliad a dynodiad y safle, mae hefyd yn unol â Pholisi CH1, mae’r 

egwyddor o ddatblygu tai ar y safle hwn yn dderbyniol cyn belled a bod y datblygiad 

yn un sy’n dangos safon o ran math, maint a fforddiadwyedd y tai, a hefyd o 
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safbwynt ansawdd, dyluniad a ffurf y datblygiad yn unol â’r Briff Datblygu 

perthnasol ar gyfer y safle. 

 

5.4 Nodai’r Briff Datblygu y gallai’r safle hwn ymdopi gydag oddeutu 21uned breswyl, a 

hynny ar sail dwysedd datblygu o 30 uned yr hectar. Mae bwriad ar gyfer y safle yn 

ei gyfanrwydd (y cais yma a chais C16/1363/41/AM) yn cynnwys 18 o dai, ac felly 

ystyrir fod y nifer yr unedau yn dderbyniol ar gyfer y safle ac fe fyddai defnydd addas 

(ar sail dwysedd) yn cael ei wneud o’r tir. 

 

5.5 Mae’r Briff ar gyfer y safle’n gofyn i’r datblygwr sicrhau fod o gwmpas 30% o’r tai 

yn dai fforddiadwy ac mae Polisi CH6 yn ategu’r angen i ddarparu tai fforddiadwy ar 

gyfer angen lleol ar bob safle a ddynodir. Mae’r cais hwn yn cynnig 33.3% o dai 

fforddiadwy, sef y ffigwr agosaf at y targed sydd yn bosibl ei gael gyda’r niferoedd 

hyn. Ystyrir felly bod y datblygiad yn cwrdd â’r gofynion ar gyfer niferoedd o dai 

fforddiadwy ac fe gadarnheir hyn gan yr Uned Tai Strategol. 

 

Mwynderau gweledol  
 

5.6 Mae polisïau B22, B23, B25 a B27 CDUG yn berthnasol i’r cais hwn ac yn ymwneud 

gyda: dyluniad, gorffeniadau, edrychiadau, tirlunio a mwynderau gweledol. 

 

5.7 Gan mai cais amlinellol yw hwn ni dderbyniwyd unrhyw fanylion ynghylch dyluniad 

arfaethedig y tai ar wahân i’w maint a’u huchder dangosol. Derbyniwyd cynllun yn 

dangos trefniant dangosol ar gyfer y safle gan gynnwys lleoliad y tai a’r trefniant ar 

gyfer trafnidiaeth (mae mynediad i’r safle yn ffurfio rhan o’r ddau gais sydd wedi eu 

cyflwyno). Er i’r safle fod ar dir glas, mae ei ddefnydd ar gyfer tai wedi’i dderbyn 

mewn egwyddor wrth fabwysiadu’r Cynllun Datblygu Unedol ac felly ni roddir 

ystyriaeth i golli'r tir glas yma. Fe ystyrir y datblygiad arfaethedig ar ei rinweddau ei 

hun ac fe ystyrir bod dwysedd y datblygiad yn dderbyniol, bod maint  y tai yn addas o 

safbwynt uchafswm a graddfa, a’i fod yn bosib, trwy amodau a thrwy ystyried 

cais/ceisiadau am fanylion llawn, reoli gweddill manylion y datblygiad. Ar sail yr 

wybodaeth a gyflwynwyd gyda’r cais amlinellol hwn yn cwrdd gyda gofynion 

polisïau B22, B23, B25 a B27 o’r CDUG ac y gellir sicrhau fod y manylion pellach 

yn dderbyniol wrth asesu cais materion a gedwir yn ôl. 

 

Materion Bioamrywiaeth 

 

5.8 Ni fyddai unrhyw safleoedd na rywogaethau a amddiffynnir yn cael eu heffeithio’n 

uniongyrchol gan y datblygiad, ond gweler o’r sylwadau uchod fod yr Uned 

Bioamrywiaeth wedi nodi fod gwrych a chlawdd yn rhedeg drwy ganol y safle a bod 

gwaith torri coed helaeth wedi ei gario allan ar y gwrych/clawdd yn barod. Nid oes 

gan yr Uned Bioamrywiaeth bryderon ynghylch y datblygiad ar yr amod fod y 

gwrych/clawdd yn cael ei ailsefydlu neu eu hail osod drwy gynllun tirweddu. Nid oes 

gan yr Uned Bioamrywiaeth unrhyw bryderon eraill ynghylch a’r safle, ac felly ar sail 

derbyn cynllun tirweddu addas fel rhan o’r cais/ceisiadau materion a gadwyd yn ôl, 

fod y bwriad yn cydymffurfio a gofynion polisïau B20 a B21 o’r CDUG sy’n diogelu 

rhywogaethau a’u cynefinoedd sy’n bwysig yn rhyngwladol a chenedlaethol a 

choridorau bywyd gwyllt a chysylltiadau cynefinoedd, a pholisi B17 sy’n ymwneud a 

chynlluniau tirweddu. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad  
 

5.9 Mae mynediad i’r safle yn ffurfio rhan o’r cais amlinellol yma, ac mae’r Uned 

Drafnidiaeth wedi cadarnhau nad oes gwrthwynebiad i’r bwriad o safbwynt 
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diogelwch ffyrdd, yn ddarostyngedig i amodau cynllunio sy’n ymwneud a gosodiad y 

stad, gwelededd a pharcio. Mae’r cynnig felly’n gydnaws ag amcanion polisïau CH33 

a CH36.  

 

Llecynnau agored o werth adloniadol 

 

5.10 Mae polisi CH1 yn gofyn i ddatblygiadau gwrdd â gofynion y Briff Datblygu ar gyfer 

safleoedd dynodedig ac mae’r Briff Datblygu ar gyfer y safle yn gofyn sefydlu a yw’r 

ddarpariaeth bresennol o lecynnau agored adloniadol yn yr ardal leol yn diwallu 

anghenion y datblygiad. Er bod y bwriad gerbron ar gyfer 9 annedd, mae’r safle yn ei 

gyfanrwydd (sef y cais gerbron a chais C16/1363/41/AM) yn cynnwys cyfanswm o 

18 annedd, ac felly yn gronnol mae’n rhaid ystyried sut y bwriedir diwallu anghenion 

preswylwyr y tai arfaethedig o safbwynt llecyn adloniadol, yn unol â Pholisi CH43 y 

CDU a’r CCA “Datblygiadau tai a llecynnau agored o werth adloniadol”. Fe 

gyflwynwyd ‘Asesiad o Diroedd Agored ar Gyfer Adloniant’ gan yr ymgeisydd fel 

rhan o gais C16/1363/41/AM ac mae hwn yn dod i’r casgliad, o ystyried y 

ddarpariaeth bresennol sydd yn y pentref, nad oes angen darpariaeth newydd ar y 

safle hwn. Mae’r ymgeisydd wedi cyflwyno gwybodaeth atodol i’r asesiad gwreiddiol 

yn cadarnhau eu bod yn fodlon cynnig cyfraniad ariannol tuag at wella’r parc 

presennol yn y pentref. 

 

5.11 Mae ceisiadau diweddar wedi bod ar ddau safle arall sydd wedi eu dynodi yn y 

pentref, ac aseswyd y ceisiadau yma ar eu rhinweddau eu hunain o safbwynt y polisi 

yma. ‘Roedd cais C14/0061/41/AM ar gyfer codi 15 o dai ar dir ger Madryn, Chwilog 

wedi ei leoli o fewn pellter addas gyferbyn i’r llecyn chwarae presennol, ac o 

ganlyniad i’r tai oedd yn destun y cais yma yn unig, ystyrir  fod y ddarpariaeth 

bresennol yn ddigonol. 

 

5.12 ‘Roedd cais  C14/0113/41/AM ar gyfer codi 21 o dai ar dir ger Bryn Hyfryd, Chwilog 

yn cynnwys Asesiad Llecynnau Agored o Werth Adloniadol, ac aseswyd hwn fel 

rhan o’r cais a daeth yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd i’r canlyniad nad oedd 

adnoddau chwarae digonol i blant o fewn pellter hwylus i safle’r cais cynllunio yn 

Bryn Hyfryd a bod yna ddiffyg darpariaeth gyffredinol ym mhentref Chwilog. 

Penderfynwyd felly i ail-lunio trefniant y safle er mwyn gallu darparu llecyn digonol 

o fewn safle’r cais. 

 

5.13 O safbwynt y cais gerbron (a’r cais C16/1363/41/AM ar yr un safle) mae’r wybodaeth  

a gyflwynwyd wedi ei asesu gan yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd ac ar sail 

caniatadau diweddar sydd wedi eu rhoi yn y pentref, ystyrir nad oes adnoddau 

chwarae digonol i blant o fewn pellter hwylus i safle’r cais cynllunio, a bod yno 

ddiffyg darpariaeth gyffredinol ym mhentref Chwilog. Mae’r safle ar yr un ochr i’r 

ffordd a’r llecyn chwarae presennol, a gyferbyn a safle Bryn Hyfryd fydd yn darparu 

llecyn o fewn y  safle penodol hwnnw. O ystyried hyn felly, mae swyddogion o’r farn 

y byddai cyfraniad (sydd i’w gytuno) ar gyfer gwella llecyn/nau chwarae presennol 

yn dderbyniol yn yr achos yma, o ystyried y cyfleusterau sydd ar gael yn y parc 

presennol, a’r gwelliant y byddai cyfraniad ariannol yn ei gynnig i’r cyfleuster 

hwnnw ac a fyddai ar gael ar gyfer y pentref i gyd. Ystyrir y byddai’r trefniant yma 

yn dderbyniol yn ddarostyngedig ar gytuno cyfraniad ariannol priodol i 

amgylchiadau’r cais a modd o sicrhau hynny drwy Gytundeb 106. O sicrhau hynny fe 

ystyrir bydd y cais yn cwrdd â gofynion Polisi CH43 y CDUG a’r CCA perthnasol. 
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Cyfleusterau Addysgol 

 

5.14 Mae polisi CH37 yn ceisio sicrhau y gall ysgolion presennol ymdopi gydag unrhyw 

gynnydd yn nifer y disgyblion a ddaw o ddatblygiad preswyl newydd. Mae 

gwybodaeth wedi ei baratoi gan yr Uned Bolisi Cynllunio ar y Cyd sy’n asesu effaith 

datblygu’r safle hwn, ynghyd a’r safleoedd eraill sydd wedi eu dynodi ar gyfer tai yn 

Chwilog yn y CDU, ar Ysgol Gynradd Chwilog. Yn hyn o beth mae’n hollbwysig 

ystyried yr hyn a wnaethpwyd wrth ymdrin â chais cynllunio ar y safle y tu ôl i dafarn 

y Madryn ar gyfer 15 o dai a safle Bryn Hyfryd ar gyfer 21 o dai (ac sydd hefyd yn 

safleoedd sydd wedi eu dynodi yn y CDU). 

 

5.15 Wedi ymgynghori gyda’r Adran Addysg ar y safleoedd yma ar adeg asesu cais tu ôl i 

Dafarn y Madryn (sef y cais cyntaf ddaeth ymlaen allan o’r tri safle sydd wedi ei 

ddynodi yn Chwilog), penderfynwyd ystyried y tri safle sydd wedi eu dynodi gan y 

CDU yn Chwilog ar sail y nifer o unedau preswyl a nodir ar eu cyfer yn y CDU. 

Nodir bod hyn yn golygu fod 55 uned breswyl yn berthnasol i’w hystyried ar gyfer y 

tri safle a hynny ar sail y niferoedd o dai sydd yn cael eu cyfeirio tuag atynt yn y 

Briffiau perthnasol. Byddai unrhyw gyfraniad addysgol yn seiliedig ar y gyfran o dai 

a ddynodwyd ar gyfer y safleoedd unigol fel rhan o’r ffigwr ar gyfer Chwilog yn ei 

gyfanrwydd h.y. 55 uned. Wrth ddefnyddio’r wybodaeth o’r CCA, nodir y bydd 22 

disgybl ysgol gynradd yn deillio o’r tri safle a ddynodwyd ar gyfer tai yn Chwilog. 

Nodir ei fod yn ofynnol i seilio'r cyfraniad yn y modd yma oherwydd nad oedd 

unrhyw ffordd o wybod pryd roedd bwriad cyflwyno ceisiadau ar gyfer gweddill y 

safleoedd oedd wedi eu dynodi, nac ar gyfer faint o unedau. Yn ogystal mae’r 

ceisiadau sydd wedi eu cyflwyno ar gyfer y tri safle sydd wedi eu dynodi hyd yn hyn 

yn geisiadau amlinellol ac felly nid oes sicrwydd am y nifer na math o unedau. 

 

5.16 Defnyddiwyd y flwyddyn addysgol 2013-2014 fel y sail ar gyfer asesu’r angen am 

gyfraniad addysgol gan mai dyma’r cyfnod asesu cais safle ger y Madryn; a bydd 

rhaid cadw at y ffigyrau yma er mwyn sicrhau cysondeb. Nodir bod 20 lle gwag yn yr 

ysgol yn y flwyddyn honno gan olygu byddai angen cyfraniad ar gyfer creu capasiti 

ychwanegol ar gyfer 2 ddisgybl ychwanegol. (Gwnaethpwyd asesiad ychwanegol ar 

gyfer flwyddyn addysgol 2014-2015 a nodwyd y byddai’r ysgol yn parhau i 

weithredu dros ei gapasiti ar sail datblygu’r tri safle): 

 

Capasiti Nifer yn mynychu’r ysgol (Medi 2013) 

67 47 

 

5.17 Yn unol â chynnwys y CCA, nodir fod angen cyfraniad addysgol o £24,514 rhwng y 

tri safle (£12,257 x 2 disgybl). Ar sail sylwadau blaenorol yr Adran Addysg, mae’r 

cyfraniad disgwyliedig o bob safle yn seiliedig ar gyfrannedd y nifer  o dai a nodir ar 

eu cyfer yn y CDU fel rhan o’r cyfanswm ar gyfer y tri safle gyda’i gilydd. Mae hyn 

wedi golygu bod cyfraniad addysgol o £6,240 wedi ei sicrhau mewn perthynas â’r 

caniatâd ar gyfer y safle ger y Madryn (h.y. 14/55 x 24,514). 

 

5.18 Wrth wneud y cyfrifiad ar gyfer y safle yn Bryn Hyfryd, byddai disgwyl cyfraniad 

addysgol o £8,914 (20/55 x 24,514) mewn perthynas â’r datblygiad hwn. 

 

5.19 Wrth wneud yr un cyfrifiad ar gyfer y safle sydd yn destun y cais hwn a chais 

C16/1603/41/AM (sef y safle a ddynodwyd yn ei gyfanrwydd), byddai disgwyl 

cyfraniad addysgol o £9,359 (21/55 x 24,514) mewn perthynas â’r datblygiad hwn. 
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5.20 Roedd lle digonol yn Ysgol Uwchradd Glan y Môr (sydd yn gwasanaethu Chwilog) i 

ddygymod a’r disgyblion a fyddai’n deillio o’r tri safle yn Chwilog. 

 

5.21 O sicrhau cyfraniad addysgol priodol fel y nodir uchod (drwy Gytundeb 106) fe 

ystyrir bod y cynnig yn cwrdd gyda gofynion Polisi CH37 y CDU a CCA 

Datblygiadau tai a Darpariaeth Addysgol. 

 

Materion Ieithyddol 

 

5.22 Cyflwynwyd Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol fel rhan o’r cais, a chyflwynwyd 

Datganiad Cymuned ac Ieithyddol ychwanegol fel rhan o gais C16/1603/41/AM sy’n 

cyfeirio at yr effaith gronnol y ddau gais. Mae’r ddau ddatganiad wedi ei asesu gan yr 

Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd, sy’n nodi ar y cyfan, ni chredir fod natur na 

graddfa’r datblygiad arfaethedig yn debygol o gael effaith andwyol ar yr iaith 

Gymraeg. Fe ystyrir felly na fydd y datblygiad yn andwyol i’r Iaith Gymraeg a bod y 

bwriad yn gyson gydag amcanion Polisi A2 y CDU a CCA “Cynllunio a’r Iaith 

Gymraeg”. 

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.23 Yn dilyn cyfnod o ymgynghoriad cyhoeddus, derbyniwyd sylwadau yn ymwneud a 

llysiau’r dial ar y rhan yma o’r safle. Nid yw’r mater yma wedi ei godi gan yr Uned 

Bioamrywiaeth, ond i leddfu unrhyw bryderon, ystyrir y byddai’n rhesymol i osod 

amod ar y caniatâd cynllunion er mwyn sicrhau cynllun i waredu a’r llysiau dial, ac 

yna gellir rhyddhau’r amod yma ar yr un pryd a’r materion a gadwyd yn ôl. Ystyrir 

felly nad oes unrhyw wrthwynebiad cynllunio materol wedi ei gynnig sy’n 

gorbwyso’r polisïau cynllunio perthnasol a nodwyd yn yr asesiad ac felly nad oes 

rheswm pam na ddylai’r Cyngor cefnogi’r cais hwn er mwyn cyfrannu tuag at 

wireddu amcanion y Cynllun Datblygu Unedol.  

 

Materion ychwanegol 

 

5.24 Nodir fod y cais yma C16/1603/41/AM ynghyd a chais C16/1361/41/AM gyda'i 

gilydd yn ffurfio datblygiad o 18 o dai (6 i fod yn fforddiadwy) ar safle sydd wedi eu 

dynodi ar gyfer datblygiad tai yn y CDU. Ystyrir fod y ddau gais yma gyda’i gilydd 

yn dderbyniol yn nhermau eu hasesu yn erbyn gofynion y Briff Datblygu ar gyfer y 

safle ac yn erbyn gofynion polisïau lleol a chenedlaethol perthnasol eraill a nodir 

uchod. Oherwydd bod dau gais cynllunio wedi ei gyflwyno ar gyfer datblygu’r safle, 

ystyrir ei fod yn rhesymol i osod amod i gytuno ar gynllun datblygu cam wrth gam ar 

gyfer y safle, er mwyn sicrhau datblygiad trefnus. 

 

6.    Casgliadau: 

 

6.1 Wedi pwyso a mesur y datblygiad arfaethedig ac ystyried yr holl faterion cynllunio 

perthnasol, gan gynnwys polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol yn ogystal â’r 

gwrthwynebiad a dderbyniwyd, ystyrir fod y cais i adeiladu 9 tŷ (gan gynnwys 3 tŷ 

fforddiadwy) ar y safle hwn, yn rhannol cwrdd â gofynion y Briff Datblygu ar gyfer y 

safle ac yn cwrdd gyda’r polisïau lleol a chenedlaethol perthnasol eraill a nodir yn yr 

adroddiad, yn ddarostyngedig i amodau cynllunio a chytundeb 106 i ddelio gyda’r tai 

fforddiadwy a chyfraniadau llecyn agored ac addysgol. 
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7.    Argymhelliad: 

 

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

ymgeisydd gwblhau cytundeb 106 yn ymwneud a’r cyfraniad ariannol addysgol ac ar 

gyfer gwella llecyn chwarae ac i sicrhau fod 3 o’r 9 ty yn dai fforddiadwy ar gyfer angen 

lleol cyffredinol. Byddai’r caniatâd cynllunio yn cynnwys amodau perthnasol yn 

ymwneud a:  

 

1. Amodau safonol amser cais amlinellol 

2. Amod derbyn materion a gadwyd yn ôl 

3. Llechi 

4. Amodau Priffyrdd 

5. Amod Dwr Cymru 

6. Tynnu hawliau dirprwyedig a ganiateir ar yr unedau fforddiadwy 

7. Cytuno ar gynllun i waredu’r Llysiau Dial 

8. Tirlunio 

9. Datblygu gam wrth gam 

 

Nodyn Dwr Cymru 

Nodiadau Priffyrdd 
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Rhif:    6 

 

Cais Rhif: C16/1363/41/AM 

Dyddiad 

Cofrestru: 

19-10-2016 

Math y Cais: Amlinell 

Cymuned: Llanystumdwy 

Ward: Llanystumdwy 

 

Bwriad: Cais amlinellol ar gyfer codi 9 ty sy'n cynnwys 3 ty 

fforddiadwy ynghyd a darparu mynedfa a lon stad 

  

Lleoliad: Cae Bodlondeb, ger Ael y Bryn, Chwilog, Pwllheli, 

Gwynedd, LL536SH 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

DIRPRWYO’R HAWL I GANIATÁU GYDAG 

AMODAU AC YN DDAROSTYNGEDIG I GYTUNDEB 

106  
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1.  Disgrifiad: 
 

1.1 Mae’r cais hwn yn gais amlinellol sy’n cynnwys manylion mynediad gyda phob 

mater arall wedi ei gadw’n ôl ar gyfer codi 9 annedd, 3 ohonynt yn fforddiadwy ar 

ran o safle o fewn pentref Chwilog sydd wedi ei ddynodi ar gyfer 21 o dai yng 

Nghynllun Datblygu Unedol Gwynedd.  Mae cais wedi ei gyflwyno o dan 

C16/1603/41/AM ar gyfer codi 9 annedd ychwanegol (3 ohonynt yn fforddiadwy) ar 

gyfer gweddill y safle, ac mae’r 2 gais yn cael eu cyflwyno i’r Pwyllgor Cynllunio ar 

yr un pryd. 
 

1.2 Mae’r safle presennol yn rhan o gae sy’n codi’n raddol o’r briffordd, ac sydd wedi ei 

leoli tu ôl i dai presennol a ger stad Ty’n Rhos. Mae’r cais penodol yma yn ymwneud 

a hanner pellaf y safle, ac yn cynnwys y ffordd fynediad. 
 

1.3 Dengys y cynlluniau dangosol a gyflwynwyd gyda’r cais mai’r bwriad yw darparu 

mynedfa oddi ar y briffordd a ffordd stad sy’n fforchio; ynghyd a chodi 9 annedd, 3 

ohonynt i fod yn fforddiadwy, a darparu llefydd parcio ar bob plot. 
 

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

 Datganiad Dyluniad a Mynediad 

 Asesiad o diroedd agored ar gyfer adloniant 

 Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol 
 

1.5 Mae Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol sy’n cyfeirio at y safle yn ei gyfanrwydd 

wedi ei gyflwyno fel rhan o gais o dan gyfeirnod C16/1603/41/AM. 
 

2.  Polisïau Perthnasol: 
 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 
 

  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. 
 

2.2 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 
 

POLISI STRATEGOL 10 - CARTREFI 

Bydd yr angen am dai yn yr ardal yn ystod oes y Cynllun yn cael ei ddiwallu trwy wneud 

darpariaeth ar gyfer tai, gwneud darpariaeth ar gyfer diwallu angen lleol am dai 

fforddiadwy a dosbarthu’r unedau tai ar draws ardal y Cynllun. 
 

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

RHYNGWLADOL A CHENEDLAETHOL 

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

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

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

 

POLISI 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 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 CH1 - TAI NEWYDD AR SAFLEOEDD A DDYNODWYD 

Caniatáu cynigion adeiladu tai ar safleoedd a ddynodwyd yn ddarostyngedig ar feini prawf 

sy’n ymwneud â nodweddion penodol y datblygiad. 

 

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 briodol o dai fforddiadwy. 

 

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.     

 

Tud. 119



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: «Planning_Ctte_Date» 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
GWYNEDD 

 
POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT 

Gwrthodir cynigion am ddatblygiadau newydd, ehangu datblygiadau presennol neu newid 

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

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

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

 

POLISI CH37 - CYFLEUSTERAU ADDYSGOL, IECHYD A CHYMUNEDOL 

Caniateir cynigion datblygu ar gyfer cyfleusterau addysgol, iechyd a chymunedol newydd 

neu estyniadau i rai presennol os gellir cydymffurfio a chyfres o feini prawf sy’n ymwneud 

a lleoliad y cynnig, ei hygyrchedd i wahanol ddulliau o deithio, ynghyd ag ystyriaethau 

priffyrdd, dyluniad unrhyw ysgol newydd a’r effaith ar ganol tref diffiniedig. 

 

POLISI CH43 - DARPARU LLECYNNAU AGORED O WERTH ADLONIADOL 

MEWN DATBLYGIAD TAI NEWYDD 

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

ddarpariaeth llecynnau agored presennol yn diwallu anghenion y datblygiad ddarparu 

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

 

Canllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy 2009 

Canllaw Cynllunio Atodol: Briffiau Datblygu 2009 

Canllaw Cynllunio Atodol: Datblygiadau tai a llecynnau agored o werth adloniadol 2009 

Canllaw Cynllunio Atodol: Datblygiadau Tai a Darpariaeth Addysgol 2009 

Canllaw Cynllunio Atodol: Ymrwymiadau Cynllunio 2009 

Canllaw Cynllunio Atodol: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 2009 

 

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

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

hyn o bryd ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 
 

2.3 Polisïau Cenedlaethol: 
 

 Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 9, (2016) 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN 2) “Cynllunio a Thai Fforddiadwy” (Mehefin, 

2006). 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN 12) “Dylunio” (2016) 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN16) “Chwaraeon, Hamdden a Mannau Agored” 

(2009) 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN20) “Cynllunio a’r Iaith Gymraeg” (2013) 
 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 
  

3.1 C16/1603/41/AM – Cais amlinellol sy’n cynnwys manylion mynediad gyda phob 

mater arall wedi ei gadw’n ôl ar gyfer codi 9 annedd, 3 ohonynt yn fforddiadwy – 

HEB EI BENDERFYNU 
 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Cefnogi’r egwyddor gyda’r awgrym y gellid defnyddio rhan 

gwaelod y cae fel man parcio oherwydd yr holl 

weithgareddau a gynhelir yn y Neuadd Goffa ar draws y 

ffordd. 
 

Uned Drafnidiaeth: Cyfeiriaf at y cais uchod a chadarnhaf nad oes gennyf 

wrthwynebiad i'r bwriad amlinellol: 
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Argymhellaf amodau / nodiadau parthed gosodiad y stad, 

gwelededd a pharcio. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Dim sylwadau i’w cynnig 

 

Dŵr Cymru:  Amod i gytuno cynllun draenio ar gyfer y safle. 

 

Uned Bioamrywiaeth:  Mae clawdd a gwrych yn rhedeg drwy ganol y safle. Mae 

gwaith sylweddol wedi ei wneud yn barod i dorri coed ar y 

gwrych. Bydd rhaid ailsefydlu’r gwrych yma yn llawn fel 

rhan o gynllun tirweddu. Bydd rhaid derbyn Cynllun 

Tirweddu gyda’r cais materion wedi eu cadw’n ôl. Dylai 

fanylu sut y bydd y clawdd a’r gwrych yn cael ei ailsefydlu. 

Os na fydd hyn yn bosib yna bydd rhaid i gynllun ddangos 

gosodiad clawdd/cloddiau a gwrych cyfatebol mewn hyd i’r 

un a gollwyd mewn rhan arall o’r safle. Dylai cynllun 

tirweddu hefyd gynnwys manylion rhywogaethau coed i’w 

plannu ar y safle. 

 

Tai Fforddiadwy:  Er nad oes datganiad tai fforddiadwy wedi ei gyflwyno, 

cadarnhau fod y bwriad yn cyfarch yr angen am dai 

fforddiadwy. 

 

Uned Draenio Tir:  Heb eu derbyn 

 

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

Daeth y cyfnod hysbysebu i ben a derbyniwyd llythyr / 

gohebiaeth yn cynnig sylwadau ar y bwriad ar y seiliau 

canlynol:- 

 Materion llifogi 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad   

  

5.1 Mae Polisi Strategol 10 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn annog darparu tai, 

gan gynnwys tai fforddiadwy, drwy ddynodiadau tir o fewn aneddiadau penodol a’u 

diffinnir gan y Cynllun Datblygu. 

 

5.2 Mae’r safle sy’n destun y cais yma wedi ei leoli o fewn safle mwy sydd wedi ei 

ddynodi ar gyfer 21 o dai o fewn ffin ddatblygu Chwilog, a gyda’r safle sy’n destun 

C16/1603/41/AM mae’n ffurfio’r safle sydd wedi ei ddynodi’n llawn. Mae’r bwriad 

felly yn cwrdd gyda gofynion Polisi Strategol  10 ynghyd a Pholisi C1 sy’n datgan 

mai o fewn ffiniau datblygu fydd y prif ffocws ar gyfer datblygiadau newydd. 

 

5.3 Oherwydd lleoliad a dynodiad y safle, mae hefyd yn unol â Pholisi CH1, mae’r 

egwyddor o ddatblygu tai ar y safle hwn yn dderbyniol cyn belled a bod y datblygiad 

yn un sy’n dangos safon o ran math, maint a fforddiadwyedd y tai, a hefyd o 

safbwynt ansawdd, dyluniad a ffurf y datblygiad yn unol â’r Briff Datblygu 

perthnasol ar gyfer y safle. 

 

5.4 Nodai’r Briff Datblygu y gallai’r safle hwn ymdopi gydag oddeutu 21 uned breswyl, 

a hynny ar sail dwysedd datblygu o 30 uned yr hectar. Mae bwriad ar gyfer y safle yn 

ei gyfanrwydd (y cais yma a chais C16/1603/41/AM) yn cynnwys 18 o dai, ac felly ar 
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y cyfan ystyrir fod y nifer yr unedau yn dderbyniol ar gyfer y safle ac fe fyddai 

defnydd addas (ar sail dwysedd) yn cael ei wneud o’r tir. 
 

5.5 Mae’r Briff ar gyfer y safle’n gofyn i’r datblygwr sicrhau fod o gwmpas 30% o’r tai 

yn dai fforddiadwy ac mae Polisi CH6 yn ategu’r angen i ddarparu tai fforddiadwy ar 

gyfer angen lleol ar bob safle a ddynodir. Mae’r cais hwn yn cynnig 33.3% o dai 

fforddiadwy, sef y ffigwr agosaf at y targed sydd yn bosibl ei gael gyda’r niferoedd 

hyn. Ystyrir felly bod y datblygiad yn cwrdd â’r gofynion ar gyfer niferoedd o dai 

fforddiadwy ac fe gadarnheir hyn gan yr Uned Tai Strategol. 
 

Mwynderau gweledol  
 

5.6 Mae polisïau B22, B23, B25 a B27 CDUG yn berthnasol i’r cais hwn ac yn ymwneud 

gyda: dyluniad, gorffeniadau, edrychiadau, tirlunio a mwynderau gweledol. 

 

5.7 Gan mai cais amlinellol yw hwn ni dderbyniwyd unrhyw fanylion ynghylch dyluniad 

arfaethedig y tai ar wahân i’w maint a’u huchder dangosol. Derbyniwyd cynllun yn 

dangos trefniant dangosol ar gyfer y safle gan gynnwys lleoliad y tai a’r trefniant ar 

gyfer trafnidiaeth (mae mynediad i’r safle yn ffurfio rhan o’r ddau gais sydd wedi eu 

cyflwyno). Er i’r safle fod ar dir glas, mae ei ddefnydd ar gyfer tai wedi’i dderbyn 

mewn egwyddor wrth fabwysiadu’r Cynllun Datblygu Unedol ac felly ni roddir 

ystyriaeth i golli'r tir glas yma. Fe ystyrir y datblygiad arfaethedig ar ei rinweddau ei 

hun ac fe ystyrir bod dwysedd y datblygiad yn dderbyniol, bod maint  y tai yn addas o 

safbwynt uchafswm a graddfa, a’i fod yn bosib, trwy amodau a thrwy ystyried 

cais/ceisiadau am fanylion llawn, reoli gweddill manylion y datblygiad. Ar sail yr 

wybodaeth a gyflwynwyd gyda’r cais amlinellol hwn ystyrir fod y bwriad yn cwrdd 

gyda gofynion polisïau B22, B23, B25 a B27 o’r CDUG ac y gellir sicrhau fod y 

manylion pellach yn dderbyniol wrth asesu cais materion a gedwir yn ôl. 
 

Materion Bioamrywiaeth 
 

5.8 Ni fyddai unrhyw safleoedd na rywogaethau a amddiffynnir yn cael eu heffeithio’n 

uniongyrchol gan y datblygiad, ond gweler o’r sylwadau uchod fod yr Uned 

Bioamrywiaeth wedi nodi fod gwrych a chlawdd yn rhedeg drwy ganol y safle a bod 

gwaith torri coed helaeth wedi ei gario allan ar y gwrych/clawdd yn barod. Nid oes 

gan yr Uned Bioamrywiaeth bryderon ynghylch y datblygiad ar yr amod fod y 

gwrych/clawdd yn cael ei ailsefydlu neu eu hail osod drwy gynllun tirweddu. Nid oes 

gan yr Uned Bioamrywiaeth unrhyw bryderon eraill ynghylch a’r safle, ac felly ar sail 

derbyn cynllun tirweddu addas fel rhan o’r cais/ceisiadau materion a gadwyd yn ôl, 

fod y bwriad yn cydymffurfio a gofynion polisïau B20 a B21 o’r CDUG sy’n diogelu 

rhywogaethau a’u cynefinoedd sy’n bwysig yn rhyngwladol a chenedlaethol a 

choridorau bywyd gwyllt a chysylltiadau cynefinoedd, a pholisi B17 sy’n ymwneud a 

chynlluniau tirweddu. 
 

Materion trafnidiaeth a mynediad  
 

5.9 Mae mynediad i’r safle yn ffurfio rhan o’r cais amlinellol yma, ac mae’r Uned 

Drafnidiaeth wedi cadarnhau nad oes gwrthwynebiad i’r bwriad o safbwynt 

diogelwch ffyrdd, yn ddarostyngedig i amodau cynllunio sy’n ymwneud a gosodiad y 

stad, gwelededd a pharcio. Mae’r cynnig felly’n gydnaws ag amcanion polisïau CH33 

a CH36.  
 

Llecynnau agored o werth adloniadol 
 

5.10 Mae polisi CH1 yn gofyn i ddatblygiadau gwrdd â gofynion y Briff Datblygu ar gyfer 

safleoedd dynodedig ac mae’r Briff Datblygu ar gyfer y safle yn gofyn sefydlu a yw’r 
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ddarpariaeth bresennol o lecynnau agored adloniadol yn yr ardal leol yn diwallu 

anghenion y datblygiad. Er bod y bwriad gerbron ar gyfer 9 annedd, mae’r safle yn ei 

gyfanrwydd (sef y cais gerbron a chais C16/1603/41/AM) yn cynnwys cyfanswm o 

18 annedd, ac felly yn gronnol mae’n rhaid ystyried sut y bwriedir diwallu anghenion 

preswylwyr y tai arfaethedig o safbwynt llecyn adloniadol, yn unol â Pholisi CH43 y 

CDU a’r CCA “Datblygiadau tai a llecynnau agored o werth adloniadol”. Fe 

gyflwynwyd ‘Asesiad o Diroedd Agored ar Gyfer Adloniant’ gan yr ymgeisydd ac 

mae hwn yn dod i’r casgliad, o ystyried y ddarpariaeth bresennol sydd yn y pentref, 

nad oes angen darpariaeth newydd ar y safle hwn. Mae’r ymgeisydd wedi cyflwyno 

gwybodaeth atodol i’r asesiad gwreiddiol yn cadarnhau eu bod yn fodlon cynnig 

cyfraniad ariannol tuag at wella’r parc presennol yn y pentref. 
 

5.11 Mae ceisiadau diweddar wedi bod ar ddau safle arall sydd wedi eu dynodi yn y 

pentref, ac aseswyd y ceisiadau yma ar eu rhinweddau eu hunain o safbwynt y polisi 

yma. ‘Roedd cais C14/0061/41/AM ar gyfer codi 15 o dai ar dir ger Madryn, Chwilog 

wedi ei leoli o fewn pellter addas gyferbyn i’r llecyn chwarae presennol, ac o 

ganlyniad i’r tai oedd yn destun y cais yma yn unig, ystyrir  fod y ddarpariaeth 

bresennol yn ddigonol. 
 

5.12 ‘Roedd cais  C14/0113/41/AM ar gyfer codi 21 o dai ar dir ger Bryn Hyfryd, Chwilog 

yn cynnwys Asesiad Llecynnau Agored o Werth Adloniadol, ac aseswyd hwn fel 

rhan o’r cais a daeth yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd i’r canlyniad nad oedd 

adnoddau chwarae digonol i blant o fewn pellter hwylus i safle’r cais cynllunio yn 

Bryn Hyfryd a bod yna ddiffyg darpariaeth gyffredinol ym mhentref Chwilog. 

Penderfynwyd felly i ail-lunio trefniant y safle er mwyn gallu darparu llecyn digonol 

o fewn safle’r cais. 
 

5.13 O safbwynt y cais gerbron (a’r cais C16/1603/41/AM ar yr un safle) mae’r wybodaeth  

a gyflwynwyd wedi ei asesu gan yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd ac ar sail 

caniatadau diweddar sydd wedi eu rhoi yn y pentref, ystyrir nad oes adnoddau 

chwarae digonol i blant o fewn pellter hwylus i safle’r cais cynllunio, a bod yno 

ddiffyg darpariaeth gyffredinol ym mhentref Chwilog. Mae’r safle ar yr un ochr i’r 

ffordd a’r llecyn chwarae presennol, a gyferbyn a safle Bryn Hyfryd fydd yn darparu 

llecyn o fewn y  safle penodol hwnnw. O ystyried hyn felly, mae swyddogion o’r farn 

y byddai cyfraniad (sydd i’w gytuno) ar gyfer gwella llecyn/nau chwarae presennol 

yn dderbyniol yn yr achos yma, o ystyried y cyfleusterau sydd ar gael yn y parc 

presennol, a’r gwelliant y byddai cyfraniad ariannol yn ei gynnig i’r cyfleuster 

hwnnw ac a fyddai ar gael ar gyfer y pentref i gyd. Ystyrir y byddai’r trefniant yma 

yn dderbyniol yn ddarostyngedig ar gytuno cyfraniad ariannol priodol i 

amgylchiadau’r cais a modd o sicrhau hynny drwy Gytundeb 106. O sicrhau hynny fe 

ystyrir bydd y cais yn cwrdd â gofynion Polisi CH43 y CDUG a’r CCA perthnasol. 
 

Cyfleusterau Addysgol 
 

5.14 Mae polisi CH37 yn ceisio sicrhau y gall ysgolion presennol ymdopi gydag unrhyw 

gynnydd yn nifer y disgyblion a ddaw o ddatblygiad preswyl newydd. Mae 

gwybodaeth wedi ei baratoi gan yr Uned Bolisi Cynllunio ar y Cyd sy’n asesu effaith 

datblygu’r safle hwn, ynghyd a’r safleoedd eraill sydd wedi eu dynodi ar gyfer tai yn 

Chwilog yn y CDU, ar Ysgol Gynradd Chwilog. Yn hyn o beth mae’n hollbwysig 

ystyried yr hyn a wnaethpwyd wrth ymdrin â chais cynllunio ar y safle y tu ôl i dafarn 

y Madryn ar gyfer 15 o dai a safle Bryn Hyfryd ar gyfer 21 o dai (ac sydd hefyd yn 

safleoedd sydd wedi eu dynodi yn y CDU). 
 

5.15 Wedi ymgynghori gyda’r Adran Addysg ar y safleoedd yma ar adeg asesu cais tu ôl i 

Dafarn y Madryn (sef y cais cyntaf ddaeth ymlaen allan o’r tri safle sydd wedi ei 
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ddynodi yn Chwilog), penderfynwyd ystyried y tri safle sydd wedi eu dynodi gan y 

CDU yn Chwilog ar sail y nifer o unedau preswyl a nodir ar eu cyfer yn y CDU. 

Nodir bod hyn yn golygu fod 55 uned breswyl yn berthnasol i’w hystyried ar gyfer y 

tri safle a hynny ar sail y niferoedd o dai sydd yn cael eu cyfeirio tuag atynt yn y 

Briffiau perthnasol. Byddai unrhyw gyfraniad addysgol yn seiliedig ar y gyfran o dai 

a ddynodwyd ar gyfer y safleoedd unigol fel rhan o’r ffigwr ar gyfer Chwilog yn ei 

gyfanrwydd h.y. 55 uned. Wrth ddefnyddio’r wybodaeth o’r CCA, nodir y bydd 22 

disgybl ysgol gynradd yn deillio o’r tri safle a ddynodwyd ar gyfer tai yn Chwilog. 

Nodir ei fod yn ofynnol i seilio'r cyfraniad yn y modd yma oherwydd nad oedd 

unrhyw ffordd o wybod pryd roedd bwriad cyflwyno ceisiadau ar gyfer gweddill y 

safleoedd oedd wedi eu dynodi, nac ar gyfer faint o unedau. Yn ogystal mae’r 

ceisiadau sydd wedi eu cyflwyno ar gyfer y tri safle sydd wedi eu dynodi hyd yn hyn 

yn geisiadau amlinellol ac felly nid oes sicrwydd am y nifer na math o unedau. 

 

5.16 Defnyddiwyd y flwyddyn addysgol 2013-2014 fel y sail ar gyfer asesu’r angen am 

gyfraniad addysgol gan mai dyma’r cyfnod asesu cais safle ger y Madryn; a bydd 

rhaid cadw at y ffigyrau yma er mwyn sicrhau cysondeb. Nodir bod 20 lle gwag yn yr 

ysgol yn y flwyddyn honno gan olygu byddai angen cyfraniad ar gyfer creu capasiti 

ychwanegol ar gyfer 2 ddisgybl ychwanegol. (Gwnaethpwyd asesiad ychwanegol ar 

gyfer flwyddyn addysgol 2014-2015 a nodwyd y byddai’r ysgol yn parhau i 

weithredu dros ei gapasiti ar sail datblygu’r tri safle): 

 

Capasiti Nifer yn mynychu’r ysgol (Medi 2013) 

67 47 

 

5.17 Yn unol â chynnwys y CCA, nodir fod angen cyfraniad addysgol o £24,514 rhwng y 

tri safle (£12,257 x 2 disgybl). Ar sail sylwadau blaenorol yr Adran Addysg, mae’r 

cyfraniad disgwyliedig o bob safle yn seiliedig ar gyfrannedd y nifer  o dai a nodir ar 

eu cyfer yn y CDU fel rhan o’r cyfanswm ar gyfer y tri safle gyda’i gilydd. Mae hyn 

wedi golygu bod cyfraniad addysgol o £6,240 wedi ei sicrhau mewn perthynas â’r 

caniatâd ar gyfer y safle ger y Madryn (h.y. 14/55 x 24,514). 

 

5.18 Wrth wneud y cyfrifiad ar gyfer y safle yn Bryn Hyfryd, byddai disgwyl cyfraniad 

addysgol o £8,914 (20/55 x 24,514) mewn perthynas â’r datblygiad hwn. 

 

5.19 Wrth wneud yr un cyfrifiad ar gyfer y safle sydd yn destun y cais hwn a chais 

C16/1603/41/AM (sef y safle a ddynodwyd yn ei gyfanrwydd), byddai disgwyl 

cyfraniad addysgol o £9,359 (21/55 x 24,514) mewn perthynas â’r datblygiad hwn. 

 

5.20 Roedd lle digonol yn Ysgol Uwchradd Glan y Môr (sydd yn gwasanaethu Chwilog) i 

ddygymod a’r disgyblion a fyddai’n deillio o’r tri safle yn Chwilog. 

 

5.21 O sicrhau cyfraniad addysgol priodol fel y nodir uchod (drwy Gytundeb 106) fe 

ystyrir bod y cynnig yn cwrdd gyda gofynion Polisi CH37 y CDU a CCA 

Datblygiadau tai a Darpariaeth Addysgol. 

 

Materion Ieithyddol 

 

5.22 Cyflwynwyd Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol fel rhan o’r cais, a chyflwynwyd 

Datganiad Cymuned ac Ieithyddol ychwanegol fel rhan o gais C16/1603/41/AM sy’n 

cyfeirio at yr effaith gronnol y ddau gais. Mae’r ddau ddatganiad wedi ei asesu gan yr 

Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd, sy’n nodi ar y cyfan, ni chredir fod natur na 
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graddfa’r datblygiad arfaethedig yn debygol o gael effaith andwyol ar yr iaith 

Gymraeg. Fe ystyrir felly na fydd y datblygiad yn andwyol i’r Iaith Gymraeg a bod y 

bwriad yn gyson gydag amcanion Polisi A2 y CDU a CCA “Cynllunio a’r Iaith 

Gymraeg”. 
 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 
 

5.23 Yn dilyn cyfnod o ymgynghoriad cyhoeddus, derbyniwyd sylwadau yn ymwneud a 

materion llifogydd ar y safle. Nid yw’r safle wedi ei leoli o fewn parth llifogi, ac nid 

yw Uned Draenio Tir y Cyngor wedi codi pryder ynglŷn â’r datblygiad. Mae Dŵr 

Cymru wedi cadarnhau nad oes gwrthwynebiad i’r bwriad ar yr amod fod cynllun 

draenio yn cael ei gytuno o flaen llaw. Ystyrir felly nad oes unrhyw wrthwynebiad 

cynllunio materol wedi ei gynnig sy’n gorbwyso’r polisïau cynllunio perthnasol a 

nodwyd yn yr asesiad ac felly nad oes rheswm pam na ddylai’r Cyngor cefnogi’r cais 

hwn er mwyn cyfrannu tuag at wireddu amcanion y Cynllun Datblygu Unedol. 
 

Materion ychwanegol 
 

5.24 Nodir fod y cais yma C16/1363/41/AM ynghyd a chais C16/1603/41/AM gyda'i 

gilydd yn ffurfio datblygiad o 18 o dai (6 i fod yn fforddiadwy) ar safle sydd wedi eu 

dynodi ar gyfer datblygiad tai yn y CDU. Ystyrir fod y ddau gais yma gyda’i gilydd 

yn dderbyniol yn nhermau eu hasesu yn erbyn gofynion y Briff Datblygu ar gyfer y 

safle ac yn erbyn gofynion polisïau lleol a chenedlaethol perthnasol eraill a nodir 

uchod. Oherwydd bod dau gais cynllunio wedi ei gyflwyno ar gyfer datblygu’r safle, 

ystyrir ei fod yn rhesymol i osod amod i gytuno ar gynllun datblygu cam wrth gam ar 

gyfer y safle, er mwyn sicrhau datblygiad trefnus. 
 

6.    Casgliadau: 
 

6.1 Wedi pwyso a mesur y datblygiad arfaethedig ac ystyried yr holl faterion cynllunio 

perthnasol, gan gynnwys polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol yn ogystal â’r 

gwrthwynebiad a dderbyniwyd, ystyrir fod y cais i adeiladu 9 tŷ (gan gynnwys 3 tŷ 

fforddiadwy) ar y safle hwn, yn rhannol cwrdd â gofynion y Briff Datblygu ar gyfer y 

safle ac yn cwrdd gyda’r polisïau lleol a chenedlaethol perthnasol eraill a nodir yn yr 

adroddiad, yn ddarostyngedig i amodau cynllunio a chytundeb 106 i ddelio gyda’r tai 

fforddiadwy a chyfraniadau llecyn agored ac addysgol. 
  

7.    Argymhelliad: 
 

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

ymgeisydd gwblhau cytundeb 106 yn ymwneud a’r cyfraniad ariannol addysgol ac ar 

gyfer gwella llecyn chwarae ac i sicrhau fod 3 o’r 9 ty yn dai fforddiadwy ar gyfer 

angen lleol cyffredinol. Byddai’r caniatâd cynllunio yn cynnwys amodau perthnasol 

yn ymwneud a:  
 

1. Amodau safonol amser cais amlinellol 

2. Amod derbyn materion a gadwyd yn ôl 

3. Llechi 

4. Amodau Priffyrdd 

5. Amod Dwr Cymru 

6. Tynnu hawliau dirprwyedig a ganiateir ar yr unedau fforddiadwy 

7. Tirlunio 

8. Datblygu gam wrth gam 
 

Nodyn Dwr Cymru 

Nodiadau Priffyrdd 
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  Rhif:    7 
 

Cais Rhif: C16/1394/35/AM 

Dyddiad 

Cofrestru: 

27/10/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Criccieth 

Ward: Criccieth 

 

Bwriad: Cais amlinellol i adeiladu 3 caban gwyliau 

  

Lleoliad: Mynydd Ednyfed Fawr, Criccieth, Gwynedd, LL52 

0PH 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
GWRTHOD 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r cais yn gais amlinellol i adeiladu 3 caban gwyliau moethus ar dir sydd yn 

ffurfio rhan o gwrs golf presennol ar gyrion tref Criccieth. 

 

1.2 Mae safle’r datblygiad arfaethedig ar gyrion safle eang Clwb Golff Criccieth. Mae 

ffordd fynediad yn arwain at safle’r Clwb ei hun sydd wedi ei leoli oddeutu milltir i’r 

gogledd o’r dref. Mae trac yn arwain oddiar y ffordd fynedfa tuag at safle’r cais sydd 

yn bresennol yn dir sydd wedi ei godi a’i lefelu ac yn cael ei ddefnyddio fel ‘twll’ 

ynghlwm a’r cwrs golff ei hun. Mae nifer o goed a pherthi sefydledig i gyfeiriad y de 

o safle’r cais tra bod tiroedd cyfagos i gyfeiriad y gogledd a’r dwyrain yn codi mewn 

uchder. 

 

1.3 Mae’r cais wedi ei gyflwyno ar ffurf cais amlinellol gyda’r holl fanylion wedi eu 

cadw yn ôl, felly dim ond cynlluniau mynegol sydd wedi eu cyflwyno sydd yn 

amlygu’r hyn fyddai’n debygol o gael eu codi ar y safle sef cabanau hunan cynhaliol 

yn cynnwys ystafell fyw/cegin, 2 ystafell wely, ystafell ymolchi a balconi allanol. Er 

yn gais ar ffurf amlinellol, mae angen cyflwyno mesuriadau yn dangos manylion 

uchafswm ag isafswm yr adeiladau arfaethedig, sef: 

 

 Uchafswm hyd 11m – lleiafswm hyd 10m 

 Uchafswm lled 8.4m - lleiafswm lled 7.4m 

 Uchafswm uchder i’r bondo 3.4m – lleiafswm uchder i’r bondo 2.4m 

 Uchafswm uchder i’r crib 5.2m – lleiafswm uchder i’r crib 4.2m 

 

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 B22 - DYLUNIAD ADEILADAU - Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy sicrhau 

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

chymeriad cydnabyddedig y dirwedd a’r amgylchedd lleol. 

 

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

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

cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol.  
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POLISI B25 - DEUNYDDIAU ADEILADU - Gwarchod cymeriad gweledol trwy sicrhau fod 

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

ardal leol. 

 

POLISI 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 CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT - Gwrthodir cynigion am 

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

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

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

phellter y safle at faes parcio cyhoeddus.  

 

POLISI D15 - LLETY GWYLIAU HUNAN-WASANAETH - Caniatau cynigion i ddatblygu 

llety gwyliau hunanwasanaeth parhaol newydd, addasu adeiladau presennol neu i estyn 

sefydliadau presennol os yw dyluniad, gosodiad a gwedd y datblygiad o safon uchel ac os 

gellir cydymffurfio gyda meini prawf yn ymwneud gyda lleoliad  a graddfa'r datblygiad, 

effaith ar y stoc tai parhaol; ardaloedd preswyl ac argaeledd y math yma o lety gwyliau.   

 

POLISI D16 - DARPARU SAFLEOEDD CARAFANAU GWYLIAU SEFYDLOG A 

SIALES GWYLIAU NEWYDD Gwrthod cynigion i ddatblygu safleoedd newydd ar gyfer 

unedau carafanau gwyliau sefydlog (carafanau sengl neu ddwbl) neu siales gwyliau. 

 

Yn ychwanegol i’r uchod, rhoddir ystyriaeth lawn i’r  Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) 

mabwysiedig, credir fod y canlynol yn berthnasol: 

 

 Llety Gwyliau 

 

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

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

o bryd ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru argraffiad 9 2016 

 

Nodyn Cyngor Technegol ( NCT ): 

 

- NCT 12 Dylunio 

- NCT 13 Twristiaeth 
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3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Mae nifer o amrywiol geisiadau wedi eu cyflwyno ar gyfer y safle eang yma dros y 

blynyddoedd. Nodir yma fod 2 gais am gyngor o flaen llaw wedi eu cyflwyno ar 

gyfer amrywiol ddatblygiadau yn ymwneud a’r clwb golff gan gynnwys datblygu 

llety gwyliau moethus. Cadarnhawyd ar y ddau achlysur na fyddai cefnogaeth i’r 

bwriad o adeiladu/gosod cabanau gwyliau ar y safle gan y byddai yn groes i ofynion 

polisïau mabwysiedig. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Gwrthod oherwydd polisi y llywodraeth i wrthwynebu 

datblygiad newydd 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Dim gwrthwynebiad ond rhoddir cyngor safonol ynglŷn â 

materion draenio, trin carthion a chario gwastraff 

 

Dŵr Cymru: Sylwadau cyffredinol a safonol 

 

Uned Bioamrywiaeth: Gan fod safle’r cais yn rhan o dir y clwb golff sydd eisoes 

wedi ei drin nid yw o werth Bioamrywiaeth uchel, serch 

hynny, mae nant fechan gerllaw ac felly awgrymir cynnwys 

amod i warchod y nant os caniateir y cais. 

 

Uned Hawliau Tramwy: Mae safle’r cais yn ymylu â llwybr cyhoeddus, rhaid 

diogelu’r llwybr er mwyn gwarchod mynediad yn ystod ac ar 

ol y datblygiad 

 

Swyddog Carafanau: Pe bai’r 3 uned hon yn ‘strwythur’ lle na fydd yn bosib eu 

symud ar olwynion ag ddim yn ei diffinio fel carafán o dan y 

Ddeddf Carafanau a Rheoli Datblygu 1960, yna ni fydd y 

datblygiad hwn angen trwydded safle. 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben, ni dderbyniwyd 

gohebiaeth yn gwrthwynebu. 

 

Derbyniwyd gohebiaeth yn cefnogi / rhoi sylwadau ar y cais 

ar sail: 

 

 Pwysigrwydd arallgyfeirio/hybu economi 

gwledig/gwarchod yr amgylchedd a’r iaith Gymraeg 

 Datblygiad o safon/gweddu i’w leoliad 

 Ehangu tymor ymwelwyr sydd o fudd i’r busnes a’r 

economi leol 

 Dim effaith niweidiol 

 Hwb i’r clwb golff/diogelu cyflogaeth bresennol 

 Llety tebyg ar gael ar safleoedd golffio eraill 
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5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae’r safle yma wedi ei leoli tu allan i ffin datblygu Criccieth ac felly ystyrir mai 

safle sydd wedi ei leoli yng nghefn gwlad agored ydyw. 

 

5.2 Mae polisi C1 yn nodi mai “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”. 

 

5.3 Yn yr achos yma, nid yw cynigion i osod cabanau gwyliau moethus fel y ceir yma yn 

cael ei gefnogi gan bolisi arall. Mae polisi D16 yn datgan yn gwbl glir - “Gwrthod 

cynigion i ddatblygu safleoedd newydd ar gyfer unedau carafanau gwyliau sefydlog 

(carafanau sengl neu ddwbl) neu siales gwyliau”. 

 

5.4 Mae eglurhad y polisi yma yn ymhelaethu trwy ddweud fod “nifer uchel y safleoedd 

presennol yn golygu fod digon o safleoedd o’r fath yn ardal y Cynllun...o’r herwydd, 

nid oes cyfiawnhad i ddarparu safleoedd....siales gwyliau newydd yn ardal y 

Cynllun”.  

 

5.5 Yn ôl cofrestr gyfredol o safleoedd carafán a champio trwyddedig o fewn ardal 

Criccieth mae oddeutu 8 safle yn darparu dros 200 o unedau gwyliau parhaol. Er mai 

dim ond 3 uned sydd yn destun y cais hwn, mae’r polisi yn datgan yn ddigon clir na 

chaniateir mwy o fewn ardal y Cynllun beth bynnag yw’r nifer. Cyflëwyd y 

wybodaeth yma yn glir fel ymateb i’r ddau ymholiad cyn cyflwyno cais blaenorol a 

gyflwynwyd. 

 

5.6 Oherwydd hyn, ni chredir fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt egwyddor a’i fod 

trwy hynny yn groes i ofynion polisi D16 o’r CDU a’r CCA perthnasol.  

 

5.7 Ystyrir mai polisi D16 yw’r polisi mwyaf perthnasol ar gyfer ystyried y bwriad yma 

ond gan yr ymddengys fod y bwriad yn ymwneud gydag adeiladu'r cabanau ar y safle 

gall polisi D15 ‘Llety Gwyliau Hunanwasanaeth’ hefyd fod yn berthnasol. Un o feini 

prawf perthnasol y polisi hwn yn gofyn bod y datblygiad wedi ei leoli o fewn ffin 

datblygu (ac nid yw’r safle hwn o fewn unrhyw ffin datblygu) neu y defnyddir safle 

addas a ddatblygwyd o’r blaen. I’r perwyl hyn, mae’r CDU yn diffinio ‘tir a 

ddatblygwyd o’r blaen’ ac ni ystyrir fod tir sy’n ffurfio rhan o gwrs golff yn disgyn i 

mewn i’r diffiniad hwn. O ganlyniad ni ystyrir fod y bwriad yn gallu cwrdd gyda 

gofynion polisi D15 ychwaith. 

 

5.8 O ganlyniad, credir fod y bwriad yn groes i ofynion polisi D16 a D15 yn ogystal â 

pholisi C1 gan nad oes polisi mabwysiedig arall o fewn y CDU yn caniatáu unedau 

gwyliau parhaol. Ni ystyrir felly fod y bwriad i adeiladu 3 caban gwyliau yn 

dderbyniol mewn egwyddor. 

 

Mwynderau gweledol, mwynderau cyffredinol a phreswyl 

 

5.9 Cyflwynir y cais yma fel cais amlinellol ac felly nid oes cynlluniau llawn wedi eu 

cyflwyno. Mae cynlluniau mynegol yn dangos strwythurau tebygol fyddai’n cael eu 

codi ar y safle ac yn ôl dogfen a gyflwynwyd gyda’r cais yn amlinellu gweledigaeth y 

perchnogion am y safle, mae’n ymddangos mai strwythurau pren fyddai’n cael eu 

Tud. 135



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 13/02/2017 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
PWLLHELI 

 
codi yma. Mae’r asiant yn cadarnhau y byddant yn debygol o gael eu hadeiladu ar y 

safle, felly credir mai adeiladau parhaol fyddant wedi eu cwblhau. 

 

5.10 Mae safle’r datblygiad arfaethedig mewn lleoliad gymharol guddiedig oherwydd 

natur a chodiad y tir oddi amgylch a phresenoldeb coed a pherthi sefydledig gerllaw. 

Nid oes tai preswyl gerllaw ac felly ni chredir y byddai effaith niweidiol tebygol ar 

fwynderau preswyl pe byddai’r argymhelliad i ganiatáu’r cais. 

 

5.11 Fel sydd yn arferol, mi fyddai’n bosib cynnwys amodau er mwyn cytuno ar 

ddyluniad, gorffeniad a deunyddiau ond nid yw’r materion yma yn rhan o’r cais sydd 

ger bron ac y byddai ystyriaeth lawn a manwl i’r dyluniad a’i effeithiau yn cael ei 

wneud yn ystod cais materion a gadwyd yn ôl pe byddai argymhelliad i ganiatáu’r 

cais hwn. 

 

5.12 Fe ystyrir felly bod egwyddor y cais o safbwynt y materion hyn yn unig, yn cwrdd â 

gofynion polisïau B22, B23 ac B25 gan na fyddai yn debygol o gael effaith andwyol 

ar fwynderau gweledol na phreswyl yr ardal. 

 

5.13 Yn yr un modd, mae’n bosib cynnwys amod safonol er mwyn cytuno ar fanylion 

tirlunio pellach fyddai ei angen o fewn y safle er mwyn sicrhau edrychiad priodol, 

trwy wneud hynny, byddai gofynion polisi B27 yn cael ei fodloni. 

 

5.14 Fodd bynnag, rhaid nodi nod yw hyn yn goresgyn y gwrthwynebiad sylfaenol i’r 

bwriad ar sail egwyddor. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.15 Ni wrthwynebir y cais o safbwynt materion trafnidiaeth a mynediad ac felly ni chredir 

fod y bwriad yn annerbyniol o’r safbwynt yma ac y byddai oherwydd hynny yn 

cwrdd â gofynion polisïau CH33 a CH36. 

 

Yr economi 

 

5.16 Cyflwynwyd dogfen fel rhan o’r cais a baratowyd gan yr ymgeisydd yn rhoddi 

cefndir i’r busnes a’u dyhead am y dyfodol. Tra’n amlwg yn falch o weld busnesau 

cynhenid fel yma yn ffynnu ac yn edrych i ymestyn adnoddau ar y safle, ni ellir 

cefnogi y cais yma gan fod y polisi yn datgan yn glir na fydd cefnogaeth i’r math yma 

o ddatblygiad. Mae’r cyngor yma wedi ei gyfleu i’r perchennog gan swyddogion 

ddwy waith cyn iddynt gyflwyno cais ffurfiol.  

 

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.17 Cydnabyddir fod nifer o lythyrau wedi eu derbyn yn cefnogi’r cais ac ymdrechion y 

perchnogion i warchod busnes y Clwb Golff a’i ehangu trwy gynnig adnoddau 

ychwanegol. Er hynny, ni chredir fod y llythyrau yma yn gorbwyso’r pryderon 

sylfaenol am y bwriad a’i ddiffyg cydymffurfiaeth gydag un o bolisïau'r CDU. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Ni chredir fod yr hyn a gyflwynwyd fel gwybodaeth ar sail gweledigaeth perchennog 

y safle ar gyfer datblygiad hir dymor y Clwb Golff yn gyfiawnhad dros wyro 

oddiwrth polisïau sefydledig a mabwysiedig y Cyngor sydd wedi bod yn cael ei 

weithredu yn gyson yn ystod cyfnod y CDU. Cydnabyddir fod rhai agweddau o’r 
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bwriad yn dderbyniol ond nid yw’r agweddau yma yn gorbwyso'r gwrthwynebiad 

sylfaenol i egwyddor y bwriad. 

 

6.2 Mae’r rhesymau tros wrthod y cais yma yn seiliedig ar bolisïau a chanllawiau 

cynllunio perthnasol. Mae asesiad o’r bwriad yma yn nhermau ei gydymffurfiaeth 

gyda polisiau perthnasol yn ystyriaeth berthnasol a rhoddir ystyriaeth deilwng i’r 

elfen yma wrth benderfynu’r cais hwn. 

 

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

gynnwys polisiau a chanllawiau lleol a chenedlaethol yn ogystal a sylwadau a 

dderbyniwyd, ni chredir fod y bwriad yn dderbyniol oherwydd nad yw yn cwrdd gyda 

pholisiau perthnasol yn ymwneud gyda’r egwyddor o ddatblygu cabanau gwyliau a 

llety gwyliau hunanwasanaeth. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Gwrthod – rhesymau  

 

1. Mae’r bwriad yn annerbyniol mewn egwyddor gan nad yw cynnig ar gyfer cabanau 

gwyliau parhaol newydd yn cael ei gefnogi gan bolisi D16 o’r CDU na’r CCA. 

 

2. Mae’r bwriad yn groes i bolisi D15 o’r CDU a’r CCA gan nad yw’r safle’r bwriad 

wedi ei leoli ar dir sydd o fewn y ffin datblygu neu dir sydd yn cwrdd gyda’r 

diffiniad o dir a ddatblygwyd o’r blaen. 
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  Rhif:    8 
 

Cais Rhif: C16/1380/46/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

02/11/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Tudweiliog 

Ward: Tudweiliog 

 

Bwriad: Adeiladu modurdy 

  

Lleoliad: Bryn Eithin, Llangwnnadl, Pwllheli, Gwynedd, 

LL53 8NT 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATÁU GYDAG AMODAU 
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Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATÁU GYDAG AMODAU 

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r cais hwn yn gais ar gyfer adeiladu modurdy.  Byddai’r modurdy yn mesur 8 

medr wrth 6.6 medr a gyda’r uchder i’r bargod yn 2.8 medr a’r uchder i’r brig yn 4 

medr.  Bwriedir i’r to a’r waliau fod o wneuthuriad ddalennau bocs proffil gyda’r lliw 

i’w gytuno.  Bwriedir lleoli’r modurdy o fewn cwrtil yr eiddo. Byddai’r modurdy yn 

cael ei leoli 1 medr o ffin y cwrtil gyda Tan y Graig sydd wedi ei leoli i’r gogledd 

ddwyrain o’r safle. 

 

1.2 Mae’r safle wedi ei leoli o fewn Ardal Gwarchod y Dirwedd a’r Dirwedd o 

Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol.  Mae Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llyn 

wedi ei leoli tua 46 medr i’r gogledd orllewin a 32 medr i’r gogledd ddwyrain.  

Gwasanaethir y safle gan ffordd ddosbarth 3.  Ceir tai annedd gerllaw’r safle yn 

cynnwys un tŷ annedd tua’r gogledd ddwyrain ar lefel is na safle’r cais. 

 

1.3 Cyflwynir y cais i Bwyllgor yn sgil derbyn 3 gwrthwynebiad i’r bwriad. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

2.2 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. 

 

2.2 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 gyda 

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

hedrychiad neu eu gosodiad. 
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POLISI B22 – DYLUNIAD ADEILADAU – Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy 

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

warchod nodweddion cydnabyddedig 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 a chyfres o feini 

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

 

POLISI B25 - DEUNYDDIAU ADEILADU - Gwarchod cymeriad gweledol drwy 

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

gymeriad ac edrychiad yr ardal leol. 

 

POLISI CH33 - DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD - Caniateir cynigion 

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

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

 

POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT - Gwrthodir cynigion 

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

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

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

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

 

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

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

berthnasol ar hyn o bryd ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 

 

2.3 Polisïau Cenedlaethol: 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 9 Tachwedd2016) 

NCT 12 Dylunio (2016) 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C05D/0346/46/LL – Adeiladu tŷ unllawr a modurdy – Caniatáu 29 Ionawr 2007. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Cefnogi 

 

Dwr Cymru:  Cyfeirio at y ffaith nad yw pob carthffos gyhoeddus a draen 

wedi eu dangos ar eu cofnodion. 
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Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle. Mae’r cyfnod hysbysebu wedi 

dod i ben a derbyniwyd nifer o lythyrau / gohebiaeth yn 

gwrthwynebu ar sail yr isod: 

 

 Gormesol / tyrru dros dŷ cyfagos. 

 Modurdy yn debyg i sied amaethyddol. 

 Adeilad mawr ac agos i wal ffin. 

 Graddfa, gosodiad, dyluniad, deunyddiau a thirlunio 

o gonsyrn yn arbennig o fewn yr AHNE. 

 Cyfeirio at hawliau datblygu a ganiateir am adeiladau 

cwrtil. 

 Gor-edrych. 

 Colli golau. 

 Sŵn a mygdarth o’r modurdy. 

 Effeithio draeniau. 

 Cwestiynu ble bydd y dŵr glaw o’r modurdy yn 

mynd. 

 Effeithio paneli solar ar do Tan y Graig. 

 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae polisïau cynllunio cyffredinol o fewn Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn 

cefnogi ceisiadau ar gyfer codi estyniadau ac adeiladau cwrtil ar dai preswyl, cyn 

belled eu bod yn cael eu hasesu’n briodol. 

 

5.2 Mae polisi B24 o’r Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn ymwneud a gwneud 

newidiadau i adeiladau. Mae’r bwriad ar gyfer codi modurdy ar wahân o fewn y 

cwrtil.  Ystyrir fod y bwriad y modurdy o raddfa a  math sy’n arferol ar gyfer eiddo 

preswyl presennol.  Er y byddai’r modurdy yn cymryd rhan o gwrtil yr eiddo ystyrir y 

byddai digon o gwrtil yn parhau ar gyfer yr eiddo.  Ystyrir felly fod y bwriad yn 

cydymffurfio a pholisi B24. 

 

Mwynderau gweledol,  

 

5.3 Mae polisïau B22 a B25 o’r Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn ymwneud ag 

asesu dyluniad y bwriad a deunyddiau allanol. 

 

5.4 Mae’r caniatâd gwreiddiol ar gyfer codi tŷ ar y safle yn cynnwys adeiladu modurdy.  

Gan fod y tŷ wedi cael ei adeiladu mae’r caniatâd ar gyfer y modurdy yn dal yn fyw a 

gellir adeiladu’r modurdy a ganiatawyd yn y cais cynllunio C05D/0346/46/LL ar 

unrhyw adeg.  Roedd y caniatâd hwnnw ar gyfer modurdy oedd yn mesur 5 medr o 

hyd a 6 medr o led ac roedd yr uchder i’r bargod yn 2.2 medr ac i frig y modurdy yn 4 

medr.  Byddai’r modurdy hwnnw wedi cael ei orffen gyda tho llechi a waliau allanol 

gyda chwipiad.  Roedd y modurdy hwnnw i’w leoli ar yr un safle a’r cais presennol.  

Gwelir o hyn y byddai’r modurdy arfaethedig 3 medr yn hirach o ran hyd a 0.6 medr 

yn fwy o led.  Byddai uchder brig y modurdy sy’n destun y cais presennol yn 4 medr 

fel y cais yn 2005 ond byddai’r uchder i’r bargod yn uwch o 0.6 medr. 

 

5.5 Er bod y modurdy arfaethedig yn fwy o faint na’r modurdy sydd eisoes wedi derbyn 

caniatâd ni ystyrir fod hyd a lled y modurdy arfaethedig yn anarferol.  Ystyrir hefyd 
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fod uchder y modurdy yn rhesymol a derbyniol ar gyfer modurdy unllawr.  Er bod y 

modurdy arfaethedig felly yn fwy na’r modurdy sydd eisoes wedi derbyn caniatâd ni 

ystyrir y byddai’r modurdy arfaethedig yma yn ymddangos yn ormesol o gwbl o’i 

gymharu â’r eiddo preswyl presennol ar y safle.  Mae’r cynlluniau yn dangos bwriad 

i’r modurdy fod o orffeniad dalennau bocs proffil gyda’r ymgeisydd wedi nodi ei fod 

yn fodlon cytuno ar y lliw.  Er o bosibl y byddai deunyddiau tebyg i’r modurdy sydd 

eisoes wedi derbyn caniatâd,  llechi a chwipiad, yn well ni ystyrir fod unrhyw beth 

anghyffredin am ddefnyddio dalennau bocs proffil fel gorffeniad ar gyfer y modurdy. 

Ystyrir y bwriad felly yn dderbyniol o safbwynt Polisïau B22 a B25 CDUG. 

 

5.6 Mae’r safle yn gorwedd o fewn Ardal Gwarchod y Dirwedd.  Ceir ffin yr AHNE 

gerllaw’r safle.  Byddai’r modurdy wedi ei leoli yng nghanol adeiladau eraill ac felly 

ni fyddai’n sefyll allan yn amlwg ar y tirwedd.  Er yn weladwy wrth deithio ar y 

ffyrdd cyfagos byddai hynny yng nghyd destun ffurf adeiledig Llangwnnadl ac ni 

ystyrir y byddai’r bwriad yn sefyll allan yn amlwg yn y tirwedd ddynodwyd yn Ardal 

Gwarchod y Dirwedd.  Hefyd ni ystyrir oherwydd ei leoliad y byddai’n effeithio ar 

olygfeydd i mewn ac allan o’r AHNE.  Ystyrir y bwriad yn dderbyniol o safbwynt 

Polisïau B8 a B10 CDUG. 

 

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.  Ni ystyrir fod y bwriad ar raddfa 

fawr ac ni fyddai’n cael effaith fwy nag effaith leol ac felly ni fyddai’n cael effaith 

ehangach ar y dirwedd hanesyddol.  Felly, ni ystyrir fod y bwriad yn groes i Bolisi 

B12 CDUG. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.8 Mae’r bwriad ar gyfer codi modurdy ar wahân o fewn y cwrtil. Byddai’r modurdy yn 

cael ei leoli 1 medr o ffin y safle gydag eiddo Tan y Graig i’r gogledd ddwyrain.  

Mae’r eiddo hwnnw ar lefel is na safle’r cais ac mae ffens eithaf uchel wedi ei lleoli 

ar y ffin yn bresennol.  Deallir o’r llythyrau gwrthwynebu fod yr ystafelloedd agosaf i 

safle’r cais yn ystafelloedd gwely.  Fodd bynnag, mae’r cynlluniau a ganiatawyd ar 

gyfer Tan y Graig yn dangos mai modurdy ddylai fod yn yr ochr de-ddwyreiniol o’r 

eiddo ac mae amod ar ganiatâd cynllunio C05D/0551/46/MG yn datgan na ddefnyddir 

y modurdy ar gyfer unrhyw bwrpas arall ar wahân i fodurdy ar gyfer y tŷ.  

Ymddengys felly fod y modurdy wedi cael ei drosi yn ystafelloedd i’r tŷ yn groes i’r 

amod cynllunio.  Mae’r pellter rhwng y modurdy a’r ffin gyda Tan y Graig fel ag yr 

oedd ar gyfer y modurdy a ganiatawyd yng nghais C05D/0346/46/LL.  Mae uchder 

brig y modurdy arfaethedig hefyd fel yn y cais hwnnw.  O ystyried fod caniatâd yn 

bodoli yn barod ar gyfer modurdy ar y safle hwn ni ystyrir y byddai ymestyn yr hyd o 

3 medr yn achosi niwed arwyddocaol i fwynderau’r eiddo cyfagos.  Ni fyddai unrhyw 

ffenestri wedi ei osod yn y wal sy’n wynebu’r gogledd ddwyrain ac felly ni ystyrir y 

byddai unrhyw effaith niweidiol o safbwynt goredrych. 

 

5.9 Yn ogystal, wrth gydnabod y byddai’n bryder o safbwynt sŵn ac ymyrraeth ar eiddo 

cyfagos petai ddefnydd busnes yn digwydd yn y safle, ystyrir bod hwn yn fater y 

gellid ei reoli  trwy amod yn cyfyngu’r defnydd i ddefnydd domestig yn unig. Ni 

ystyrir y byddai defnydd domestig arferol yn debygol o greu ymyrraeth ar 

fwynderau’r ardal ac felly fe ystyrir, o osod amod priodol, y byddai’r datblygiad yn 

dderbyniol dan bolisi B23 CDU Gwynedd. 
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5.10 Felly, o asesu’r modurdy bwriedig yng nghyd-destun ei leoliad o fewn cwrtil ac 

mewn cyswllt a’r tŷ preswyl presennol ynghyd ac yng nghyd-destun y modurdy sydd 

eisoes wedi derbyn caniatâd ni ystyrir y byddai’r modurdy arfaethedig yn achosi 

niwed arwyddocaol i fwynderau’r gymdogaeth leol a'i fod yn dderbyniol o safbwynt 

Polisi B23 CDUG. 

 

Materion Priffyrdd 

 

5.11 Mae polisi CH33 o’r CDU yn diogelu ffyrdd a strydoedd ac mae polisi CH36 yn 

sicrhau cyfleusterau parcio digonol.  Ni ystyrir y byddai’r bwriad yn cael unrhyw 

effaith ar ddiogelwch ffyrdd nag ar lefydd parcio o fewn y cwrtil.  Ystyrir fod y 

bwriad yn cydymffurfio gyda gofynion polisïau CH33 a CH36. 

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.12 Mae pryderon wedi codi o safbwynt effaith ar system ddraenio bresennol a hefyd o 

safbwynt dŵr glaw.  O ystyried fod hawl yn bodoli i godi modurdy ar y safle ystyrir 

mai sefyllfa debyg fyddai’n bodoli petai’r cais presennol yn cael ei ganiatáu a’i 

adeiladu yn hytrach nag adeiladu’r modurdy sydd eisoes gyda chaniatâd. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Nid yw’r bwriad yn debygol o gael effaith andwyol ar fwynderau’r ardal leol na 

mwynderau’r gymdogaeth leol.   O ganlyniad ni ystyrir fod y bwriad yn groes i 

unrhyw bolisi perthnasol a nodir uchod ac wedi ystyried yr holl wrthwynebiadau ni 

ystyrir fod unrhyw fater cynllunio perthnasol yn datgan fel arall. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau – amodau  

 

1. 5 mlynedd 

2. Sicrhau cwblhau’r datblygiad yn unol â’r cynlluniau a gyflwynwyd. 

3. Cytuno lliw ar gyfer y modurdy. 

4. Defnydd fel modurdy domestig yn unig/a dim ar gyfer rhedeg busnes.   

 

Nodyn Dwr Cymru 

 

 

 

 

 

Tud. 151



Tud. 152



Tud. 153



T
ud. 154



T
ud. 155



T
ud. 156



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: «Planning_Ctte_Date» 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
GWYNEDD 

 

Rhif:    9 

 

Cais Rhif: C16/1575/08/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

05/12/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Penrhyndeudraeth 

Ward: Penrhyndeudraeth 

 

Bwriad: Cais ôl-weithredol i gadw bwrdd gwyddbwyll ar lawnt 

Pentref Portmeirion 

  

Lleoliad: The Fountain, Portmeirion, Gwynedd, LL48 6ER 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATAU YN DDIAMODOL   
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r cais yn gais ôl-weithredol i gadw bwrdd gwyddbwyll ar lawnt pentref 

Portmeirion. Mae’r gwaith eisoes wedi ei wneud, sydd yn cynnwys ychydig o waith 

tyrchu peirianyddol er mwyn gosod y bwrdd, sydd yn cynnwys teils du a gwyn 1.2m 

wrth 1.2m. Mae’r bwrdd gwyddbwyll yn mesur 9.6m sgwâr ac wedi ei osod yn llyfn 

gyda’r lawnt. 

 

1.2 Mae’r safle wedi ei leoli o fewn pentref Portmeirion sydd hefyd yn Ardal Cadwraeth. 

Mae’r safle hefyd wedi ei gynnwys ar y Gofrestr o Dirluniau, Parciau a Gerddi 

Hanesyddol (gradd II*), ac mae sawl adeilad rhestredig gerllaw. Mae’r safle hefyd o 

fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol.   

 

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 

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. 

 

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.  

 

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. 

 

B22 - DYLUNIAD ADEILADAU - Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy sicrhau fod 

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

chymeriad cydnabyddedig y dirwedd a’r amgylchedd lleol. 
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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. 

 

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

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

o bryd ar gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 9, Tachwedd 2016)  

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio 2016 

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

Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Dim hanes cynllunio perthnasol 

 

4.      Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Dim gwrthwynebiad 

 

Cadw: Heb eu derbyn 

 

Welsh Historic Gardens 

Trust: 

Heb  eu derbyn 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

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

derbyniwyd nifer  o wrthwynebiadau ar sail cynllunio: 

 

 Dyluniad  y bwrdd gwyddbwyll allan o gymeriad â’r 

ardal 

 Allan o gymeriad gyda’r ardal a’r adeiladau 

rhestredig 

 Deunydd y teils yn annerbyniol 

 

Derbyniwyd sawl gwrthwynebiad am resymau nad oedd yn 

faterion cynllunio yn ymwneud a’r rhaglen teledu “The 

Prisoner”. 

 

Derbyniwyd hefyd sawl gohebiaeth yn cefnogi’r cais.  
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5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae’r cais yn gais ôl-weithredol i gadw bwrdd gwyddbwyll ar lawnt pentref 

Portmeirion. Mae cyfiawnhad wedi ei gyflwyno dros y gwaith sydd yn ymwneud â 

chyflwr y tir sydd yn troi yn wlyb a mwdlyd yn aml, ac felly penderfynwyd ail-osod y 

bwrdd gwyddbwyll ar yr union safle ble roedd yr un hanesyddol yn y gorffennol, 

sydd hefyd yn cyd-fynd a gwneuthuriad a dyluniad lloriau eraill o fewn y safle, ac 

felly ystyrir bod y bwriad yn dderbyniol mewn egwyddor.    

 

Mwynderau gweledol 

 

5.2 Mae’r safle wedi ei leoli yng nghanol Pentref Portmeirion, sydd yn Ardal Cadwraeth 

yn ogystal â Pharc a Gardd Hanesyddol sydd hefyd gyferbyn a sawl adeilad  

rhestredig. Mae’r datblygiad wedi ei selio ar fwrdd gwyddbwyll hanesyddol a oedd ar 

y safle yn y gorffennol, o ran maint, lleoliad a dyluniad. Ni ystyrir bod y datblygiad 

yn cael unrhyw effaith andwyol ar fwynderau’r ardal o ran ei leoliad na’i ddyluniad. 

Mae rhannau eraill o fewn y safle gyda lloriau teils du a gwyn tebyg, ac felly nid yw’r 

datblygiad yn gwbl estron i’r ardal. Mae hefyd yn fath o ddatblygiad y gall ei dynnu 

oddi-ar y safle ac adfer y lawnt heb wneud difrod parhaol i’r safle.  Ystyrir felly ei 

fod yn cydymffurfio a gofynion polisïau B4, B12, B22, B23, B24 a B25 CDUG. 

 

Effaith y datblygiad ar osodiad a chymeriad yr Adeilad Rhestredig 

  

5.3 Y brif ystyriaeth gyda’r cais hwn yw natur a dyluniad y datblygiad a’i effaith ar y 

safle yn ei gyfanrwydd. Mae’r rhan yma o’r lawnt wedi ei leoli yng nghanol y 

pentref, gyda sawl adeilad rhestredig gerllaw. Ni ystyrir y byddai’r bwriad yn amharu 

ar osodiad yr adeiladau rhestredig cyfagos gan ei fod wedi ei osod i mewn i’r lawnt 

ac nad yw’n tynnu oddi-wrth gymeriad yr adeiladau rhestredig gerllaw'r safle 

oherwydd natur yr ardal a’r defnydd tir. Ni ystyrir y byddai caniatáu y cais yn achosi 

niwed arwyddocaol i gymeriad pensaernïol neu hanesyddol yr adeiladau rhestredig 

na’r Ardal Gadwraeth. Ystyrir felly bod y bwriad yn cydymffurfio a Pholisïau B2, B3 

a B4 o’r CDUG. 

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.4 Derbynnir sawl gwrthwynebiad i’r bwriad yn datgan nad yw’r datblygiad yn addas 

nac yn gweddu i’r safle. Eglurwyd uchod fod tystiolaeth hanesyddol yn cefnogi’r 

bwriad, a hefyd o ran y dyluniad a’r deunydd sydd eisoes wedi lleoli mewn rhannu 

arall o’r safle. Ystyrir fod y gwrthwynebiadau wedi derbyn ystyriaeth lawn o fewn yr 

asesiad uchod. Derbynnir hefyd sawl gwrthwynebiad ar sail y rhaglen teledu “The 

Prisoner” a’r ffaith mai rhan o’r rhaglen oedd y bwrdd gwyddbwyll ac felly nid oes 

cyfiawnhad drosto. Nid materion cynllunio yw’r gwrthwynebiadau yma ac felly nid 

yw yn ystyriaeth cynllunio materol wrth ystyried y cais hwn. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Ar sail yr asesiad uchod ni ystyrir fod y bwriad yn groes i ofynion y polisïau lleol a 

chenedlaethol perthnasol a’i fod yn addas i’w ganiatáu yn ddiamodol. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu 
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 Rhif:    10 

 

Cais Rhif: C16/1578/39/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

02/12/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanengan 

Ward: Abersoch 

 

Bwriad: Dymchwel tŷ ac adeiladau allanol cysylltiedig ac adeiladu 2 

annedd a datblygiad cysylltiedig 

  

Lleoliad: Glenville, Abersoch, Pwllheli, LL537AG 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

 

CANIATAD AMODOL 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r cais hwn yn gais llawn ar gyfer dymchwel tŷ annedd deulawr presennol a 

chodi pâr o dai tri llawr  ar amryw lefel gyda modurdai integredig yn ei le ynghyd a 

gwaith cysylltiol. Dyluniad modern sydd iddynt gyda nodweddion traddodiadol fel 

talcenni blaen, to llech a rendr gwyn. Mae gosodiad mewnol y tai ar amryw lefel  

(split level house) gyda’r modurdy ar lefel daear, 2 ystafell wely, ystafell fwyta ac 

ystafell fyw a chegin ar lawr cyntaf ac ystafell wely ar yr ail lawr yng ngwagle’r to 

Mae’r cynlluniau hefyd yn dangos bwriad i adeiladu teras  allanol blaen i’r ystafell 

byw ar y llawr cyntaf, teras allanol cefn i’r ystafelloedd gwely ar yr ail lawr yng 

ngwagle’r to; noder y bwriedir codi  sgrin preifatrwydd 1.8 medr mewn uchder ar 

gyfer y terasau  hyn. Bwriedir hefyd codi lefel blaen gwrt y safle at uchder y ffordd 

sirol gyfochrog a byddai hynny yn  gynnydd mewn uchder o tua 1 medr ger wyneb 

blaen y tŷ. 

 

1.2 Mae safle’r cais wedi ei leoli mewn ardal breswyl oddi fewn i ffin ddatblygu 

Abersoch, gyda therfyn cwrtil blaen yr eiddo yn ffinio gyda ffordd sirol dosbarth 1 yr 

A499. Gorwedd y safle o fewn dynodiad Ardal Gwarchod y Tirlun a Thirwedd 

Hanesyddol Gofrestredig Llyn ac mae dynodiad yr AHNE dros y ffordd sirol 

gyfochrog. Bwriedir defnyddio’r fynedfa bresennol i drac  preifat cyfochrog sydd 

hefyd yn llwybr cyhoeddus  ac sy’n arwain o ffordd sirol  dosbarth 1 cyfochrog. 

Mae’r trac  hefyd yn gwasanaethu eiddo eraill yng nghyffiniau safle.  Mae’r eiddo o 

fewn Parth Llifogydd C1.  

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

 2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: (CDUG) 

 

POLISI B8 ARDALOEDD O HARDDWCH NATURIOL EITHRIADOL (AHNE)  

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

Naturiol Eithriadol drwy sicrhau fod cynigion yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf 

sy’n anelu i warchod nodweddion cydnabyddedig y safle. 

 

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. 
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POLISI B12 GWARCHOD TIRWEDDAU, PARCIAU A GERDDI HANESYDDOL 

Gwarchod tirweddau, parciau a gerddi ddiddordeb hanesyddol arbennig yng 

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

hedrychiad neu eu gosodiad. 

 

POLISI B22 DYLUNIAD ADEILADAU  Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy 

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

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

 

POLISI 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. 

 

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 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 fforddiadwyedd y datblygiad. 

 

POLISI CH10  AIL GARTREFI  Gwrthod cynigion am dŷ/dai newydd fyddai’n 

arwain at gynnydd yn nifer yr ail gartrefi mewn cymuned lle maent eisoes yn ffurfio 

cyfartaledd uchel o stoc dai. 

 

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 bresennol, caniateir cynigion os bydd y 

datblygwyr yn cyfrannu at y gost o wella hygyrchedd y safle neu ddarparu'r llefydd 

parcio angenrheidiol ar safle arall gerllaw. 

 

Canllaw Cynllunio Atodol – Tai fforddiadwy, Cyngor Gwynedd (2009). 
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Mae Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, sy’n cael ei drafod gan yr 

Arolygaeth ar hyn o bryd. Nid yw’n ystyriaeth cynllunio berthnasol ar hyn o bryd ar 

gyfer gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

Polisi Cynllunio Cymru (2016) 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy (2006) 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 6: Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig 

Cynaliadwy  (2010) 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 12: Dylunio (2016) 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd (2004) 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 18: Trafnidiaeth (2007) 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C16/0999/39/LL - Dymchwel tŷ annedd ac adeiladu allanol presennol a chodi 3 tŷ 

annedd newydd a gwaith cysylltiedig – Glenville, Abersoch – Gwrthod ar 10 Hydref 

2016 

 

4.          Ymgynghoriadau: 

 

Cyngor Cymuned/Tref:  Gwrthwynebu y cais oherwydd pryder am y dyluniad, ei fod 

yn anghymarus a gweddill y tai gerllaw. Mynegwyd y bydd 

y ddau dy bwriededig yn dri llawr wrth greu modurdai ac 

ystafelloedd allanol dan do oddi tanynt. Hefyd, gofynnwyd a 

oes polisi yn caniatáu dymchwel un ty ac adeiladu dau dy ar 

yr un safle. 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad i’r bwriad. Tybir ni fyddai cynnydd 

mewn trafnidiaeth i’r safle o ganlyniad i godi dau dy llai yn 

hytrach na’r un ty sylweddol presennol. Mae’r ddarpariaeth 

parcio yn ddigonol ar gyfer graddfa’r datblygiad. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Dim gwrthwynebiad i’r bwriad fel y cyflwynwyd ond 

argymhellir fod amod yn cael ei gynnwys ar unrhyw ganiatâd 

yn gosod uchder  lefel llawr gorffenedig y datblygiad dim is 

na 5.5 AOD ac y cynghorir y datblygwr i osod mesurau 

diogelu llifogydd fel rhan o’r datblygiad lle bo hynny bosibl, 

e.e. llawr concrid neu deils, socedi trydan uwch ac yn y blaen. 

 

Dŵr Cymru: Pe byddai'r Cyngor yn bwriadu caniatáu y cais, byddai angen 

cynnwys amodau priodol yn ymwneud a draenio tir ynghyd a 

Nodiadau Cynghori ar y caniatâd. 

 

Uned Bioamrywiaeth: Nid yw’r adeilad yma yn addas i ystlumod. Nid oes gan yr 

Uned Bioamrywiaeth bryderon am y cais 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth cyfnod hysbysebu i ben a derbyniwyd 

gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 Dyluniad – allan o gymeriad a’r tai cyfagos 

 Mwynderau – colli preifatrwydd a goleuni, agos i 

Avallon 
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 Mynedfa- pryder am gynyddu trafnidiaeth a’r 

gyffordd beryglus 

 Draenio 

 Bod tir tu cefn i’r eiddo cyfochrog yn gorlifo ar 

adegau o lanw uchel. 

 Colli golygfa a phreifatrwydd 

 Byddai codi uchder y safle yn achosi dŵr lifo i eiddo 

cyfochrog 

 Pryder bod y datblygiad yn fwy na’r adeilad 

presennol. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 
 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1  Mae’r bwriad yn ymwneud gydag dymchwel un ty sylweddol presennol ac adeiladu 

2 dŷ par tri llawr ar amryw lefel ar safle oddi fewn i ffin ddatblygu Abersoch ac mae 

tai preswyl wedi’u lleoli ar dir i’r gogledd ddwyrain a de orllewin.  Nid yw’r safle 

wedi’i glustnodi ar gyfer unrhyw ddefnydd penodol nac fel tir agored i’w warchod. O 

agwedd polisïau tai,  bwriedir codi’r tai ar safle tŷ presennol ac mae Polisïau C1 a 

CH4 yn berthnasol i’r cais hwn. 

 

5.2 Mae Polisi C1 yn datgan mai ‘o fewn ffiniau datblygu trefi a Phentrefi...y bydd prif 

ffocws ar gyfer datblygiadau newydd.’ Ni ystyrir bod y cais yn groes i’r polisi hwn. 

 

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. Datgan yr ymgeisydd bod tri asesiad hyfywedd ar dri 

gwahanol werth wedi eu cyflwyno ar gyfer y tai bwriadedig ac ym mhob achos, mae’r 

asesiad yn dangos na fyddai’r datblygiad yn darparu adenillion digonol ar gyfer creu 

tŷ fforddiadwy (un tŷ allan o’r pâr bwriededig)  neu swm cymunol tuag at 

ddatblygiadau tai fforddiadwy eraill.   

 

5.4 Noder hefyd bod y bwriad yn golygu adeiladu pâr o dai ar y safle ble saif un tŷ yn 

bresennol;  mae’r cais felly yn gofyn am un uned ychwanegol  o fewn datblygiad o 

efaill-dai ac o’r herwydd ni ystyrir y byddai yn rhesymol rhoi cyfyngiad tŷ 

fforddiadwy ar un uned o fewn datblygiad o par o dai. Gan fod y polisi yn gofyn am 

‘gyfran o’r unedau ar bob safle i fod yn rhai fforddiadwy’ ac mai ond cynnydd o un 

uned ychwanegol sydd yma mewn gwirionedd  ystyrir felly na fyddai yn briodol i 

ofyn fod yr un ty sydd yn ychwanegol i fod yn dy fforddiadwy ar y safle ac ni ystyrir 

y byddai caniatáu y cais yn tanseilio amcanion cymal 1 o fewn y polisi. Mae’r ail a 

thrydydd maen prawf yn ymwneud gyda threfniadau darparu tai fforddiadwy  ac am y 

rhesymau a nodwyd eisoes ni ystyrir fod y rhain yn berthnasol. Ar sail yr uchod fe 

ystyrir felly fod y cais yn unol ag egwyddorion  polisïau C1 a CH4 CDUG 

 

5.5 Mae Polisi CH10 CDU sydd yn ymwneud ag ail-gartrefi yn berthnasol i’r cais.  Fodd 

bynnag, mae ceisiadau wedi cael eu gwrthod neu eu caniatáu gydag amodau tai 

parhaol yn y gorffennol yn sgil Polisi CH10 ac ychydig iawn o bwysau mae’r 

Arolygiaeth Cynllunio i weld yn rhoddi ar y polisi yma gydag apeliadau yn erbyn y 

gwrthodiad neu amod yn cael eu caniatáu.  Yr hyn sydd yn dod drosodd yn yr 

apeliadau yw na ellir profi gyda thystiolaeth gadarn mai tai gwyliau neu ail-gartrefi 
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fyddai’r unedau preswyl oedd yn destun y cais.  Er bod canran sylweddol o ail-

gartrefi yn Abersoch mae apêl ar safle Power Boat Club  wedi cael ei chaniatáu yn 

groes i benderfyniad y Cyngor. Roedd yr apêl yn ymwneud a diddymu amod i 

gyfyngu meddiant cartref parhaol ar y tai  marchnad agored oedd i’w datblygu ar y 

safle. Ar y sail yma nid yw’r ACLL mewn sefyllfa i roi pwysau i’r fath bolisi. 

 

5.6 Mae Polisi C3 yn gefnogol i ailddefnyddio tir neu adeiladau a ddatblygwyd o’r blaen 

sydd wedi eu lleoli o fewn neu o gwmpas ffiniau datblygu yn hytrach na defnyddio 

safleoedd tir glas, cyn belled ag y bo’r safle neu’r adeilad a’r defnydd arfaethedig yn 

addas ac yn cyd-fynd ag amcanion a strategaeth ddatblygu’r Cynllun.  Mae’r bwriad 

yn golygu dymchwel tŷ sylweddol presennol a chodi pâr o dai tri llawr newydd ar yr 

un safle. Sylweddolir bod cais blaenorol am adeilad mwy wedi ei wrthod ar y safle ar 

10 Hydref 2016.  Fodd bynnag teimlir bod y bwriad cyfredol yn fwy derbyniol. 

Teimlir bod y bwriad yn cydymffurfio gydag amcanion polisi  Polisi C3. 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.7 Mae polisïau B22 a B25 CDUG yn berthnasol i’r cais hwn ac yn ymwneud gyda: 

dyluniad, gorffeniadau, edrychiadau a mwynderau gweledol. Yn bresennol mae 1 tŷ 

sylweddol ar y safle.  Mae dyluniad yr eiddo arfaethedig yn un cyfoes a chydnabyddir 

y gall fod yna wahaniaeth barn am ddyluniad cyfoes.  Mae’r gwahaniaeth barn yma 

am ddyluniad cyfoes yn fater gwrthrychol a gwelir bod gwahanol farn wedi ei gyfleu 

mewn perthynas â dyluniad y cynllun arfaethedig. Nodir bod cyfeiriad i ddyluniad ym 

mharagraff 9.3.1 o Bolisi Cynllunio Cymru, sydd yn datgan y “dylai datblygiadau tai 

newydd gael eu hintegreiddio a’u cysylltu’n dda a’r patrwm presennol o aneddiadau”.  

Ystyrir byddai’r dyluniad yn cynnig tai modern wedi’i leoli ar safle tŷ deulawr 

presennol ger y môr sydd yn dderbyniol ar gyfer ei ddatblygu. Mae o fewn ardal a 

nodweddir gan dai ar wahân o amrywiaeth o ddyluniadau a maint. Nid oes patrwm 

pendant na thema gyffredin i’r tai presennol. Er hynny, ystyrir bod angen dylunio 

unrhyw ddatblygiad newydd mewn modd cydnaws na fydd yn tynnu oddi ar 

gymeriad presennol yr ardal.  Mae’r cynllun a gyflwynir yn dangos pâr o dai  o 

ddyluniad modern gyda nodweddion traddodiadol. Bwriedir toi'r adeilad gyda llechi 

ac wynebu'r waliau allanol gyda rendr gwyn gyda gorchudd derw ar ran uchaf y 

drychiad cefn.  Ystyrir fod deunyddiau o’r math yma i’w gweld yn yr ardal ac y 

byddai’r bwriad o ran y gorffeniadau yn addas i’r safle.  Ystyrir hefyd fod y bwriad 

yn cynnig tai o faint, graddfa a ffurf fyddai ar y cyfan yn cyd-fynd â chyd-destun y 

safle.  Ystyrir hefyd fod y safle yn ddigonol o faint ar gyfer tai  ac na fyddai’n achosi 

gor-ddatblygiad o’r safle. Noder bod terfynau presennol y safle wedi eu codi gyda 

waliau bric o wahanol uchder, mae’n ymddangos nad oes bwriad codi terfynau 

newydd ar gyfer y datblygiad ac felly bwriedir cynnwys amod ar y caniatâd yn tynnu 

hawliau caniatáu terfynau ar gyfer rheoli uchder terfynau newydd. Ystyrir felly fod y 

bwriad yn dderbyniol o safbwynt Polisi B22 a B25 CDUG. 

 

5.8 Mae’r safle yn gorwedd  o fewn ffin Ardal Gwarchod y Dirwedd (AGT) a dros y 

ffordd i AHNE Llyn.  Fodd bynnag er i’r safle fod o fewn yr AGT, lleolir y safle 

ymysg tai presennol ac o  fewn ffin datblygu pentref Abersoch ac ar safle ble saif tŷ 

presennol.  Fel y cydnabyddir uchod, mae llawer o wahanol ddyluniadau i dai’r ardal 

ac nid oes un patrwm adeiladu nodweddiadol. Mae’r dyluniad hwn, er yn fodern, o 

raddfa a deunyddiau a fyddai’n gweddu i’r safle.  Er wedi ei leoli o fewn yr AGT  nid 

yw hynny yn golygu na ellir cael dyluniad modern a chyfoes.  Ystyrir felly fod y 

bwriad yn addas i’w leoliad a’i gyd-destun ac na fyddai’n cael effaith andwyol ar yr 

AGT neu’r AHNE cyfochrog.  Hefyd oherwydd bod y lleoliad o fewn ardal adeiledig 

Abersoch ni ystyrir y byddai’r bwriad yn amharu’n sylweddol ar fwynderau gweledol 

yr ardal.  O ystyried yr uchod ni chredir y byddai’r datblygiad hwn yn cael effaith 
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niweidiol ar yr y AGT na’r AHNE cyfochrog  a'i fod yn dderbyniol o safbwynt 

polisïau B8 a B10 y 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.  Ni ystyrir fod y bwriad ar raddfa 

fawr ac ni fyddai’n cael effaith fwy nag effaith leol ac felly ni fyddai’n cael effaith 

ehangach ar y dirwedd hanesyddol.  Ni ystyrir fod y bwriad yn groes i Bolisi B12 

CDUG. 

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

 

5.10 Hysbysebwyd y cais ar y safle a gwybyddwyd trigolion cyfagos a derbyniwyd 2 

wrthwynebiad o ganlyniad i’r cyhoeddusrwydd statudol. Mae Polisi B23 yn ystyried 

effaith y bwriad ar fwynderau preswyl cyfagos. Mae pryder wedi ei ddatgan gan 

wrthwynebwyr ynglŷn â goredrych, cholli preifatrwydd, diogelwch ffyrdd a 

chynnydd mewn uchder lefel blaen gwrt yr eiddo. Mae’r bwriad yn golygu codi pâr o 

dai yng nghanol y llain gyda’r drychiad blaen yn wynebu'r ffordd sirol a’r drychiad 

cefn yn wynebu tir ble mae tŷ yn cael ei godi ar hyn o bryd.  Lleolir  yr par o dai 

bwriadedg ar safle'r tŷ presennol. Mae cynlluniau yn dangos y bydd yr par o dai 

bwriadedig yn lletach a mymryn yn uwch na’r tŷ presennol gyda thalcen y tai fymryn 

dros fedr yn agosach at derfyn de gorllewinol y llain. 

 

5.11 Noder bod swyddogion wedi derbyn gwrthwynebiad ar sail gôr ddatblygiad, effaith ar 

breifatrwydd, gorlifo ar adegau o lanw uchel, colli golau a chodi lefel blaen gwrt y 

safle a chyfeiri atynt yn unigol isod: 

 

5.12 Gor ddatblygiad - Gan fod y llain yn sylweddol fwy na’r adeilad, ni ystyrir y byddai’r 

bwriad dan sylw yn arwain at or-ddatblygiad o’r safle gan fod lle amwynderol blaen a 

chefn wedi ei ddangos i’r ddwy uned a pharcio sylweddol. 

 

5.13  Preifatrwydd - Mae’r cynlluniau yn dangos y bwriedir codi sgrin preifatrwydd ar ochr 

y terasau allanol a byddai hynny yn lleihau unrhyw effaith ar breifatrwydd eiddo 

cyfochrog. Mae ffenestr wedi ei gosod ar lefel llawr cyntaf yn nhalcen de gorllewinol 

yr adeilad presennol ac felly ni ystyrir y byddai gwrthwynebiad i osod ffenestr fechan 

ar gyfer ystafell wely  mewn lleoliad cyffelyb yn yr adeilad bwriadedig. Gellir rheoli 

unrhyw botensial o or-edrych drwy sicrhau drwy amod cynllunio fod y gwydr yn y 

ffenestr hon yn afloyw. Mae peth pryder ynglŷn ag effaith y teras ail lawr cefn ar 

fwynderau trigolion y tŷ sydd yn y broses o gael ei adeiladu ar y tir y tu cefn i’r safle. 

Fodd bynnag, teimlir fod lleoliad ei fodurdy, ei bellter oddi wrth y safle a gosodiad y 

tŷ newydd yn golygu na fydd effaith sylweddol arwyddocaol a’r  mwynderau’r 

deiliad y tŷ. Mae’r rhaid hefyd sylweddoli bod yr eiddo presennol ynghyd ac eiddo 

preswyl eraill yng nghyffiniau'r safle yn edrych dros  dir y tŷ hwnnw ac o’r herwydd, 

mae’n debygol na fyddai'r bwriad yn cael effaith sylweddol fwy ar yr ardal na’r 

cymydog. 

 

5.14 Golau haul - Sylweddolir bod yr par o dai newydd yn fwy na’r tŷ presennol o ran lled 

ac uchder ac mae’n debygol y byddai hynny yn cael  rhywfaint o effaith ar oleuni 

haul eiddo cyfochrog ond nid i raddau o gael effaith gormesol annerbyniol, fodd 

bynnag anodd fyddai gwrthwynebu y cais ar sail yma yn unig oherwydd  bod 

amgylchiadau o’r fath yn debygol o godi mewn sefyllfa drefol. Ni chredir y byddai 

niwed i fwynderau’r tri thŷ i’r gogledd ddwyrain ychwaith gan y gwahanir hwy gan y 

trac/ llwybr cyhoeddus. 
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5.15 Codi uchder blaen gwrt -  Sylweddolir pryderon y cymydog i’r de orllewin o’r safle  

ynglŷn â rhan o’r bwriad sy’n golygu codi lefel blaen gwrt y safle oherwydd y 

posibilrwydd y  byddai yn arwain at ddiferiad dwr i eiddo'r cymydog a bwriedir 

gosod amod ar unrhyw ganiatâd er mwyn cytuno ar fanylion wynebu blaengwrt y 

safle gyda defnydd addas ynghyd a dull draenio'r blaengwrt. 

5.16 Gor lifo ar adegau o lanw uchel - Ystyrir materion effaith llifogydd ym mharagraff  

Materion Llifogydd isod. 

  

Ar sail hyn, ni ystyrir y byddai’r bwriad yn achosi niwed arwyddocaol i fwynderau’r 

cymdogion yn yr achos yma ac felly ystyrir y bwriad yn dderbyniol o agwedd B23 

CDUG 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.17  Bwriedir defnyddio’r fynedfa bresennol i’r ffordd breifat gyfochrog ac yna i ffordd 

sirol dosbarth 1 cyfochrog.  Mae’r  cynllun yn dangos y bwriedir creu lle parcio 

allanol ar gyfer 3 car gydag un lle ychwanegol yn y modurdy i’r ddwy uned 

(cyfanswm o 8 lle parcio i’r datblygiad). Mae’r ffordd breifat sy’n gwasanaethu'r safle 

hefyd yn gwasanaethu eiddo eraill yn y cyffiniau ac ni ystyrir y byddai codi dau dy yn 

lle'r  un  tŷ presennol ar y safle yn debygol o ychwanegu yn sylweddol at ddefnydd y 

trac/fynedfa gan gerbydau. Cyfyngir y datblygiad i derfynau'r safle ac o’r herwydd, ni 

fydd y bwriad yn cael effaith ar y llwybr cyhoeddus cyfochrog. Derbyniwyd 

sylwadau'r  Uned Drafnidiaeth yn cadarnhau dim gwrthwynebiad i’r bwriad ac fe    

argymhellir cynnwys amod / nodyn safonol parthed darparu’r parcio a man troi yn 

unol â’r cynlluniau. Ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol o ran Polisïau CH33 a CH36 

CDUG. 

 

Materion bioamrywiaeth 

 

5.18 Ymgynghorwyd gydag Uned Bioamrywiaeth a derbyniwyd sylwadau yn cadarnhau 

nad oedd gwrthwynebiad i’r bwriad ac felly fe ystyrir y bwriad yn dderbyniol yng 

nghyd destun y materion hyn. 

 

Materion llifogydd 

 

5.19 Gorwedd y safle o fewn parth llifogydd C1 fel sydd wedi ei nodi ar y mapiau 

llifogydd sy’n gysylltiedig gyda Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygiad a Pherygl 

o Lifogydd (NCT 15).  Gwelir o’r hanes cynllunio fod y cais blaenorol sef cais rhif  

C16/0999/39/LL wedi cael ei wrthod ar 10 Hydref 2016. Un o’r rhesymau gwrthod y 

cais oedd ar  sail llifogydd a’r diffyg gwybodaeth oedd wedi ei gyflwyno ar y cais 

hwnnw, yn benodol nad oedd yr asesiad canlyniadau llifogydd yn ddigonol ynghyd  a 

phryderon polisi cyffredinol yn ymwneud a datblygu safleoedd mewn ardal perygl 

llifogydd. 

 

5.20 Fel rhan o’r cais presennol mae asesiad canlyniadau llifogydd diwygiedig wedi ei 

gyflwyno i’r Cyngor am ystyriaeth.  Datgan yr ymgeisydd bod yr asesiad presennol 

yn ateb pryderon CNC ynglŷn â’r asesiad a gyflwynwyd gyda’r cais blaenorol ac yn 

dangos bod modd rheoli canlyniadau llifogydd yn unol â NCT 15 am oes y 

datblygiad. Dylid nodi hefyd bod dyluniad y cynllun wedi newid fel nad oes lle byw 

ar lefel daear,  bydd uchder llawr gorffenedig y ty wedi ei godi i 5.5m  AOD a  bod 

uchder wyneb blaen gwrt yr eiddo wedi ei godi yn wastad gyda ffordd sirol er 

hwyluso mynediad diogel mewn argyfwng o’r eiddo. 
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5.21 Derbyniwyd sylwadau CNC yn datgan nad oedd gwrthwynebiad i’r cynllun fel y 

bwriedir cyn belled a gosodir amod ar unrhyw ganiatâd yn gorfodi  adeiladu llawr y 

tai i uchder dim is na 5.5 AOD. 

 

5.22 Mae polisi B29 o’r CDUG ynghyd â NCT 15 yn rheoli datblygiad penodol ym 

mharth llifogydd C1 a C2 a’u cyfeirio tuag at dir addas ym mharth A neu barth B oni 

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

a phwrpas y datblygiad. Yn yr achos yma, mae’r datblygiad wedi ei leoli o fewn parth 

llifogydd C1, ac mae Asesiad Canlyniad Llifogydd wedi ei gyflwyno ac wedi ei asesu 

gan Gyfoeth Naturiol Cymru ac maent wedi cadarnhau nad ydynt yn gwrthwynebu’r 

bwriad os cynhwysir yr amod am lefel llawr gorffenedig fel y maent wedi awgrymu 

ar unrhyw ganiatâd 

 

5.23 Mae datblygiad preswyl yn cael ei ddiffinio fel datblygiad sy’n agored iawn i niwed o 

fewn NCT 15 ac felly ni ddylid caniatáu datblygiad o’r math yma o fewn ardal parth 

C1 oni bai ei fod yn cydymffurfio â’r meini prawf penodol o fewn polisi B29 a NCT 

15. Yn yr achos yma, mae’r bwriad yn ffurfio rhan o strategaeth yr Awdurdod 

Cynllunio Lleol drwy ei leoliad tu fewn i ffin ddatblygu Canolfan Drefol ac y bydd 

yn cynnal yr anheddiad drwy ddarparu uned breswyl ychwanegol.  Byddai’r bwriad 

hefyd wedi ei leoli ar dir a ddatblygwyd o’r blaen.. Felly yn sgil yr uchod a gan fod 

Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn fodlon gyda’r bwriad ystyrir ei fod yn 

cydymffurfio â gofynion polisi B29 o GDUG a TAN15. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Ystyrir fod y bwriad i adeiladu tŷ newydd ar y safle hwn yn dderbyniol o safbwynt y 

polisïau perthnasol a nodir uchod ac ni ystyrir y byddai’n cael effaith niweidiol 

andwyol ar fwynderau’r ardal (gan gynnwys yr AHNE dros y ffordd) na’r trigolion 

cyfagos. Yn ogystal, ystyrir bod lleoliad, dyluniad, gorffeniad a ffurf y datblygiad yn 

dderbyniol ac yn cydweddu a chyd-destun ei leoliad. Wedi rhoi ystyriaeth lawn i’r 

holl faterion cynllunio perthnasol a’r gwrthwynebiadau a dderbyniwyd, fe ystyrir y 

datblygiad yn addas a derbyniol ar gyfer y safle a’i fod yn cydymffurfio gyda’r 

polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol a nodir. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau – amodau  

 

1.  Cychwyn o fewn 5 mlynedd. 

2. Llechi a deunyddiau allanol  

3.  Cytuno ar ddefnydd y sgrin preifatrwydd a’u cynnal wedi hynny 

4. Unol â chynlluniau 

5. Amodau Dŵr Cymru. 

6. Lefel llawr gorffenedig i fod  dim is na  5.50m AOD a’r bwriad i fod yn unol 

ac adroddiad Asesiad Canlyniadau Llifogydd. 

7. Cwblhau’r llefydd parcio yn unol â'r cynllun a'u bod yn weithredol cyn i’r 

eiddo gael ei feddiannu am y tro cyntaf. 

. Gwydr afloyw i’r ffenestr ochr yn yr ystafell wely 

8.  Tynnu hawliau caniataol parthed terfynau yn ôl. 

9 Cytuno  manylion dull draenio a deunyddiau wynebu blaen gwrt y safle cyn 

dechrau’r datblygiad 

 

Nodyn: copi o lythyr CNC
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Rhif:    11 

 

Cais Rhif: C16/1625/16/R3 

Dyddiad 

Cofrestru: 

21/12/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llandygai 

Ward: Arllechwedd 

 

Bwriad: Uwchraddio ac ehangu'r safle presennol er mwyn darparu 

12 llain gydag adeilad amwynder ar bob llain ar gyfer 

sipsiwn a theithwyr, creu lôn mynediad newydd o fewn y 

safle a chreu llecyn chwarae i blant 

  

Lleoliad: Safle Carafanau Preswyl Greenacres, Ffordd Llandygai, 

Llandygai, LL57 4HP 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATAU GYDAG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

  

1.1 Mae hwn yn gais i ymestyn a gwella safle sipsiwn a theithwyr Llandegai trwy uwchraddio'r 

cyfleusterau gan ailwampio’r safle i greu 12 llain bwrpasol ar gyfer lleoli cerbydau  teithwyr a 

fyddai'n cwrdd â safonau deddfwriaethol newydd a'u gosodwyd gan Lywodraeth Cymru. Fe 

fyddai'r datblygiad yn cynyddu'r nifer y lleiniau o'r 5 presennol gan gadw o fewn ffiniau'r safle. 

 

1.2 Fe fydd pob llain wedi'i gwahanu o'i gilydd gan wal frics ac fe fyddai wyneb caled er cadw 

cerbydau ac adeilad mwynderol o fewn bob llain, gyda pharth o dirweddu meddal o amgylch bob 

safle at ddibenion mwynderol a diogelwch tân.  Bwriedir creu ffordd fynediad newydd o amgylch 

y safle, creu lle chwarae ar gyfer plant, gosod ffens perimedr o amgylch y safle ac ail-osod is-

adeiladwaith megis draeniau, goleuadau stryd a llwybrau cerdded. 

 

1.3 Fe fyddai'r adeiladau mwynderol yn strwythurau unllawr gyda waliau brics a thoeau llechi ac fe 

fyddent yn cynnwys cyfleusterau atodol megis ystafell ymolchi, golchfa a chegin. 

 

1.4 Mae holl safle'r cais o fewn ffiniau'r safle sipsiwn a theithwyr presennol er i ran ddeheuol y safle 

gael ei hesgeuluso dros y blynyddoedd diwethaf a'i adael i fynd yn ddiffaith. Mae cryn lystyfiant 

ar y rhan hwn o'r safle ac fe gyflwynwyd adroddiad Asesiad Amgylcheddol Cam 1 gyda'r cais er 

adnabod unrhyw effeithiau ecolegol a fyddai yn gallu deillio o'r datblygiad. 

 

1.5 Cyflwynwyd yn ogystal Ddatganiad Dyluniad a Mynediad  a Datganiad Cymunedol ac 

Ieithyddol gyda'r cais. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

bai bod ystyriaeth faterol cynllunio yn nodi fel arall. Mae ystyriaethau cynllunio yn cynnwys 

Polisi Cynllunio Cenedlaethol, a’r Cynllun Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

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

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

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

gyflawni’r amcanion llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

POLISI A2 - GWARCHOD GWEAD CYMDEITHASOL, IEITHYDDOL A DIWYLLIANNOL 

CYMUNEDAU 

Diogelu cydlyniad cymdeithasol, ieithyddol neu ddiwylliannol cymunedau rhag niwed arwyddocaol 

oherwydd maint, graddfa, neu leoliad cynigion. 

 

POLISI 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 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. 
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POLISI B22 - DYLUNIAD ADEILADAU 

Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy sicrhau fod cynigion yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n 

anelu i ddiogelu nodweddion a chymeriad cydnabyddedig y dirwedd a’r amgylchedd lleol. 

 

POLISI B23 - MWYNDERAU 

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

prawf sy’n anelu i warchod nodweddion cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol.  

 

POLISI B25 - DEUNYDDIAU ADEILADU 

Gwarchod cymeriad gweledol trwy sicrhau fod yn rhaid i ddeunyddiau adeiladu fod o safon uchel sy’n 

gweddu i gymeriad ac edrychiad yr ardal leol. 

 

POLISI B27 - CYNLLUNIAU TIRLUNIO 

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

safle ac sy’n ystyried cyfres o ffactorau sy’n anelu i osgoi niwed i nodweddion cydnabyddedig. 

 

POLISI 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 CH16 - SAFLEOEDD SIPSIWN 

Caniatáu cynigion am safleoedd Sipsiwn ar yr amod y darparwyd tystiolaeth am wir angen am y 

datblygiad. 

 

POLISI CH33 - DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD 

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

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

 

POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT 

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

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

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

safle at faes parcio cyhoeddus.  

 

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

 

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

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

gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio. 

 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru – (Argraffiad 9, Tachwedd 2016)  

 

Cylchlythyr Llywodraeth Cynulliad Cymru 30/2007 ‘Cynllunio ar gyfer Safleoedd Carafanau Sipsiwn a 

Theithwyr’  

 

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio (2009)  

Nodyn Cyngor Technegol 18:  Trafnidiaeth (2007)  
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3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C98A/0614/16/R3 : TORRI I FYNY SLABIAU CONCRID A THARMAC A MYND A'R 

DEUNYDD ODDI AR Y SAFLE. TYNNU I LAWR FFENS FFIN BRESENNOL A'I HAIL- 

GODI AR LINELL NEWYDD. CODI FFENSYS DOLENNAU CADWYN YN LLE'R RHAI 

PANELI CONCRID PRESENNOL - Caniatawyd 06/01/99 

 

3.2 3/16/GC235A : GOSOD SAFLEOEDD CALED A THOILEDAU SYMUDOL AR SAFLE'R 

CRWYDRIAD - Caniatawyd 18/03/92 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Heb eu derbyn 

 

Uned Trafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad - awgrymu clirio'r gordyfiant sydd wrth y 

fynedfa bresennol 

 

Dŵr Cymru: Sylwadau 

Angen amod er sicrhau cynllun draenio derbyniol 

Cynnig cyngor safonol ar gyfer y datblygwr 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Dim gwrthwynebiad - angen sicrhau y dilynir camau priodol er 

mwyn asesu os oes perygl oddi wrth dir sydd wedi'i halogi. 

 

Gwarchod y Cyhoedd: Sylwadau 

Cynnig amodau er sicrhau nad oes perygl oddi wrth dir sydd wedi'i 

halogi 

 

Swyddog Tân: Sylwadau 

Amlygu'r camau priodol ar gyfer sicrhau diogelwch tân 

 

Adran Draenio Tir: Heb eu derbyn 

 

 

Uned Bioamrywiaeth: Dim gwrthwynebiad - awgrymu amod i sicrhau y dilynir 

argymhellion yr adroddiad Asesiad Amgylcheddol. 

 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle ac yn y wasg. Mae’r cyfnod hysbysebu 

wedi dod i ben a ni dderbyniwyd unrhyw ohebiaeth yn rhoi sylw ar y 

cais. 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae polisi CH16 o Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn ymwneud a chynigion ar gyfer 

safleoedd sipsiwn newydd ac mae’r polisi'n caniatáu cynigion am safleoedd newydd yn ardal y 

Cynllun ar yr amod y darparwyd tystiolaeth o wir angen am y datblygiad. At bwrpas y polisi hwn, 

diffinnir Sipsiwn fel rhai sy’n symud a theithio fel rhan o’u ffordd o wneud bywoliaeth. 

 

5.2 Mae safle presennol Llandygai ger Bangor yn cynnig lleoliad ar gyfer 5 uned deithiol. Cyn 

caniatáu safleoedd ychwanegol bydd rhaid dangos i’r Awdurdod bod gwir angen am y safle 

newydd. Fel yn achos unrhyw gais cynllunio am ddatblygiad newydd ni chaniateir safleoedd 

fyddai’n cael effaith annerbyniol ar y dirwedd, yr arfordir neu fywyd gwyllt oherwydd eu lleoliad 

neu gynllun y safle. Oherwydd gweithgareddau allai fod yn gysylltiedig â safleoedd Sipsiwn, 

megis trin sgrap a tharmac, a’r sŵn allai ddeillio o weithgareddau o’r fath, ni chaniateir cynigion 
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fyddai’n amharu ar fwynderau trigolion cyfagos neu’n amharu ar ddiogelwch ffyrdd. Mae’r 

materion yma i gyd yn cael eu hasesu’n dan y polisïau perthnasol isod. 

 

5.3 Mae Cylchlythyr Llywodraeth Cynulliad Cymru 30/2007 ‘Cynllunio ar gyfer Safleoedd 

Carafanau Sipsiwn a Theithwyr’ yn nodi bod ffordd draddodiadol y sipsiwn o fyw (oedd yn 

golygu teithio o le i le i chwilio am waith tymhorol) yn dod i ben a bod cymunedau sipsiwn erbyn 

hyn yn llawer mwy sefydlog sydd yn rhoi cyfle iddynt integreiddio i’r cymunedau lleol. Mae’r 

Cylchlythyr hefyd yn nodi hyd yn oed pan mae angen wedi ei brofi ar gyfer safleoedd sipsiwn, 

mae’n ofynnol asesu lleoliad y safle a’i botensial ar gyfer integreiddio i mewn i’r cymunedau 

lleol, potensial twf o fewn unedau teulu, mynediad i wasanaethau, mynediad gan wasanaethau 

argyfwng, llefydd chwarae addas, difrod potensial i’r amgylchedd, ynghyd a pheidio lleoli 

safleoedd o fewn ardaloedd sydd â risg uchel o lifogydd. 

 

5.4 Yn yr achos yma, mae’r bwriad ar gyfer ehangu'r safle sipsiwn parhaol presennol ar gyfer 5 uned 

byw i safle pwrpasol ar gyfer 12 uned a'i dyluniwyd i'r safonau cyfoes priodol i gwrdd â gofynion 

Deddf Tai (Cymru) 2014, Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 a datganiad Gweinidog 

Cymunedau a Threchu Tlodi Llywodraeth Cymru "Teithio at Ddyfodol Gwell". Mae'r dogfennau 

hyn oll yn gofyn i bob awdurdod lleol yng Nghymru adnabod anghenion sipsiwn a theithwyr yn 

eu hardaloedd a darparu'n briodol ar gyfer hynny.   

 

5.5 Mae'r gwaith cefndirol ar gyfer paratoi'r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd (Papur Testun 18) yn 

cydnabod bod angen am 10 llecyn parhaol ychwanegol i’r ddarpariaeth bresennol yng Ngwynedd. 

Mae’r safle presennol yn Llandygai yn llawn, ac mae rhestr wrth gefn i sicrhau llain. Ystyrir felly 

fod angen amlwg ar gyfer lleiniau ychwanegol ac felly bod y bwriad hwn yn cydymffurfio gyda 

pholisi CH16 o’r Cynllun Datblygu Unedol ac felly bod y cynnig yn dderbyniol mewn egwyddor. 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.6 Mae safle cais wedi ei leoli ar lecyn tir ar wahân rhwng dwy ran o Stad Ddiwydiannol Llandegai. 

Oherwydd natur y dirwedd a'r tyfiant presennol sydd ger llaw, prin y gellir gweld y safle 

presennol ac ni fydd y datblygiad a fwriedir yn newid dim ar y tiroedd y tu allan i'r safle, felly ni 

ddisgwylir unrhyw niwed i fwynderau gweledol yr ardal o'r datblygiad newydd. 

 

5.7 Mae'r safle o fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Dyffryn Ogwen ac mae  polisi 

B12 o’r CDU yn ymwneud gyda gwarchod tirweddau dynodedig o'r fath. Yn yr achos yma, er 

bod safle’r cais wedi ei leoli ar gyrion ffiniau parc hanesyddol y Castell Penrhyn ac o fewn 

Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol, mae’r lleoliad yn guddiedig o welfannau allanol 

ac felly ni ystyrir bydd y bwriad yn cael effaith arwyddocaol uniongyrchol ar y dirwedd  ac felly 

ystyrir bod y bwriad yn cydymffurfio a gofynion polisi B12  ynghyd a Pholisi B23, fel y mae'n 

ymwneud ag amddiffyn mwynderau gweledol. 

 

5.8 Mae polisi B22 o’r CDU yn ymwneud â dyluniad adeiladu, ac mae’n 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. Mae polisi 

B25 yn ymwneud â deunyddiau adeiladu, ac mae’n 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. 

 

5.9 Mae’r bwriad yn cynnwys darparu 12 uned byw barhaol ar ffurf llain ar gyfer cerbydau ac adeilad 

amwynderol. Mae unedau fel hyn yn safonol o ran eu dyluniad ac yn ddisgwyliadwy o fewn y 

math yma o ddatblygiad. Ystyrir fod yr adeiladau yn addas o ran eu dyluniad, graddfa, maint, 

deunyddiau a ffurf, a’u bod yn cydweddu gyda natur y bwriad a’r safle. Ystyrir felly fod y bwriad 

yn cydymffurfio â gofynion polisi B22 a B25 uchod. 

 

5.10 Mae Polisi B27 o’r CDU yn ymwneud â chynlluniau tirlunio ac mae’n sicrhau fod  cynigion a 

ganiateir yn ymgorffori tirlunio meddal/caled o safon uchel sy’n briodol ar gyfer y safle ac mae’n 
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ystyried cyfres o ffactorau sy’n anelu i osgoi niwed i nodweddion cydnabyddedig. Mae cynllun 

wedi ei gyflwyno fel rhan o’r cais yn dangos peth tirlunio mewnol er mwyn gwella mwynderau 

trigolion. Ni ystyrir bod tirlunio allanol yn angenrheidiol gan i'r safle fod yn guddiedig eisoes. 

Ystyrir felly, o sicrhau’r gwelliannau mewnol a fwriedir, bydd y datblygiad yn cydymffurfio gyda 

gofynion polisi B27. 

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

 

5.11 Mae polisi B23 o’r CDU yn ymwneud â diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol drwy sicrhau bod 

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

cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol. Mae’r polisi yma hefyd yn sicrhau mwynderau’r 

trigolion fydd yn byw o fewn safle’r cais. Mae ystyriaethau'r polisi yn cynnwys sicrhau 

preifatrwydd rhesymol i ddefnyddwyr y safle ac unrhyw eiddo gerllaw, sicrhau na fydd y bwriad 

yn golygu gorddatblygu’r safle, sicrhau na fydd y datblygiad yn ychwanegu at draffig na’r sŵn 

sy’n gysylltiedig â thraffig mewn modd sy’n achosi niwed arwyddocaol i fwynderau lleol, fod y 

cynllun yn  lleihau cyfleoedd i unigolion ymddwyn yn anghymdeithasol ac yn creu awyrgylch 

diogel, fod dyluniad a chynllun allanol y datblygiad yn ystyried anghenion ei holl ddefnyddwyr 

posib gan gynnwys pobl anabl, ynghyd a sicrhau mwynderau cyffredinol yr ardal a’r safle. 

 

5.12 Mae polisi B33 o’r CDU yn annog gwrthod cynigion ar safle sydd gerllaw datblygiad presennol 

sy’n creu llygredd neu boendod (e.e. llwch, baw, mygdarthau, nwyon neu sŵn), oni bai bod yr 

Awdurdod Cynllunio Lleol yn fodlon na fydd yna risg i ddiogelwch neu iechyd y gymuned leol 

neu i feddianwyr posib y datblygiad newydd na ellir ei goresgyn yn foddhaol. 

 

5.13 Mae Canllawiau Dylunio Drafft Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr yng Nghymru (2014), er nad yn 

statudol, yn cynnig cyngor ar sut i ddarparu safleoedd addas ar gyfer sipsiwn. Mae’r canllawiau 

wedi eu creu ar gyfer safleoedd sydd yn cael eu cynnig a’u rheoli gan Awdurdodau Lleol ac fe 

ystyrir egwyddorion cyffredinol y canllawiau dylunio fel ymarfer gorau ar gyfer safleoedd. 

 

5.14 Mae’r canllawiau yn nodi os yw lleoliad yn amhriodol ar gyfer defnydd tai confensiynol ar sail 

iechyd a diogelwch, yna mae yn bwysig na ddylai gael ei ystyried yn briodol i safle Sipsiwn a 

Theithwyr ‘chwaith. Ni ddylai safleoedd Sipsiwn a Theithwyr gael eu lleoli mewn ardaloedd a 

fyddai’n cael effaith niweidiol ar iechyd a lles cyffredinol y preswylwyr. Dylai lleoliad safle ei 

gwneud yn bosibl i breswylwyr gael gafael ar wasanaethau megis iechyd ac addysg a 

chyfleusterau siopa yn hytrach na rhwystro hynny. 

 

5.15 Wrth asesu’r lleiniau o fewn safle, mae’r canllawiau yn nodi bydd cynllun y llain yn dibynnu ar 

gynllun cyffredinol y safle, ond un o elfennau pwysig cynllun a maint y lleiniau yw ei 

gynhwysedd bwriedig, ac mae teuluoedd sipsiwn yn draddodiadol yn fwy na’r cyffredin ac felly 

mae’n debygol bydd angen nifer o leiniau mwy. Fel lleiafswm, dylai pob llain unigol fod yn 

ddigonol ar gyfer gosod  bloc amwynder (sy’n cynnwys toiled ar wahân gyda sinc, bath gyda 

chawod uwch ei ben, cyflenwad dwr oer a phoeth, pibelli ar gyfer peiriant golchi/sychu a 

phwyntiau trydanol digonol ynghyd a chysylltiad i garthffos neu system draenio bwrpasol), 

carafán static, carafán symudol a pharcio ar gyfer dau gerbyd. Dylent hefyd gael lle amwynder ac 

ar gyfer gosod bin a sychu dillad.  Mae’r canllawiau yn nodi na ddylid grwpio blociau amwynder 

gyda’i gilydd, ac y dylai pob bloc fod yn addas ar gyfer teulu o leiafswm o 6. 

 

5.16 Mae’r Canllawiau hefyd yn nodi, oherwydd lle cyfyngedig dan do, fod amgylchedd awyr agored 

yn bwysig iawn i blant Sipsiwn a Theithwyr, ac felly mae ardal i blant a phobl ifanc gael chwarae 

ac ymgynnull yn bwysig, yn enwedig os nad oes darpariaeth addas o fewn pellter cerdded ar hyd 

llwybr diogel. 

 

5.17 Mae cysylltiadau hwylus o'r safle hwn er mwyn cerdded, beicio neu ddal bws i Ddinas Bangor ac 

mae’r ddinas  yn cynnig siopau, ysgolion, ysbyty a meddygfa yn unol â disgwyliadau cyfoes. Ni 

ystyrir fod y pellter i'r ddinas yn afresymol yn yr achos yma. 
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5.18 Mae’r bwriad gerbron ar gyfer gosod 12 safle sy'n cwrdd â'r Canllawiau Draft ac felly fe'u 

hystyrir yn briodol ar gyfer mwynderau'r defnyddwyr. Oherwydd ei bellter oddi wrth unrhyw dai 

a natur ddiwydiannol yr ardal sydd o gwmpas, ni ystyrir bydd unrhyw effaith niweidiol yn 

digwydd i fwynderau unrhyw drigolion lleol sy'n byw y tu allan i'r safle. 

 

5.19 O ystyried yr uchod fe gredir bod y cynllun yn cwrdd gyda gofynion polisïau B23 a B33 y 

Cynllun Datblygu Unedol. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.20 Mae polisi CH33 o’r CDU yn ymwneud â diogelwch ar ffyrdd a strydoedd ac mae’n caniatáu 

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

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

CH36 yn ymwneud a chyfleusterau parcio preifat ac mae’n gwrthod cynigion am ddatblygiadau 

newydd, ehangu datblygiadau presennol neu newid defnydd os na ddarperir lle i barcio cerbydau 

oddi ar y stryd yn unol â chanllawiau parcio cyfredol y Cyngor, gan roi ystyriaeth i hygyrchedd 

gwasanaeth cludiant cyhoeddus, y gallu i gerdded a beicio o safle a phellter y safle at faes parcio 

cyhoeddus.  

 

5.21 Mae’r Uned Drafnidiaeth wedi cadarnhau nad oes ganddynt wrthwynebiad i’r bwriad, a bod y 

fynedfa bresennol yn ddigonol  Ystyrir felly fod y bwriad yma'n cydymffurfio â gofynion y 

polisïau uchod ac na fydd y bwriad yn debygol o gael effaith andwyol ar ddiogelwch ffyrdd. 

 

Materion bioamrywiaeth 

 

5.22 Mae polisi B21 o’r CDU yn ymwneud gyda 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. Mae adroddiad ecolegol 

cychwynnol wedi ei gwblhau ac mae'r Uned Bioamrywiaeth fodlon gyda'r datblygiad ar yr amod 

bod y gwaith yn dilyn argymhelliad yr adroddiad. Fe ystyrir felly fod y bwriad yn dderbyniol dan 

Bolisi B21. 

 

Materion ieithyddol 

 

5.23 Mae polisi A2 o’r CDU yn diogelu cydlyniad cymdeithasol, ieithyddol neu ddiwylliannol 

cymunedau rhag niwed arwyddocaol oherwydd maint, graddfa, neu leoliad cynigion. Oherwydd 

natur y bwriad ar gyfer unedau byw parhaol, cyflwynwyd Datganiad Ieithyddol a Chymunedol 

gyda’r bwriad. Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn 'roedd yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd yn 

asesu ei gynnwys ac fe adroddir canlyniadau'r asesiad hwnnw yn ôl i'r Pwyllgor. 

 

Tir halogedig 

 

5.24 Mae polisi B30 o’r Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn ymwneud a thiroedd neu adeiladau 

sydd wedi eu llygru ac yn gofyn sicrhau y gellir cydymffurfio a chyfres o feini prawf sy’n anelu 

at reoli’r llygredd neu ei gyfyngu. Yn yr achos yma, mae’r bwriad wedi ei leoli ar gyn safle 

gwaredu gwastraff. Mae’r Uned Gwarchod y Cyhoedd wedi cynnig amodau ar gyfer tir llygredig 

i’w gosod ar y caniatâd er sicrhau nad oes niwed amgylcheddol yn deillio o’r datblygiad. Yn 

ogystal, mae system reolaethol ar wahân ar gyfer rheolaeth llygredd a bydd yn ofynnol i’r 

datblygwyr weithredu’n gyson a’r rheoliadau hynny. Ystyrir felly fod y bwriad yn cydymffurfio a 

gofynion polisi B30. 
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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 a bydd yn darparu cyfleuster pwysig a safonol ar gyfer y defnyddwyr. 

 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu gydag amodau 

 

1.  Amser 

2.  Cydymffurfio gyda chynlluniau 

3. Toeau llechi i'r adeiladau 

4.  Amod Dwr Cymru 

5.  Rhaid cyflwyno a chytuno archwiliad desg i asesu’r risg o lygredd. Pe byddai’r 

archwiliad desg yn dangos fod angen gweithrediad pellach, bydd angen cytuno unrhyw 

fesurau rhagofalus ac/neu adferol cyn dechrau’r datblygiad.   

6. Rhaid cwblhau'r datblygiad yn unol ag argymhellion yr adroddiad Asesiad Amgylcheddol 

Cam 1 

 

Nodiadau 

Dŵr Cymru 

Cyfoeth Naturiol Cymru 

Priffyrdd 

Swyddog Tân 
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