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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 - 22 

 Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol a 
gynhaliwyd ar 13 Chwefror 2017, fel rhai cywir.   

 

 

5.   CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO 
 

 

 Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Rheoleiddio. 

 
 

5.1.  CAIS RHIF C16/0367/18/LL - TIR GER CAPEL MAES Y DREF, 
CLWT Y BONT, DEINIOLEN 
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 Cais llawn i godi 12 tŷ ynghyd â chreu mynedfa a lôn stad.   
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Elfed Wyn Williams 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.2.  CAIS RHIF C16/1406/18/LL - TIR TU CEFN I CAPEL BETHEL, 
BETHEL 
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 Codi 4 tŷ fforddiadwy, creu ffordd stâd newydd a mynedfa cerbydol 
newydd. 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Sion Wyn Jones 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol   
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5.3.  CAIS RHIF C16/1430/44/LL - TIR HEN LAETHDY MOELWYN, 
FFORDD PENAMSER, PORTHMADOG 
 

65 - 85 

 Codi tŷ preswyl deulawr pedair ystafell wely yng nghefn gwlad agored 
ynghyd â gosod tanc septig, a chreu mynediad gerbydol a ffordd fynediad 
newydd.   
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Selwyn Grifffiths 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol  

 

 

5.4.  CAIS RHIF C16/1472/44/LL - 1 LLYS Y PORTH, PORTHMADOG 
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 Cais llawn i newid defnydd tŷ preswyl presennol i dŷ mewn aml 
ddeiliadaeth.   
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Jason Humphreys 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 
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BETHEL 
 

102 - 114 

 Dymchwel yr warws presennol a chodi 2 dŷ deulawr.    
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Sion Wyn Jones 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol  

 

 

5.6.  CAIS RHIF C16/1556/18/LL - TY GWYN, WAUN, PENISARWAUN 
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 Trosi adeiladau presennol yn dair uned wyliau hunan-wasanaeth.   
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd R Hefin Williams 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.7.  CAIS RHIF C16/1571/39/LL - CYN BANC NATWEST, ABERSOCH 
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 Newid defnydd o Banc (A2) i Siop (A1) a parlwr hufen ia a chaffi (A3) ar y 
llawr daear gyda lle eistedd a gweinyddu i’r cefn a fflat hunan gynhaliol (C3) 
ar y llawr cyntaf ynghyd â chodi estyniad ac addasiadau i’r adeilad.    
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd R H Wyn Williams 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol  
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5.8.  CAIS RHIF C16/1614/99/LL - BRYN LLIFON, FFORDD MEIRION, 
BANGOR 
 

153 - 171 

 Newid defnydd adeilad o gartref nyrsio i lety myfyrwyr gyda 31 ystafell wely 
a cyfleusterau rheoli.   
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Lesley Day 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.9.  CAIS RHIF C16/1675/11/LL - COED MENAI, MENAI AVENUE, 
BANGOR 
 

172 - 188 

 Newid defnydd tŷ presennol (dosbarth defnydd C3) yn lety gwely a brecwast 
/ gwesty (dosbarth defnydd C1).   
 
AELODAU LLEOL:  Y Cynghorwyr June E. Marshall a Mair 
Rowlands 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol 
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Yn bresennol:  Y Cynghorydd Anne Lloyd Jones – Cadeirydd 
   Y Cynghorydd Elwyn Edwards – Is-gadeirydd 
 
Y Cynghorwyr: Endaf Cooke, Simon Glyn, Gwen Griffith, Dyfrig Wynn Jones, Eric M. Jones, 
June Marshall, Michael Sol Owen, W. Roy Owen (eilydd), W. Tudor Owen, Eirwyn Williams, 
Gruffydd Williams, Hefin Williams a John Wyn Williams. 
 
Eraill a wahoddwyd: Y Cynghorwyr Aled Ll. Evans, Dafydd Meurig a R. H. Wyn Williams 
(Aelodau Lleol). 
 
Hefyd yn bresennol: Gareth Jones (Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio), Cara Owen (Rheolwr 
Cynllunio), Keira Sweenie (Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu), Gareth Roberts (Uwch 
Swyddog Rheolaeth Datblygu Trafnidiaeth), Rhun ap Gareth (Uwch Gyfreithiwr) a Bethan Adams 
(Swyddog Cefnogi Aelodau). 
 
Ymddiheuriadau: Y Cynghorydd John Pughe Roberts a’r Cynghorwyr Selwyn Griffiths a Dilwyn 
Lloyd (Aelodau Lleol). 
 
1.   DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 
(a) Datganodd yr aelodau canlynol fuddiant personol am y rhesymau a nodir: 
 

 Y Cynghorydd Gruffydd Williams, yn eitemau 5.5 a 5.6 ar y rhaglen, (ceisiadau 
cynllunio rhifau C16/1603/41/AM a C16/1363/41/AM) oherwydd ei fod mewn perthynas 
efo’r ymgeisydd;  

 Y Cynghorydd Eirwyn Williams, yn eitem 5.7 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif 
C16/1394/35/AM) oherwydd bod ei gwsmeriaid yn defnyddio’r clwb golff. 

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

 
(b)  Datganodd y Rheolwr Cynllunio fuddiant personol yn eitemau 5.5 a 5.6 ar y rhaglen, 

(ceisiadau cynllunio rhifau C16/1603/41/AM a C16/1363/41/AM) oherwydd bod ei rhieni yn 
berchen eiddo gyferbyn mynediad safle’r cais.  

 
 Roedd y swyddog o’r farn ei fod yn fuddiant a oedd yn rhagfarnu a gadawodd y Siambr yn 

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

nodir: 
 

 Y Cynghorydd R. H. Wyn Williams, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitemau 5.2 a 5.10 ar y rhaglen, (ceisiadau cynllunio rhifau C16/1336/39/LL a 
C16/1578/39/LL); 

 Y Cynghorydd Aled Ll. Evans, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitemau 5.5 a 5.6 ar y rhaglen, (ceisiadau cynllunio rhifau C16/1603/41/AM a 
C16/1363/41/AM); 

 Y Cynghorydd Eirwyn Williams, (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 
5.7 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/1394/35/AM); 

 Y Cynghorydd Simon Glyn, (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 5.8 ar 
y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/1380/46/LL); 

Tud. 7

Eitem 4.
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 Y Cynghorydd Dafydd Meurig (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.11 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/1625/16/R3). 
 

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

 
2. COFNODION 
 

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod blaenorol y pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 16 
Ionawr 2017 fel rhai cywir. 

 
3. CEISIADAU CYNLLUNIO 
 

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

  
1. Cais rhif C16/1250/17/LL – Fferm Tanyffordd, Cilgwyn, Carmel, Caernarfon 
 

Codi adeilad amaethyddol aml bwrpas. 
 

(a)  Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi y gohiriwyd y cais yng 
nghyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 28 Tachwedd 2016 er mwyn rhoi cyfle i’r ymgeisydd 
gyflwyno mwy o wybodaeth.  

 
Cyfeiriwyd at y wybodaeth ychwanegol a gyflwynwyd gan yr ymgeisydd ynghyd â llythyr o 
gefnogaeth a dderbyniwyd.  
 
Tynnwyd sylw bod polisi D9 o Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd (CDUG) yn gefnogol i 
godi adeiladau ac adeiladwaith ar gyfer dibenion amaethyddol os ydynt yn amlwg yn 
rhesymol angenrheidiol at ddiben amaethyddiaeth. Nodwyd 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, roedd y swyddogion yn parhau o’r farn, ag heb 
gael eu hargyhoeddi, nad oedd y sied arfaethedig yn y lleoliad hwn yn ddatblygiad 
gwirioneddol resymol angenrheidiol ar gyfer dibenion amaethyddol. 
 
Nodwyd pryder am effaith ychwanegu sied fawr, ddiwydiannol yr olwg ar y safle yn 
ychwanegol i’r siediau presennol ar fwynderau gweledol yr ardal. 
 
Credir bod y bwriad i godi adeilad amaethyddol aml bwrpas arall ar y safle yn annerbyniol 
ac yn groes i ofynion polisïau perthnasol y CDUG.  

 
(b)  Cynigwyd ac eiliwyd i wrthod y cais. 
 
 Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol: 
 

 Nad oedd y bwriad yn unol â’r polisïau; 

 Ofn creu cynsail peryglus pe caniateir y cais gan nad oedd yn ymddangos y byddai 
defnydd amaethyddol o’r sied; 

 Bod y Pwyllgor wedi rhoi cyfle i’r ymgeisydd gyflwyno gwybodaeth ychwanegol ond 
nid oedd yn ddigonol felly roedd rhaid dilyn y polisïau; 

 Bod yr ymgeisydd yn arbenigo mewn stoc pedigri a’i fod yn anghywir mesur gofynion 
y person ar faint y tir. Byddai’r aelod yn atal ei bleidlais. 

Tud. 8
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 PENDERFYNWYD gwrthod y cais. 
 
 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 polisïau B12, B22 a B23. 

 
2.  Cais rhif C16/1336/39/LL – Anhywel, Lon Pant Morgan, Abersoch 
 

Tŷ newydd dwy lofft a gwaith cysylltiedig. 
 

(a)  Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi y 
gohiriwyd y cais yng nghyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 16 Ionawr 2017 er mwyn cynnal 
ymweliad safle. ‘Roedd rhai o’r aelodau wedi ymweld â’r safle cyn y cyfarfod.   

 
 Nodwyd bod y safle wedi ei leoli y tu fewn i ffin datblygu pentref Abersoch a hefyd tu mewn 

i’r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE).  
 
 Adroddwyd bod cais blaenorol ar gyfer datblygu tŷ ar y safle hwn wedi ei wrthod, yn 

ogystal, fe wrthodwyd apêl yn erbyn y penderfyniad hwnnw ar y sail y byddai’r cynllun yn 
ormesol ar dŷ Carrog (drws nesaf) ac fe fyddai’n or-ddatblygiad o’r safle ac o ganlyniad ni 
fyddai’n diogelu cymeriad yr AHNE. Amlygwyd bod yr Arolygydd yn ei benderfyniad yn 
cydnabod bod yr egwyddor o ddatblygu’r safle at ddibenion preswyl yn dderbyniol o ran 
cymeriad trefol ehangach y dirwedd. Nodwyd bod y cynllun arfaethedig yn sylweddol llai 
na’r bwriad blaenorol. 

 
 Ychwanegwyd er bod y safle o fewn yr AHNE, roedd hefyd yn safle mewn-lenwi o fewn ffin 

datblygu pentref Abersoch ac wedi’i amgylchynu gan ddatblygiadau preswyl eraill. Nodwyd 
bod llawer o wahanol ddyluniadau i dai’r ardal ac nid oedd un patrwm adeiladu 
nodweddiadol. Roedd y dyluniad, er yn fodern, o ran graddfa 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. Tynnwyd sylw bod yr Uned AHNE 
o'r farn na fyddai'r datblygiad yn cael effaith annerbyniol ar yr AHNE. 

 
 Cyfeiriwyd at y pryderon a godwyd o ran effaith ar fwynderau preswylwyr tŷ Carrog, ystyrir 

fod lleihad i swmp yr adeilad o gymharu â’r cynllun blaenorol ynghyd â’r ffaith bod yr 
adeilad ymhellach i ffwrdd o’r ffin yn golygu na fyddai’n ymwthiol.  

 
 Nodwyd bod y cynllun gerbron yn ymateb i bryderon yr Arolygydd ar y cais blaenorol ac yn 

eu datrys ac felly roedd y bwriad yn dderbyniol.  
  
(b)  Gwrthwynebwyd y cais gan yr aelod lleol (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn) a 

gwnaed y prif bwyntiau canlynol ganddo:-  

 Bod y cais blaenorol wedi colli mewn apêl ac nid oedd y sefyllfa wedi newid; 

 Pryder o ran diogelwch ffyrdd - na fyddai lle i geir droi rownd yn y cwrtil gan orfod 
bagio i’r lôn brysur. Gwrthododd y Cyngor gais tebyg yng Nghysgod y Graig, ac fe 
wrthodwyd ar apêl, ar sail priffyrdd o ran bagio i’r lôn; 

 Ei bryder bod y Gwasanaeth Cynllunio yn cael ei herio’n ddifrifol gan yr ymgeiswyr o 
ystyried bod y cais drws nesaf wedi ei wrthod oherwydd bod y clogwyn yn 
berthnasol; 
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 Hwn fyddai’r unig dŷ i’w weld uwchben y wal felly collir yr olygfa yn rhan o Lwybr 
Arfordir Llŷn; 

 Bod cyfamod caeth, ar dir drws nesaf i’r safle a roddwyd i Abersoch gan y teulu, yn 
gwahardd adeiladu ar y tir; 

 Bod yr Arolygydd wedi nodi “Ar y sail hon, rwy’n poeni y byddai’r gofod cyfyng o 
gwmpas yr annedd yn arwain at ddatblygiad cyfyng, na fyddai’n adlewyrchu patrwm 
cyffredinol y datblygiad ar ochr ddwyreiniol Lôn Pont Morgan.”  

 Y byddai niwed arwyddocaol i’r dirwedd gan gynnwys golygfeydd i mewn ac allan; 

 Bod y Cyngor Cymuned yn barod i gyflwyno tystiolaeth pe byddai apêl i wrthodiad; 

 Cyfeiriwyd at Is-ddeddf yn St Ives, o ystyried bod 60% o dai yn Abersoch yn dai haf 
y dylid ystyried sefydlu'r un fath o drefn; 

 Bod 14 paragraff yn nyfarniad apêl yr Arolygydd yn nodi fod y cais yn annerbyniol. 
 

 Mewn ymateb i sylwadau’r aelod lleol nododd yr Uwch Gyfreithiwr: 

 Bod y swyddogion cynllunio yn cyflwyno argymhelliad yn ddiduedd ac yn unol â’u 
barn broffesiynol. Mater i’r Pwyllgor oedd penderfynu os oeddent am gyd-fynd neu 
beidio; 

 Nad oedd cyfamod ar dir preifat yn fater cynllunio felly dylai’r aelodau ei ddiystyru. 
 

Nododd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu bod yr Arolygydd wedi nodi yn ei 
benderfyniad “Er fy mod yn ystyried y byddai’r egwyddor o ddatblygu’r safle at ddibenion 
preswyl yn dderbyniol o ran cymeriad trefol ehangach y dirwedd hon, casglaf y byddai maint 
yr eiddo arfaethedig yn gyfystyr â gorddatblygu’r safle ac, o ganlyniad, byddai’n methu a 
diogelu, cynnal a gwella cymeriad yr AHNE…”. Roedd y cynllun gerbron yn leihad 
sylweddol a mater i’r Pwyllgor oedd bodloni eu hunain os oedd yn dderbyniol. Nodwyd y 
byddai’r tŷ yn unol â phatrwm tai presennol ac wedi ei osod yn ôl yn unol â’r tŷ cyfochrog 
felly ni fyddai’n ymwthio dim mwy i’r arfordir na thŷ Carrog drws nesaf. 
 

Cyfeiriodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu Trafnidiaeth at gynllun ar dudalen 41 y 
rhaglen oedd yn dangos 2 gerbyd wedi parcio ynghyd â’r ffordd y gellir troi.  

 
(c)  Cynigwyd i wrthod y cais yn groes i argymhelliad y swyddogion oherwydd gor-ddatblygu, 

dyluniad, diogelwch ffyrdd a’r effaith ar yr AHNE. 
 
 Nododd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio nad oedd yr Arolygydd yn ei benderfyniad 

apêl yn cyfeirio at ddiogelwch ffyrdd ac fe fyddai gwrthod y cais ar y sail yma yn anodd ei 
amddiffyn mewn apêl. Tynnwyd sylw bod maint arwynebedd llawr y tŷ wedi lleihau i 94m2, o 
gymharu â 166m2, felly byddai’n anodd cyfiawnhau gwrthod ar sail gor-ddatblygiad. 
Nodwyd mai mater i’r Pwyllgor oedd dyluniad a’r effaith ar yr AHNE, ond pwysleisiwyd nad 
oedd gan yr Uned AHNE wrthwynebiad i’r bwriad. 

 
 Eiliwyd y cynnig. Nododd yr eilydd bod y bwriad yn groes i bolisi B23 o’r CDUG o ran 

mwynderau gweledol gan y byddai’n bosib gweld brig y to o’r palmant. Mewn ymateb, 
nododd y Rheolwr Cynllunio na fyddai’r effaith yn waeth na’r sefyllfa bresennol gan fod  
ffens eithaf uchel eisoes rhwng y ffin a’r palmant ac ni ellir gweld yr AHNE drosti yn barod. 
Roedd bwriad i osod y tŷ yn nôl yn bellach ac yn is na’r ffens bresennol felly fyddai mwy o 
siawns o weld yr olygfa nac yn bresennol. 

 
Nododd yr eilydd nad oedd yn briodol i swyddogion anghytuno efo’r rhesymau gwrthod a 
gynigir gan aelodau, yn hytrach dylent nodi os ydy’r rhesymau yn ddilys neu beidio.  
 

(ch) Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol: 
 

 Pryder o ran yr effaith gronnol ar yr AHNE wrth ganiatáu dyluniadau o’r fath a oedd 
yn ymwthio i mewn i’r rhai traddodiadol. Roedd dyletswydd i warchod yr AHNE yn ei 
gyfanrwydd ar gyfer ein dibenion presennol a chenedlaethau’r dyfodol; 
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 Ei fod yn ddefnyddiol derbyn ymateb y swyddogion i’r rhesymau gwrthod oherwydd y 
risg o wastraffu arian cyhoeddus. Yn cydymdeimlo efo’r Aelod Lleol ond ddim 
pwrpas gwastraffu arian ac adnoddau ar apêl y collir; 

 Bod y bwriad yn cyd-fynd â chanllawiau cenedlaethol o ran lle troi mewn cwrtil tŷ; 

 Bod yr apêl wedi sefydlu bod lle i godi tŷ ar y safle ac o ystyried y tai wrth ymyl ddim 
yn ystyried fod problem efo’i faint; 

 A fyddai’n bosib gosod amod caeth na fyddai datblygiad pellach ar y safle? 

 Bod rhagdybiaeth i ganiatáu pe gosodir amodau penodol i wneud y bwriad yn 
dderbyniol; 

 Bod y penderfyniad apêl yn rhoi canllaw o ran datblygiad derbyniol; 

 Ei fod yn anodd nodi effaith annerbyniol ar yr AHNE o ystyried sylwadau’r Uned 
AHNE; 

 Bod y bwriad yn or-ddatblygiad a mater o farn oedd yr effaith ar yr AHNE. 
 

Mewn ymateb i’r sylwadau, pwysleisiodd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio bod y 
penderfyniad apêl yn nodi bod yr egwyddor o adeiladu tŷ ar safle’r cais yn dderbyniol a 
ystyrir bod y cynllun gerbron yn goresgyn y rhesymau gwrthod a bod yr argymhelliad i 
ganiatáu efo amodau yn un cadarn. Awgrymodd yn gryf i gyfyngu rhesymau gwrthod i 
faterion yn ymwneud â’r AHNE a’r dyluniad, byddai’n debygol y ceir  costau yn erbyn y 
Cyngor ar apêl pe gwrthodir y cais oherwydd parcio gan nad oedd tystiolaeth i’w gefnogi. 
Nodwyd yn yr un modd o ran gor-ddatblygu. 

 
(d)  Pleidleisiwyd ar y cynnig i wrthod y cais, fe ddisgynnodd y cynnig. 
 
 Gwnaed, ac eiliwyd cynnig i ganiatáu’r cais.   
 

 PENDERFYNWYD caniatáu’r cais. 
 
 Amodau: 

1.  5 mlynedd 
2.    Gwaith yn unol â’r cynlluniau 
3.    Cytuno ar ddeunyddiau  
4.    Priffyrdd  /  parcio 
5.    Ffenestri afloyw yn unig ar yr edrychiad gogledd-ddwyreiniol 
7.    Tirlunio / coed 
8.    Dŵr 
9.    Tynnu hawliau cyffredinol a ganiateir 

 
3. Cais rhif C16/0761/44/LL – Capel Garth, Bank Place, Porthmadog 
 

Addasu cyn Gapel i 9 uned breswyl gyda darpariaeth parcio. 
 

(a)  Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi bod yr adeilad presennol yn 
sefyll yn wag ers oddeutu 18 mlynedd. Adroddwyd y caniatawyd cais yn 2010 i addasu’r 
adeilad i 8 uned byw, ond ni weithredwyd y caniatâd yn ystod y cyfnod statudol. Nodwyd 
bod safle’r cais o fewn canol tref Porthmadog gyda ffordd dosbarth 3 yn rhedeg o flaen yr 
adeilad a oedd yn adeilad rhestredig gradd II.  

   
 Ystyriwyd bod y bwriad yn dderbyniol mewn egwyddor. Cyfeiriwyd at bolisi CH6 o’r CDUG a 

oedd yn ymwneud â sicrhau canran o dai fforddiadwy mewn datblygiad o’r math yma. 
Nodwyd o edrych ar y cynlluniau llawr roedd sawl un o’r unedau yn disgyn o fewn maint 
uned yr ystyrir i fod yn fforddiadwy yng nghyd-destun y Canllaw Cynllunio Atodol: Tai 
Fforddiadwy. Ystyriwyd nad oedd lleoliad y datblygiad yng nghanol y dref yn rhoi gwerth 
premiwm ar yr unedau a fyddai’n 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 
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hynny ymhellach drwy Gytundeb 106. Adroddwyd y derbyniwyd ar fore’r Pwyllgor 
gadarnhad o bris marchnad agored tebygol ar gyfer yr unedau ac nid oedd pris ddim un o’r 
unedau yn uwch na £110,000. Ystyriwyd y byddai’n afresymol i gyfyngu'r pris ymhellach 
drwy Gytundeb 106. 

 
 Nodwyd ni fwriedir gwneud llawer o addasiadau allanol i’r adeilad, fe fyddai’r gwaith mwyaf 

ar flaen yr adeilad er mwyn creu mynedfa gerbydol newydd i ddarparu lle parcio ar gyfer 
bob uned byw.  

 
 Nodwyd bod y cynllun yma yn gyfle i sicrhau defnydd hirdymor yr adeilad rhestredig gradd II 

a oedd yn dirywio.  
 
 Cyfeiriwyd at y gwrthwynebiadau gan drigolion lleol ar sail gor-edrych ac aflonyddwch yn 

ystod gwireddu’r cynllun. Nodwyd yr argymhellir gosod amod i sicrhau fod y ffenestri a oedd 
yn gwynebu tŷ Gwylfa yn cael eu hail-wydro gyda gwydr wedi ei gymylu (neu ddull tebyg) er 
mwyn sicrhau preifatrwydd y tŷ ac na fyddai unrhyw or-edrych annerbyniol yn digwydd o 
ganlyniad i’r bwriad.  

 
 Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd gan yr Uned Polisi Cynllunio ar y 

Cyd oedd yn nodi eu bod yn ystyried bod y bwriad a’r materion o ran tai fforddiadwy yn 
dderbyniol.  

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

rhesymau a roddwyd yn yr adroddiad. 
 
(b)  Nodwyd bod yr aelod lleol yn gefnogol i’r cais efo’r amodau. 
 
 Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais. 
 
(c)  Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol: 
 

 Er bod yr unedau yn naturiol yn fforddiadwy gan fod eu maint yn cyfyngu eu gwerth, 
ni ellir eu hatal rhag mynd yn lety gwyliau, felly fyddai’n bosib rhoi cytundeb 106 ar 
rai ohonynt? 

 Gan nad oedd yr ymgeisydd wedi gwrthod cytundeb 106, pam na ellir gosod 
cytundeb 106 a fyddai o help i’r Cyngor o ran darparu tai fforddiadwy? 

 Nid oedd gosod amod 106 yn ddatrysiad i bob dim, roedd prisiau’r unedau yn 
rhesymol beth bynnag;  

 Y byddai’r bwriad yn ddefnydd da o’r adeilad. 
 

Mewn ymateb i’r sylwadau, nododd yr Uwch Gyfreithiwr bod problemau efo rhoi cytundeb 
106 ar unedau pan fo prisiau marchnad agored yn isel ac fe allai disgownt ar y pris olygu eu 
bod yn anhyfyw. Eglurwyd nad oedd yn bosib cyfyngu unedau yn y canolfannau mwy, fel 
Porthmadog, i bobl leol. Nodwyd bod polisïau cenedlaethol yn hyrwyddo dod ac adeiladau 
rhestredig yn ôl i ddefnydd ac roedd costau sylweddol ynghlwm. 

 
PENDERFYNWYD caniatáu’r cais.   
 
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  
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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 
  

4. Cais rhif C16/0835/44/CR - Capel Garth, Bank Place, Porthmadog 
  

Addasu cyn gapel i 9 uned breswyl gyda darpariaeth barcio. 
 

(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais rhestredig, gan nodi mai materion 
cadwraethol yn unig a asesir, sef effaith y bwriad ar edrychiad a chymeriad hanesyddol a 
phensaernïol yr adeilad rhestredig.  
 

 Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd. 
 
Nodwyd y gwerthfawrogir fod angen addasu ar raddfa gweddol helaeth y nodweddion o 
fewn yr adeilad ond roedd rhaid cael balans rhwng hyn a sicrhau dyfodol ar gyfer yr 
adeilad. Nodwyd fod ei gyflwr wedi dirywio a bellach roedd yn cael effaith ar yr adeilad ei 
hun, y strydwedd a mwynderau tai cyfagos heb sôn am fod yn berygl. Pwysleisiwyd bod 
rhaid taro balans rhwng gwarchod yr adeilad rhestredig a’i nodweddion a sicrhau defnydd 
hirdymor. Teimlir bod hyn yn cael ei golli yn asesiad rhai o’r ymgynghorai statudol, yn 
ddelfrydol fe fyddai wedi dod i ddefnydd yn gynharach ond o ystyried y sefyllfa roedd rhaid 
bod yn fwy meddwl agored am ganiatau defnydd newydd o’r adeilad.  
 
Ystyriwyd fod egwyddor y bwriad o ail-ddefnyddio ac addasu’r adeilad i’w groesawu gan 
sicrhau dyfodol a defnydd newydd i’r adeilad rhestredig gradd II. Nodwyd bod y gwaith 
mewnol yn sylweddol ei natur, ond fel yr eglurwyd, ystyrir fod hyn yn hanfodol er galluogi 
sefydlu defnydd newydd hir dymor i’r adeilad, a’r cyfaddawd oedd sicrhau ail-ddefnyddio 
nifer o’r nodweddion oedd i’w symud/tynnu o fewn yr unedau. 

 
(b) Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais. 
 
 Mewn ymateb i gwestiwn gan aelod, nododd y Rheolwr Cynllunio bod y cynlluniau manwl a 

oedd yn ynghlwm â’r cais yn dangos bwriad i ail-ddefnyddio llawer o’r seti yn y galeri fel 
rhan o’r ceginau a partisiwns newydd ac o fewn yr unedau. Ychwanegodd bod y nenfwd yn 
cael ei warchod gan gael ei guddied fel oedd yn digwydd yn aml wrth drosi capeli. 

 
 Nododd aelodau eu tristwch o ran colli treftadaeth a’r gwaith cywrain ond ei fod yn anodd 

cael cydbwysedd o ran gwarchod y nodweddion a dod a’r adeilad yn ôl i ddefnydd.   
 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn ddarostyngedig i dderbyn cadarnhad CADW. 
 
Amodau: 
1. 5 mlynedd  
2. Unol a’r cynlluniau 
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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. 

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. 

 
5. Cais rhif C16/1603/41/AM – Cae Bodlondeb, ger Ael y Bryn, Chwilog 
 

Cais amlinellol ar gyfer codi 9 tŷ sy'n cynnwys 3 tŷ fforddiadwy ynghyd a darparu mynedfa a 
lon stad. 
 

(a) Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi ei fod yn 
gais amlinellol ar gyfer codi 9 annedd, 3 ohonynt yn fforddiadwy ar ran o safle o fewn 
pentref Chwilog a oedd wedi ei ddynodi ar gyfer 21 o dai yn y CDUG. Roedd y cais yn 
ymwneud a hanner y safle oedd agosaf i dai presennol stad Ty’n Rhos ac yn cynnwys y 
ffordd fynediad. Nodwyd bod 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, a oedd i’w ystyried 
yn y cyfarfod hwn. 

 
Nodwyd fod y 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 nifer yr unedau yn dderbyniol ar 
gyfer y safle ac fe fyddai defnydd addas (ar sail dwysedd) yn cael ei wneud o’r tir. Roedd y 
cais yn cynnig 33.3% o dai fforddiadwy, sef y ffigwr agosaf at y targed gyda’r niferoedd o 
dan ystyriaeth.  
 
Adroddwyd y derbyniwyd sylwadau gan yr Uned Draenio Tir ar fore’r pwyllgor yn cyfeirio at 
broblemau dŵr wyneb ar ran o’r cae. Roeddent o’r farn y byddai’r gwaith ynghlwm a 
datblygu’r tir yn helpu’r sefyllfa bresennol.  
 
Ystyriwyd y byddai cyfraniad ariannol (i’w gytuno) ar gyfer gwella cyfleusterau yn y parc 
presennol drwy Gytundeb 106, o ystyried y byddai’r datblygiad a ganiatawyd ar safle Bryn 
Hyfryd (C14/0113/41/AM) yn darparu llecyn o fewn y safle, yn dderbyniol i sicrhau bod y 
ddarpariaeth o lecynnau agored adloniadol yn yr ardal leol yn diwallu anghenion y 
datblygiad.  
 
Eglurwyd y disgwylir cyfraniad addysgol o £9,359, yn deillio o’r ddau gais gerbron, er mwyn 
sicrhau y gall Ysgol Gynradd Chwilog ymdopi gydag unrhyw gynnydd yn nifer y disgyblion, 
o ganlyniad i’r unedau preswyl a nodir ar gyfer y safleoedd yn Chwilog yn y CDUG. 
 
Nodwyd yr argymhellir gosod amod ychwanegol, pe caniateir y cais, na ellir creu mynediad 
cerbydol o’r safle i’r trac sydd yn arwain i’r fynwent. 

 
Ystyriwyd bod y ddau gais 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 nodwyd yn yr adroddiad.   
 

(b) Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd yr ymgeisydd y prif bwyntiau canlynol:- 
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 Bod y bwriad yn cyfarch gofynion yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd; 

 Bod pryder wedi ei nodi o ran bodolaeth llysiau’r dial ar y safle ond nid oedd 
tystiolaeth o hyn ac nid oedd wedi ei nodi gan yr Uned Bioamrywiaeth; 

 O ran sylwadau’r Uned Bioamrywiaeth, bod y ffermwr wedi torri’r gwrych gan ei fod 
yn ymledu i’r tir pori. 

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

Cynllunio hwn):-  

 Bod y ffaith y cyflwynwyd dau gais wedi peri ychydig o ddryswch; 

 Bod diffygion yn y draeniau wedi bodoli ers peth amser gan achosi i ddŵr lifo i dŷ 
wrth ymyl. A fyddai’n bosib un ai derbyn cadarnhad pellach neu osod amod bod y 
datblygiad ddim yn achosi llifogydd a bod y broblem yn cael ei ddatrys? 

 
Mewn ymateb i sylwadau’r aelod lleol, nododd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu yr 
argymhellir, pe caniateir y cais, i osod amod i gytuno ar fanylion cynllun draenio tir cyn 
cychwyn y datblygiad ac fe anogir yr ymgeisydd i gysylltu â Dŵr Cymru a’r Uned Draenio Tir 
cyn dylunio i ymateb i’r problemau presennol.  

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

Mewn ymateb i gwestiwn gan aelod parthed y cyfraniad addysgol, nododd yr Uwch 
Swyddog Rheolaeth Datblygu bod y cyfraniad ariannol wedi ei gyfrifo yn unol â’r polisiau. 
 
Nododd aelod y byddai’n fuddiol nodi ffigwr penodol o ran y cyfraniad ar gyfer gwella 
cyfleusterau yn y parc presennol er mwyn cael syniad o faint o wellhad a fyddai i’r 
cyfleusterau. 
 
PENDERFYNWYD 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 tŷ yn dai 
fforddiadwy ar gyfer angen lleol cyffredinol. 
 
Amodau: 

  

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 
10. Dim creu mynediad cerbydol o’r safle i’r trac sydd yn arwain i’r fynwent 
 
Nodyn Dŵr Cymru 
Nodiadau Priffyrdd 

 
6.  Cais rhif C16/1363/41/AM - Cae Bodlondeb, ger Ael y Bryn, Chwilog 

 
Cais amlinellol ar gyfer codi 9 tŷ sy'n cynnwys 3 tŷ fforddiadwy ynghyd a darparu mynedfa a 
lon stad. 
 

(a)  Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi bod y cais 
yn ymwneud a hanner pellaf y safle. Roedd y cais hwn ynghyd a’r cais a ganiatawyd uchod 
yn estyniad rhesymegol i’r pentref.  
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Nodwyd yr argymhellir gosod amod ychwanegol, pe caniateir y cais, na ellir creu mynediad 
cerbydol o’r safle i’r trac sydd yn arwain i’r fynwent. 

 
Argymhellwyd i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i amodau cynllunio a chytundeb 106 i 
ddelio gyda’r tai fforddiadwy a chyfraniadau llecyn agored ac addysgol. 

 
PENDERFYNWYD 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 tŷ yn dai 
fforddiadwy ar gyfer angen lleol cyffredinol. 
 
Amodau: 
 
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 
9. Dim creu mynediad cerbydol o’r safle i’r trac sydd yn arwain i’r fynwent 

 

Nodyn Dŵr Cymru 
Nodiadau Priffyrdd 

 
7. Cais rhif C16/1394/35/AM – Mynydd Ednyfed Fawr, Cricieth 
 

Cais amlinellol i adeiladu 3 caban gwyliau. 
  
(a)  Adroddwyd y derbyniwyd cais gan yr ymgeisydd i ohirio trafod y cais gan nad oedd yr 

ymgeisydd ar gael i fanteisio ar yr hawl i siarad ond ni roddwyd rheswm cynllunio dros ofyn 
am ohirio. 

 
 Nododd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio bod patrwm yn amlygu a oedd yn dilyn at 

gamddefnydd o’r broses. Roedd yn siomedig nad oedd yr ymgeisydd yn bresennol o 
ystyried eu bod yn ymwybodol o ddyddiad cyflwyno’r cais i’r Pwyllgor. 

 
 Awgrymodd yr Uwch Gyfreithiwr y dylid tynhau trefniadau os gwnaed cais am ddyddiad 

penodol ac os nad oedd neb yn bresennol i fanteisio ar yr hawl i siarad yn y dyfodol 
(ymgeisydd neu rywun arall oedd wedi ei enwebu ganddynt) y parheir i ystyried y cais. 

 
 Nododd aelod bod angen tynhau trefniadau, ond os derbynnir rheswm dilys y dylid gohirio 

penderfynu ar y cais.  
 
 PENDERFYNWYD gohirio’r cais. 
 
8. Cais rhif C16/1380/46/LL – Bryn Eithin, Llangwnnadl 
 

Adeiladu modurdy. 
  
(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi bod caniatâd gwreiddiol ar 

gyfer codi tŷ ar y safle yn cynnwys adeiladu modurdy. Nodwyd er bod y modurdy 
arfaethedig yn fwy o faint na’r modurdy oedd eisoes wedi derbyn caniatâd ni ystyrir fod hyd 
a lled y modurdy arfaethedig yn anarferol. 
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Nodwyd ni ystyrir y byddai’r bwriad yn sefyll allan yn amlwg yn y dirwedd a ddynodwyd yn 
Ardal Gwarchod y Dirwedd, hefyd oherwydd ei leoliad ni fyddai’n effeithio ar olygfeydd i 
mewn ac allan o’r AHNE.  
 
Cyfeiriwyd at wrthwynebiad preswylwyr Tan y Graig, nodwyd bod y pellter rhwng y modurdy 
a’r ffin gyda Tan y Graig yr un fath a’r modurdy a ganiatawyd yng nghais C05D/0346/46/LL. 
Cydnabuwyd y byddai’n bryder o safbwynt sŵn ac ymyrraeth ar eiddo cyfagos petai 
defnydd busnes yn digwydd ar y safle, fodd bynnag nid dyna’r cais acystyriwyd bod hwn yn 
fater y gellid ei reoli trwy amod yn cyfyngu’r defnydd i ddefnydd domestig yn unig. 
 

Roedd y datblygiad yn cydymffurfio gyda’r CDUG am y rhesymau a roddwyd yn yr 
adroddiad. 
 

(b) Cefnogwyd y cais gan yr aelod lleol (oedd yn aelod o’r Pwyllgor hwn), nododd ei 
siomedigaeth fod y cais am fodurdy wedi gorfod dod i bwyllgor ac fe ddylid ystyried tynhau’r 
rheolau o ran cyflwyno cais gerbron pwyllgor yn dilyn derbyn gwrthwynebiadau. Tynnwyd 
sylw nad oedd gan y Cyngor Cymuned wrthwynebiad i’r bwriad. 

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

Holodd aelod a fyddai’n well i orffeniad y modurdy fod yr un defnydd allanol a’r tai yn 
hytrach na bocs proffil. Mewn ymateb, nododd y Rheolwr Cynllunio nad oedd yn afresymol 
i’r gorffeniad fod yn focs proffil a byddai amod i gytuno lliw yn ddigonol. 
 
Mewn ymateb i gwestiwn gan aelod, nododd y Rheolwr Cynllunio bod lleoliad y modurdy yr 
un fath a’r caniatâd presennol ac nid oedd gofyn i’w symud. 
 

 PENDERFYNWYD caniatáu’r cais. 
 

 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 Dŵr Cymru 
 

9. Cais rhif C16/1575/08/LL – The Fountain, Portmeirion 
 

Cais ôl-weithredol i gadw bwrdd gwyddbwyll ar lawnt Pentref Portmeirion. 
 

(a) Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi bod y safle 
wedi ei leoli o fewn pentref Portmeirion a oedd hefyd yn Ardal Gadwraeth. Nodwyd bod y 
safle yn ogystal wedi ei gynnwys ar y Gofrestr o Dirluniau, Parciau a Gerddi Hanesyddol 
(gradd II*), a sawl adeilad rhestredig gerllaw. Roedd y safle hefyd o fewn Tirwedd o 
Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol.   
 
Tynnwyd sylw at y gwrthwynebiadau a dderbyniwyd a oedd yn datgan nad oedd y 
datblygiad yn addas nac yn gweddu i’r safle.  
 
Nodwyd bod cyfiawnhad wedi ei gyflwyno dros y gwaith a oedd yn ymwneud â chyflwr y tir 
a oedd yn troi’n wlyb a mwdlyd yn aml. Ni ystyriwyd y byddai caniatáu’r cais yn achosi 
niwed arwyddocaol i gymeriad pensaernïol neu hanesyddol yr adeiladau rhestredig na’r 
Ardal Gadwraeth. 

 
 PENDERFYNWYD caniatáu’r cais. 
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10. Cais rhif C16/1578/39/LL – Glenville, Abersoch 
 

Dymchwel tŷ ac adeiladau allanol cysylltiedig ac adeiladu 2 annedd a datblygiad 
cysylltiedig. 

  
 ‘Roedd rhai o’r aelodau wedi ymweld â’r safle cyn y cyfarfod.   
 
(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi bod y safle wedi ei leoli 

mewn ardal breswyl tu fewn i ffin ddatblygu Abersoch, gyda therfyn cwrtil blaen yr eiddo yn 
ffinio gyda ffordd sirol dosbarth 1 yr A499. Roedd dynodiad yr AHNE dros y ffordd sirol 
gyfochrog, adroddwyd y derbyniwyd sylwadau gan yr Uned AHNE ar fore’r pwyllgor yn nodi 
dim gwrthwynebiad. 

 
 Nodwyd bod polisi CH4 o’r CDUG yn datgan mewn egwyddor y caniateir cynigion i adeiladu 

tai newydd ar safleoedd a oedd heb eu dynodi ac oedd o fewn ffiniau datblygu pentrefi. 
Datgan yr ymgeisydd bod tri asesiad hyfywedd ar dri gwahanol werth wedi eu cyflwyno ar 
gyfer y tai bwriadedig ac ym mhob achos, roedd yr asesiad yn dangos na fyddai’r datblygiad 
yn darparu adenillion digonol ar gyfer creu tŷ fforddiadwy (un tŷ allan o’r pâr bwriadedig)  
neu swm cymunol tuag at ddatblygiadau tai fforddiadwy eraill. Nodwyd bod y polisi yn gofyn 
am ‘gyfran o’r unedau ar bob safle i fod yn rhai fforddiadwy’ a gan mai ond cynnydd o un 
uned ychwanegol sydd yma mewn gwirionedd, ystyriwyd na fyddai’n briodol i ofyn fod yr un 
tŷ sydd yn ychwanegol i fod yn dŷ fforddiadwy ar y safle ac ni ystyriwyd y byddai caniatáu’r 
cais yn tanseilio amcanion cymal 1 o fewn y polisi. 

 
 Tynnwyd sylw bod safle’r cais o fewn ardal a nodweddir gan dai ar wahân, o amrywiaeth o 

ddyluniadau a maint, nid oedd patrwm pendant na thema gyffredin i’r tai presennol. Nodwyd 
bod y cynllun a gyflwynwyd yn dangos pâr o dai o ddyluniad modern gyda nodweddion 
traddodiadol. Ystyriwyd fod y deunyddiau a ddefnyddir i’w gweld yn yr ardal ac y byddai’r 
bwriad o ran y gorffeniadau yn addas i’r safle. Nodwyd bod y safle yn ddigonol o faint ar 
gyfer y tai ac na fyddai’n achosi gor-ddatblygiad o’r safle. 
 
Cyfeiriwyd at y gwrthwynebiadau a dderbyniwyd a nodwyd yn yr adroddiad. 
 
Roedd yr ymgeisydd yn datgan bod yr asesiad canlyniadau llifogydd presennol yn ateb 
pryderon Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ynglŷn â’r asesiad a gyflwynwyd gyda’r cais 
blaenorol ac yn dangos bod modd rheoli canlyniadau llifogydd yn unol â Nodyn Cyngor 
Technegol 15: Datblygiad a Pherygl o Lifogydd (NCT 15) am oes y datblygiad. Roedd 
dyluniad y cynllun wedi newid fel nad oedd lle byw ar lefel daear, byddai uchder llawr 
gorffenedig y tŷ wedi ei godi i 5.5m AOD a byddai uchder wyneb blaen gwrt yr eiddo wedi ei 
godi yn wastad gyda’r ffordd sirol er hwyluso mynediad diogel mewn argyfwng o’r eiddo. 
 
Nodwyd yr ystyrir y datblygiad yn addas a derbyniol ar gyfer y safle a’i fod yn cydymffurfio 
gyda’r polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol a nodwyd yn yr adroddiad. 

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

Cynllunio hwn):-  

 Angen bod yn hir ben pam fod ceisiadau o’r math yn cael eu cyflwyno, sef oherwydd 
diffyg tir a chostau; 

 Nad oedd yn erbyn y cais, roedd yn gyfaddawd gyda’r nifer o unedau i lawr o 3 i 2; 

 Ei fod yn rhagweld cynnydd yn y nifer o geisiadau yn Abersoch gyda’r Pwyllgor wedi 
agor y drws i geisiadau eraill drwy ganiatáu cais Anhywel; 

 Derbyn adroddiad CNC oherwydd llifogydd yn medru amharu ar y safle. Roedd y 
llanw yn dod i fewn yn fwy ar hyd y ffordd a oedd dros ffordd i’r safle. 

 
(c)  Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais. 
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 Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol: 
 

 Nad oedd y datblygiad yn addas i’w leoliad gan nad oedd yn gweddu gyda 
phensaernïaeth yr ardal. Anhapus bod yr adeiladau yn effeithio ar yr AHNE; 

 Mai elw oedd y prif yrrwr gyda chynnydd yn y nifer o dai haf. Sut y gellir atal hyn? 

 Ddim yn gallu cefnogi dymchwel tŷ er mwyn codi adeiladau yn ei le o ystyried yr 
effaith amgylcheddol ac yng nghyd-destun polisi C7 o’r CDUG ‘Datblygiadau 
Cynaliadwy’; 

 Pryder bod adeiladau eraill yn y cyffiniau efo risg llifogi o ystyried bod CNC yn rhoi 
amod ar y cais hwn na ddylid byw ar y llawr isaf; 

 O ran cadwraeth ynni, fe fyddai’r datblygiad yn fwy cynaliadwy na’r tŷ presennol; 

 Cydymdeimlo efo’r aelod lleol o ran amharu ar bensaernïaeth pentrefol, roedd yn 
anodd cyfiawnhau gwrthod ar y sail yma. 

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

 O ran datblygu’n gynaliadwy, a oedd un tŷ yn gynaliadwy i’r safle? Roedd lle i fwy o 
unedau ar y safle ac fe fyddai’r unedau newydd yn fwy cynaliadwy o ran eu 
gwneuthuriad. Fe fyddai’n anodd gwrthod y cais ar y sail yma; 
Bod CNC yn asesu datblygiadau newydd o ran risg llifogydd ac ni ellir gweithredu 
hyn yn ôl-weithredol. 
 

 PENDERFYNWYD caniatáu’r cais. 
  
 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 ag 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. 
8. Gwydr afloyw i’r ffenestr ochr yn yr ystafell wely 
9.  Tynnu hawliau caniataol parthed terfynau yn ôl. 
10. Cytuno manylion dull draenio a deunyddiau wynebu blaen gwrt y safle cyn dechrau’r 

datblygiad. 
 
Nodyn: copi o lythyr CNC 

 
11. Cais rhif C16/1625/16/R3 – Safle Carafanau Preswyl Greenacres, Ffordd Llandygai, 

Llandygai 
 

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.  

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

hanesyddol roedd yr holl safle yn cael ei ddefnyddio ond ar hyn o bryd dim ond 5 llain a 
ddefnyddir yn bresennol ar dop y safle. 

 
 Adroddwyd bod 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. Roedd y safle presennol yn Llandygai yn llawn, a rhestr wrth 
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gefn i sicrhau llain. Ystyriwyd bod angen amlwg ar gyfer lleiniau ychwanegol. Nodwyd bod 
gofyn statudol i bob Awdurdod Lleol yng Nghymru i adnabod anghenion sipsiwn a theithwyr 
yn eu hardaloedd a darparu’n briodol. Nodwyd y byddai’r bwriad yn sicrhau bod y safle yn 
darparu cyfleusterau yn unol efo deddfwriaeth ac arweiniad Llywodraeth Cymru. 

 
 Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd gan yr Uned Polisi Cynllunio ar y 

Cyd a oedd yn cyd-fynd a’r argymhelliad i ganiatáu efo amodau a’u hasesiad o’r Datganiad 
Ieithyddol a Chymunedol a gyflwynwyd. 

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

Cynllunio hwn):-  

 Bod y bwriad i uwchraddio’r safle i’w groesawu; 

 Y byddai’r adeiladau mwynderol yn fwy addas i bwrpas; 

 Bod yr angen wedi ei brofi ac na fyddai mwy o effaith na’r hyn yn bresennol; 

 Ei fod yn fodlon efo’r argymhelliad i ganiatáu efo amodau. 
 
(c)  Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais. 
 
 Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol: 
 

 Bod wir angen uwchraddio’r safle; 

 A dderbyniwyd sylwadau gan Gymdeithas y Sipsiwn? 

 Bod damwain angheuol wedi bod yn y fynedfa, felly roedd angen sicrhau bod y 
fynedfa yn cael ei glirio i’w wneud yn ddiogel; 

 Bod angen yn lleol ar gyfer y ddarpariaeth; 

 Croesawu’r bwriad ond roedd angen ail-ystyried enw’r safle; 

 Llawer o broblemau yn hanesyddol ar y safle felly roedd yn hynod bwysig siarad 
efo’r trigolion a’r Cyngor Sipsiwn. A ymgynghorwyd efo trigolion Maesgeirchen? 

 Bod gwarchod lleiafrifoedd yn beth da; 

 A oedd protocol o ran y Pwyllgor yn penderfynu ar gais a gyflwynwyd gan y Cyngor? 

 Bod gwthio’r safle i gefn stad ddiwydiannol ddim yn gwneud cyfiawnder i ni fel 
Cyngor a’i fod ddim yn waraidd. Dylid wedi edrych am leoliad gwell; 

 A ellir gwneud rhywbeth i wella edrychiad y safle trwy dirweddu meddal? 
 
 Mewn ymateb i’r sylwadau’r uchod, nododd y swyddogion: 

 Ni ymgynghorwyd efo Cymdeithas y Sipsiwn, fe ymgynghorwyd yn unol â’r gofynion 
statudol. Rhoddwyd rhybudd ar y safle ac roedd y Cyngor wedi cyfathrebu efo’r 
trigolion; 

 Y gellir gosod nodyn ar y caniatâd bod angen clirio a chadw llystyfiant i lawr yn y 
fynedfa; 

 Ni hysbysebwyd yn benodol ym Maesgeirchen, penderfynwyd hysbysebu yn y wasg 
oherwydd bod teimladau cryf yn gallu codi; 

 Yn hanesyddol roedd protocol o ran Pwyllgor Cynllunio yn delio efo cais a 
gyflwynwyd gan y Cyngor ond nid oedd yn weithredol bellach; 

 Bod bwriad codi wal terfyn newydd ac roedd cynllun tirweddu i wella’r golwg. 
 
(ch) Pleidleisiwyd ar y cynnig i ganiatáu’r cais ac fe gariodd. 
 

Nododd y Cynghorydd Simon Glyn ei ddymuniad i gofnodi ei fod wedi pleidleisio yn erbyn y 
cynnig.  

 
 PENDERFYNWYD caniatáu’r cais. 
 
 Amodau: 

1.  Amser 
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2.  Cydymffurfio gyda chynlluniau 
3. Toeau llechi i'r adeiladau 
4.  Amod Dŵr 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 

7. Cytuno ar orffeniad tirweddu meddal a chaled 
 
Nodiadau 
Dŵr Cymru 
Cyfoeth Naturiol Cymru 
Priffyrdd 
Swyddog Tân 
Angen clirio a chadw llystyfiant i lawr yn y fynedfa 

 
 

 Dechreuodd y cyfarfod am 1.00pm a daeth i ben am 3.30pm. 
 
 

 
 

                                                                       CADEIRYDD 
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Rhif:    1 
 

Cais Rhif: C16/0367/18/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

06/04/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanddeiniolen 

Ward: Deiniolen 

 

Bwriad: Cais llawn i godi 12 ty ynghyd a chreu mynedfa a 

lon stad  

  

Lleoliad: Tir ger Capel Maes y Dref, Clwt y Bont, Deiniolen, 

Caernarfon, Gwynedd, LL553DG 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

DIRPRWYO’R HAWL I GANIATAU YN 

DDAROSTYNGEDIG I GWBLHAU CYTUNDEB O DAN 

ADRAN 106. 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn yw hwn ar gyfer codi 12 tŷ ar lecyn o dir sydd wedi ei leoli i’r de-orllewin 

o bentref Deiniolen ac oddi fewn i’r ffin datblygu ynghyd a chreu mynedfa newydd 

oddi ar y ffordd sirol dosbarth III cyfagos. Bydd y bwriad hefyd yn golygu creu 

mynediad i gerddwyr ar hyd ffin ddwyreiniol y safle sy’n cysylltu gyda llwybr 

cyhoeddus rhif 102 Llanddeiniolen ynghyd a diogelu’r ffoes sy’n rhedeg cyfochrog a 

ffin ddeheuol y safle. Mae’r safle wedi ei glustnodi yn y Cynllun Datblygu Unedol ar 

gyfer datblygiad preswyl (tai ar gyfer angen cyffredinol a’r farchnad agored) ac mae 

Briff Datblygu wedi ei ddarparu ar gyfer y safle i gyd fynd a’r dynodiad. Lleolir y 

safle hefyd o fewn ardal wedi ei chynnwys yn y Gofrestr o Dirweddau o Ddiddordeb  

Hanesyddol Eithriadol yng Nghymru. 

 

1.2 Maint y safle yw 0.4 ha (gan olygu dwysedd o 34 tŷ i bob hectar yn y cyswllt hwn) ac 

i’r gogledd lleolir tir amaethyddol, i’r dwyrain ceir anheddau preswyl a llwybr 

cyhoeddus rhif 102 Llanddeiniolen, i’r de ceir y ffordd sirol dosbarth III gydag 

anheddau preswyl ymhellach draw ac i’r gorllewin lleolir annedd breswyl (sydd wedi 

disodli’r cyn-gapel oedd ar y safle - Capel Maes y Dref). Mae’r safle’n bresennol yn 

cael ei ddefnyddio at ddiben amaethyddol (tir pori) gyda llethr tua’r de ble lleolir 

cwrs dwr/ ffoes agored. 

 

1.3 Mae’r cais yn golygu codi 4 tŷ 3-llofft (tai fforddiadwy), 4 tŷ 2-lofft (farchnad 

agored) ynghyd a 4 tŷ 3-llofft (farchnad agored). Mae’r cymysg yma o dai wedi ei 

selio ar wybodaeth a gasglwyd gan Dîm Uned Strategol Tai'r Cyngor sy’n 

cadarnhau’r angen sylweddol am dai 2-3 llofft o fewn y gymuned leol ac mae cynnig 

y math yma o dai yn gyfystyr a darparu tai cychwynnol i deuluoedd lleol. Mae 

cynllun y stad ar ffurf cul-de-sac gydag ardal mwynder preifat yn perthyn i bob ty a 

mannau parcio oddi ar ffordd y stad. Mae dyluniad y tai yn wahanol er mwyn creu 

amrywiaeth gweledol ond bydd y deunyddiau allanol yn  gyson drwy’r stad gyda 

llechi naturiol i’r toeau, rendr llyfn wedi ei baentio’r waliau ynghyd a ffenestri a 

drysau UPV-c gwyn.    

 

1.4 Fel rhan o’r cais cyflwynwyd Datganiad Dylunio a Mynediad, Datganiad Ieithyddol a 

Chymunedol ynghyd a gwybodaeth yn ymwneud a llecynnau agored o werth 

adloniadol a chyfraniad addysgol (gan gynnwys asesiad  hyfywdra ariannol ar gyfer y 

safle arbennig hwn). 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

ddatgan yn Neddf 2015. Wrth ffurfio’r argymhelliad mae’r Cyngor wedi ceisio 

sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu 

cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau.     
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2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd (CDUG) 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 B20 - RHYWOGAETHAU A’U CYNEFINOEDD SY’N BWYSIG YN 

RHYNGWLADOL A CHENEDLAETHOL 

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

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

ddiogelu nodweddion cydnabyddedig y safle. 

 

POLISI B22 - DYLUNIAD ADEILADAU 

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

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

amgylchedd leol. 

 

POLISI B23 - MWYNDERAU 

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

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

leol.  

 

POLISI B25 – DEUNYDDIAU ADEILADU 

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

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

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

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

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

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

gyflwyno deunyddiau sy’n israddol neu’n ymwthiol. 

 

POLISI B27 - CYNLLUNIAU TIRLUNIO 

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

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

nodweddion cydnabyddedig. 

 

POLISI C1 - LLEOLI DATBLYGIAD NEWYDD 

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

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

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

yn y Cynllun. 

 

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

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

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

adeilad a’r defnydd yn addas.  

 

POLISI C7 - ADEILADU MEWN MODD GYNALIADWY 

Gwrthodir cynigion ar gyfer datblygiadau newydd neu i addasu a newid defnydd tir neu 

adeiladau pan nad oes ystyriaeth wedi ei roi i faterion amgylcheddol penodol. Bydd yn rhaid i 

gynigon gydymffurfio a meini prawf penodol sydd yn ymwneud ag adeiladu mewn modd 

cynaliadwy, oni bai ei bod yn anymarferol gwneud hynny.   
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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 

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

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

trefol sy’n darparu elfen briodol o dai fforddiadwy. 

 

POLISI CH18 - SEILWAITH SYDD AR GAEL 

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

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

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

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

arfaethedig i ddarparu seilwaith.   

 

POLISI CH29 - GWARCHOD A GWELLA CYSYLLTIADAU I GERDDWYR 

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

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

clir i wneud darpariaeth o’r fath.   

 

POLISI CH30 - MYNEDIAD I BAWB 

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

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

priodol i’r ystod ehangaf posib o unigolion.  

 

POLISI CH31 - DARPARU AR GYFER BEICWYR 

Gwrthodir cynigion datblygu na fydd yn darparu cyfleusterau penodol sydd yn ymwneud a 

beicio lle bydd cyfleoedd clir i wneud hynny.   

 

POLISI CH33 – DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD. 

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

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

traffig.   

 

POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT 

Gwrthodir cynigion am ddatblygiadau newydd, ehangu datblygiadau presennol neu newid 

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

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

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

 

POLISI CH43 – DARPARU LLECYNNAU AGORED O WERTH ADLONIADOL MEWN 

DATBLYGIAD TAI NEWYDD. 

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

llecynnau agored presennol yn diwallu anghenion y datblygiad ddarparu llecynnau agored 

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

 

Canllaw Cynllunio Atodol (CCA): Tai Fforddiadwy. 

 

CCA: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg. 
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CCA: Datblygiadau Tai a Darpariaeth Addysgol. 

 

CCA: Datblygiadau Tai a Llecynnau Agored o Werth Adloniadol. 

 

CCA: Ymrwymiadau Cynllunio. 

 

CCA: Briffiau Datblygu. 

 

Canllawiau Dylunio Gwynedd (2003). 

 

2.4       Polisïau  Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (CDLL) 

 

Polisi PS1 - Yr iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig. 

 

Polisi PS2 – Isadeiledd a chyfraniadau gan ddatblygwyr. 

 

Polisi ISA1 – Darpariaeth isadeiledd. 

 

Polisi ISA5 – Darparu llecynnau agored mewn datblygiadau tai newydd. 

 

Polisi TRA2 - Safonau parcio. 

 

Polisi TRA4 – Rheoli ardrawiadau cludiant. 

Polisi PCYFF1 – Meini prawf datblygu. 

 

Polisi PCYFF2 – Dylunio a siapio lle.  

 

Polisi PCYFF3 – Dylunio a thirweddu. 

 

Polisi PCYFF4 – Rheoli carbon. 

 

Polisi PCYFF5 – Cadwraeth dwr. 

 

Polisi TAI16 – Tai mewn pentrefi gwasanaeth. 

 

Polisi TAI1 – Cymysgedd briodol o dai. 

 

Polisi TAI9 – Trothwy tai fforddiadwy a’u dosbarthiad. 

 

Polisi TAI 10 – Safleoedd eithrio. 

   

2.5 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru Argraffiad 9 (2016). 

 

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

 

NCT 12 Dylunio (2016). 

 

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

 

3.1 Cais rhif 3/18/304 - datblygiad diwydiannol (peirianneg ysgafn) wedi ei dynnu’n ôl 

yn Hydref, 1978. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref: Gwrthwynebu ar sail fod y cais yn ddiangen 

gan ystyried bod tai tebyg yn parhau i fod ar 

werth yn y pentref. 

 

Uned Drafnidiaeth: Yn dilyn derbyn cynlluniau diwygiedig 

parthed dyluniad y brif fynedfa i’r safle a 

chadw’r ffoes sy’n rhedeg cyfochrog a ffin 

ddeheuol y safle yn agored nid oes gan yr 

Uned Drafnidiaeth bryderon ynglŷn â’r 

bwriad yn ddarostyngedig ar gynnwys 

amodau priodol. 

 

Uned Bioamrywiaeth: Ni ddylai’r cwrs dwr gael ei gau mewn 

cwlfert a bydd angen cynnwys amod pe 

caniateir y cais i’r datblygwr gyflwyno 

datganiad dull yn egluro pa fesurau a gaiff eu 

cymryd i sicrhau nad oes unrhyw ddeunydd 

yn cael ei olchi i’r cwrs dwr yn ystod y 

gwaith adeiladu. 

 

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

angen am dai fforddiadwy (tai 2 a 3 ystafell 

wely) yn yr ardal ac mae’r dystiolaeth a 

gyflwynwyd gan yr ymgeisydd a gan yr 

Uned hon yn cadarnhau’r elfen yma o’r cais 

cynllunio. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Daw CNC i’r casgliad ni fydd y bwriad yn ei 

ffurf gyfredol yn debygol o gael effaith 

andwyol ar ddŵr hwyneb nag ar y dirwedd 

hanesyddol yn ddarostyngedig ar gynnwys 

amod sy’n ymwneud a chyflwyno cynllun 

rheoli dŵr ar gyfer y safle. 

 

Dŵr Cymru: Amod ynglŷn â chyflwyno cynllun draenio 

ar gyfer y safle. 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: Dim ymateb. 

 

Uned Rheoli Risg Llifogydd ac Erydiad 

Arfordirol: 

Ymateb safonol parthed yr angen i 

ddiogelu’r cwrs dwr sy’n rhedeg drwy’r 

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

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

derbyniwyd nifer o lythyrau a deiseb gan gymdogion lleol yn 

gwrthwynebu ar sail: 

 

 Nid yw’r bwriad yn parchu’r isadeiledd lleol, natur a 

phatrwm pwysigrwydd hanesyddol yr ardal  ar sail 

graddfa’r tai.  

 Bwriad allan o gymeriad gyda’r ardal. 

 Nifer o dai fforddiadwy sy’n cael eu cynnig yma ac 

ar safleoedd eraill yn isel o gymharu â’r angen lleol 

amdanynt. 

 Nifer o eiddo ar werth eisoes yn yr ardal sydd heb 

gael eu gwerthu ac nid oes angen, felly, am y fath 

gais. Y gwir angen yn Neiniolen yw ar gyfer tai i’r 

henoed a thai cymdeithasol. 

 Buasai caniatáu’r bwriad yn golygu cynnydd 

sylweddol o drafnidiaeth yn defnyddio’r ffyrdd lleol 

sydd yn is-safonol oherwydd eu cyflwr a diffyg 

palmentydd. 

 Mae nifer o dai yng Nghlwt y Bont a Deiniolen wedi 

profi llifogydd yn y gorffennol ac mae pryder am fwy 

o lifogydd yn parhau pe caniateir y cais hwn. 

 Buasai’r bwriad yn amharu’n andwyol ar fwynderau 

trigolion lleol ar sail aflonyddwch sŵn a phrysurdeb. 

 Byddai rhai o’r tai arfaethedig yn effeithio ar 

breifatrwydd annedd cyfagos ar sail gor-edrych ac yn 

groes i ofynion Deddf Hawliau Dynol.   

 

Yn dilyn ail-hysbysebu’r cais o ganlyniad i dderbyn 

cynlluniau diwygiedig cyflwynwyd gwrthwynebiadau eraill 

ar sail:- 

 

 Pryder yn parhau parthed risg llifogydd gyda’r ardal 

o amgylch y safle mewn perygl cyson o lifogi. Mae’r 

Cyngor eisoes yn ymwybodol o ddifrifoldeb y 

sefyllfa yma ac na all y cwlfert ymdopi gydag 

ychwaneg o ddŵr. Datrysiad i’r broblem yw gosod 

draen drwy’r safle dan sylw. 

 Ni does cyfiawnhad ar gyfer caniatáu 12 tŷ newydd 

yn Neiniolen gan fod ceisiadau eraill eisoes wedi eu 

caniatáu ar gyfer tai ger Rhiw Goch a chyferbyn a 

Rhesdai Fictoria ynghyd ag 8 tŷ ger yr ysgol 

gynradd. 

 Anodd credo buasai’r ysgol gynradd yn gallu ymdopi 

gyda nifer sylweddol yn niferoedd plant a fyddai’n 

mynychu’r ysgol. 

 Mae cynnwys y llythyrau gwrthwynebu gwreiddiol 

hefyd yn berthnasol i’r cais diwygiedig hwn.  

 

 

 

Tud. 29



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 13/03/2017 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
DOLGELLAU 

 
5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

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

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

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

bryd a bydd Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (CDLL) yn disodli’r 

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

CDLL ar y Cyd yn cael ei fabwysiadu yn ystod Gorffennaf 2017. 

 

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

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

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

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

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

 

“Gallai ystyriaethau perthnasol gynnwys yr amgylchiadau presennol, polisïau mewn 

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

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

 

5.3 Er bod nifer o bolisiau wedi cael eu trafod yn fanwl yn ystod Gwrandawiadau y 

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

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

adroddiad rhwymol.  

 

5.4     Mae paragraff 2.14.1 Polisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

 

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

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

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

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

 

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

Mholisi C1,  CH1 a CH6 o GDUG. Mae Polisi C1 yn datgan mai tir o fewn ffiniau 

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

gyfer datblygiadau newydd. Mae Polisi CH1 yn caniatáu cynigion i adeiladu tai ar 

safleoedd a ddynodwyd ar gyfer defnydd tai yn ddarostyngedig bod y datblygiad yn 

un sy’n dangos safon o ran math, maint a fforddiadwyaeth y tai ac o ran ei ansawdd, 

dyluniad a ffurf yn unol â’r briff datblygu perthnasol. 

 

5.6 Dywed Polisi CH6 gwrthodir cynigion i ddatblygu tai ar safleoedd a ddynodwyd yn 

ardal y Cynllun ac ar safleoedd a ddaw ar gael yn annisgwyl ym Mangor, Blaenau 

Ffestiniog, Caernarfon, Porthmadog neu Bwllheli a allai yn eu cyfanrwydd ymdopi 

gyda 5 neu fwy o unedau tai os na bod canran (fydd yn amrywio o safle i safle) o’r 

unedau a ddarperir fel rhan o’r cynllun yn rhai sy’n cwrdd ag angen am dai 

fforddiadwy. Mae’r wybodaeth a gyflwynwyd gan yr ymgeisydd yn datgan bydd 4 

o’r unedau yn rhai fforddiadwy a 8 o’r unedau yn rhai marchnad agored. I’r perwyl 

hyn, credir fod y ddarpariaeth ar gyfer tai fforddiadwy (33%) ynghyd a’r dwysedd o 

30 uned yr hectar yn dderbyniol ar y safle arbennig hwn a bod, felly, defnydd addas 

yn cael ei wneud o’r safle ei hun sy’n cydymffurfio gyda gofynion perthnasol y Briff  

Datblygu. I’r perwyl hyn, bydd maint y 4 tŷ fforddiadwy yn gyfystyr a maint tai 

fforddiadwy o dan ofynion y CCA perthnasol a bydd gostyngiad o 25% yn eu pris 
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marchnad agored o oddeutu £141, 950 sydd yn dod a’r pris i lawr i oddeutu £106,652 

sydd yn eu gwneud yn fforddiadwy i bobl leol. 

 

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

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

Strategaeth Tai'r Cyngor sy’n cadarnhau bod y math o dai a gynigir fel rhan o’r cais 

hwn yn cyfarch anghenion ymgeiswyr sydd ar gofrestr tai cyffredin y Cyngor (17 

ymgeisydd) ac ar gofrestr Tai Teg (15 ymgeisydd) credir bod y cais fel y’i 

cyflwynwyd yn dderbyniol mewn egwyddor ac yn unol gyda pholisïau CH1 a CH6 o 

GDUG a’r CCA yn ddarostyngedig i sicrhau fod 4 o’r unedau yn dai fforddiadwy ar 

gyfer angen lleol. Mae’r bwriad o ddarparu elfen o dai fforddiadwy ynghyd a darparu 

cymysgedd o wahanol dai ar y safle hwn yn cyd-fynd ac amcanion Polisi TAI 16 a 

TAI 1 o’r CDLL sy’n datgan ei bod yn bwysig cael cyfuniad o dai gwerth y farchnad 

a thai fforddiadwy angen lleol ynghyd a’r angen i ddarparu gymaint â phosibl o dai 

fforddiadwy ar draws yr ardal. 

 

Mwynderau gweledol  

 

5.8   Mae’r safle wedi ei leoli ar gyrion de-gorllewniol Deiniolen gyda thai sefydledig 

sydd o amrywiol ffurf, dyluniad, cynllun a maint gyda deunyddiau allanol amrywiol 

iddynt wedi eu lleoli gerllaw. Mae’r safle a rhediad iddo tua’r de ac wedi ei leoli 

mewn man amlwg ar gyrion y pentref gyda golygfeydd amlwg ohono o’r man 

tramwy cyfagos.  Ceir anheddau preswyl i’r dwyrain, de ac i’r gorllewin gyda thir 

amaethyddol agored i’r gogledd. 

 

5.9 Defnyddir deunyddiau allanol cyfredol i’r tai gan gynnwys toeau llechi naturiol, rendr 

llyfn wedi ei baentio i’r waliau ynghyd ag agoriadau o UPV-c lliw gwyn. Bydd 

edrychiadau’r tai yn cynnwys nodweddion pensaernïol gan gynnwys ffenestri to, 

pyrth a llechi llorweddol. Mae gosodiad y tai o fewn y safle wedi cael ei  bennu gan 

dopograffi’r safle, lleoliad y ffoes, gosodiad tai cyfagos ynghyd a dyluniad ffordd y 

stad i safon fabwysiedig y Cyngor ac er hyn ni chredir bydd y datblygiad yn ei 

gyfanrwydd dyn creu datblygiad anghydnaws yn y strydlun. Bydd crib toeau’r ddau 

dy sydd agosaf i’r ffordd ychydig yn is na chribiau y tai eraill ar y safle er mwyn 

lleihau eu graddfa a’u presenoldeb yn y rhan yma o’r strydlun. 

 

5.10 Er bod y safle a’r ardal ehangach wedi ei gynnwys yn y Gofrestr o Dirweddau o 

Ddiddordeb   Hanesyddol Eithriadol yng Nghymru credir, gan ystyried graddfa, 

dyluniad a dwysedd y datblygiad na fydd yn tanseilio’r dynodiant hyn. Ar sail yr 

uchod, felly, credir drwy gynnwys amodau priodol, bydd modd sicrhau fod y bwriad 

yn cydymffurfio gyda Pholisi B22, B23 a B25 o GDUG. 

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl  

 

5.11 Mae’r anheddau agosaf  i’r safle wedi eu lleoli 6m (o blaen tŷ llain 9 i dalcen Crud y 

Gwynt) a 30m (o dalcen dwyreiniol tŷ llain 8 i du blaen Bryn Clegyr i’r dwyrain o 

safle’r cais ac 11m (o gefn tŷ llain 2 i dalcen dwyreiniol Awelon) i’r gorllewin o’r 

safle. Lleolir tai hefyd i’r de o’r safle ar ochr arall y ffordd sirol gyda blaen tŷ llain 12 

wedi ei leoli 18m i’r gogledd o dalcen rhif 1 Stad Hafod. Er bod gwrthwynebiadau 

wedi eu derbyn gan ddeiliaid Awelon, 1 Stad Hafod, Crud y Gwynt a Bryn Clegyr 

(ynghyd a deiliaid tai eraill sydd ymhellach i ffwrdd o’r safle) ar sail mwynderau 

preswyl (creu strwythur gormesol gan golli golau, colli preifatrwydd a gor-edrych) 

credir, yn yr achos hwn bod y bwriad, sydd wedi ei ddiwygio i gymryd ystyriaeth y 

gwrthwynebiadau yma, erbyn hyn, yn dderbyniol ar sail mwynderau preswyl. Mae 

gor-edrych cymunedol eisoes yn bodoli rhwng y tai yn nalgylch y cais cynllunio ac er 
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bydd rhywfaint o or-edrych ychwanegol yn anochel ni chredir bydd hyn o raddfa 

sylweddol mwy na’r hyn sy’n bodoli’n bresennol. 

 

5.12 Mae tai lleiniau rhif 9 a 10 wedi eu gosod mwy mewn i’r safle er mwyn lleihau gor-

edrych i mewn i ardd blaen Crud y Gwynt ac er mwyn lleihau unrhyw effaith 

gormesol ( a cholli golau) ar ddeiliaid y tŷ hwn. Credir bod gwagle digonol (sydd 

hefyd yn cynnwys llystyfiant ac sydd wedi ei leoli ar dir uwch) rhwng blaen Bryn 

Clegyr a thalcenni lleiniau rhif 8 a 9 fel na fyddent yn creu gor-edrych uniongyrchol 

sylweddol i mewn i eiddo Bryn Clegyr ei hun. Bydd rhywfaint o or-edrych hefyd o 

gefnau lleiniau tai rhif 1-4 i dalcen a chwrtil blaen Awelon (sydd i’r gorllewin o 

safle’r cais) o’r ffenestri ar y llawr gwaelod ond bydd hyn ar lefel llygaid yn unig. 

Credir na fydd gor-edrych o’r ffenestri ar y llawr cyntaf i lawr tuag at gwrtil Awelon 

gan mai ffenestri o wydrau afloyw fydd y rhain ar gyfer yr ystafelloedd ymolchi. 

Bydd blaenau tai lleiniau rhif 9-12 sy’n hwynebu’r ffordd sirol a thalcen gogleddol 1 

Stad Hafod (ac i ryw raddau talcen gogleddol Plas Eryri) ond credir na fydd unrhyw 

or-edrych yn or-edrych sylweddol gan ystyried y gwagle sydd rhwng y tai eu hunain 

a’r ffaith bod ffordd weddol brysur rhyngddynt. Cydnabyddir bydd rhywfaint o 

aflonyddwch yn deillio o’r datblygiad yn ystod y gwaith adeiladu er mai am gyfnod 

dros dro yn unig fydd hyn. Ni chredir, felly, bydd y bwriad yn groes i ofynion Polisi 

B23 o GDUG. 

 

5.13 Mae deiliaid Crud y Nant yn datgan buasai caniatáu’r cais yn groes i’r Ddeddf 

Hawliau Dynol, Protocol 1, Erthyglau 1 ac 8 sy’n ymwneud a diogelu a gwarchod 

hawl yr unigolyn i breifatrwydd ac i fwynhau ei eiddo mewn heddwch.  Gan ystyried 

polisïau cynllunio lleol ynghyd a chyngor cynllunio cenedlaethol perthnasol yng 

nghyd-destun preifatrwydd a mwynderau credir i’r datblygiad fod yn dderbyniol ar 

sail y mwynderau hyn ac nad yw hyn yn groes i ofynion Deddf Hawliau Dynol.       

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.14 Bwriedir creu mynediad newydd i’r datblygiad oddi ar y ffordd sirol dosbarth III 

cyfagos ynghyd a chreu agoriad i gerddwyr yn unig yn ffin ddwyreiniol y safle a 

chyferbyn a’r eiddo Bryn Clegyr. Yn unol â gofynion yr Uned Drafnidiaeth 

diwygiwyd y cynlluniau gwreiddiol ar gyfer y fynedfa a’r ffoes ac mae’r bwriad 

erbyn hyn yn dderbyniol yn ddarostyngedig ar gynnwys amodau priodol. Credir, 

felly, bod y bwriad yn dderbyniol ar sail gofynion Polisi CH31, CH33 a CH36 o 

GDUG. 

 

Materion bioamrywiaeth 

 

5.15 Derbyniwyd sylwadau gan yr Uned Bioamrywiaeth sy’n datgan er mwyn digolledu’r 

borfa bresennol bydd rhaid i’r datblygwr adael byffer 2m ar hyd y cwrs dwr/ffoes 

sy’n rhedeg ar hyd ffin ddeheuol y safle. Ni ddylai’r cwrs dwr gael ei gau mewn 

cylfat. Rhaid i’r datblygwr gyflwyno datganiad dull yn egluro pa fesuriadau a gaiff eu 

cymryd i sicrhau nad oes unrhyw ddeunydd yn cael ei olchi i’r cwrs dwr yn ystod y 

gwaith adeiladu a gellir sicrhau hyn drwy gynnwys amod perthnasol mewn unrhyw 

ganiatâd cynllunio. Credir, felly, bod y bwriad yn cydymffurfio gyda gofynion Polisi 

B20 o GDUG. 

 

Materion llifogydd 

 

5.16 Er bod hanes llifogydd yn y gorffennol yn nalgylch y safle a bod gan Cyfoeth 

Naturiol Cymru bryderon gyda’r datblygiad mae’n bosib caniatáu’r cais yn 

ddarostyngedig ar gynnwys amod sy’n ymwneud a chyflwyno cynllun rheoli dŵr er 
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mwyn osgoi risg pellach o lifogydd o fewn ac oddi allan safle’r cais. Rhaid ystyried y 

ffaith hefyd bod y llifogydd hyn yn ganlyniad i ddiffyg y gyfundrefn gyhoeddus a 

draenio tir i ymdopi gyda dŵr hwyneb ychwanegol sy’n deillio o’r tir uchel i’r 

gogledd o Ddeiniolen ac ni chredir buasai datblygu’r safle arbennig hwn ar gyfer 

defnydd preswyl yn gwaethygu’r sefyllfa hon gan ystyried ei leoliad islaw’r prif 

bentref. Gan ystyried yr uchod felly, ac yn ddarostyngedig ar gynnwys y fath amod, 

credir fod y bwriad yn dderbyniol ar sail gofynion Polisi CH18 o GDUG.   

 

Materion ieithyddol a chymunedol 

 

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

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

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

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

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

cydymffurfio a gofynion polisïau ieithyddol a chenedlaethol. 

 

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

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

canlyniadau canlynol :- 

 

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

ddiwallu anghenion lleol ar gyfer tai. 

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

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

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

gyfrannu i gael effaith  bositif ar yr iaith Gymraeg. 

 Mae’n debyg bydd y datblygiad yn ddeniadol iawn i deuluoedd ifanc yn yr ardal. 

 Gallai’r datblygiad cael effaith bositif ar yr ysgol gynradd leol drwy gynyddu’r nifer 

o ddisgyblion sydd yn ei fynychu ond rhaid ystyried os byddai’r datblygiad yn rhoi 

gormod o bwysau ar Ysgol Gwaun Gynfi. Fodd bynnag, nodi’r byddai’r datblygiad 

yn golygu y byddai nifer y disgyblion yn yr ysgol yn parhau i fod yn is na’r capasiti. 

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

effaith andwyol ar yr iaith Gymraeg. 

 

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

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

CCA: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg. 

 

Materion addysgol a llecynnau agored o werth adloniadol 

 

5.20 Mae Polisi CH37 ynghyd a’r ddogfen CCA: Datblygiadau Tai a Darpariaeth 

Addysgol yn datgan pan ganiateir datblygiadau preswyl newydd fydd yn golygu na 

ellir diwallu anghenion addysgol plant fydd yn byw yn y tai newydd yn yr ysgol 

bresennol… defnyddir amodau cynllunio neu ymrwymiad cynllunio i sicrhau bod 

datblygwr yn darparu’r cyfleuster angenrheidiol er mwyn diwallu’r anghenion hynny 

neu’n cyfrannu ato. Yn ôl y fformiwla a gynhwysir yn y CCA uchod rhagwelir bydd 

5 disgybl ychwanegol yn deillio o’r datblygiad hwn. Mae lle gwag digonol ar gael yn 

yr ysgol gynradd leol i ddiwallu’r disgyblion ychwanegol hyn. 

 

5.21 Fodd bynnag, rhaid ystyried y wybodaeth hon ar y cyd gyda’r sefyllfa o ran y ddau 

ddatblygiad arall sydd â chaniatâd cynllunio byw yn Neiniolen - tir ger Teras Fictoria 

(27 tŷ) a Rhiwgoch (17 tŷ). Gyda’i gilydd byddai hyn yn golygu bydd nifer o 

ddisgyblion a fyddai’n mynychu Ysgol Gwaun Gynfi dros ei gapasiti ac, felly, yn 
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unol â gofynion Polisi CH37 a’r CCA perthnasol, disgwylir i’r ymgeisydd gyfrannu 

£61,285.00 tuag at yr ysgol gynradd.       

 

5.22 Yn unol â gofynion Polisi CH43 o GDUG ynghyd a CCA: Datblygiadau Tai a 

Llecynnau Agored o Werth Adloniadol disgwylir i ddatblygiadau tai newydd sy’n 

cynnwys mwy na 10 tŷ ac sydd mewn ardaloedd lle na fyddai’r llecynnau agored 

presennol yn diwallu anghenion y datblygiad tai arfaethedig, ddarparu llecynnau 

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

amgylchiadau eithriadol lle na ellir darparu mannau chwarae ar y safle rhaid i’r 

datblygwr gynnig darpariaeth addas oddi ar y safle sy’n hygyrch neu gyfrannu’n 

ariannol tuag at gyfleusterau newydd neu well mewn man arall.   

 

5.23 Mewn ymateb i’r gofynion hyn mae’r ymgeisydd wedi cyflwyno asesiad hyfywdra 

sydd yn datgan na fuasai’r datblygiad yn hyfyw pe tai angen y cyfraniadau hyn. 

Mae’r wybodaeth yma wedi cael ei asesu gan yr Uned Bolisi Cynllunio ar y Cyd a 

daw’r Uned i’r canlyniadau canlynol:- 

 

 Llecyn agored - bydd angen darpariaeth o 672m2 o lecyn agored mewn 

perthynas â’r bwriad hwn ar gyfer oedolion ac ieuenctid yn ardal dalgylch 

dibyniaeth Caernarfon yn unol â gofynion y CCA: Datblygiadau Tai a llecynnau 

Agored o Werth Adloniadol. 

 Nodir gan yr ymgeisydd fod darpariaeth o lecynnau agored ffurfiol i ddefnydd 

plant yn cael eu cynnig yn natblygiadau Rhiw Goch a’r safle ger Rhesdai Fictoria 

ynghyd a nifer o lecynnau agored o fewn y pentref sydd o fewn pellter cerdded 

diogel o safle’r cais (mae’r cynlluniau gwreiddiol wedi eu diwygio er mwyn creu 

agoriad i gerddwyr yng nghefn y safle i lwybr cyhoeddus sydd wedyn yn cysylltu 

gyda’r rhwydwaith llwybrau troed lleol. 

 Rhaid ystyried a oes cysylltiadau diogel ar gyfer cerddwyr rhwng y ddau safle 

uchod a safle’r cais cyfredol hwn ynghyd a’r pellter o safle’r cais i lecynnau 

agored presennol sydd o fewn y pentref. 

 Addysg - fel y cyfeiriwyd ato uchod rhagwelir bydd 5 disgybl ysgol gynradd yn 

deillio ‘r datblygiad hwn a thra bod digon o le yn yr ysgol gynradd i ddygymod 

a’r disgyblion hyn, wrth ystyried y datblygiadau sydd wedi derbyn caniatâd ger 

Rhesdai Fictoria a Rhiw Goch, byddai’r nifer o ddisgyblion sydd yn mynychu’r 

ysgol yn uwch na’i gapasiti. Dylid nodi yma, fodd bynnag, nid yw’r un o’r ddau 

ddatblygiad yma wedi dechrau gan mai caniatadau amlinellol sydd arnynt yn 

unig. 

 Hyfywdra – wrth ystyried yr asesiad hyfywdra a gyflwynwyd gyda’r cais nodir y 

pwyntiau canlynol:- 

 Mae maint yr unedau a nodir yn yr asesiad yn cyd-fynd a’r wybodaeth yn y 

cynlluniau a gyflwynwyd fel rhan o’r cais cynllunio. 

 Cyflwynwyd asesiad gan yr ymgeisydd ar sail gwerth marchnad yr unedau fel y 

nodwyd gan yr Uned Strategol Tai a hefyd ar sail gwybodaeth sy’n deillio o’r 

Astudiaeth Hyfywedd Tai Fforddiadwy (2016).   

 Cyflwynwyd yn ogystal asesiadau wedi eu gwneud yn seiliedig ar wahanol 

gostau adeiladu diweddaraf yn unol â gwybodaeth a ddarparwyd gan Uned 

Eiddo’r Cyngor. 

 

5.24 Ar sail asesiad o’r wybodaeth yma gan yr Uned Bolisi Cynllunio ar y Cyd mae’n glir 

na fyddai’r datblygiad yn hyfyw pe bod angen cyfraniad i ddarparu llecyn agored o 

fewn y safle ynghyd a chyfraniad addysgol ar gyfer yr ysgol leol. Mae paragraff 18 

o’r CCA: Ymrwymiadau Cynllunio yn datgan fod y Cyngor yn awyddus i beidio 

peryglu hyfywdra cynlluniau datblygu trwy anelu am ormod o gyfraniadau gan 

ddatblygwyr ac mae Llywodraeth Cymru o’r farn, cyn belled a bod yr isadeiledd sydd 
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ei angen ar gyfer gwireddu’r datblygiad wedi cael ei warchod, darparu tai 

fforddiadwy ddylid cael blaenoriaeth. Mae’r egwyddor yma o fod yn hyblyg ac yn 

deg gyda’r ymgeisydd/datblygwr wrth ddefnyddio ymrwymiadau cynllunio hefyd yn 

cael ei leisio ym Mholisi Cynllunio Cymru (2016), Pennod 3 Rheoli datblygu. 

 

5.25 Ar sail yr uchod, felly, ystyrir ei fod yn rhesymol darparu 4 tŷ fforddiadwy ar draul 

cyfraniadau llecynnau agored ac addysgol yn yr achos arbennig hwn er mwyn sicrhau 

hyfywdra’r datblygiad. O fewn y cyd-destun hwn ystyrir bod y bwriad yn dderbyniol 

ac yn cydymffurfio a gofynion polisi CH27 a Ch43 o GDUG. 

 

Materion cytundeb 106  

 

5.26 Fel y cyfeiriwyd ato uchod bydd 4 o’r 12 tŷ arfaethedig yn dai fforddiadwy ar gyfer 

angen lleol cyffredinol a chan ystyried hyn bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd/datblygwr 

arwyddo cytundeb o dan Adran 106 er mwyn rhwymo’r 4 tŷ ar gyfer angen lleol 

cyffredinol yn y lle cyntaf ac am byth. 

 

6. Casgliadau: 

 

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

a chanllawiau lleol a chenedlaethol yn ogystal â’r holl sylwadau/gwrthwynebiadau a 

dderbyniwyd credir fod y bwriad yma yn dderbyniol a’i fod yn bodloni gofynion y 

polisïau perthnasol fel y nodir uchod. 

 

7. Argymhelliad: 

 

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

ymgeisydd gwblhau cytundeb cyfreithiol o dan Adran 106 er mwyn sicrhau fod 4 ty 

allan o gyfanswm o 12 ty yn fforddiadwy yn y lle cyntaf ac am byth ac i amodau 

perthnasol yn ymwneud a:-  

 

1.  5 mlynedd. 

2.  Yn unol â’r cynlluniau diwygiedig. 

3.  Llechi naturiol. 

4.  Deunyddiau allanol. 

5.  Angen cyflwyno cynllun draenio/rheoli dŵr ar y safle i’w gytuno gyda’r Awdurdod 

Cynllunio Lleol. 

6.  Angen cyflwyno datganiad dull yn egluro pa fesuriadau a gaiff eu cymryd i sicrhau 

nad oes unrhyw ddeunydd yn cael ei molchi i’r cwrs dwr/ffoes yn ystod y gwaith 

adeiladu. 

7.  Amodau priffyrdd perthnasol.  

8.  Amod tynnu hawliau a ganiateir i ffwrdd o’r 4 ty fforddiadwy. 

9.  Sicrhau bod y fynedfa newydd i’r llwybr cyhoeddus ar gael cyn i’r tai cael eu 

meddiannu. 

10.  Amod i ddiogelu’r cwrs dwr. 

11.  Amod cyflwyno a chytuno manylion ffiniau’r safle. 
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Rhif:    2 
 

Cais Rhif: C16/1406/18/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

10/11/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanddeiniolen 

Ward: Bethel 

 

Bwriad: Codi 4 tŷ fforddiadwy, creu ffordd stad newydd a 

mynedfa cerbydol newydd 

  

Lleoliad: Tir tu cefn i Capel Bethel, Bethel, Caernarfon,  

LL55 1UN 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

I DDIRPRWYO’R HAWL I GANIATÁU’R 

CAIS YN DDAROSTYNGEDIG I ARWYDDO 

CYTUNDEB 106  TAI FFORDDIADWY AC I 

AMODAU CYNLLUNIO.  
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1.  Disgrifiad: 

  

1.1 Mae'r hwn yn gais llawn i godi pedwar tŷ fforddiadwy deulawr ar safle sy’n ymylu 

Stad Bron Gwynedd, Bethel.  

 

1.2 Mae’r bwriad yn golygu creu ffordd stad gyda man troi a gosod pedwar tŷ ar ffurf 

parau deulawr, byddai ganddynt dair llofft yr un. Bwriedir gorffen y waliau allanol 

gyda rendro neu chwipio a phaneli lliw, ffenestri a chwteri plastig llwyd a thoeau 

llechi naturiol. Fe fyddai dau le parcio o flaen bob un o’r tai ynghyd a chwrtil/gardd 

i’r blaen, ochor a chefn. 

 

1.3 Saif y safle ger ardal anheddol o bentref Bethel, ger y ffin ddatblygu fel y'i diffinnir 

gan Fap Cynhigion Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd. Bwriedir defnyddio ffordd 

stad annosbarthedig Bron Gwynedd fel mynediad i’r safle sydd oddi ar y B4366, sef 

y brif briffordd sy’n rhedeg trwy Bethel. 

 

1.4 Cyflwynwyd Datganiad Cynllunio a Chartrefi Fforddiadwy gyda'r cais yn egluro'r 

rhesymeg y tu ôl i'r datblygiad. 

 

1.5 Daw'r cais hwn gerbron y Pwyllgor ar sail y nifer o wrthwynebiadau. 

 

 

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 B18 - GWARCHOD SAFLEOEDD DAEAREGOL/GEOMORFFAIDD PWYSIG 

RHANBARTHOL (RIGS) 

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

Daearegol/Geomorffaidd pwysig rhanbarthol (RIGS) oni bai bod yr angen am y cynigion yn 

bwysicach na gwerth y safle. 

 

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

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

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

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

 

POLISI B22 - DYLUNIAD ADEILADAU 

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

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

amgylchedd lleol. 

 

POLISI B23 - MWYNDERAU 

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

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

leol 

 

POLISI B25 – DEUNYDDIAU ADEILADU 

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

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

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

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

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

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

gyflwyno deunyddiau sy’n israddol neu’n ymwthiol. 

 

POLISI B27 - CYNLLUNIAU TIRLUNIO 

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

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

nodweddion cydnabyddedig. 

 

POLISI B29 - DATBLYGIADAU AR DIROEDD DAN FYGYTHIAD LLIFOGYDD 

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

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

y safle a phwrpas y datblygiad. 

 

POLISI B32 - YCHWANEGU AT DDŴR WYNEB 

Gwrthod cynigion na fyddant yn cynnwys mesurau lleihau llif neu fesurau lliniaru priodol 

fydd yn arwain at ostwng maint a graddfa’r dŵr wyneb fyddai’n cyrraedd ac yn llifo i 

afonydd a chyrsiau dŵr eraill. 

 

POLISI B34 - LLYGREDD GOLAU A GOLEUNI 

Sicrhau nad yw cynigion yn amharu’n sylweddol ar amwynder defnydd tir cyfagos a’r 

amgylchedd. 

 

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 CH7 - TAI FFORDDIADWY AR SAFLEOEDD EITHRIO GWLEDIG, SY’N 

UNION AR GYRION PENTREFI A CHANOLFANNAU LLEOL  

Caniatáu tai fforddiadwy ar safleoedd gwledig sy’n union ar ffin Pentrefi a Chanolfannau 

Lleol o  ellir cydymffurfio â meini prawf sy’n ymwneud ag angen lleol, fforddiadwyedd a’r 

effaith ar gefn gwlad. 
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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.  

 

Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA): Adeiladu Tai Newydd yng Nghefn Gwlad (2009). 

 

CCA: Tai Fforddiadwy (2009). 

 

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

 

 

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

cynnwys Newidiadau Materion sy’n Codi, Ionawr 2017) 

 

POLISI ISA 1: DARPARIAETH ISADEILEDD 

 

POLISI PCYFF 1: MEINI PRAWF DATBLYGU 

 

POLISI PCYFF 2: DYLUNIO A SIAPIO LLE 

 

POLISI PCYFF 3: DYLUNIO A THIRWEDDU 

 

POLISI TAI 10: SAFLEOEDD EITHRIO 

 

POLISI STRATEGOL PS4: TRAFNIDIAETH GYNALADWY, DATBLYGIAD A 

HYGYRCHEDD 

 

POLISI TRA 2: SAFONAU PARCIO 

 

POLISI TRA 4: RHEOLI ARDAWIADAU CLUDIANT 

 

POLISI STRATEGOL PS5: DATBLYGU CYNALIADWY 

 

POLISI PS 6: LLINIARU EFFEITHIAU NEWID HINSAWDD AC ADDASU IDDYNT 

 

2.5 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru – (Argraffiad 9, Tachwedd 2016)   

 

Nodyn Cyngor Technegol 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy (2006) 

 

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio (2016)  

 

Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a Pherygl Llifogydd (2004) 

 

Nodyn Cyngor Technegol 18:  Trafnidiaeth (2007)  
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3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C16/0963/18/LL - Cais llawn i godi 4 tŷ fforddiadwy, creu ffordd stad, maes parcio a 

mynedfa gerbydol newydd. Wedi ei thynnu’n ôl. 

 

3.2 3/18/384E – Datblygiad preswyl. Gwrthod 04/02/93 a gwrthodwyd ar apêl. 

 

3.3 3/18/384D – Datblygiad preswyl. Gwrthod 03/01/92 

 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Gwrthwynebu ar sail: problemau carthffosiaeth, agos i 

briffordd – diogelwch plant, parcio, allanfa o’r safle trwy lôn 

sengl. 

 

Uned Trafnidiaeth: Ymateb Cyntaf: 

Cadarnhaf nad oes gwrthwynebiad i'r bwriad o godi pedwar 

tŷ ac estyniad bychan i'r ffordd stad. 

 

Mae'r nifer o dai ychwanegol, gyda'r gwelliannau a gynigir 

fel man troi, yn dderbyniol ac ni thybir y byddai'r raddfa yma 

o ddatblygiad yn cael effaith arwyddocaol ar y rhwydwaith 

ffyrdd lleol. Argymhellir cynnwys ar amodau / nodiadau yn 

ymwneud a chwblhau a darparu’r lon stad, llefydd parcio a 

phalmentydd. 

 

Argymhellir fodd bynnag diwygio gosodiad y ffordd stad 

mymryn i ddarparu ffordd sy'n ymuno yn daclus gyda phen y 

stad bresennol. Mae'r cynllun draenio dŵr wyneb yn dangos 

ffordd stad 'ar gam' gyda'r ffordd bresennol. Mae angen 

sicrhau estyniad naturiol i'r stad yn hytrach nag cael cam yn 

ei rhediad. 

 

  Ail Ymateb: 

Cynllun diwygiedig yn ymateb i’r materion a godwyd yn 

flaenorol. 

 

Dŵr Cymru: 

 

 

 

 

 

Ymateb Cyntaf: 

Gwrthwynebu i’r bwriad ar sail agosrwydd y tai i’r garthffos 

gyhoeddus. 

 

Ail Ymateb: 

 

Ymgynghorwyd â Dŵr Cymru yn ddiweddar am gais 

cynllunio C16/1406/18/LL a chodwyd gwrthwynebiad i'r 

bwriadau drwy ymatebiad ysgrifenedig ar 30 Tachwedd 2016 

(Cyf: PLA0024360) oherwydd y byddai'r datblygiad newydd 

wedi'i leoli yn agos at garthffos gyhoeddus gyfun. Fodd 

bynnag, yng nghyswllt y cais diweddaraf hwn am sylwadau, 

rydym yn cydnabod derbyn cynllun bloc arfaethedig (Dyluniad 

Rhif 303/C2.1c) sydd yn adnabod y byddai'r datblygiad 

arfaethedig wedi'i leoli ar isafswm o dair medr o'r garthffos 
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gyhoeddus gyfun, ac felly rydym yn tynnu'n gwrthwynebiad 

yn ôl ar y sail hwn. 

 

Er gwaethaf hyn, mae'r ymgynghoriadau diweddaraf hefyd yn 

cynnwys gwybodaeth ychwanegol ar ffurf Adroddiad 

Mandyllu a Chynllun Draenio (Dyluniad Rhif 16261) sydd yn 

cynnig arllwysiad o ddŵr wyneb i'r garthffos gyhoeddus 

gyfun. Tra bo'r Adroddiad Mandyllu yn cynnwys asesiad ar y 

posibilrwydd o waredu dŵr wyneb a dŵr tir drwy ddulliau 

cynaliadwy, mae'n methu dangos bod pob dewis arall ar gyfer 

draenio dŵr wyneb wedi ei archwilio a'i ddisbyddu. Gellid dod 

o hyd i ganllawiau pellach ar y dull y dylid ei gymryd yn Rhan 

H o'r Rheoliadau Adeiladu. 

 

Felly, byddwn yn gofyn petaech chi'n debygol o roi Caniatâd 

Cynllunio i'r datblygiad uchod, bod y Nodiadau Cynghori ac 

Amodau a ddarperir isod wedi’u cynnwys yn y caniatâd er 

mwyn sicrhau na fydd unrhyw niwed i breswylwyr presennol 

nac i’r amgylchedd nac asedau Dŵr Cymru.  

 

Amodau 

 

Ni fydd unrhyw ddatblygiad yn dechrau hyd nes bydd cynllun 

draenio wedi ei gyflwyno ar gyfer y safle ac wedi'i 

gymeradwyo'n ysgrifenedig gan yr awdurdod cynllunio lleol. 

Bydd y cynllun yn darparu ar gyfer gwaredu dŵr budr, dŵr 

wyneb a dŵr tir, ac mae'n cynnwys asesiad o'r potensial i 

waredu dŵr wyneb a dŵr tir drwy ddulliau cynaliadwy. Wedi 

hynny, caiff y cynllun ei weithredu’n unol â’r manylion sydd 

wedi’u cymeradwyo cyn meddiannu’r datblygiad ac ni 

chaniateir i unrhyw ddŵr budr, dŵr wyneb na draenio tir 

gysylltu’n uniongyrchol nac yn anuniongyrchol i’r system 

garthffos gyhoeddus.  

 

Mae'r safle datblygu arfaethedig yn cael ei groesi gan garthffos 

gyhoeddus, gyda'r safle bras wedi'i nodi ar y Cofnod Statudol 

Carthffos Cyhoeddus atodol. Bydd y safle'n cael ei leoli a'i 

nodi'n gywir ar y safle cyn i'r gwaith ddechrau, a pheidio ag 

ymgymryd ag unrhyw ddatblygiad gweithredol o fewn tair 

metr i'r naill ochr o ganol y garthffos gyhoeddus. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: 

 

Rydym wedi adolygu’r cais cynllunio gyflwynwyd i ni, ac o’r 

wybodaeth a ddarparwyd nid ydym o’r farn bod y datblygiad 

arfaethedig yn effeithio ar fater a restrwyd ar ein Rhestr 

Wirio. Felly, nid oes gennym unrhyw sylwadau i’w gwneud 

ar y datblygiad arfaethedig. 

 

Uned Dŵr ac Amgylchedd: O beth sydd wedi ei gyflwyno fel cais ac wrth edrych ar y 

wybodaeth sydd ar gael nid yw yn ymddangos fod y 

datblygiad arfaethedig yn cael effaith ar gwrs dŵr. Oherwydd 

hyn nid oes gan yr uned Dŵr ac Amgylchedd wrthwynebiad 

i’r datblygiad o’r safbwynt yma. 

 

Fel  yr Awdurdod Llifogydd Arweiniol mae’r uned hefyd yn 
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gorfod gwarchod buddiannau'r ardal gyfagos rhag dioddef 

effeithiau llifogydd o unrhyw ddatblygiad newydd. O’r 

wybodaeth sydd wedi ei gyflwyno mae’n ymddangos mai 

bwriad yr ymgeisydd yw cysylltu holl ddŵr wyneb y bwriad i 

sustem garthffosiaeth Dŵr Cymru. Os bydd yr adran 

Gynllunio yn bwriadu caniatáu'r datblygiad mae yn hanfodol 

fod caniatâd ysgrifenedig Dŵr Cymru i’r cysylltiad yma fod 

ar gael cyn caniatáu unrhyw ddatblygiad ar y tir yma. 

Os bydd manylion gwaredu dŵr wyneb y cais yn newid am 

unrhyw reswm mae yn angenrheidiol fod yr ymgeisydd yn 

cysylltu efo’r uned cyn cyflwyno cais diwygiedig i sicrhau 

fod y datblygiad yn dilyn canllawiau TAN 15. 

 

Uned Bioamrywiaeth: 

 

 

 

 

 

Dim gwrthwynebiad - Angen amodau i sicrhau fod unrhyw 

waith clirio yn cael ei gwblhau tu allan i’r cyfnod nythu adar. 

Angen cyflwyno a gweithredu cynllun rheoli bioamrywiaeth. 

Angen gwaredu unrhyw rywogaethau ymledol ar y safle. 

Angen adroddiad coed. 

Uned Strategol Tai: 

 

Cydnabod angen am dai fforddiadwy o’r maint yma yn yr 

ardal. 

 

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: 

 Tir yn anaddas ar gyfer ffosydd gerrig (soakaways). 

 Problemau draenio tir ar y cae yma yn barod. 

 Nid yw’r afon yn addas i waredu dŵr wyneb 

ychwanegol oherwydd mae’r afon yn gorlifo’n aml 

 Mae’r carthffosydd lleol o dan bwysau yn barod a 

ddim yn addas ar gyfer mwy o ddefnydd. 

 Nad yw sustem draenio’r briffordd yn addas ar gyfer 

mwy o ddŵr wyneb. 

 Lonydd o gwmpas rhan yma o’r pentref yn gorlifo’n 

aml. 

 Byddai caniatáu'r datblygiad yma yn creu cynsail i 

adeiladau mwy o dai ar y safle. 

 Gormod o waith datblygu ym Methel a dim digon o 

ystyriaeth i’r amgylchedd. 

 Risg amgylcheddol i’r cyhoedd yn deillio o’r bwriad. 

 Cost ychwanegol i’r Cyngor a gwasanaethau 

cyhoeddus eraill. 

 Groes i bolisi B23 gan na fydd y bwriad yn sicrhau 

preifatrwydd digonol i dai sy’n amgylchu’r safle. 

 Byddai golau stryd ychwanegol yn groes i bolisi B34 

trwy achosi llacharedd a chynyddu’r effaith weledol. 

 Traffig ychwanegol yn achosi aflonyddwch a 

niwsans. 

 Mwy o geir yn berygl a chroes i bolisi B33. 

 Allan o gymeriad. 

 Groes i ddefnydd hanesyddol y tir. 

 Niwed amgylcheddol gan gerbydau ac effaith 

niweidiol ar y gymuned. 
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 Effaith niweidiol ar fioamrywiaeth a chynefinoedd. 

 Datblygiad preswyl eisoes wedi ei wrthod ar apêl ar 

sail mynedfa anaddas ac effaith ar fwynderau. 

 Cais yn groes i farn yr arolygydd cynllunio. 

 Byddai’n datblygiad yn arwain at or-datblygiad. 

 Lon mynedfa yn anaddas ar gyfer mwy o draffig. 

 Angen datblygu safleoedd o fewn y ffin datblygu yn 

gyntaf. 

 Safleoedd newydd wedi cael ei glustnodi yn y 

Cynllun Lleol ar gyfer mwy o dai. 

 Angen mwy o dai 4 llofft yn hytrach na tai bychan. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae’r safle hwn wedi ei wedi ei leoli y tu allan i ffin datblygu Bethel, fel y’i nodir 

yng Nghynllun Datblygu Unedol Gwynedd (CDUG), ac o ganlyniad fe ddiffinnir y 

safle hwn fel un sydd wedi ei leoli yng nghefn gwlad agored, fodd bynnag, mae’r 

safle yn ymylu gyda’r ffin datblygu. Fe nodai Polisi C1 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”.   

 

5.2 Mewn rhai achosion mae’n bosib rhyddhau tir mewn lleoliadau ble na fyddai tai yn 

cael eu cefnogi fel arfer. Mae polisi CH7 yn caniatáu cynigion am dai fforddiadwy ar 

safleoedd eithrio gweledig addas sy’n union ar ffin pentrefi neu ganolfannau. Mae 

ochor ddeheuol y safle yn ymylu’r ffin datblygu sydd ger stad Bron Gwynedd ac o’r 

agwedd yma, fe all y safle fod yn safle eithrio gweledig. 

 

5.3 Mae polisi CH7 ond yn caniatáu datblygiadau am dai fforddiadwy yn unig lle mae’r 

angen wedi ei brofi. Derbyniwyd datganiad Cynllunio a Chartrefi Fforddiadwy gyda'r 

cais er mwyn profi’r angen am y tai. Hefyd derbyniwyd sylwadau gan Uned Strategol 

Tai y Cyngor yn cydnabod yr angen am y math yma o dai fforddiadwy yn yr ardal.   

 

5.4 Mae polisi CH7 hefyd yn gofyn i ddatblygiadau o’r fath ffurfio estyniad rhesymegol 

i’r pentref. Mae’r bwriad yn golygu ehangu’r ffordd stad bresennol, gosod tai pâr bob 

ochor y lon a chreu lle troi. Ystyrir fod gosodiad y safle yn dilyn patrwm datblygu 

cyffredinol Bron Gwynedd ac yn gallu ffurfio estyniad rhesymegol i’r pentref heb 

greu patrwm datblygu tameidiog nac ymwthiad annerbyniol i gefn gwald.  I’r perwyl 

hyn, ystyrir fod y bwriad yn unol ag anghenion polisi CH7. 

 

5.5 Mae’r datganiad Cynllunio a Chartrefi Fforddiadwy yn cadarnhau fod dyluniad a 

gosodiad mewnol y tai yn cwrdd ag anghenion y llyfryn Gofynion Ansawdd Datblygu 

(GAD) (Design Quality Requirements - DQR). Mae cwrdd y gofynion hyn yn golygu 

y bydd yr unedau yn gallu cael eu trosglwyddo i gymdeithas dai pe caniateir y 

datblygiad. Derbyniwyd copi o lythyr gan Grŵp Cynefin yn dangos bwriad i brynu’r 

tai. Er mwyn sicrhau fod yr unedau yn cael eu trosglwyddo i gymdeithas dai bydd 

rhaid i’r ymgeisydd arwyddo cytundeb 106. Fe ystyrir felly fod y bwriad yn bodloni 

gofynion polisi CH7 a’r Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer tai fforddiadwy. 

 

5.6 Mae nifer o’r gwrthwynebiadau a dderbyniwyd yn gwrthwynebu oherwydd bodolaeth 

safleoedd tu fewn i’r ffin datblygu sydd heb gael eu datblygu eto a hefyd y bydd y 
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Cynllun Datblygu Lleol yn darparu safleoedd newydd ar gyfer mwy o dai yn y 

pentref. Er hynny, nid yw polisi CH7 yn ei gwneud yn ofynnol i safleoedd eraill o 

fewn y ffin ddatblygu fodloni’r angen yn y lle cyntaf a’r cyfan sydd ei angen o dan y 

polisi hwn yw bod angen lleol profedig am dai fforddiadwy ac ystyrir fod yr angen 

yma wedi cael ei brofi. Fodd bynnag, hyd yn oed pe byddai safleoedd eraill o fewn y 

ffin ddatblygu yn cael eu datblygu, mae’r polisïau ond yn gofyn am gyfran o’r unedau 

i fod yn fforddiadwy ac felly mae’n annhebyg byddai’n cyfarch yr angen presennol 

am dai fforddiadwy a nodwyd gan yr Uned Strategol Tai. 

 

5.7 Mae’n ofynnol gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio yn unol â’r Cynllun 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

“Gallai ystyriaethau perthnasol gynnwys yr amgylchiadau presennol, polisïau mewn 

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

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

 

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

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

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

adroddiad rhwymol. Mae paragraff 2.14.1 Polisi Cynllunio Cymru yn datgan:“...wrth 

ystyried faint o bwys i’w osod ar bolisïau penodol mewn CDLl sydd ar y gweill sy’n 

berthnasol i gynnig neilltuol, bydd angen i awdurdodau cynllunio lleol ystyried yn 

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

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

 

5.10 Yn yr achos hwn, mae'r Polisïau CDLl a'u rhestrir yn 2.4 uchod yn berthnasol a, gan 

i'r polisïau hyn fod yn gyson gyda pholisïau’r Cynllun Datblygu Unedol, fe ystyrir 

bod argymhelliad yr adroddiad hwn yn gyson gyda'r polisi allddyfodol. 

 

Hanes cynllunio perthnasol 
 

5.11 Mae nifer fawr o’r gwrthwynebiadau yn cyfeirio at wrthodiadau blaenorol ar gyfer 

datblygiad preswyl ar  y safle yma a’r faith fod o hefyd wedi cael ei wrthod ar apêl. 

Mae hanes cynllunio yn gallu bod yn ystyriaeth cynllunio faterol wrth asesu ceisiadau 

cynllunio o’r fath ond mae’r pwysau a ellir ei roi ar hyn yn dibynnu ar amgylchiadau 

penodol y cais a hefyd os oes unrhyw newidiadau materol eraill wedi bod e.e. oes 

newidiadau polisi wedi bod, maint a natur y cais ayb. 

 

5.12 Roedd y cais a wrthodwyd ar apêl (3/18/384E ) yn gais am ganiatâd amlinellol ar 

gyfer datblygu’r cae i gyd ar gyfer datblygiad preswyl. Roedd yr ystyriaethau polisi 

bryd hynny yn wahanol i’r rhai presennol ac nid oedd y polisïau yn rhyddhau tir tu 

allan i’r ffiniau datblygu i ddarparu tai fforddiadwy fel safleoedd eithrio gweledig ac 

nid oedd cyfiawnhad ar yr adeg i ryddhau  tir ar gyfer datblygiad preswyl. Felly roedd 

rhan o’r gwrthodiad yn ymwneud a materion egwyddor ac fel sydd wedi ei esbonio 

uchod, ystyrir fod y datblygiad yma yn dderbyniol mewn egwyddor ar sail polisïau’r 
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Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd a hefyd o fewn y Cynllun Datblygu Lleol ar y 

Cyd Gwynedd a Môn ac nid oes felly cyfiawnhad i wrthwynebu i’r bwriad ar sail 

polisi. 

 

5.13 Ar adeg y cais 3/18/384E  roedd yn bosib cyflwyno cais heb lawer mwy o fanylion na 

chynllun lleoliad a llinell goch o amgylch y safle. Roedd safle’r cais yn cynnwys y 

cae i gyd ac felly roedd yn sylweddol mwy na’r cais dan sylw. Wrth ddarllen y ffeil 

hanesyddol roedd y cae i gyd yn gallu darparu rhwng 12 i 25 o dai, nifer sylweddol 

uwch na’r cais presennol. Roedd yr Arolygydd Cynllunio o’r farn nad oedd modd 

cael mynediad derbyniol i’r safle ac nad oedd traffig ychwanegol oddi ar Bron 

Gwynedd yn dderbyniol. Wedi trafod y materion yma gyda’r Uned Trafnidiaeth, 

cytunir nad yw lon Bron Gwynedd yn addas i wasanaethu stad o dai newydd. Er 

hynny, mae’r Uned o’r farn byddai’r cynnydd fyddai’n deillio o 3 neu 4 o dai 

ychwanegol ddim yn sylweddol ac yn gallu bod yn dderbyniol heb achosi niwed i 

ddiogelwch ffyrdd ond na fyddai cynnydd mwy na hynny yn dderbyniol yn seiliedig 

ar y sefyllfa bresennol.  

 

Dyluniad a mwynderau gweledol 
 

5.14 Mae polisïau B22, B23, B25 a B27 CDUG yn berthnasol i’r cais hwn ac yn ymwneud 

gyda dyluniad, gorffeniadau, edrychiadau, mwynderau gweledol a thirweddu. Mae 

Canllaw Dylunio Gwynedd hefyd yn cynnig arweiniad ar y materion hyn. 

 

5.15 Mae’r cynlluniau a gyflwynwyd gyda’r cais yn dangos y bydd y tai o ddyluniad eithaf 

safonol. Byddai graddfa’r unedau yn eithaf cyson gyda thai Bron Gwynedd ac yn 

cadw at uchder arferol o 2 lawr. Dangosir bydd y gorffeniadau allanol o chwipio neu 

rendro, phaneli liw, ffenestri a chwteri plastig llwyd a thoeau llechi naturiol. Fe 

gytunir ar fanylion gorffeniadau terfynol trwy amod cynllunio er mwyn sicrhau 

edrychiad boddhaol i’r datblygiad. Bydd hefyd angen amod i gytuno ar  driniaethau 

ffin y safle a thirweddu meddal a chaled er mwyn sicrhau edrychiad boddhaol i’r 

datblygiad yn ei gyfanrwydd. O ganlyniad a gydag amodau, ni ystyrir y bydd 

edrychiad y datblygiad yn niweidiol i fwynderau gweledol yr ardal na’r strydlun ac 

ystyrir fod y bwriad yn unol â pholisïau B22, B23, B25 a B27 o’r CDUG. 

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

 

5.16 Mae Polisi B23 hefyd yn gofyn ystyried effaith y bwriad ar fwynderau preswyl 

cyfagos. Derbyniwyd nifer o wrthwynebiadau i’r bwriad ar sail effaith ar fwynderau. 

Wrth asesu gosodiad y tai newydd, lleoliad ffenestri a lleoliad tai cyfagos ni ystyrir y 

byddai’r bwriad yn achosi niwed annerbyniol i fwynderau preswylwyr tai cyfagos o 

safbwynt materion megis cysgodi  neu or-edrych ac mae'r bwriad felly'n dderbyniol o 

safbwynt yr agweddau o Bolisi B23 sy'n ymwneud ag amddiffyn mwynderau preifat. 

 

5.17 Derbyniwyd sylwadau ar sail aflonyddwch yn ystod y cyfnod adeiladu. Mae materion 

yn ymwneud a gweithredu caniatâd cynllunio fel arfer tu hwynt i ystyriaethau 

cynllunio. Er hynny cydnabyddi’r byddai cyfnod o aflonyddwch anarferol yn ystod y 

cyfnod adeiladu, ond nid yw hynny yn ei hun yn ddigonol i wrthod y cais. Ni ddylai’r 

system gynllunio ddyblygu rheolau eraill sy’n cael ei rheoli gan e.e. Cyfoeth Naturiol 

Cymru, Rheolaeth Adeiladu, Iechyd yr Amgylchedd, sydd yn eu lle i sicrhau 

diogelwch ac na fydd datblygiad yn cael effaith andwyol ar yr amgylchedd. Er hynny 

ystyrir yn rhesymol i gyfyngu’r oriau adeiladu i oriau gwaith arferol. 

 

5.18 Cydnabyddir byddai defnydd cerbydol ychwanegol o lon Bron Gwynedd yn cael 

effaith ychwanegol ar fwynderau trigolion ond ni ystyrir byddai’r effaith yn 
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anghydnaws a defnydd presennol y ffordd ac ni ystyrir byddai graddfa'r bwriad (sef 4 

tŷ) yn cael effaith sylweddol niweidiol ar fwynderau preswyl sy’n deillio o’r 

symudiadau ychwanegol i’r fath raddfa byddai’n arwain at wrthod y cais o dan bolisi 

B23. 

 

5.19 Derbyniwyd gwrthwynebiad ar sail fod y bwriad yn groes i bolisi B34 sy’n ymwneud 

a systemau golau oherwydd byddai’r bwriad yn achosi llacharedd a chynyddu effaith 

gweledol y pentref. Nid oes manylion am golau neu golau stryd wedi cyflwyno 

gyda’r cais. Mae’r bwriad yn golygu estyniad bychan i bentref presennol ac felly nid 

yw presenoldeb o golau stryd yn nodwedd anghydweddol.  Er hynny pe byddai’r 

ymgeisydd eisiau codi golau stryd ystyrir yn rhesymol i osod amod i gytuno ar y 

math, lleoliad a nifer o golau er mwyn sicrhau na fydd yn niweidiol i fwynderau 

preswyl. Gydag amod ystyrir fod y cais yn unol â pholisi B34. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 
 

5.20 Mae polisi CH33 a CH36 yn berthnasol i agwedd hon o’r cais. Mae’r polisïau yn 

sicrhau diogelwch ar lonydd a strydoedd a darparu cyfleusterau parcio preifat. Mae’r 

cynlluniau yn dangos bwriad i ddarparu llecyn parcio o flaen pob  tŷ a chreu man troi 

newydd ar ben y  lon stad newydd. Derbyniwyd cynlluniau diwygiedig i sicrhau dau 

lecyn parcio i bob eiddo a hefyd asesiadau i’r palmentydd i sicrhau fod nhw yn 

ymuno gyda ffordd Bron Gwynedd mewn modd priodol.  Er, nad  oedd gan yr Uned 

Drafnidiaeth wrthwynebiad i’r bwriad, derbyniwyd nifer fawr o wrthwynebiadau yn 

codi pryder am ddiogelwch ddefnyddwyr presennol ffordd Bron Gwynedd a’r faith 

nad yw’r lon yn addas ar gyfer mwy o ddefnydd cerbydol sydd yng nghyd fynd gyda 

barn yr Arolygydd Cynllunio pan wrthodwyd datblygiad preswyl ar y cae. 

 

5.21 Fel y trafodwyd uchod ym mharagraffau 5.10 - 5.12 roedd y bwriad a wrthodwyd ar 

apêl yn sylweddol mwy na’r cais sydd dan sylw ac yn seiliedig ar y sefyllfa 

bresennol, cytunir gydag asesiad yr Arolygaeth Cynllunio, nad yw ffordd  Bron 

Gwynedd yn addas i wasanaethu stad fawr o dai newydd. Er hynny, mae’r Uned 

Trafnidiaeth o’r farn byddai cynnydd bychan yn ddefnydd cerbydol Bron Gwynedd o 

ddim mwy na 4 o dai ddim yn sylweddol ac yn gallu bod yn dderbyniol heb achosi 

niwed i ddiogelwch. 

 

5.22 Byddai’r man troi newydd yn ben y lon hefyd yn cynnig gwelliant i ddiogelwch y lon 

trwy ddarparu lle troi priodol sydd digon mawr ar gyfer loriau biniau i ffwrdd o’r tai a 

mynedfeydd cerbydol presennol. Ar hyn o bryd mae’r lle troi presennol o flaen dreif 

presennol ac mae ceir yn dueddol o barcio yn yr ardal yma hefyd sydd yn gallu achosi 

anawsterau i gerbydau droi mewn modd hwylus a ddiogel. 

 

5.23 Rhoddwyd ystyriaeth lawn i’r gwrthwynebiadau ond ystyrir fod y cais yn cwrdd â 

gofynion polisïau CH33 a CH36 o’r CDUG sy’n ymwneud a diogelwch y briffordd a 

darparu parcio preifat gydag amodau priodol. 

 

Effaith ar Bioamrywiaeth 

 

5.24 Nid oedd gan Cyfoeth Naturiol Cymru unrhyw sylwadau i’w cynnig yn dilyn y 

cyfnod ymgynghori statudol. Mae Uned Bioamrywiaeth y Cyngor wedi cynnal 

asesiad o’r safle ac o’r farn fod y cae o werth bioamrywiaeth gymedrol oherwydd bod 

yna ddiffyg o rywogaethau sy’n gysylltiedig â phorfa frwynaidd. O’r safbwynt yna 

nid oedd gan yr Uned wrthwynebiad i’r bwriad. Er hynny, er mwyn lliniaru colled o’r 

borfa bydd angen cyflwyno a gweithredu cynllun rheoli bioamrywiaeth i wella safon 

bioamrywiaeth y cae a hefyd gosod amod i sicrhau fod unrhyw waith clirio o 

Tud. 55



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 13/03/2017 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
DOLGELLAU 

 
lystyfiant yn cael eu cwblhau tu allan i’r cyfnod nythu adar. Mae’r Uned wedi gofyn 

am amod i waredu ffromlys chwarennog ond ystyrir y gellid sicrhau hyn trwy’r amod 

cynllun rheoli bioamrywiaeth ac nid oes angen dyblygu amodau. 

 

5.25 Mae’r Uned hefyd wedi gofyn a oes wir angen am y man troi ar ben y lon stad er 

mwyn lleihau effaith y bwriad ar y borfa frwynaidd. Wrth roi ystyried llawn i’r holl 

wrthwynebiadau a sylwadau trafnidiaeth, ystyrir fod yr elfen yma o’r bwriad yn 

angenrheidiol er mwyn sicrhau diogelwch ffyrdd a derbynioldeb y cynllun yn ei 

gyfanrwydd ac yn yr achos yma yn gorbwyso sylwadau’r Uned Bioamrywiaeth i 

leihau maint y safle datblygu. 

 

5.26 Mae’r Uned hefyd wedi gofyn am arolwg coed oherwydd bodolaeth o goeden onnen 

ar gyrion y safle. Mae cwrtil un o’r tai newydd tua 18m i ffwrdd o’r goeden ac mae’r 

tŷ eu hun bellach eto. Oherwydd y pellter a’r faith nid oes bodolaeth o orchymyn 

diogelu coed,  ni ystyrir yn angenrheidiol nac yn rhesymol i ofyn am adroddiad coed 

yn yr achos yma. Hefyd derbyniwyd pryderon am y gwrych rhwng y safle a rhif 8 

Bron Gwynedd. Ystyrir byddai modd trwy osod amodau tirweddu i warchod unrhyw 

ffiniau naturiol sydd yn unol â pholisi B27. 

 

5.27 Yn ei gyfanrwydd, ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol gydag amodau ac yn cyd-fynd 

a pholisi B20 a B27 y CDU. 

 

Materion isadeiledd 

 

5.28 Mae polisi B32, B29  a CH18 yn berthnasol i agwedd hon o’r cais. Mae’r polisïau yn 

ymwneud a llifogydd, rheoli dŵr wyneb a sicrhau fod yna ddarpariaeth ddigonol o 

seilwaith i’r datblygiad. Yn dilyn y cyfnod ymgynghori statudol, derbyniwyd nifer 

fawr o wrthwynebiadau yn codi pryder am lifogydd, problemau dwr wyneb a hefyd 

problemau gyda’r brif garthffos. 

 

5.29 Mae Nodyn Cyngor Technegol 15 sy’n ymwneud a llifogydd ac yn cydnabod 

ardaloedd sydd dan berygl o lifogydd. Wrth edrych ar y mapiau, nid yw’r safle o 

fewn parth llifogydd ac mae’r parth agosaf dros kilometr i ffwrdd o gwmpas yr afon 

Seiont. Nid oedd gan Cyfoeth Naturiol Cymru gwrthwynebiad i’r bwriad ar sail 

llifogydd ac o ganlyniad ni ystyrir fod y bwriad yn groes i bolisi B29 na NCT 15. 

 

5.30 Fel arfer byddai modd i osod amodau i gytuno ar gynllun draenio tir ar ôl rhyddhau 

caniatâd cynllunio. Er hynny, oherwydd natur gorsiog y tir, y math o wrthwynebiadau 

a dderbyniwyd  a’r cyngor gan yr Uned Dŵr ac Amgylchedd  fel yr Awdurdod 

Llifogydd Arweiniol, ystyrir yn briodol i sicrhau fod yna modd o waredu dŵr budur a 

dŵr wyneb heb achosi niwed a phroblemau i’r amgylchedd lleol cyn rhoddi unrhyw 

ganiatâd cynllunio. 

 

5.31 Nid oedd gan Dwr Cymru wrthwynebiad i’r cynllun o safbwynt gwaredu’r dŵr budr 

i’r briff carthffos. Yn unol â pholisi B32 ac anghenion Polisi Cynllunio Cymru mae 

ymgeiswyr angen ystyried defnyddio Systemau Draeniad Trefol Cynaliadwy 

(SDTCau) er mwyn gwaredu dŵr wyneb. Derbyniwyd adroddiad mandyllu yn dangos 

nad yw’r tir yn addas ar gyfer ffosydd cerrig na’r sustemau ymdreiddio eraill . Mae’r 

adroddiad hefyd yn cydnabod fod yna system dwr wyneb i ddwyrain y safle sy’n 

llifio i afon fechan i ogledd y safle. Er hynny mae’r adroddiad yn cyd fynd gyda’r 

gwrthwynebiadau a dderbyniwyd ac yn cydnabod fod problemau gorlifo eisoes 

gyda’r afon ac na fydd yn addas ar gyfer mwy o ddŵr. Opsiwn arall oedd defnyddio 

system draenio ffyrdd ond nid oedd yr Adran Trafnidiaeth yn fodlon gyda hyn. 
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5.32 Mae’r ymgeisydd felly wedi gofyn am yr hawl i waredu’r dŵr wyneb i’r brif 

garthffos. Gan fod tystiolaeth yn dangos nid oes opsiwn arall ac mae Dŵr Cymru yn 

fodlon gydag amodau, nid oes reswm cynllunio dilys i wrthod y cais ar y sail yma. Er 

cydnabyddi’r pryderon am gapasiti y garthffos, nid oedd gan Dwr Cymru 

wrthwynebiad i’r bwriad ar sail capasiti ac felly ni ystyrir yn rhesymol i wrthod y cais 

ar sail hyn. Trwy waredu’r dŵr wyneb i’r brif garthffos, ni ystyrir bydd y bwriad cael 

effaith niweidiol ar eiddo lleol nac yn achosi cynnydd yn ddŵr wyneb gweddill y cae. 

Gan nad yw’r bwriad  yn effeithio cwrs dwr, nid oedd gan Uned Draenio Tir y 

Cyngor wrthwynebiad i’r bwriad. 

 

5.33 Credir, felly fod y bwriad yn unol â pholisi B32, B29 a CH18 a NCT 15. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Mae’r gwrthwynebiadau gan drigolion lleol wedi derbyn ystyriaeth lawn fel y 

nodwyd uchod. Ar sail yr asesiad uchod ac wedi ystyried yr holl faterion perthnasol 

gan gynnwys y gwrthwynebiadau, ni ystyrir fod y bwriad yn groes i’r polisïau na’r 

canllawiau lleol a chenedlaethol a nodir o fewn yr asesiad ac nad oes unrhyw faterion 

cynllunio perthnasol eraill sy’n datgan i’r gwrthwyneb. Ar sail yr uchod credir fod y 

bwriad yn dderbyniol yn ddarostyngedig i amodau perthnasol a chwblhau cytundeb 

106 er mwyn sicrhau fod y tai yn cael eu trosglwyddo i gymdeithas tai ac i amodau 

perthnasol. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 I ddirprwyo’r hawl i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i arwyddo cytundeb 106 i 

sicrhau fod y tai yn cael eu trosglwyddo i gymdeithas tai ac i amodau cynllunio 

perthnasol yn ymwneud gyda: 

 

 Amser 

 Yn unol â chynlluniau 

 Deunyddiau  

 Tirweddu yn cynnwys triniaethau ffin 

 Cynllun rheoli bioamrywiaeth 

 Trafnidiaeth (cwblhau'r lon stad, llefydd parcio ayyb) 

 Dwr Cymru 

 Tynnu hawliau a ganiateir. 

 Cynllun goleuo. 

 Oriau gwaith adeiladu (8yb tan 6yh Llun i Wener, 8yb i 1yh ar Ddydd Sadwrn, 

dim gwaith adeiladu ar Ddydd Sul neu Ŵyl Banc) 

 Cyflwyno lefelau tir fel y mae ac arfaethedig. 
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Rhif:    3 
 

Cais Rhif: C16/1430/44/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

03/01/2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Porthmadog 

Ward: Gorllewin Porthmadog  

 

Bwriad: Codi tŷ preswyl deulawr pedair ystafell wely yng 

nghefn gwlad agored ynghyd a gosod tanc septig, a 

chreu mynediad gerbydol a ffordd fynediad newydd 

  

Lleoliad: Tir hen Laethdy Moelwyn, Ffordd Penamser, 

Porthmadog, Gwynedd, LL49 9NY 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
GWRTHOD 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r cais hwn yn gais llawn i godi ty deulawr pedair ystafell wely newydd yng 

nghefn gwlad agored ynghyd a gosod tanc septig a chreu mynediad gerbydol a ffordd 

fynediad newydd. 

 

1.2       Mae’r safle presennol yn dir amaethyddol agored gydag olion adeilad carreg ar ran o’r 

safle. Mae’r tir yn codi mewn uchder o gyfeiriad priffordd yr A497 gerllaw. Mae 

ffordd ddi-ddosbarth bresennol yn arwain oddi ar yr A497 tuag at fynwent gyhoeddus 

Penamser sydd wedi ei leoli i gyfeiriad y de o safle’r cais. 

 

1.3       Mae’r cynlluniau fel y cyflwynwyd yn dangos bwriad i gynnwys y canlynol: 

 

 Llawr daear – ystafell fyw, cegin/ystafell fwyta, ystafell iwtiliti, toiled, cyntedd, stydi 

a modurdy 

 Llawr cyntaf – 4 ystafell wely (2 yn en-suite), ystafell ymolchi, swyddfa a gym 

 

Oddi allan, mae llain galed yn cael ei ffurfio i flaen yr adeilad gyda ffordd fynediad 

yn arwain o’r safle i lawr y tir tuag at y man ble fyddai’n ymuno gyda’r ffordd sydd 

yn arwain at y fynwent gerllaw. Bwriedir gosod gwaith trin preifat ger y ffordd 

fynediad. Mi fyddai’r adeilad yn allanol, yn cael ei orffen gyda charreg naturiol a tho 

llechen. 

 

1.4 Yn ôl y wybodaeth a gyflwynwyd mi fyddai arwynebedd llawr mewnol yr adeilad yn 

225m² ag yn 6.3m o uchder yn ei fan uchaf. 

  

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

ddatgan yn Neddf 2015. Wrth ffurfio'r argymhelliad mae'r Cyngor wedi ceisio sicrhau 

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

dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau. 

 

 2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

POLISI B22 - DYLUNIAD ADEILADAU - Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy sicrhau 

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

chymeriad cydnabyddedig y dirwedd a’r amgylchedd leol. 

 

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

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

cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol.  

 

Tud. 66



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 13/03/2017 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
DOLGELLAU 

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

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

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

Ganolfan Isranbarthol a’r Canolfannau Trefol. 

 

POLISI CH9 - TAI NEWYDD YNG NGHEFN GWLAD AGORED - Gwrthod cynigion am 

dai newydd yng nghefn gwald os nad ydynt ar gyfer unigolion sydd rhaid byw ar y safle 

oherwydd eu gwaith a chyfres o feini prawf eraill sy’n ymwneud a lleoliad a math y tŷ, a 

chyfyngiadau ar feddiannaeth y tŷ. 

 

POLISI CH33 - DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD - Caniateir cynigion datblygu 

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

safon y rhwydwaith ffyrdd presennol a mesurau tawelu traffig.     

 

POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT - Gwrthodir cynigion am 

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

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

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

phellter y safle at faes parcio cyhoeddus.  

 

Yn ogystal â’r uchod, credir fod Canllawiau Cynllunio Atodol mabwysiedig y Cyngor yn 

ystyriaethau cynllunio perthnasol yn yr achos yma, yn benodol: 

 

 Tai Fforddiadwy 

 Adeiladu Tai Newydd yng Nghefn Gwlad 

 

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

cynnwys      Newidiadau Materion sy’n Codi, Ionawr 2017) 

 

POLISI PCYFF 1: Meini prawf datblygu 

 

POLISI PCYFF 2: Dylunio a siapio lle 

 

POLISI PCYFF 3: Dylunio a thirweddu 

 

POLISI STRATEGOL PS 15: Strategaeth aneddleoedd 

 

POLISI AMG 1: Ardaloedd o dirwedd arbennig 

 

POLISI TRA 2: Safonau parcio 
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2.5 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru argraffiad 9 2016 

 

Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 12: Dylunio 

 

NCT 6: Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Nid oes hanes cynllunio perthnasol i safle’r cais, Er hynny, cyflwynwyd cais am 

ymholiad o flaen llaw ar gyfer y bwriad. 

 

Y16/000248 - codi annedd newydd - cadarnhawyd mewn llythyr ffurfiol dyddiedig 

10.02.16 fod y safle tu allan i’r ffin datblygu a’i fod oherwydd hynny yn groes i 

ofynion sylfaenol polisïau mabwysiedig lleol a chenedlaethol. Oherwydd hynny ni 

fyddai’n bosib cefnogi’r bwriad. Cyfeiriwyd at eithriadau i hyn ond y byddai angen 

profi trwy gyflwyno tystiolaeth fod angen ar gyfer gweithiwr amaethyddol/menter 

wledig. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Dim gwrthwynebiad 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad, argymhellir cynnwys amodau a   

chyngor safonol os caniateir 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Dim sylw 

 

Dŵr Cymru: Cyngor safonol 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: Heb eu derbyn 

 

Uned Hawliau Tramwy: Heb eu derbyn 

 

Uned Bioamrywiaeth: Mae’r tir yn borfa sydd wedi ei wella ag o safon 

Bioamrywiaeth isel, awgrymir cynnwys amod i waith clirio 

drain gael ei gynnal tu allan i’r tymor nythu. Mae clwydfan 

ystlumod yn cael ei ddarparu gerllaw, mae’n hanfodol na 

fyddai unrhyw oleuo yn amharu ar ystlumod ag os caniateir 

awgrymir cynnwys amod i gytuno ar gynllun goleuo. 

 

Uned Strategol Tai: Sylwadau cyffredinol am angen lleol am dai sef fod 49 

ymgeisydd ar y gofrestr, nid oes unrhyw un wedi nodi eu 

dewis am dy 4 llofft, mae’n ymddangos fod tai ar werth yn yr 

ardal a fyddai’n cael ei ystyried yn fforddiadwy, nid oes 

cadarnhad bod yr ymgeisydd wedi ei hasesu gan Tai Teg i 

fod yn gymwys am dy fforddiadwy. 
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Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben a derbyniwyd 

gohebiaeth yn cefnogi y cais ar sail: 

 

 Prinder tai addas a fforddiadwy yn yr ardal leol/nifer 

uchel o ail-gartrefi 

 Ymgeisydd yn enedigol o’r ardal ac wedi dychwelyd 

i ddechrau busnes 

 Angen byw ar y tir i oruchwylio gweithgareddau’r 

fferm a bod yn agos at rieni oedrannus 

 Ymgeisydd yn datblygu cynllun busnes uchelgeisiol 

fyddai’n gweld newid defnydd y tir  

 Dim tir addas ar gael i adeiladu ym Mhorthmadog 

oherwydd dynodiad parth llifogydd 

 Rhaid ystyried safleoedd adeiladu ychwanegol fel 

safle’r cais yma sydd tu allan i barth llifogydd 

 Safle hen dy fferm, er dim to mae’r waliau yn dal i 

sefyll 

 Dyluniad addas a fyddai yn guddiedig o fewn y tirlun 

 Stâd ddiwydiannol Penamser gerllaw wedi ei 

ddatblygu ag ymestyn tu hwnt i ffȋn y dref 

 Canolfan tȋm achub mynydd Aberglaslyn wedi ei 

godi gerllaw ar dir tu allan i’r ffȋn, mae’r ymgeisydd 

yn aelod ac mae’r tȋm yn cefnogi’r cais 

 Mae’r ffordd bresennol yn hwylus o’r ffordd fawr 

 Mae trydan a dŵr eisoes gerllaw 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae’r safle yma wedi ei leoli tu allan i’r ffin datblygu ddiffiniedig ar gyfer ardal 

Porthmadog ac oherwydd hynny fe’i hystyrir fel safle yng nghefn gwlad.  Oherwydd 

lleoliad cefn gwlad y safle ni ellir ystyried y bwriad o dan bolisïau tai arferol ar gyfer 

Porthmadog, sef polisi CH3, gan fod y polisi hwn yn ymwneud gyda datblygiadau tai 

o fewn y ffiniau datblygu. Yn sgil yr angen i gynnal a gwarchod cefn gwlad, mae 

angen cyfiawnhad arbennig iawn dros ganiatáu adeiladu tai newydd yno.  Oherwydd 

hynny, dim ond mewn amgylchiadau arbennig y caniateir adeiladu tai newydd yng 

nghefn gwlad. I bwrpas Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd mae’r amgylchiadau 

arbennig hynny lle gellir caniatáu tai newydd yng nghefn gwlad yn cael eu cynnwys 

ym mholisi CH9. Yn ychwanegol i hyn, rhaid hefyd ystyried cynnwys Nodyn Cyngor 

Technegol 6: Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy - Gorffennaf 2010 

(NCT6) a baratowyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. 

 

5.2 Nodir ym mharagraff 4.3.1 o NCT 6 mai un o’r ychydig sefyllfaoedd ble gellir 

cyfiawnhau datblygiad preswyl newydd ar ei ben ei hun yng nghefn gwlad agored yw 

pan fo angen llety i alluogi gweithwyr amaethyddol neu fenter wledig i fyw yn eu 

man gwaith neu’n agos ato.  Bydd p’un a yw hyn yn hanfodol ai peidio mewn unrhyw 

achos penodol yn dibynnu ar anghenion y fenter wledig dan sylw, ac nid ar ddewis 

nac amgylchiadau personol unrhyw un o’r unigolion cysylltiedig.  Mae NCT 6 hefyd 

yn nodi y dylai Awdurdodau Cynllunio Lleol asesu ceisiadau am ganiatâd cynllunio 

ar gyfer anheddau amaethyddol neu fentrau gwledig newydd yn ofalus i sicrhau y 
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gellir cyfiawnhau gwyro oddi wrth y polisi arferol o gyfyngu ar ddatblygiad yng 

nghefn gwlad agored drwy gyfeirio at dystiolaeth ategol gadarn. 

 

5.3 Mae cyfeiriad yn y cais, yn benodol o fewn y Datganiad Dylunio a Mynediad yn 

ogystal â llythyrau o gefnogaeth, at ddefnydd amaethyddol presennol y tir yn ogystal 

â chynllun busnes arfaethedig i newid defnydd y tir yma ar gyfer busnes cynaliadwy 

newydd yn ogystal â defnydd o ran o’r tir gan wasanaeth achub mynydd lleol. Ni 

chyflwynwyd gwybodaeth sydd yn cadarnhau yn union sut fath o fusnes a fwriedir, 

beth yw’r defnydd a dwysedd y defnydd amaethyddol presennol a beth yw 

perthnasedd defnydd rhan o’r tir gan y Gwasanaeth Achub Mynydd i’r cais yma. 

 

5.4 Serch hyn, mae’n ymddangos fod defnydd amaethyddol sefydledig ar y tir, ac felly yn 

unol â gofynion TAN 6, pe byddai’r cais ar gyfer ty i weithiwr amaethyddol neu 

fenter wledig llawn amser, mae angen cyflwyno gwybodaeth sy’n ymwneud a’r 

profion swyddogaethol, amser, ariannol ac anheddau amgen er mwyn profi angen a 

chyfiawnhad am godi tŷ yng nghefn gwlad agored: 

 

 Y Prawf Swyddogaethol (Adran 4.8 o Nodyn Cyngor Technegol 6) - Mae'r prawf 

swyddogaethol yn ei gwneud yn ofynnol dangos ei bod yn hanfodol i weithiwr fod 

wrth law y rhan fwyaf o'r amser, ar y safle angen neu'n agos ato, er mwyn i fenter 

wledig briodol weithredu'n gywir. 

 Y Prawf Amser (Adran 4.9 o Nodyn Cyngor Technegol 6) - Mae'r prawf amser a'r 

prawf swyddogaethol yn ddau brawf ar wahân ond mae'n rhaid bod gofyniad llawn 

amser am y gweithiwr y mae angen swyddogaethol amdano. 

 Y Prawf Ariannol (Adran 4.10 o Nodyn Cyngor Technegol 6)- Dim ond pan ellir 

dangos bod menter wledig yn gynaliadwy y caniateir anheddau, a chymhwysir prawf 

ariannol i ystyried cadernid ariannol menter a'i rhagolygon ar gyfer cyfnod rhesymol 

o amser a gallu'r busnes i ariannu'r cynnig. 

 Y Prawf Anheddau Amgen (Adran 4.11 o Nodyn Cyngor Technegol 6)- Caiff 

anghenion menter eu hystyried yng nghyd-destun argaeledd opsiynau presennol o 

ran anheddau amgen i ddiwallu'r angen swyddogaethol a nodwyd, a/neu'r cwmpas i 

ad-drefnu'r gwaith o reoli menter fel nad oes angen annedd newydd. 

 

5.5 Mae'r profion hyn yn gymwys ym mhob amgylchiad, ac mae'n rhaid ymdrin â phob 

un ohonynt mewn ffordd sy'n briodol i'r math penodol o gais a wneir. 

 

5.6 Nid oes unrhyw dystiolaeth wedi ei gyflwyno gyda’r cais er mwyn gallu ystyried na 

bodloni’r uchod ac felly ni ellir asesu’r bwriad yn nhermau’r materion hyn. 

 

5.7 Nodir fod yr ymgeisydd eisoes yn byw ym Mhorthmadog, nid oes gwybodaeth wedi 

ei gyflwyno ynglŷn â meddiannaeth ei eiddo presennol (morgais/meddiannaeth heb 

forgais/rhent) nac unrhyw dystiolaeth na ellir yr eiddo yma ddiwallu’r angen am dŷ. 

Mae’r tŷ bwriedig i’w leoli oddeutu 100m i ffwrdd o ran agosaf ffin ddatblygu 

Porthmadog, ac nid oes tystiolaeth wedi ei gyflwyno nad oes ty ar gael ar y daliad neu 

o fewn y dref er mwyn diwallu’r angen ychwaith. 

 

5.8 Yn ogystal, dylai lleoliad yr annedd ystyried yr angen swyddogaethol penodol y 

disgwylir iddo ddiwallu. Dylai’r annedd fod yn ddigon agos ar ardaloedd gweithredol 

lle y mae’n ofynnol er enghraifft, monitro anifeiliaid yn ddigonol, ac er mwyn 

galluogi gweithiwr i ymateb yn effeithiol i unrhyw anhawster a nodir os mai 

cyfiawnhad codi’r ty yn y lleoliad yma yw oherwydd ei fod ynghlwm a defnydd 

amaethyddol. 
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5.9 Ni ystyrir fod lleoliad yr annedd yn addas. Ni welir fod unrhyw adeilad neu safle 

amaethyddol ffurfiol ger llaw. Mae cyfeiriad mewn sylwadau a dderbyniwyd fod y tir 

yn rhan o ddaliad Fferm Penamser sydd wedi ei leoli oddeutu 800m i ffwrdd o safle’r 

cais o deithio ar hyd ffordd ddi-ddosbarth sydd yn arwain at y fynwent gerllaw, ac 

yna teithio ar hyd y briffordd A497 ac yna i mewn i’r iard fferm at yr adeiladau. Ni 

ystyrir fod safle’r cais yn ddigon agos i gyfiawnhau annedd amaethyddol yn y lleoliad 

a gynigir ac ynghlwm a’r fferm benodol yma. 

 

5.10 Mae disgwyl i annedd amaethyddol fod wedi ei leoli ar yr iard fferm (sef lleoliad 

Fferm Penamser yn ôl y wybodaeth a gyflwynwyd yn yr achos yma - ar sail nad oes 

gwybodaeth wedi ei gyflwyno am unrhyw dir nac adeiladau eraill), neu fod ‘iard 

fferm’/adeiladau fferm/cyfarpar yn cael ei ddarparu yn agos i/ o gwmpas yr eiddo er 

mwyn i’r busnes weithredu yn y modd mwyaf effeithiol. Yn yr achos yma nid yw’r 

annedd bwriedig wedi ei leoli ar unrhyw iard fferm bresennol. 

 

5.11 Mae maint unrhyw annedd arfaethedig yn cael ei ystyried mewn perthynas â gallu'r 

fenter i ariannu a chynnal yr annedd, ynghyd ac adlewyrchu anghenion y fenter, ond 

yn ogystal, gan fod meddiannaeth bosibl yr annedd yn cael ei ymestyn i’r rhai sy’n 

gymwys ar gyfer tai fforddiadwy, dylai maint yr annedd gydymffurfio a gofynion 

perthnasol Tai Fforddiadwy. 

 

5.12 Yn yr achos yma, mae’r annedd bwriedig yn cynnig 4 ystafell wely gydag 

arwynebedd llawr mewnol o 225m². Mae canllawiau maint Tai Fforddiadwy o fewn 

Canllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy yn cyfyngu arwynebedd llawr tai 

fforddiadwy 4 ystafell wely i 120m². Mae’r annedd bwriedig yn sylweddol fwy na 

hyn, ac felly nid yw’n cydymffurfio gyda’r gofynion gan na fyddai posib i’r eiddo 

ddiwallu anghenion tai fforddiadwy pe bai ei ddefnydd fel ty amaethyddol/menter 

wledig yn gorffen. Nid oes gwybodaeth wedi ei gynnig ynglŷn ag anghenion yr 

ymgeisydd am eiddo o faint fwy na’r hyn a nodir yn y CCA. 

 

5.13 Ystyrir felly, nad yw lleoliad yn ogystal â maint yr eiddo yn cydymffurfio gyda 

gofynion Nodyn Cyngor Technegol 6, Polisi CH9 o’r CDUG na Chanllaw Cynllunio 

Atodol: Tai Fforddiadwy. 

 

5.14 Ar sail yr asesiad uchod, ystyrir bod y bwriad hefyd yn groes i ofynion polisi C1 o’r 

CDUG sy’n annog  datblygiadau newydd i gael eu lleoli o fewn ffiniau datblygu oni 

bai fod y datblygiad yn cydymffurfio’n llawn a pholisi arall penodol yn y CDU. 

 

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

datblygu mabwysiedig, oni bai fod ystyriaethau perthnasol yn nodi fel arall. Cynllun 

Datblygu Unedol Gwynedd (2001 - 2016) yw’r ‘Cynllun Datblygu’ ar hyn o bryd ag 

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

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

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

Gorffennaf 2017. 

 

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

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

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

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

diben rheoli datblygu. Mae paragraff 3.1.3 o Bolisi Cynllunio Cymru yn datgan: 
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“Gallai ystyriaethau perthnasol gynnwys yr amgylchiadau presennol, polisïau mewn cynllun 

datblygu sydd wrthi’n cael ei baratoi a pholisïau cynllunio Llywodraeth Cymru. Dylai pob 

cais gael ei ystyried mewn perthynas â pholisïau cyfredol...”. 

 

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

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

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

adroddiad rhwymol. 

 

5.18 Mae paragraff 2.14.1 o Bolisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

 

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

berthnasol i gynnig neilltuol, bydd angen i awdurdodau cynllunio lleol ystyried yn ofalus y 

dystiolaeth waelodol a’r cefndir i’r polisïau. Gall polisi cynllunio cenedlaethol hefyd fod yn 

ystyriaeth berthnasol yn yr amgylchiadau hyn.” 

 

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

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

Unedol a’r Cyngor Cenedlaethol perthnasol a geit y PCC a NCT 6, fe ystyrir bod yr 

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

 

Mwynderau gweledol, mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.20 Mae polisïau B22, B23 a B25 o’r Cynllun Datblygu Unedol yn ymwneud ag asesu 

dyluniad y bwriad a’i effaith ar fwynderau’r ardal ac unrhyw eiddo cyfagos yn 

ogystal â’r defnydd o ddeunyddiau allanol. 

 

5.21 Er gwaethaf yr asesiad uchod sy’n ystyried nad yw lleoliad a maint yr eiddo yn addas 

ar gyfer ty amaethyddol neu weithiwr menter wledig ac er gwaethaf nad yw’r safle yn 

lleoliad addas am unrhyw eiddo arall oherwydd ei leoliad tu allan i ffin ddatblygu’r 

pentref, ystyrir fod dyluniad a deunyddiau cyffredinol yr eiddo yn addas, ac na 

fyddai’r eiddo ei hun yn achosi effaith andwyol ar fwynderau gweledol a chyffredinol 

yr ardal. 

 

5.22 Ystyrir felly fod y bwriad yn cydymffurfio a gofynion polisiau B22, B23 a B2, ond 

nodir nad yw hyn yn goresgyn y ffaith fod egwyddor y bwriad yn anaddas fel y sonir 

uchod. 

 

5.23 Nid oes cynllun tirweddu penodol wedi ei gyflwyno fel rhan o’r cais, ond nodir 

petai’r bwriad yn addas mewn egwyddor, byddai modd gosod amod cynllunio safonol 

ar unrhyw ganiatâd cynllunio i gytuno ar gynllun tirweddu addas, ac felly ni ellir 

datgan fod y bwriad yn groes i ofynion polisi B27 yn nhermau cynllun tirlunio. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.24 Mae polisi CH33 yn ymwneud a sicrhau diogelwch ar ffyrdd a strydoedd; ac yn 

datgan y caniateir cynigion datblygu os gellir cydymffurfio gyda meini prawf penodol 

sydd yn ymwneud a materion trafnidiaeth a mynediad. 

 

5.25 Mae polisi CH36 yn ymwneud ag asesu cyfleusterau parcio preifat; ac mae’n datgan 

y dylai 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. 
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5.26 Mae’r uned drafnidiaeth yn cadarnhau nad yw’r bwriad yn debygol o achosi effaith 

andwyol ar faterion yn ymwneud a thrafnidiaeth a mynediad. Ystyrir felly fod y 

bwriad yn cydymffurfio gyda gofynion polisïau CH33 a CH36 mewn perthynas â’r 

materion hyn yn unig. 

 

Materion llifogydd 

 

5.27     Cydnabyddir fod canfod tir addas i adeiladu tai newydd ym Mhorthmadog yn anodd 

oherwydd dynodiad rhan helaeth o’r dref fel parth llifogydd. Fel sydd yn wybyddus, 

ni chaniateir codi tai preswyl newydd o fewn ardaloedd fel yma, fel sydd wedi ei 

gadarnhau mewn cyngor diweddar gan Lywodraeth Cymru ac mewn penderfyniadau 

apêl ffurfiol. Mae’n wir i ddweud nad yw safle’r cais yma o fewn parth llifogydd ond 

nid yw hyn yn gyfiawnhad dros adeiladu ty newydd tu allan i ffin datblygu 

ddiffiniedig oherwydd na ellir ei godi o fewn y ffin am resymau eraill. 

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.28      Fel sydd eisoes wedi ei nodi uchod, derbyniwyd llythyrau o gefnogaeth gan unigolion 

lleol ac eraill i’r bwriad, rhoddwyd sylw llawn i’r holl faterion cynllunio perthnasol a 

nodwyd yn y sylwadau a dderbyniwyd. Er eglurdeb, nodir yma ymateb i rai materion 

penodol o godwyd mewn sylwadau a dderbyniwyd yn cefnogi’r cais hwn: 

 

Stad Ddiwydiannol Penamser - cyfeiriwyd at leoliad y stad gyfagos yma a’r ffaith fod y safle 

yma yn ymestyn heibio ffin y dref. Mae’r safle yma wedi ei ddynodi ar gyfer defnydd 

diwydiannol yn y Cynllun Unedol, mae wedi ei warchod fel safle cyflogaeth ac mae wedi ei 

leoli yn gyfan gwbl o fewn y ffin datblygu. Mae caniatadau cynllunio hanesyddol yn eu lle ar 

gyfer nifer o weithgareddau presennol a welir ar y safle. Mae’n arferol i safleoedd fel yma 

gael eu lleoli ar gyrion trefi ag er y cydnabyddir fod y safle yn eang, mae’n ddefnydd sydd 

wedi ei sefydlu a’i warchod. Ni chredir fod lleoliad y safle yma yn gyfiawnhad dros adeiladu 

ty preswyl y tu allan i’r ffin datblygu. 

 

Safle Tim Achub Mynydd Aberglaslyn - mae cyfeiriad at leoliad y ganolfan yma ar ran arall o 

dir yr ymgeisydd sydd hefyd y tu allan i’r ffin datblygu ond a ganiatawyd yn 2009. Nodir o’r 

cais mai dymchwel storfa bresennol a wnaed a chodi adeilad newydd yn ei le. Yn 

ychwanegol, mae amodau caeth ar y caniatâd sydd yn datgan mai defnydd y tîm achub yn 

unig a ganiateir o’r adeilad ag os fydd y defnydd yma yn dod i ben fod y safle yn dychwelyd i 

ddefnydd amaethyddol. 

 

Tir ar gyfer tai fforddiadwy - mae’r Datganiad Dylunio a Mynediad yn nodi fod yr ymgeisydd 

wedi cynnig ardal sylweddol o dir i’r Cyngor ar gyfer codi tai fforddiadwy gan honni y 

byddai hyn yn fodd o gyrraedd targed blynyddol darpariaeth tai fforddiadwy o fewn 

Gwynedd. Mae’r cynnig yma wedi ei wneud fel rhan o broses mabwysiadu’r Cynllun 

Datblygu Lleol, ac felly gofynnwyd i’r Uned Bolisi roddi cefndir am y sefyllfa. Yr hyn a 

gadarnhawyd oedd: “Derbyniwyd gwrthwynebiad ynglŷn â’r ffaith bod y tir wedi cael ei 

eithrio o’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. Fe roddwyd sylw i’r gwrthwynebiad a 

phenderfynwyd peidio newid y Cynllun i gynnwys y tir. Mae Arolygydd yr Archwiliad 

Cyhoeddus i’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd wedi derbyn copi o’r gwrthwynebiadau i gyd. 

Cynhaliwyd Gwrandawiad Cyhoeddus fel rhan o broses yr Archwiliad Cyhoeddus ynglŷn â 

thir ym Mhorthmadog yn ystod mis Medi'r llynedd. Mae’r Gwrandawiadau Cyhoeddus wedi 

arwain at nifer o Bwyntiau Gweithredu sydd yn eu tro wedi arwain at Newidiadau Materion 

sy’n Codi. Nid oes Newidiadau Materion sy’n Codi i ffiniau datblygu Porthmadog - felly 

mae’r tir yn parhau tu allan i’r ffiniau datblygu. Bydd yr Arolygydd yn rhoi ei argymhellion 

rhwymol terfynol i’r Cyngor yn ystod mis Mai/ Mehefin 2017 - mae’r amserlen derfynol yn 
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dibynnu ar faint o sylwadau a gawn ni am y NMC a natur y sylwadau hynny”. Nid yw’r 

cynnig yma yn faterol wrth ystyried y cais hwn. 

 

Gwybodaeth ychwanegol 

 

5.29    Fel sydd eisoes wedi ei nodi uchod, roedd yr ymgeisydd wedi cyflwyno ymholiad 

ffurfiol cyn cyflwyno cais ar gyfer y bwriad fel a ddangosir o dan gyfeirnod 

Y16/000248. Cadarnhawyd mewn ymateb ffurfiol ar y pryd y byddai bwriad o’r fath 

yn groes i ofynion polisiau perthnasol ac na fyddai’r Awdurdod o ganlyniad, yn gallu 

cefnogi’r cynnig. 

 

6. Casgliadau: 

 

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

gynnwys polisiau a chanllawiau lleol a chenedlaethol yn ogystal â sylwadau a 

dderbyniwyd, ni chredir fod y bwriad yma i godi ty newydd yn y lleoliad penodol 

yma yn dderbyniol am y rhesymau fel y nodir uchod. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1       Gwrthod – rhesymau  

 

1.  Nid oes gan y bwriad yma i godi adeilad annedd newydd yng nghefn gwlad unrhyw 

gyfiawnhad ar ei gyfer ac felly credir ei fod yn annerbyniol ar sail egwyddor ac yn 

groes i ofynion Polisi C1 a CH9 o Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd ynghyd a'r 

canllawiau a geir yng Nghanllaw Cynllunio Atodol: Adeiladu Tai Newydd yng 

Nghefn Gwlad, Nodyn Cyngor Technegol 6: Cynllunio ar Gyfer Cymunedau 

Gwledig Cynaliadwy ynghyd â Pholisi Cynllunio Cymru, Pennod 9 ar Dai. 

 

2.  Nid yw’r ymgeisydd wedi cyflwyno tystiolaeth ddigonol na phriodol  i brofi fod 

angen am dy amaethyddol/menter wledig ar y safle hwn tu allan i ffiniau datblygu 

Porthmadog. Ystyrir felly fod y bwriad yn groes i ofynion polisi CH9 a’r hyn a nodir 

ym mharagraff 4.3.1 o Nodyn Cyngor Technegol 6 a pharagraff 9.3.6 o Bolisi 

Cynllunio Cymru (Argraffiad 9, 2016). 
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Rhif:    4 
 

Cais Rhif: C16/1472/44/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

18/11/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Porthmadog 

Ward: Dwyrain Porthmadog  

 

Bwriad: Cais llawn i newid defnydd ty preswyl presennol i 

dy mewn aml ddeiliadaeth 

 

  

Lleoliad: 1 Llys y Porth, Porthmadog, GwyneddLL49 9NG 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATAU GYDAG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r cais yn gais llawn i newid defnydd tŷ preswyl presennol i dŷ mewn aml 

ddeiliadaeth. 

 

1.2 Mae’r eiddo yn adeilad tri llawr sydd wedi ei leoli o fewn ffȋn datblygu tref 

Porthmadog mewn lleoliad amlwg yn agos i’r Stryd Fawr a priffordd yr A487 sydd 

yn arwain i mewn ac allan o’r dref. Mae’r adeilad o fewn ardal sydd wedi ei dynodi 

yn rhan o ardal gadwraeth Porthmadog ac o fewn ardal Tirlun o Ddiddordeb 

Hanesyddol Arbennig Aberglaslyn. Yn ôl y wybodaeth a gyflwynwyd, mae’n 

bresennol yn gweithredu fel tŷ preswyl 5 ystafell wely. 

 

1.3        Er eglurdeb, dyma amlinelliad o osodiad mewnol presennol ac arfaethedig yr adeilad: 

 

 Llawr daear – lolfa, cegin, toiled 

 Llawr 1af – 2 ystafell wely, 2 ystafell ymolchi 

 Llawr 2ail – 3 ystafell wely, toiled 

 

1.4     Nid yw’r bwriad, yn ôl y cynlluniau a gyflwynwyd, yn newid gosodiad mewnol 

presennol yr adeilad nag ychwaith yn bwriadu cynnal unrhyw newidiadau allanol i’r 

adeilad. Nid yw felly yn ychwanegu at nifer yr ystafelloedd fel ac y mae yn bresennol 

gan gynnwys yr ystafelloedd gwely. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

ddatgan yn Neddf 2015. Wrth ffurfio'r argymhelliad mae'r Cyngor wedi ceisio sicrhau 

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

dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

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

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

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

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

 

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

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

warchod nodweddion cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol.  
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POLISI C1 - LLEOLI DATBLYGIAD NEWYDD - Tir o fewn ffiniau datblygu trefi 

a phentrefi a ffurf ddatblygedig pentrefi gwledig fydd y prif ffocws ar gyfer 

datblygiadau newydd. Gwrthodir adeiladau, adeiladweithiau a chyfleusterau atodol 

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

arall yn y Cynllun. 

 

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

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

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

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

 

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

NEU DAI AML FEDDIANNAETH - Caniatáu newid defnydd tai/adeiladau preswyl 

yn fflatiau, ystafelloedd byw a chysgu neu unedau amlfeddiannaeth ar yr amod nad 

yw’n cael effaith negyddol ar gymeriad cymdeithasol ac amgylcheddol yr ardal. 

 

POLISI CH33 - DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD - Caniateir cynigion 

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

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

 

POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT - Gwrthodir cynigion 

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

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

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

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

 

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

cynnwys Newidiadau Materion sy’n Codi, Ionawr 2017) 

 

POLISI PCYFF 1: Meini prawf datblygu 

 

POLISI PCYFF 2: Dylunio a siapio lle 

 

POLISI AT 1: Ardaloedd cadwraeth, safleoedd treftadaeth y byd, tirweddau a parciau 

a gerddi hanesyddol cofrestredig 

 

POLISI TAI 2: Isrannu eiddo presennol i fflatiau hunangynhaliol a thai aml 

feddiannaeth  

 

POLISI TRA 2: Safonau parcio 

 

2.5 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru argraffiad 9, 2016 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Cais C15/0391/44/RC – diddymu cytundeb 106 sy’n cyfyngu’r defnydd i angen lleol 

yn unig – caniatawyd 01.06.15 

 

Cais C12/0525/44/RC – cais i godi cytundeb 106 angen lleol – tynnwyd y cais yn ôl 

cyn ei benderfynu yn ffurfiol – 21.06.12 
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Cais C07D/0023/44/LL – addasu ac estynu adeilad presennol yn 3 uned preswyl – 

caniatawyd 24.06.08 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Gwrthwynebu – caniatawyd y datblygiad yn wreiddiol gyda 

amod 106 fel tŷ i bobl lleol, nid yw’r sefyllfa wedi newid o 

ran prinder tai fforddiadwy, pryder y byddai yn creu 

problemau cymdeithasol 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad ond yn cadarnhau fod y ddarpariaeth 

parcio a ddangosir ar y cynlluniau yn fannau parcio 

cyhoeddus ar ffordd fabwysiedig ac nid yn ddarpariaeth 

preifat i’r eiddo hwn. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Dim sylw 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben a derbyniwyd nifer 

o ohebiaeth ag un petisiwn yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 Problemau parcio presennol/diffyg darpariaeth parcio 

 Defnydd eisoes wedi cychwyn 

 Effaith niweidiol ar fwynderau preswyl cymdogion 

cyfagos 

 Defnydd bwriedig allan o gymeriad ag ddim yn 

gweddu gyda defnydd preswyl sefydledig 

 Prinder tai lleol 

 Diogelwch ffordd  

 Gwybodaeth gamarweiniol 

 Diffyg hysbysebu cais/perchnogion tai haf ddim yn 

gallu ymateb 

 Edrychiad annerbyniol presennol mewn lleoliad 

amlwg a phwysig 

 Dim galw am y math yma o ddefnydd 

 

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio 

dilys oedd yn cynnwys: 

 

 Cyfamod caeth ar yr adeilad 

 Achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol gan 

drigolion presennol 

 Peryg o ddefnydd gan unigolion annymunol/ceiswyr 

lloches 

  

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae polisi CH14 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd (CDUG) yn ymwneud yn 

benodol gyda trosi tai yn fflatiau, ystafelloedd byw a chysgu neu dai aml 
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feddiannaeth; mae’n caniatáu cynigion i newid defnydd tai i’r perwyl hyn os na fydd 

y datblygiad yn creu gorddarpariaeth o’r math hwn o lety mewn stryd neu ardal 

benodol ble mae’r effaith gronnus yn cael effaith negyddol ar gymeriad cymdeithasol 

ac amgylcheddol y stryd neu’r ardal, neu’n debygol o wneud hynny. 

 

5.2 Yn yr achos yma, ac fel sydd yn cael ei gadarnhau yn y sylwadau a dderbyniwyd gan 

gymdogion, ni chredir fod adeilad arall yn y cyffiniau cyfagos yn cael ei ddefnyddio 

fel tŷ mewn aml ddeiliadaeth ac felly ni chredir y byddai yn arwain at effaith gronnol 

annerbyniol o fewn yr ardal benodol yma. Credir felly fod y bwriad yn dderbyniol 

mewn egwyddor ac yn cydymffurfio gyda gofynion polisi CH14. 

 

5.3 Nid yw’n fwriad i gynnal newidiadau allanol neu fewnol i’r adeilad hwn ar gyfer y 

defnydd bwriedig ac ni welir o’r cynlluniau y bydd unrhyw gynnydd yn nifer yr 

ystafelloedd gwely na’r adnoddau eraill o ganlyniad i’r newid. Mae’n ymddangos 

felly nad oes newid gwirioneddol i’r adeilad ar wahân i newid ei ddefnydd o dy 

preswyl i dy mewn amlddeiliadaeth. Oherwydd newid diweddar i ddeddfwriaeth 

berthnasol yng Nghymru, mae dosbarth defnydd newydd (C4) wedi ei gynnwys ar 

gyfer Tai Mewn Aml Ddeiliadaeth (TAD) gyda hyd at 6 o bobl yn byw ynddyn nhw. 

Golygai hyn fod unrhyw gynnig fyddai’n creu TAD newydd ar gyfer rhwng 3 a 6 o 

unigolion nad ydynt yn perthyn i’w gilydd ond sydd yn rhannu cyfleusterau sylfaenol 

fel cegin neu ystafell ymolchi, angen caniatâd cynllunio ffurfiol. Fel y nodwyd ar y 

pryd gan Lywodraeth Cymru “Mae TAD yn gwneud cyfraniad pwysig at y sector 

rhentu preifat drwy ddiwallu anghenion grwpiau penodol o bobl am dai a rhoi llety i 

unigolion nad ydynt yn gallu fforddio prynu eiddo neu rentu llety mwy o faint”. 

 

5.4 Mae polisi C4 CDUG yn caniatáu cynlluniau i addasu adeiladau i’w hail-ddefnyddio 

yn ddarostyngedig i gydymffurfio â meini prawf sy’n cynnwys sicrhau fod yr adeilad 

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

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

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

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

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

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

bywiogrwydd trefi a phentrefi.  

 

5.5 Nid yw’r bwriad yma yn golygu gwneud newidiadau allanol ac mae’n amlwg yn 

strwythurol gadarn. Nid oes bwriad i wneud newidiadau i’r gosodiad mewnol 

ychwaith ac felly mae’n ymddangos fod yr eiddo yn gwbl addas i’w drosi ar gyfer y 

bwriad. Ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio gyda gofynion polisi C4 sy’n ymwneud 

gydag ail-ddefnyddio adeiladau. 

 

5.6 Ar sail yr uchod felly, credir fod y bwriad yn dderbyniol mewn egwyddor yn 

ddarostyngedig i ystyriaeth lawn o’r holl faterion cynllunio perthnasol eraill gan 

gynnwys polisïau a sylwadau a dderbyniwyd. 

 

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

datblygu mabwysiedig, oni bai fod ystyriaethau perthnasol yn nodi fel arall. Cynllun 

Datblygu Unedol Gwynedd (2001 - 2016) yw’r ‘Cynllun Datblygu’ ar hyn o bryd ag 

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

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

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

Gorffennaf 2017. 
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5.8 Wrth ddelio gydag unrhyw gais cynllunio, y prawf statudol ddylai fod yr ystyriaeth 

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

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

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

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

 

“Gallai ystyriaethau perthnasol gynnwys yr amgylchiadau presennol, polisïau mewn 

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

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

 

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

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

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

adroddiad rhwymol. 

 

5.10 Mae paragraff 2.14.1 o Bolisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.12 Fel sydd eisoes wedi ei gadarnhau uchod, nid yw’r cais yn golygu y bydd newidiadau 

strwythurol mewnol neu allanol yn cael ei wneud i’r adeilad yma. Mae lleoliad yr 

adeilad mewn man amlwg yn agos i’r stryd fawr a stesion Rheilffordd Ucheldir 

Cymru gerllaw. Mae cyfeiriad yn y sylwadau a dderbyniwyd fod cyflwr presennol yr 

adeilad yn wael ond credir mai materion cynnal a chadw yw hyn yn bennaf yn 

hytrach na rhai strwythurol ac felly nad yw yn fater sydd yn berthnasol i’r cais hwn. 

 

5.13 Gan mai newid defnydd yr adeilad o dŷ i dŷ mewn aml ddeiliadaeth yn unig yw’r 

cynnig yma heb unrhyw newidiadau allanol, ni chredir y byddai effaith annerbyniol 

ar fwynderau gweledol yr ardal, oherwydd hynny, ni chredir y byddai’r bwriad yn 

annerbyniol o safbwynt gofynion perthnasol polisïau B4, B12 a B23 CDUG. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.14 Mae polisi B23 CDUG yn sicrhau diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol trwy 

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

warchod nodweddion cydnabyddedig gan gynnwys mwynderau’r ardal leol. 

 

5.15 Fel sydd wedi ei nodi uchod, mae gwrthwynebiadau wedi eu derbyn i’r cais hwn o 

ganlyniad i’r ymgynghoriad cyhoeddus. Mae pryder wedi ei amlygu o safbwynt 

effaith niweidiol y defnydd arfaethedig (a honnir sydd eisoes wedi ei ddechrau) ar 

fwynderau preswyl cyfagos o’i gymharu gyda defnydd cyfreithiol presennol y safle. 
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5.16 Gwelir mai tŷ 5 ystafell wely sydd yma ar hyn o bryd, fe allai’r eiddo gael ei 

ddefnyddio gan 5 (neu fwy) o oedolion o fewn yr un teulu, ac felly ni chredir y 

byddai’r newid fel a fwriedir yn arwyddocaol o safbwynt unrhyw effaith ar ddwysedd 

defnydd y safle. Cydnabyddir nad oes modd rheoli pwy fyddai’n trigo yn yr adeilad, 

ond ni chredir fod modd gwneud hynny ar hyn o bryd ychwaith. Yn yr un modd, 

cydnabyddir nad oes darpariaeth parcio ynghlwm a’r adeilad presennol a’i ddefnydd 

arfaethedig ond nid yw hyn yn wahanol i ddefnydd yr eiddo fel eiddo preswyl a 

chredir fod y safle mewn lleoliad hygyrch i ganol y dref a chysylltiadau presennol. 

 

5.17 O ystyried defnydd cyfreithlon presennol yr eiddo a’r effeithiau mwynderol a 

fyddai’n gallu codi o’r defnydd hwnnw, ni ystyrir bydd newid arwyddocaol i 

fwynderau’r gymdogaeth o ganiatáu’r datblygiad sydd dan sylw. Oherwydd hynny, ni 

chredir fod y bwriad yn annerbyniol o safbwynt gofynion perthnasol polisi B23. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.18 Nodir mewn nifer o sylwadau a dderbyniwyd fod pryderon am sefyllfa parcio 

presennol yr ardal gyfagos ac y byddai’r bwriad yma yn ychwanegu at y problemau 

hyn. Mewn ymgynghoriad gyda’r Uned Drafnidiaeth, cadarnhawyd nad oedd 

gwrthwynebiad i’r bwriad ond nid oes gan yr eiddo lecynnau parcio preifat er 

gwaethaf honiad yn y wybodaeth a gyflwynwyd fod llecynnau parcio i 4 cerbyd 

ynghlwm.  

 

5.19 Llecynnau parcio cyhoeddus yw’r mannau hyn yn ogystal â ffordd fabwysiedig ac 

felly ni ellir eu hawlio fel darpariaeth preifat. Er gwaethaf yr awgrymiad yn y cais fod 

llecynnau parcio ynghlwm a chadarnhad gan yr Uned Drafnidiaeth mai safleoedd 

cyhoeddus ydynt mewn gwirionedd, ni chredir fod yr anghysondeb yma yn newid yr 

argymhelliad gan fod yr Uned Drafnidiaeth yn cadarnhau nad oes gwrthwynebiad i’r 

bwriad. 

 

5.20 Er y cydnabyddir mai darpariaeth parcio cyhoeddus sydd gerllaw a bod nifer o dai yr 

ardal gyfagos yn gwneud defnydd o’r mannau cyfyngedig hyn, nid yw’r bwriad yn 

annerbyniol o safbwynt yr agwedd yma gan nad yw’n golygu newid dwysedd 

defnydd o’r hyn all ddigwydd yn bresennol. Credir felly fod y bwriad yn dderbyniol o 

safbwynt gofynion polisiau CH33 a CH36.   

 

Hanes cynllunio perthnasol 

 

5.21 Fe welir o’r hanes cynllunio fod cytundeb 106 wedi ei lunio ar adeg caniatáu’r cais 

gwreiddiol i greu 3 tŷ gan gyfyngu’r defnydd i angen lleol yn unig. Maes o law, 

diddymwyd y cytundeb yma trwy gyflwyno a chymeradwyo cais ffurfiol ar y sail bod 

yr amgylchiadau cynllunio wedi newid ers y caniatâd gwreiddiol ac yn benodol nad 

oedd bellach yn briodol cyfyngu tai i ddefnydd ‘lleol’ yn unig. 

 

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.22 Fel sydd eisioes wedi eu nodi, derbyniwyd sylwadau gan gymdogion lleol ynghyd a 

phetisiwn yn gwrthwynebu’r bwriad. Mae nifer o faterion wedi eu codi rhai yn 

berthnasol i faterion cynllunio ag eraill nad yw yn berthnasol megis cyfamod preifat 

ar yr eiddo ( sydd ddim yn fater all ei reoli drwy’r drefn cynllunio ). Yn ogystal, mae 

cyfeiriad at ddiffyg hysbysebu’r cais gan fod nifer o dai haf gerllaw ac na fyddai’n 

bosib i berchnogion y tai hyn wybod am y cais gan fod eu tai yn ddiddefnydd ar hyn 

o bryd. Credir fod ymgynghoriad llawn wedi ei gynnal yn lleol i’r cais hwn trwy 
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lythyru tai/adeiladau sydd yn gyfochrog a thrwy osod hysbyseb cyhoeddus mewn 

man amlwg ger yr eiddo a bod hyn yn unol â gofynion statudol hysbysebu cais 

cynllunio. 

 

Credir fod ystyriaeth lawn wedi ei roi i’r holl faterion cynllunio perthnasol a godwyd 

yn yr asesiad uchod ac nad oes unrhyw fater sy’n gorbwyso’r ystyriaethau polisi 

perthnasol. 

 

6. Casgliadau: 

 

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

gynnwys polisiau a chanllawiau lleol a chenedlaethol yn ogystal a sylwadau a 

dderbyniwyd, credir fod y bwriad yma i drosi ty preswyl presennol i dŷ mewn aml 

ddeiliadaeth yn dderbyniol a’i fod yn cydymffurfio gyda gofynion y polisiau 

perthnasol fel a nodir uchod. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau – amodau  

 

1. Amser 

2. Cydymffurfio gyda cynlluniau 
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Rhif:    5 
 

Cais Rhif: C16/1524/18/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

24/11/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanddeiniolen 

Ward: Bethel 

 

Bwriad: Dymchwel yr warws presennol a codi 2 dy deulawr  

  

Lleoliad: Warws ger - Maes yr Haf, Bethel, Caernarfon, 

Gwynedd, LL55 1UN 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

 

GWRTHOD   

 

 

Tud. 102

Eitem 5.5



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 13/03/2017 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
DOLGELLAU 

 
1.  Disgrifiad: 
  

1.1 Mae'r hwn yn gais llawn i ddymchwel warws presennol a chodi dau dŷ pâr ar y safle 

yn ei le. Mae'r warws yn dyddio o'r 1960au ac fe'i ddefnyddiwyd yn wreiddiol fel 

gweithdy / ystafell arddangos ar gyfer busnes modurdy gerllaw. Wedi i'r defnydd 

hwnnw ddod i ben, cafodd y warws sawl defnydd busnes  ond mae wedi bod yn wag 

ers sawl blwyddyn ac mae'r adeilad erbyn hyn yn dechrau dirywio. 

 

1.2 Fe fyddai'r pâr o dai a fwriedir eu codi'n adlewyrchu dyluniad a maint y warws 

presennol gan ddefnyddio mwy neu lai yr un ôl troed ar gyfer yr adeilad. Bwriedir 

codi lefel y to o'r 4.9m presennol i 5.3m a bwriedir defnyddio to un-llethr (mono-

pitch) o shîtiau metel llwyd gan adlewyrchu dyluniad yr adeilad presennol. Bwriedir 

gorffen y waliau allanol gyda rendr wedi'i beintio gyda phaent gwyn ar y llawr 

gwaelod a llwyd ar y llawr cyntaf. Ni fyddai unrhyw ffenestri yn yr edrychiad cefn, 

ar wahân i ffenestri to mewn elfennu unllawr cefn ond fe fyddai ffenestri sylweddol 

yn yr edrychiad blaen. Fe fyddai un lle parcio pob un o flaen y tai ynghyd ag ardal 

storio biniau ac i'r cefn byddai gan y tai iard breifat pob un yn mesur oddeutu 5m x 

2m. 

 

1.3 Saif y safle mewn ardal anheddol o bentref Bethel, o fewn y ffin ddatblygu fel y'i 

diffinnir gan Fap Cynhigion Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd.  

 

1.4 Cyflwynwyd Datganiad Dyluniad gyda'r cais yn egluro'r rhesymeg y tu ôl i'r 

datblygiad. 

 

1.5 Daw'r cais hwn gerbron y Pwyllgor ar gais yr Aelod Lleol. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

  

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

Polisi B20 - Rhywogaethau a’u cynefinoedd sy’n bwysig yn rhyngwladol a 

chenedlaethol - Gwrthod cynigion sy’n debygol o achosi aflonyddwch neu niwed 

annerbyniol i rywogaethau a warchodir a’u cynefinoedd oni bai y gellid cydymffurfio 

â chyfres o feini prawf sy’n anelu i ddiogelu nodweddion cydnabyddedig y safle. 
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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 C1 – Lleoli Datblygiad Newydd – Tir o fewn ffiniau datblygu trefi a phentrefi a 

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

Gwrthodir adeiladau, adeiladweithiau a chyfleusterau atodol newydd yng nghefn 

gwlad ar wahân i ddatblygiad sy’n cael ei ganiatáu gan bolisi arall yn y Cynllun. 

 

Polisi C3 - Ail-ddefnyddio safleoedd a ddefnyddiwyd o’r blaen. - Cymeradwyir 

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

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

adeilad a’r defnydd yn addas.  

 

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

Datblygu Canolfannau Lleol A Phentrefi – Caniatáu cynigion i adeiladu tai newydd 

ar safleoedd sydd heb eu dynodi o fewn ffiniau Canolfannau Lleol a Phentrefi os 

gellir cydymffurfio â meini prawf syn anelu i sicrhau elfen fforddiadwy o fewn y 

datblygiad. 

 

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

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

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

 

Polisi CH36 – Cyfleusterau Parcio Ceir Preifat – Gwrthodir cynigion am 

ddatblygiadau newydd, ehangu datblygiadau presennol neu newid defnydd os na 

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

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

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

 

Canllaw Dylunio Gwynedd  

 

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

cynnwys Newidiadau Materion sy’n Codi, Ionawr 2017) 

 

 

POLISI PCYFF 1: MEINI PRAWF DATBLYGU 

 

POLISI PCYFF 2: DYLUNIO A SIAPIO LLE 

 

POLISI STRATEGOL PS 15: STRATEGAETH ANEDDLEOEDD 

 

POLISI TAI 16: TAI MEWN PENTREFI GWASANAETH 

 

POLISI TAI 9: TROTHWY TAI FFORDDIADWY A’U DOSBARTHIAD 
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POLISI ISA 1: DARPARIAETH ISADEILEDD 

 

POLISI TRA 2: SAFONAU PARCIO 

 

 

2.5 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru – (Argraffiad 9, Tachwedd 2016)   

 

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio (2016)  

Nodyn Cyngor Technegol 18:  Trafnidiaeth (2007)  

 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

Dim hanes diweddar perthnasol. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Dim gwrthwynebiad 

 

Uned Trafnidiaeth: Pryder mai dim ond un llecyn parcio bydd i bob eiddo. 

 

Mae'r drefn parcio bwriedig yn codi pryder - bydd rhaid 

gwneud troad yn y ffordd i adael am gyfeiriad y B4366 a 

bydd hyn yn cael effaith andwyol ar ddiogelwch y ffordd 

gyfagos. 

 

 

Dŵr Cymru:   Sylwadau  

  Gofyn am amod er sicrhau y gwaredir carthffosiaeth, dŵr   

  wyneb a dŵr tir mewn modd priodol. 

 

Uned Bioamrywiaeth: Dim gwrthwynebiad 

 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

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

dderbyniwyd unrhyw ohebiaeth yn rhoi sylw ar y cais  

 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae’r bwriad yn ymwneud gyda datblygiad preswyl ar safle oddi fewn ffin ddatblygu 

pentref Bethel ac mae tai preswyl wedi’u lleoli ar dir gerllaw'r safle ar bob 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.’ 
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5.3 Mae Polisi CH4 yn berthnasol ac yn datgan mewn egwyddor y caniateir cynigion i 

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

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

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

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

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

gofyn am gyfran o ddau dŷ pâr fod yn fforddiadwy gan y byddai hyn yn golygu 50% 

o'r cyfanswm, sydd yn sylweddol uwch na ddisgwylir fel arfer mewn amgylchiadau 

cyffelyb, yn wir, o ystyried maint a lleoliad y tai mae'n debygol y byddent yn 

fforddiadwy beth bynnag. 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 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd.  

 

5.4 Mae polisi C3 yn annog ailddefnyddio safleoedd a ddefnyddiwyd o’r blaen gan roi 

blaenoriaeth i ail-ddefnyddio tir a ddefnyddiwyd o’r blaen o fewn neu o gwmpas 

ffiniau datblygu. Yn yr achos hwn, wedi dymchwel y warws presennol, fe fydd y 

safle yn dir llwyd sydd wedi ei leoli o fewn ffin ddatblygu ac felly mae’n cwrdd ag 

egwyddor gyffredinol y polisi hwn. Wedi dweud hynny mae’r polisi yn mynd yn ei 

flaen i amlygu y dylai unrhyw safle o’r fath fod yn addas i’w ddatblygu a dylid 

sicrhau bod unrhyw ddatblygiad yn cyd-fynd ag amcanion a strategaeth ddatblygu’r 

sir. Fe ymhelaethir ar y materion hynny yn y drafodaeth isod. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 “Gallai ystyriaethau perthnasol gynnwys yr amgylchiadau presennol, polisïau mewn 

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

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

 

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

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

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

adroddiad rhwymol. 

 

5.8 Mae paragraff 2.14.1 Polisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

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

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

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

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

 

5.9 Yn yr achos hwn, mae'r Polisïau CDLl a'u rhestrir yn 2.4 uchod yn berthnasol a, gan 

i'r polisïau hyn fod yn gyson gyda pholisïau’r Cynllun Datblygu Unedol, fe ystyrir 

bod argymhelliad yr adroddiad hwn yn gyson gyda'r polisi allddyfodol. 
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Dyluniad a mwynderau gweledol 

 

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

dyluniad, gorffeniadau, edrychiadau a mwynderau gweledol. Mae Canllaw Dylunio 

Gwynedd hefyd yn cynnig arweiniad ar y materion hyn. Mae'n bwysig cofio yn yr 

achos hwn fod bwriad dymchwel yr adeilad gwreiddiol ac felly nid oes yr un 

cyfyngiad ar ddyluniad yr adeilad terfynol fel y byddai'n codi petai hwn yn gais i 

drosi adeilad presennol yn unedau anheddol. Adeilad ddiwydiannol di-nod yn dyddio 

o'r 1960au yw'r adeilad presennol ac nid oes ganddo unrhyw rinweddau pensaernïol 

arbennig iddo. Fe fyddai ei ddymchwel yn gyfle i  wella mwynderau gweledol yr 

ardal a darparu datblygiad o ddyluniad mwy priodol a fyddai'n gweddu'n fwy addas 

gyda'r tai annedd sydd o'i gwmpas. 

  

5.11 Wrth ei fod yn amlwg i'r cynnig sydd ger bron gael ei ddylunio i adlewyrchu'r adeilad 

presennol, nid oes unrhyw angen, o safbwynt polisi cynllunio i wneud hynny. Yn wir 

mae Polisi B22 y CDU yn ei wneud yn eglur y dylid gwrthod cynhigion am adeiladau 

newydd nad ydynt yn parchu'r safle a'i gyffiniau o safbwynt sawl agwedd gan 

gynnwys ei ffurf, deunyddiau, dwysedd defnydd tir a'r gwagleoedd o gwmpas 

adeiladau. Yn yr un modd mae Canllaw Dylunio Gwynedd yn pwysleisio y dylai siâp, 

maint a phresenoldeb adeilad o fewn yr olygfa stryd barchu ansawdd gofodol ei 

amgylchfyd. Mae safle'r cais wedi ei leoli mewn ardal anheddol sydd yn weddol 

gyson o safbwynt natur dyluniad yr anheddau, hynny yw eu bod ar y cyfan yn dai 

deulawr sengl neu pâr (gydag ambell fyngalo) mewn gerddi eithaf sylweddol, y rhan 

fwyaf gyda thoeau brig o lechi gydag ambell i estyniad to fflat.  

 

5.12 Mewn cymhariaeth gyda gweddill yr ardal fe fyddai'r tai a fwriedir o ddyluniad gwbl 

estron i'r lleoliad, gyda tho metel, un-llethr, na fyddai'n gweddu o gwbl gydag unrhyw 

dai eraill yn lleol. Yn ogystal fe fyddai'r datblygiad allan o gymeriad gyda dwysedd y 

patrwm datblygu lleol gyda dim ond un rhymyn bychan o dir 10m
2
 ar gyfer 

mwynderau'r trigolion yn y cefn a llecyn parcio ar y blaen.  Mae gan dai eraill yr 

ardal erddi caeedig gyda digonedd o ofod mwynderol preifat a gofod parcio i ffwrdd 

o'r ffordd. 

  

5.13 Ar y cyfan fe gredir, er i'r egwyddor o ddatblygiad anheddol ar y safle hwn fod yn 

dderbyniol, ni chredir bod y cynllun a gynhigir yn dderbyniol o safbwynt ei dyluniad, 

dwysedd a deunyddiau. Fe gredir hefyd bod y cynllun arfaethedig yn or-ddatblygiad 

o'r safle, gyda diffyg gofod mwynderol allanol, ac ni fyddai'n gweddu gyda phatrwm 

datblygu'r ardal leol. 

 

5.14 O ystyried yr uchod fe gredir fod y bwriad yn groes i bolisïau B22, B23 a B25 ac 

felly fe ddylid wrthod y cais.  

 

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

 

5.15 Mae Polisi B23 hefyd yn gofyn ystyried effaith y bwriad ar fwynderau preswyl 

cyfagos. Ar y cyfan, ni ystyrir y byddai’r bwriad yn achosi niwed annerbyniol i 

fwynderau preswylwyr tai cyfagos o safbwynt materion megis cysgodi neu or-edrych 

ac mae'r bwriad felly'n dderbyniol o safbwynt yr agweddau o Bolisi B23 sy'n 

ymwneud ag amddiffyn mwynderau preifat. 
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Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.16 Nid yw'r ddarpariaeth barcio yn cwrdd gyda gofynion Canllawiau Parcio Cymru 

(2008) gan bod gofyn i dai dwy lofft fel arfer fod a dau ofod parcio. Yn ogystal, fe 

fyddai'n debygol y byddai cerbydau yn gwneud troad yn y ffordd (u-turn) wrth adael 

y safle gan greu perygl ar y briffordd. Mae'r Uned Trafnidiaeth wedi datgan eu pryder 

ynghylch y cynnig ac fe ystyrir felly nad ydyw'r cynnig yn cwrdd gyda pholisïau 

CH33 a CH36 sydd yn gofyn bod ystyriaethau diogelwch y ffyrdd, parcio a throi 

cerbydau yn cael sylw mewn cynlluniau am ddatblygiadau newydd. 

 

Effaith ar Bioamrywiaeth 

 

5.17 Nid yw'r Uned Bioamrywiaeth o'r farn y byddai'r datblygiad yn debygol o gael 

unrhyw effaith ar rywogaethau a'u diogelir ac felly, fe ystyrir byddai’r cynnig yn cyd-

fynd a pholisi B20 y CDU.   

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Ystyrir fod y bwriad i ddymchwel yr adeilad presennol a chodi adeilad anheddol ar y 

safle yn dderbyniol mewn egwyddor. Fodd bynnag ni dderbynnir fod y cynllun a 

gyflwynwyd yn dderbyniol gan nad ydyw'n adlewyrchu'r patrwm datblygu lleol o 

safbwynt ei ddyluniad, deunyddiau na dwysedd defnydd tir. Yn ogystal mae'r 

ddarpariaeth barcio ar y safle yn annigonol ar gyfer y datblygiad a fwriedir ac fe 

fyddai'r trefniant mynediad yn debygol o greu perygl i ddefnyddwyr y briffordd 

gyfagos. Wedi rhoi ystyriaeth lawn i’r holl faterion cynllunio perthnasol ni chredir 

fod y cynnig datblygu a gyflwynwyd yn addas ar gyfer y safle ac nid ydyw'n 

cydymffurfio gyda’r polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol a nodir. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Gwrthod 

 

 Rhesymau  

 

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

anghydnaws gyda'i gyd-destun trefol ac yn niweidiol i fwynderau gweledol yr 

ardal anheddol. Mae'r cais felly'n  groes i bolisïau B22, B23 a B25 Cynllun 

Datblygu Unedol Gwynedd ynghyd a’r cyngor a gynhwysir yng 

Nghanllawiau Dylunio Gwynedd sy’n datgan y dylai pob datblygiad barchu 

ansawdd gofodol ei amgylchfyd. 

 

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

Cymru 2008 ac fe fyddai'r trefniant fel y'i dangosir yn creu perygl i 

ddefnyddwyr y briffordd gyfagos. Mae'r cais felly'n groes i Bolisïau CH33 ac 

CH36 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd. 
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Rhif:    6 
 

Cais Rhif: C16/1556/18/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

12/12/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanddeiniolen 

Ward: Penisarwaun 

 

Bwriad: Trosi adeiladau presennol yn dair uned wyliau 

hunan-wasanaeth  

  

Lleoliad: Ty Gwyn, Waun, Penisarwuan, Caernarfon,     

LL55 3PW 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

 

CANIATÁU GYDAG AMODAU   
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r cais hwn ar gyfer trosi tri adeilad amaethyddol gynt, sydd 'nawr mewn 

defnydd atodol i ddefnydd preswyl Tŷ Gwyn gerllaw, yn dair uned wyliau 

hunanwasanaeth. 

 

1.2 Saif yr adeiladau mewn ardal wledig gerllaw ar gyrion clwstwr o dai y tu allan i ffin 

ddatblygu pentref Penisarwaun fel y'i diffinnir gan Gynllun Datblygu Unedol 

Gwynedd. Saif y safle o fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol 

Dinorwig. 

 

1.3 Mae'r bwriad yn cynnwys yr elfennau canlynol 

 Trosi ysgubor yn llety hunan gynhaliol ar steil "byncws" gydag ardal gysgu 

agored ar gyfer 6 o bobl ar y llawr cyntaf a chyfleusterau megis lolfa / cegin, 

ystafelloedd ymolchi a storfeydd ar y llawr gwaelod 

 Trosi adeilad unllawr yn llety un ystafell "en suite" yn cynnwys gwely ac 

ardal coginio 

 Trosi adeilad deulawr yn llety gyda llofft ar y llawr cyntaf a chyfleusterau 

byw ar y llawr gwaelod. Bwriedir gosod balconi llawr cyntaf ar gefn yr 

adeilad hwn (wyneb de ddwyreiniol). 

 Creu gofod parcio ar gyfer 8 car, gydag wyneb o lechi mâl 

 Creu dwy storfa biniau newydd 

 

1.4 Darparwyd yr wybodaeth ychwanegol isod i gefnogi'r cais : 

 Adroddiad Arolwg Strwythurol 

 Adroddiad Arolwg Rhywogaethau a'u Gwarchodir 

 Datganiad ynghylch Ystyriaethau Dylunio 

 Manylebau Adeiladu 

 

1.5 Fe ddaw'r cais hwn gerbron y Pwyllgor oherwydd y derbyniwyd tair neu ragor 

gohebiaeth yn groes i argymhelliad y Swyddog.   

 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 
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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 B20 - RHYWOGAETHAU A’U CYNEFINOEDD SY’N BWYSIG YN 

RHYNGWLADOL A CHENEDLAETHOL 

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

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

ddiogelu nodweddion cydnabyddedig y safle. 

 

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

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

cydnabyddedig mwynderau’r ardal leol. 

 

POLISI B32 - YCHWANEGU AT DDŴR WYNEB 

Gwrthod cynigion na fyddant yn cynnwys mesurau lleihau llif neu fesurau lliniaru priodol 

fydd yn arwain at ostwng maint a graddfa’r dŵr wyneb fyddai’n cyrraedd ac yn llifo i 

afonydd a chyrsiau dŵr eraill. 

 

POLISI C4 - ADDASU ADEILADAU I’W HAIL-DDEFNYDDIO 

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

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

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

 

POLISI 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 PREIFAT - Gwrthodir cynigion am 

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

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

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

phellter y safle at faes parcio cyhoeddus.  

 

POLISI D15 - LLETY GWYLIAU HUNAN-WASANAETH 

Caniatáu cynigion i ddatblygu llety gwyliau hunanwasanaeth parhaol newydd, addasu 

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

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

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

math yma o lety gwyliau.   

 

CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL - LLETY GWYLIAU 

 

 

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

cynnwys Newidiadau Materion sy’n Codi, Ionawr 2017) 

 

 

POLISI PCYFF 1: MEINI PRAWF DATBLYGU 
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POLISI PCYFF 2: DYLUNIO A SIAPIO LLE 

 

POLISI STRATEGOL PS 6: LLINIARU EFFEITHIAU NEWID HINSAWDD AC 

ADDASU IDDYNT 

 

POLISI STRATEGOL PS 11: YR ECONOMI YMWELWYR 

 

POLISI TWR 2: LLETY GWYLIAU 

 

POLISI AT 1: ARDALOEDD CADWRAETH, SAFLEOEDD TREFTADAETH Y BYD A 

THIRWEDDAU, PARCIAU A GERDDI HANESYDDOL COFRESTREDIG 

 

POLISI TRA 2: SAFONAU PARCIO 

 

2.5 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru : Argraffiad 9, Tachwedd 2016 

 

Nodyn Cyngor Technegol 6 - Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy (2010) 

Nodyn Cyngor Technegol 13 - Twristiaeth (1997) 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

C96A/0266/18/CL : Estyniad - Caniatawyd 18/09/96 

 

3/18/505 : Estyniad deulawr - Caniatawyd 07/07/83 

  

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Dim gwrthwynebiad  

Amlygu bod y ffordd at y safle yn gul a gall rhagor o 

drafnidiaeth creu problemau 

 

Uned Trafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad 

Cadarnhau, er bod cynnydd yn y lefelau traffig yn bosibl, ni 

fyddai'r cynnydd hwnnw'n afresymol nag yn niweidiol i'r 

rhwydwaith ffyrdd lleol. 

Argymell amodau safonol  

 

Dwr Cymru : Sylwadau 

Gofyn am amod i beidio gadael i ddŵr wyneb / dŵr draenio 

tir gysylltu i'r garthffos gyhoeddus 

Nodiadau cyngor safonol ar gyfer yr ymgeisydd 

Cadarnhad bod cynhwysedd yn y system garthffosiaeth ar 

gyfer tair uned drigiannol ychwanegol 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru : Sylwadau 

Gofyn am amod er sicrhau y dilynir argymhellion yr 

Adroddiad Rhywogaethau a'u Diogelir 

 

Uned Bioamrywiaeth : Sylwadau 

Derbyn casgliadau'r Adroddiad Rhywogaethau a'u Diogelir 

a'r cynigion ar gyfer darparu clwydfan ar gyfer ystlumod. 

Gofyn am amodau er diogelu ystlumod 
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Adran Draenio Tir : Dim gwrthwynebiad 

Nid yw'n ymddangos fod y cais yn mynd i gael effaith ar 

unrhyw gwrs dŵr. 

Nid yw'r Cyngor yn ymwybodol o unrhyw drafferthion 

llifogydd yn yr ardal yma. 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

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

derbyniwyd gohebiaeth yn gwrthwynebu'r datblygiad am y 

rhesymau cynllunio dilys isod : 

 Pryderon ynghylch diogelwch ac anhwylustra ar y 

ffordd fynediad cul 

 Nid ydyw'r trefniant parcio'n ddiogel i ddefnyddwyr 

y ffordd 

 Nid ydyw'r system garthffosiaeth yn gallu ymdopi 

gyda rhagor o fewnbwn 

 Bod draeniad y tir yn wael iawn gan olygu ei fod yn 

wlyb neu'n ddirlawn yn rheolaidd 

 Bod gorddarpariaeth o lety gwyliau eisoes yn yr ardal 

 Pryderon ynghylch effeithiau posib sŵn ac ymyrraeth 

ar drigolion cyfagos   

 

Derbyniwyd yn ogystal y sylwadau isod nad ydynt yn 

ystyriaethau cynllunio ar gyfer y cais hwn : 

 Pryder ynghylch y broses ymgynghori ynglŷn â'r cais 

 Bod niwed strwythurol yn cael ei achosi i eiddo 

preifat oherwydd trafnidiaeth ar y ffordd 

 Ni fydd buddion i'r gymuned leol yn deillio o'r 

datblygiad 

 Bod cais am dai yn y cyffiniau wedi ei wrthod yn y 

gorffennol oherwydd anaddasrwydd y rhwydwaith 

ffyrdd leol 

 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

 Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae Polisi C4 y CDU yn gefnogol i addasu ac ail-ddefnyddio adeiladau cyn belled a 

bod y cynnig yn cwrdd â chyfres o feini prawf. Ystyrir bod y cynnig hwn yn cwrdd 

â’r meini prawf hyn am y rhesymau canlynol : 

 Dengys yr adroddiad strwythurol a gyflwynwyd gyda’r cais bod yr adeiladau 

yn rhai parhaol a strwythurol gadarn 

 Dengys yr adroddiad strwythurol bod yr adeiladau yn addas ar gyfer defnydd 

anheddol 

 Ni fyddai’r man newidiadau i’r olwg allanol yn niweidio edrychiad yr 

adeiladau ac fe fyddai parhau i’w defnyddio at bwrpas economaidd 

cadarnhaol yn fodd o amddiffyn adeiladau gwledig traddodiadol. 

 Gellid gosod amodau er sicrhau na fyddai unrhyw newid niweidiol yn natur y 

gweithgaredd allanol, a 

 Ni fyddai’r datblygiad yn arwain at wasgaru gweithgareddau mewn modd a 

fyddai’n niweidiol i fywiogrwydd trefi a phentrefi.  
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5.2 Mae Polisi D15 yn cymeradwyo cynigion i addasu adeiladau yn llety gwyliau 

hunanwasanaeth parhaol os yw dyluniad, gosodiad a gwedd y datblygiad o safon 

uchel ac os mae’r cynnig yn cwrdd â chyfres o feini prawf. Fe ystyrir bod y 

dyluniadau a gynhigir yma yn safonol ac yn addas ar gyfer yr adeiladau a hefyd bod y 

datblygiad yn cwrdd â’r meini prawf oherwydd : 

 Bod y raddfa’n addas ar gyfer y safle 

 Ni fydd colled o’r stoc dai parhaol 

 Ni fydd niwed i gymeriad preswyl yr ardal 

 Ni fydd yn arwain at grynhoi gormod o lety o’r math. Mae Canllaw 

Cynllunio Atodol - Llety Gwyliau yn gosod trothwy na ddylid caniatáu 

rhagor o lety gwyliau hunan arlwyo lle mae rhagor na 10% o'r stoc dai eisoes 

yn unedau gwyliau, nid oes unrhyw dystiolaeth bod hyn yn wir am ardal 

cymuned Llanddeiniolen. 

 

5.3 Fe ystyrir felly bod y cynnig yn cwrdd â gofynion Polisïau C4 a D15 y CDU ac felly 

ei fod yn dderbyniol mewn egwyddor dan bolisïau’r cynllun cyfredol. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 “Gallai ystyriaethau perthnasol gynnwys yr amgylchiadau presennol, polisïau mewn 

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

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

 

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

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

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

adroddiad rhwymol. 

 

5.7 Mae paragraff 2.14.1 Polisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

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

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

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

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

 

5.8 Yn yr achos hwn, mae'r Polisïau CDLl a'u rhestrir yn 2.4 uchod yn berthnasol a, gan 

i'r polisïau hyn fod yn gyson gyda pholisïau’r Cynllun Datblygu Unedol, fe ystyrir 

bod argymhelliad yr adroddiad hwn yn gyson gyda'r polisi allddyfodol. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.9 Fe ystyrir y byddai'r cynllun hwn, er yn newid ychydig ar wedd allanol yr adeiladau, 

yn helpu amddiffyn cymeriad yr adeiladau yn yr hirdymor a thrwy hynny'n 

amddiffyn cymeriad gweledol yr ardal, sydd wedi ei leoli o fewn Tirwedd o 

Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol. 
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5.10 Mae'n anorfod y byddai peth sŵn ac ymyrraeth yn deillio o'r safle ond, o ystyried bod 

y safle ar gyrion clwstwr o 21 tŷ presennol, ni ystyrir y byddai'r ymyrraeth sy'n 

deillio o dair uned wyliau yn achosi niwed arwyddocaol ychwanegol i fwynderau 

trigolion. Yn ogystal, fe ystyrir bod y pellter o'r unedau gwyliau at y tŷ annedd 

agosaf, sef dros 30m, yn golygu na fyddent yn debygol o gael effaith uniongyrchol ar 

drigolion yr eiddo hynny. Mae bwriad codi balconi ar gefn yr uned ddeheuol ond, 

oherwydd ei bellter o'r eiddo preswyl agosaf a gogwydd yr adeiladau hynny ni ystyrir 

bydd gor-edrych niweidiol yn deillio o'r balconi hwnnw. 

 

5.11 Fe fyddai peth effaith weledol yn deillio o'r ardaloedd parcio newydd gan olygu bydd 

peth cynnydd yn natur "drefol" y lleoliad, fodd bynnag, wrth ystyried natur y safle 

ger clwstwr o dai presennol, ni ystyrir y buasai hyn yn annisgwyl nac yn niweidiol i 

fwynderau gweledol. 

 

5.12 Fe nodi bod pryder wedi codi ynghylch effaith posibl y datblygiad ar ansawdd bywyd 

trigolion lleol ond ni ystyrir y byddai'n rhesymol ystyried defnyddio tri adeilad at 

ddefnydd preswyl (dros dro) ynddo'i hun yn niweidiol i fwynderau cymdogion. 

 

5.13 Ni ystyrir y byddai effaith y datblygiad hwn yn niweidiol i fwynderau preifat, 

mwynderau'r gymdogaeth nac i fwynderau gweledol cyffredinol, gan gynnwys 

ansawdd y Dirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol, ac felly fe ystyrir bod y 

cais yn cwrdd â gofynion polisïau B12 a B23 y Cynllun Datblygu Unedol. 

 

 Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.14 Mae polisi CH36 o’r Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn ymwneud â 

chyfleusterau parcio ceir preifat. Bwriedir creu mannau parcio pwrpasol ar gyfer 8 

cerbyd (ychwanegiad o 5 ar y ddarpariaeth bresennol). Mae'r ddarpariaeth hon yn 

dderbyniol gan yr Uned Drafnidiaeth. Yn ogystal, mae'r Uned Trafnidiaeth yn 

derbyn, er byddai'r datblygiad yn debygol o arwain at ychwanegiad mewn lefelau 

traffig ar y rhwydwaith ffordd leol, ni fyddai'r cynnydd hwnnw yn gynnydd 

afresymol nag yn niweidiol i ddiogelwch y rhwydwaith ffyrdd. Fe ystyrir felly bod y 

bwriad yn dderbyniol dan Bolisïau CH33 ac CH36 y CDU. 

 

 Materion llifogydd a draenio 

 

5.15 Derbyniwyd cryn ohebiaeth gan wrthwynebydd yn dangos tystiolaeth o 

ddigwyddiadau llifogydd hanesyddol yn yr ardal gan gynnwys honiadau nad ydyw'r 

system garthffosiaeth leol yn ddigonol i ymdopi ag unrhyw gynnydd mewn defnydd. 

Mae Dŵr Cymru wedi cadarnhau bod capasiti yn y system garthffos gyhoeddus i 

gymryd carthffosiaeth o dair uned ychwanegol ar yr amod nad oes dŵr wyneb neu 

ddŵr draenio tir yn llifo i'r system. Yn ogystal ni chododd Cyfoeth Naturiol Cymru 

nag Adran Draenio Tir Ymgynghoriaeth Gwynedd wrthwynebiad i'r datblygiad. Ni 

fydd estyniadau i'r adeiladau ac fe fydd wyneb yr ardaloedd parcio o lechi mâl rhydd 

ac felly ni fydd cynnydd yn yr arwyneb caled ar y ddaear. O'r herwydd nid ydyw'r 

datblygiad yn debygol o waethygu problemau draenio dŵr mewn unrhyw ffordd. Er  

gwaetha'r uchod fodd bynnag, gan i'r ffurflen gais awgrymu y gwaredir dŵr wyneb 

drwy "soakaway" ac er sicrhad y gweithredir y datrysiad orau o safbwynt ymdrin â 

dŵr wyneb / tir, argymhellir y buasai’n briodol gosod amod i gytuno ar gynllun 

draenio dŵr wyneb a dŵr tir cyn dechrau gwaith ar y datblygiad. O weithredu hynny 

fe gredir bod y cais yn cwrdd gyda gofynion Polisi B32 y CDU. 
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 Materion bioamrywiaeth 

 

5.16 Dengys yr arolwg ystlumod bod  ystlumod yn defnyddio'r adeiladau gan gynnwys yr 

ystlum hirglust (Plecotus auritus), yr ystlum lleiaf (Pipisrellus pipistrellus), yr ystlum 

lleiaf uchelsain (Pipistrellus pygmaeus) ag ystlum Natterer (Myotis nattereri). Yn 

ogystal 'roedd tystiolaeth bod gwenoliaid yn defnyddio un o'r adeiladau. Mae'r 

adroddiad yn cynnig mesurau lliniaru ar gyfer rhywogaethau a'u gwarchodir ac mae'r 

rhain yn dderbyniol gan yr Uned Bioamrywiaeth a CNC. O osod amodau priodol ar y 

caniatâd, fe ystyrir bod y cynnig felly yn cwrdd â gofynion Polisi B20 y CDU. 

 

 Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.17 Derbyniwyd sylwadau ynghylch y cais hwn gyda’r pryderon perthnasol pennaf yn 

ymwneud a materion priffyrdd, llifogydd ac effeithiau mwynderol posibl. Fe ystyrir 

bod y drafodaeth uchod yn rhoi sylw priodol i’r materion hyn. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Ystyrir fod y bwriad i drosi'r tri adeilad yn dair uned wyliau hunangynhaliol yn 

dderbyniol o safbwynt y polisïau perthnasol a nodir uchod ac ni ystyrir y byddai’n 

cael effaith niweidiol andwyol ar fwynderau’r preswyl yr ardal nag ar ansawdd y 

Dirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol ddynodedig. Yn ogystal, ystyrir bod 

lleoliad 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 un 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. Pum mlynedd 

2.   Yn unol â’r cynlluniau 

3.   Deunyddiau’r balconi i’w cytuno 

4.   Defnydd gwyliau yn unig/cadw cofrestr 

5.   Tynnu hawliau datblygiad a ganiateir 

6.   Amod bioamrywiaeth 

7.   Angen cytuno cynllun draenio dŵr wyneb a dŵr tir 

8.   Creu mannau parcio cyn preswylio’r unedau gwyliau 
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Rhif:    7 
 

Cais Rhif: C16/1571/39/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

05/12/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanengan 

Ward: Abersoch 

 

Bwriad: Newid defnydd o Banc (A2) i Siop (A1) a parlwr 

hufen ia a chaffi (A3) ar y llawr daear gyda lle 

eistedd a gweinyddu i'r cefn a fflat hunan gynhaliol 

(C3) ar y llawr cyntaf  ynghyd a chodi estyniad ac 

addasiadau i'r adeilad  

  

Lleoliad: Former Natwest Bank, Abersoch, Pwllheli, 

LL537WY 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATAU GYDAG AMODAU 
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1. Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn i newid defnydd ac addasu cyn fanc yn siop a pharlwr hufen ia ar y llawr 

daear gyda fflat preswyl ar llawr cyntaf. Bwriedir hefyd codi adeilad gweinyddu 

unllawr, creu lle eistedd a gosod tanc olew tanddaearol yn yr  iard cefn. Mae’r adeilad 

gweinyddu yn mesur tua 7.5 medr o hyd, 4.2 medr o led a 4 medr i’r crib ac yn 

cynnwys cegin a pharlwr hufen ia. Bwriedir hefyd newid un o’r ffenestri llawr daear 

ar y drychiad blaen am ddrws i wasanaethu'r adeilad ynghyd a chreu ffenestr sy’n 

plygu er datblygu wyneb blaen agored. Derbyniwyd gwybodaeth bellach ar 13 

Ionawr 2017 yn dangos y gellir gosod yr echdynnwr awyr unai o fewn  simdde 

bresennol neu ar y drychiad cefn. Gwasanaethir iard gefn yr eiddo gan fynedfa i 

lwybr cyhoeddus sydd hefyd yn ffordd fynediad cerbydol i eiddo yng nghyffiniau'r 

safle. 

 

1.2 Saif yr eiddo mewn lleoliad amlwg ar bwys Stryd Fawr Abersoch gyda drychiad 

blaen y siop bwriadedig yn wynebu ffordd sirol di-ddosbarth cyfochrog. Mae’r eiddo 

wedi ei leoli ymysg adeiladau deulawr ac o fewn ffin y pentref. 

 

1.3 Saif y safle o fewn Ardal o Harddwch Naturiol 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 Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi dyletswydd ar 

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

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

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

ddatgan yn Neddf 2015. Wrth ffurfio'r argymhelliad mae'r Cyngor wedi ceisio sicrhau 

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

dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009 CUDG. 

 

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 B22 - DYLUNIAD ADEILADAU Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy 

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

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

 

POLISI B23 MWYNDERAU Diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol drwy sicrhau 

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

nodweddion cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol. 

 

POLISI B24 - GWNEUD NEWIDIADAU AC YMESTYN ADEILAD O FEWN 

FFINIAU DATBLYGU, PENTREFI GWLEDIG A CHEFN GWLAD Sicrhau fod 
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cynigion i wneud newidiadau neu ymestyn adeilad yn cydymffurfio â chyfres o feini 

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

 

POLISI B25 - DEUNYDDIAU ADEILADU Gwarchod cymeriad gweledol trwy 

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

gymeriad ac edrychiad yr ardal leol. 

 

POLISI B26 - BLAEN SIOPAU AC UNEDAU MASNACHOL YNG NGHANOL 

TREFI Sicrhau fod cynigion a ganiateir yn parchu graddfa, maint, deunyddiau ac 

arddull bensaernïol yr adeilad a’r ardal leol. 

 

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

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

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

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

 

POLISI 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 D29 - SIOPAU NEWYDD MEWN PENTREFI Caniatáu cynigion i newid 

defnydd adeilad yn siop, neu gynigion i adeiladu siopau newydd, neu i ymestyn siop 

bresennol os gellir cydymffurfio gyda meini prawf yn ymwneud gydag addasrwydd 

yr adeilad; ei leoliad ac effaith ar fwynderau a chymeriad yr ardal. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 9, 2016. 

 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 12 Dylunio  

 Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 18 Trafnidiaeth  

 

 

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

cynnwys Newidiadau Materion sy’n Codi, Ionawr 2017)  
 

PCYFF 1: Meini Prawf Datblygu. 

 

 PCYFF 2: Dylunio a Siapio Lle 

 

 PS12 – Canol Trefi a Manwerthu 

 

MAN 1 – Datblygiad arfaethedig mewn canol trefi 

 

 TRA 2 : Safonau Parcio 

 

 TRA 4: Rheoli Ardrawiadau Cludiant 
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3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Cais rhif - C04D/0417/39/LL - Goleuadau newydd, lle parcio ar gyfer pobl anabl ac 

ail wynebu rhiniog - Caniatáu ar 23 Medi 2004 

 

4.          Ymgynghoriadau: 

 

Cyngor Cymuned/Tref:  Cefnogi 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: Cytuno i leoli'r uned echdynnu awyr o fewn y  simdde 

bresennol gydag amodau i reoli anghenion gosod offer ar yr 

adeilad er mwyn lleihau unrhyw sŵn a fyddai yn deillio 

ohonynt. 

 

Dŵr Cymru: Os caniateir y cais y cynhwysir amodau ar unrhyw ganiatâd 

yn datgan y bydd angen cynnwys trap saim fel rhan o’r 

datblygiad. 

 

Ardal o Harddwch Naturiol 

Eithriadol: 

 

 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: 

Mae’r cyn fanc yn wag. Cefnogir y bwriad i gael defnydd 

masnachol newydd i’r adeilad a chredir bod yr addasiadau i’r 

wyneb yn cynnal cymeriad gwreiddiol yr adeilad yn dda ac 

na fydd yn amharu ar yr AHNE. 

 

Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben a derbyniwyd nifer 

o ohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 Ni fydd y fflat ar y llawr cyntaf, siop na chaffi 

bwriadedig gyda llefydd parcio cerbydau o ganlyniad 

i godi'r estyniad a lle eistedd cefn. 

 Bod angen llefydd parcio ar gyfer eiddo preswyl a 

masnachol. 

 Byddai parcio cerbydau yng nghefn yr eiddo yn 

amharu ar ddiogelwch cwsmeriaid y safle. 

 Bwriad yn amharu ar ddarpariaeth parcio'r pentref. 

 Bod y pentref gyda phrinder parcio sylweddol ar 

gyfer ymwelwyr a staff busnesion lleol. 

 Bydd y bwriad yn defnyddio lle parcio presennol ar 

gyfer 4 car  yng nghefn yr eiddo. 

 Darpariaeth ddigonol o ddefnydd A3 (bwyty) o fewn 

y pentref. 

 Bod y pentref yn dioddef oherwydd tagfa trafnidiaeth 

a diffyg llefydd parcio. 

 Byddai agor drws blaen ac estyniad cefn yn amharu 

ar edrychiad yr adeilad 
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Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio 

dilys oedd yn cynnwys: 

 Amau dyfodol y caffi fel caffi – a fyddai yn gwerthu 

alcohol yn y dyfodol ac o’r herwydd yn amharu ar 

fwynderau trigolion cyfagos. 

 Siom bod caffi arall yn agor yn y pentref. 

 Afrad fyddai gobeithio bydd y siop o unrhyw 

ddefnydd i bobl leol. 

 Bod siop hufen ia eisoes wedi cau o fewn y pentref. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

“Gallai ystyriaethau perthnasol gynnwys yr amgylchiadau presennol, polisïau mewn 

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

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

 

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

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

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

adroddiad rhwymol. 

 

5.4 Mae paragraff 2.14.1 Polisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5.5 Datgan Polisi C4 y cymeradwyir cynigion i addasu adeiladau i’w hailddefnyddio yn 

lle eu dymchwel, cyn belled a bod yr adeilad yn addas i’r defnydd a bod y dyluniad 

yn parchu’r strwythur. Newid defnydd ac addasu a fwriedir yma, fydd yn golygu 

gwaith datblygu mewnol,  newidiadau i’r wyneb blaen ynghyd a chodi adeilad cefn. 

Ystyrir bod y newidiadau i’r adeilad yn dderbyniol ac felly yn cydymffurfio a pholisi 

C4 CDUG.  
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5.6 Mae Polisi D29 yn caniatáu cynigion i newid defnydd adeilad yn siopau, os gellir 

cydymffurfio a’r meini prawf. Mae'r rhain yn cynnwys bod y cynnig yn gwneud 

defnydd addas o adeilad presennol, bod yr adeilad o fewn ffin datblygu’r pentref ac 

na fydd y datblygiad yn niweidio mwynderau’r trigolion cyfagos neu gymeriad yr 

ardal. Mae’r bwriad yn cynnwys newid defnydd ac addasu  cyn fanc  yn siop a 

pharlwr hufen ia gyda fflat ar y llawr cyntaf. Mae’r addasiad  wedi ei gyfyngu i du 

mewn yr adeilad ac eithr  newid un o’r ffenestri llawr daear ar y drychiad blaen am 

ddrws ynghyd a chreu ffenestr sy’n plygu er datblygu wyneb  blaen agored a chodi 

adeilad unllawr ynghyd a lle eistedd yn yr iard gefn. Mae’r newidiadau mewnol yn 

cynnwys ail drefnu gosodiad mewnol llawr daear i greu'r siop a pharlwr hufen ia 

ynghyd a chreu fflat preswyl ar y llawr cyntaf. Mae’r adeilad yn ymddangos mewn 

cyflwr da, o ddyluniad traddodiadol ac yn meddiannu lleoliad amlwg yng nghanol y 

pentref. Ystyrir bod y bwriad yn cyfarfod meini prawf polisi D29 CDUG. 

 

5.7 Mae’r ymgeisydd wedi cynnig oriau agor ar gyfer y defnydd bwriadedig, sef: 

 

 Dydd Llun i dydd Gwener – 09:00 – 18:00 

 Dydd Sadwrn – 09:00 – 18:00 

 Dydd Sul a Gwyliau Banc – 09:00 – 18:00 

 

5.8 Teimlir bod yr oriau agor uchod yn rhesymol. Mae’r ymgeisydd wedi datgan ei 

fodlonrwydd i dderbyn amod ar unrhyw ganiatâd yn cyfyngu  oriau agor a chau'r 

eiddo i’r oriau uchod ynghyd ac amod  yn atal ehangu'r defnydd parlwr hufen ia i 

fwyty llawn neu unrhyw weithgareddau ehangach o fewn dosbarth defnydd A3. Fodd 

bynnag, mae’r safle yn meddiannu lleoliad yng nghanol y pentref ble saif amrywiaeth 

o fusnesion lleol fel siop, bwyty, modurdy a thŷ tafarn ac o’r herwydd teimlir y 

byddai yn anodd  cyfiawnhau amod ar y caniatâd  yn cyfyngu  ar oriau agor a 

defnydd yr eiddo mewn sefyllfa o’r fath. 

 

5.9 Lleolir yr adeilad gweinyddu yn yr iard gefn  gydag agoriadau'r adeilad yn wynebu'r 

fynedfa. Datgan yr ymgeisydd y bydd defnydd yr adeilad gweinyddu yn is 

wasanaethol i’r prif adeilad a theimlir y byddai ei ddyluniad a’i ddefnydd yn  

annhebygol o gael effaith sylweddol ar fwynderau trigolion cyfagos. 

 

  Mwynderau gweledol 

 

5.10 Mae’r adeilad wedi ei leoli mewn lleoliad amlwg ar Stryd Fawr y pentref.  Mae’r 

adeilad o faint sylweddol gyda gorffeniad cerrig i hanner isaf y drychiad blaen a rendr 

lliw gwyn i weddill yr adeilad. Mae’r newidiadau  allanol wedi eu cyfyngu i agor 

drws newydd yn y drychiad blaen gyda chanopi uwchben ynghyd a ffenestr sy’n 

plygu  i greu wyneb blaen agored a chodi adeilad unllawr cefn. Cyflwynwyd llun 

wedi dyddio 1930au gyda’r cais yn dangos drws gyda chanopi ar y drychiad blaen ac 

mae’r bwriad yn dynwared y dyluniad hwnnw. Bydd yr adeilad cefn o ddyluniad 

unllawr gyda gorffeniad carreg i’r waliau a llechi ar y to. Lleolir yr adeilad cefn ar 

bwys wal derfyn yr eiddo ac ni fydd yn weladwy o’r Stryd Fawr. Mae’r adeilad wedi 

ei leoli yng nghanol y pentref ac ymysg adeiladau presennol. Derbyniwyd sylwadau 

swyddog AHNE yn cefnogi y cais. Ystyrir bod y bwriad yn cydymffurfio gyda meini 

prawf ac amcanion Polisïau B8, B22, B24, B25 a B26 CDUG. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.11 Hysbysebwyd y cais ar y safle a gwybyddwyd trigolion cyfagos a derbyniwyd 7 

gwrthwynebiad yn mynegi pryder ynglŷn ag effaith y bwriad ar ddarpariaeth parcio'r 

safle a’r pentref,  byddai dyluniad bwriededig y drychiad blaen yn amharu ar 
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edrychiad yr adeilad,  pryder ynglŷn ag addasrwydd y siop i bobl leol, materion 

cystadleuaeth a bod siop gwerthu hufen ia wedi cau yn ddiweddar yn y pentref. Mae 

gwrthwynebiadau ynglŷn â dyluniad a materion ffyrdd yn cael eu trafod o dan y 

penawdau perthnasol o fewn yr adroddiad ac ni ystyrir bod y gwrthwynebiadau eraill 

sy’n ymwneud a dyfodol y siop, cystadleuaeth a bod siop hufen ia blaenorol wedi cau 

yn ystyriaethau cynllunio o bwys. Mae gosodiad mewnol y fflat bwriededig yn 

cynnwys lleoli ystafell wely, ystafell fyw ac ystafell fwyta yn rhan blaen yr adeilad 

gyda ffenestri yn edrych dros y stryd fawr a chegin, bathon ac ystafell wely yn y rhan 

cefn gyda ffenestri yn edrych dros yr iard  gefn. Mae peth pryder ynglŷn ag effaith 

gôr edrych o ffenestr y gegin gefn, ond mae’r cynllun yn dangos y bydd golygfa'r 

gegin o’r iard gefn ynghyd ac eiddo y tu hwnt i’r safle yn cael ei gysgodi gan do'r 

adeilad gweinyddu ac o’r herwydd yn lleihau unrhyw effaith posibl ar fwynderau 

trigolion cyfagos. Ni ystyrir bod y  bwriad yn groes i bolisi B23 CDUG. 

 

5.12 Parthed elfen o’r cais sy’n ymwneud a gosod system echdynnu aer ar gyfer y 

datblygiad, derbyniwyd gwybodaeth ychwanegol gan yr ymgeisydd yn dangos dewis 

o ddwy system bosibl; gosod yr echdynnwr aer ar y drychiad cefn, neu o fewn y 

simdde bresennol. Ymgynghorwyd gyda'r Uned Gwarchod y Cyhoedd ynglŷn â 

manylion echdynnu a  derbyniwyd eu sylwadau yn cadarnhau eu bod yn ffafrio 

defnyddio'r simdde ar gyfer y system echdynnu. Teimlir y byddai gosod y system 

echdynnu yn y simdde bresennol yn bodloni ystyriaethau a pholisïau cynllunio yn 

ogystal oherwydd y byddai yn dileu'r angen am offer allanol. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.13 Mae’r bwriad yn golygu newid defnydd ac addasu cyn fanc yn siop a pharlwr hufen 

ia ar y llawr daear gyda fflat preswyl ar y llawr cyntaf. Bwriedir hefyd codi adeilad  

gweinyddu unllawr, creu lle eistedd a gosod tanc olew tanddaearol yn yr  iard cefn. 

Mae’r adeilad gweinyddu yn mesur tua 7.5 medr o hyd, 4.2 medr o led a 4 medr i’r 

crib. Saif yr eiddo mewn lleoliad amlwg gyda mynediad i’r siop a’r parlwr hufen ia o 

fewn yr adeilad presennol oddi ar y stryd fawr. Gwasanaethir yr adeilad gweinyddu 

yn yr iard gefn gan fynedfa oddi ar lwybr cyhoeddus cyfochrog sydd hefyd yn ffordd 

fynediad cerbydol i eiddo yng nghyffiniau'r safle. Mae’r cynllun yn dangos y 

defnyddir yr eiddo gan bobl ar droed yn unig ac ni ystyrir y byddai hynny yn creu 

trafferthion ffyrdd o gofio gweithgareddau cyffredinol yr ardal. Nid yw’r bwriad yn 

cynnwys darparu lle parcio ar gyfer y defnydd newydd ac mae’r elfen yma o’r cais 

wedi codi gwrthwynebiadau yn lleol.  Datgan y gwrthwynebwyr y byddai datblygiad 

bwriededig yn amddifadu'r safle o 4 lle parcio ac o’r herwydd yn gorfodi defnyddwyr 

y safle i ddefnyddio darpariaeth parcio prin y pentref. Datgan yr ymgeisydd bod lle 

parcio ar gyfer un car o fewn yr iard gefn presennol ac er nad oes lle parcio fel rhan 

o’r bwriad, ystyriai ni fyddai gwahaniaeth sylweddol mewn lefel trafnidiaeth rhwng y 

defnydd blaenorol a’r un bwriededig i’r graddau ble y byddai yn amharu yn 

sylweddol ar lefel a diogelwch trafnidiaeth yn y pentref. Noder datganiad yr 

ymgeisydd parthed llefydd parcio presennol, fodd bynnag mae maint yr iard gefn yn 

awgrymu y gellir parcio mwy nac un car ar y safle. Sylweddolir bod Polisi CH36 yn 

datgan ymysg pethau eraill y gwrthodir ceisiadau am ddatblygiadau newydd, i ehangu 

datblygiadau presennol neu newid defnydd os na ddarperir lle parcio cerbydau  oddi 

ar y stryd. Trafodwyd y bwriad gydag Uned Trafnidiaeth y Cyngor ac er sylweddolir 

pryderon y trigolion lleol, ystyrir y byddai yn anodd cyfiawnhau gwrthod y cais ar 

sail diffyg parcio o gofio bydd y cwsmeriaid ar droed ac ni fyddai anghenion rheolwr 

y safle/parlwr hufen ia a deiliad y fflat preswyl ar y llawr cyntaf yn ychwanegu 

pwysau sylweddol ar ddarpariaeth bresennol y pentref.  Derbyniwyd sylwadau'r Uned 

Trafnidiaeth yn cadarnhau dim gwrthwynebiad i’r bwriad.  Ystyrir yn yr achos yma, 
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nad oes digon o gyfiawnhad i wrthod y cais ar sail diffyg parcio. Ni ystyrir felly bod 

y cais yn groes i bolisi CH33 na CH36 CDUG. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Mae’r bwriad yn golygu defnyddio adeilad presennol sylweddol ei faint fel siop a 

pharlwr hufen ia. Lleolir yr adeilad ymysg adeiladau ac ar bwys Stryd Fawr y pentref. 

Mae’r newidiadau allanol wedi eu cyfyngu i ffurfio drws newydd a chreu ffenestr 

sy’n plygu  yn y drychiad blaen a chodi adeilad yn yr iard gefn. Bydd y deunyddiau 

adeiladu yn gweddu gydag edrychiad a gorffeniad yr adeilad presennol ac ystyrir na 

fyddai yn cael effaith sylweddol ar  gymeriad yr adeilad neu’r AHNE. Mae peth 

pryder ynglŷn diffyg lle parcio yng nghefn yr eiddo; trafodwyd y bwriad gydag Uned 

Trafnidiaeth y Cyngor ac er sylweddolir pryderon y trigolion lleol, ystyrir y byddai 

yn anodd cyfiawnhau gwrthod y cais ar sail diffyg parcio. Ystyrir bod y bwriad yn 

fodd i sicrhau defnydd priodol o adeilad segur mewn lleoliad amlwg ym mhentref 

Abersoch. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu - amodau 

1.  5 mlynedd i ddechrau gwaith 

2.  Llechi ar do'r adeilad cefn 

3.  Gorffeniad cerrig yr estyniad cefn i gyd weddu gyda’r prif adeilad 

4.  Gosod y system echdynnu aer o fewn y simdde bresennol yn unol â 

chynlluniau dyddiedig 13 Ionawr 2017 cyn dechrau’r defnydd a ganiateir. 

5.  Unol a cynlluniau. 
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Rhif:    8 
 

Cais Rhif: C16/1614/99/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

15/12/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Bangor 

Ward: Garth 

 

Bwriad: Newid defnydd adeilad o gartref nyrsio i lety 

myfyrwyr gyda 31 ystafell wely  a cyfleusterau 

rheoli  

  

Lleoliad: Bryn Llifon, Meirion Road, Bangor, LL57 2BY 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATÁU GYDAG AMODAU   
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae hwn yn gais i newid defnydd adeilad, a fu tan Chwefror 2016 yn gartref nyrsio 

31 ystafell wely, yn llety ar gyfer myfyrwyr gyda 31 ystafell wely. Bwriedir 

ailwampio trefniant mewnol yr adeilad er mwyn darparu cyfleusterau priodol ag 

anghenion myfyrwyr, bydd hyn yn cynnwys : 

 Cyfleusterau "en-suite" yn yr ystafelloedd 

 Lolfa, ystafell fwyta a chegin gymunedol 

 Golchfa 

 Fflat ar gyfer warden preswyl 

 Tair cegin fechan ar y llawr cyntaf 

 Storfa feics a storfa binnau / ailgylchu y tu allan 

 

1.2 Ni fydd unrhyw newidiadau strwythurol allanol i'r adeilad. 

 

1.3 Lleolir y safle mewn ardal defnydd cymysg o Fangor Uchaf, oddeutu 250m o brif 

adeilad Prifysgol Bangor. Gerllaw mae Stiwdio Bryn Meirion y BBC a gyferbyn mae 

neuaddau preswyl y Brifysgol sydd ar yr ochr arall i Ffordd y Coleg. Mae ardal 

breswyl i'r gogledd a'i nodweddir gan dai unigol a thai pâr mewn gerddi sylweddol 

gyda llawer o goed a gwrychoedd aeddfed. 

 

1.4 Cyflwynwyd Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol ynghyd a Datganiad Cynllunio 

Cefnogol gyda'r cais. 

 

1.5 Daw'r cais gerbron y Pwyllgor ar gais yr aelod lleol, yn ogystal derbyniwyd tair neu 

ragor gohebiaeth yn gwneud sylwadau'n groes i argymhelliad y swyddog. 

 

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. 
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POLISI B23 - MWYNDERAU 

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

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

cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol.  

 

POLISI C1 - LLEOLI DATBLYGIAD NEWYDD 

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

y prif ffocws ar gyfer datblygiadau newydd. Gwrthodir adeiladau, adeiladweithiau a 

chyfleusterau atodol newydd yng nghefn gwlad ar wahân i ddatblygiad sy’n cael ei 

ganiatáu gan bolisi arall yn y Cynllun. 

 

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

BLAEN 

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

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

bo’r safle neu’r adeilad a’r defnydd yn addas.  

 

 POLISI C4 - ADDASU ADEILADAU I’W HAIL-DDEFNYDDIO 

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

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

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

cyfagos.     

 

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

FFINIAU DATBLYGU’R GANOLFAN IS-RANBARTHOL A’R 

CANOLFANNAU TREFOL 

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

datblygu’r Ganolfan Isranbarthol a’r Canolfannau Trefol. 

 

POLISI CH6 - TAI FFORDDIADWY AR BOB SAFLE A DDYNODWYD YN 

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

DYNODI O FEWN FFINIAU DATBLYGU’R GANOLFAN IS-RANBARTHOL 

A’R CANOLFANNAU TREFOL 

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

safleoedd ar hap ar gyfer 5 uned neu fwy o fewn ffiniau datblygu’r ganolfan 

isranbarthol a’r canolfannau trefol sy’n darparu elfen briodol o dai fforddiadwy. 

 

POLISI CH30 - MYNEDIAD I BAWB 

Gwrthod cynigion ar gyfer unedau preswyl/busnes/diwydiant neu 

adeiladau/cyfleusterau at ddefnydd cyhoeddus os na ellir dangos y rhoddwyd 

ystyriaeth lawn i ddarparu mynediad priodol i’r ystod ehangaf posib o unigolion.  

 

POLISI CH33 - DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD 

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

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

tawelu traffig.     

 

POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT 

Gwrthodir cynigion am ddatblygiadau newydd, ehangu datblygiadau presennol neu 

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

chanllawiau parcio cyfredol y Cyngor, gan roi ystyriaeth i hygyrchedd gwasanaeth 

cludiant cyhoeddus, y gallu i gerdded a beicio o safle a phellter y safle at faes parcio 

cyhoeddus. 
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POLISI CH39 - DATBLYGU ADDYSG BELLACH AC ADDYSG UWCH 

Caniateir cynigion am ddatblygiadau penodol ar safle addysg bellach neu uwch os 

gellir cydymffurfio a meini prawf penodol sydd yn ymwneud a materion mwynderol 

a phriffyrdd ac o ran cymeriad yr ardal a hygyrchedd y safle i wahanol ddulliau o 

deithio. 

 

POLISI CH43 - DARPARU LLECYNNAU AGORED O WERTH ADLONIADOL 

MEWN DATBLYGIAD TAI NEWYDD 

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

ddarpariaeth llecynnau agored presennol yn diwallu anghenion y datblygiad ddarparu 

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

 

CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL ‘DATBLYGIADAU TAI A LLECYNNAU 

AGORED O WERTH ADLONIADOL’  

 

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

cynnwys Newidiadau Materion sy’n Codi, Ionawr 2017) 

 

 

POLISI PCYFF 1: MEINI PRAWF DATBLYGU 

 

POLISI PCYFF 2: DYLUNIO A SIAPIO LLE 

 

POLISI STRATEGOL PS 15: STRATEGAETH ANEDDLEOEDD 

 

POLISI TAI 6: LLETY MYFYRWYR PWRPASOL 

 

POLISI TRA 2: SAFONAU PARCIO 

 

 

2.5 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru 2016 (Fersiwn 9) 

 

TAN 12: Dylunio 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C99A/0256/11/LL : NEWIDIADAU I BLAEN YR ADEILAD (CYNLLUN 

DIWYGIEDIG) - Caniatawyd 01/07/99 

 

 C97A/0231/11/CL : NEWID DEFNYDD O SWYDDFA A STIWDIO RECORDIO 

AC ESTYNIAD I GREU CARTREF NYRSIO - Caniatawyd 11/03/98 

 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Gwrthwynebiad - gor-ddatblygiad o'r safle. Mae cyfleusterau 

tebyg eisoes yn y cyffiniau ac fe fyddai hwn yn cynhyrchu 

rhagor o drafnidiaeth, sŵn ac ymyrraeth i drigolion. 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad - argymell darparu mynediad newydd i 

gerddwyr i'r droedffordd ar Ffordd y Coleg a thorri'r tyfiant 

ger y fynedfa bresennol. 
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Dŵr Cymru: Sylwadau - Amod a Nodiadau safonol ar gyfer y datblygwyr 

 

 

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: 

 

 Fod gormod o ddarpariaeth o lety myfyrwyr ym 

Mangor 

 Nid yw'r ddarpariaeth barcio'n ddigonol 

 Fod y datblygiad yn or-ddatblygiad o'r safle 

 Pryder ynghylch diogelwch y briffordd 

 Mae hwn yn ardal anheddol ac fe fyddai pryder 

ynghylch sŵn ac ymyrraeth 

 

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio 

dilys oedd yn cynnwys: 

 

 Ni ddylid caniatáu colli safle ar gyfer cartref henoed 

pan mae galw parhaus am gyfleusterau o'r fath 

 Nid yw Bryn Llifon o fewn y Parth Chwilio a Ffafrir 

ar gyfer Llety Myfyrwyr Pwrpasol a'i hadnabyddir 

gan y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

 Ni fydd y ddarpariaeth fewnol o gyfleusterau'n cwrdd 

gydag anghenion myfyrwyr 

 Bod angen rhagor o dai i bobl leol 

 

 

Derbyniwyd yn ogystal gohebiaeth yn cefnogi'r cais. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae’r bwriad yn ymwneud gyda throsi adeilad deulawr presennol yn llety myfyrwyr 

31 llofft.  Defnyddiwyd yr adeilad fel cartref henoed yn y gorffennol ac mae’r safle o 

fewn ffin ddatblygu’r Ddinas. Nid yw’r safle yma wedi ei ddynodi ar gyfer unrhyw 

ddefnydd penodol yn y Cynllun Datblygu Unedol. 

 

5.2 Mae polisi C1 o’r CDU yn cyfeirio at leoli datblygiadau newydd, ac mae’n datgan 

mai tir o fewn ffiniau datblygu trefi a phentrefi a ffurf ddatblygedig pentrefi gwledig 

fydd y prif ffocws ar gyfer datblygiadau newydd. Yn yr achos yma, mae’r bwriad yn 

ymwneud ag ail-ddefnyddio adeilad presennol o fewn ffin ddatblygu canolfan 

ranbarthol dinas Bangor; ac felly mae’r bwriad yn cydymffurfio a’r polisi penodol 

yma. Mae’r bwriad hefyd yn cydymffurfio â pholisi C3 sy’n cymeradwyo cynigion 

sy’n ailddefnyddio tir neu adeiladau a'u lleolir o fewn neu o gwmpas ffiniau datblygu 

a Pholisi C4, sy'n cefnogi cynlluniau i addasu adeiladau i'w hail-ddefnyddio at 

ddibenion addas. 

 

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

hwn, sef darparu llety pwrpasol ar gyfer myfyrwyr yn y sector breifat, ac nid yw 
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polisïau tai’r CDU (yn benodol polisïau CH3 a CH6) nac ychwaith polisi CH39 

(Datblygiadau Addysg  Bellach ac Addysg Uwch), yn gwbl berthnasol. 

 

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

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

 

5.5 O edrych ar y ffigyrau myfyrwyr ddiweddaraf sydd ar gael, sef y ffigyrau ar gyfer 

2015/2016,  fe nodir fod yna 9,311 o fyfyrwyr llawn amser yn y Brifysgol.  Mae 

gwybodaeth gan Brifysgol Bangor ar gyfer 2015/16 yn nodi bod 700 o fyfyrwyr hefo 

cyfeiriad tymor yng Ngogledd Cymru y tu allan i Fangor (gan gynnwys 201 yng 

Ngweddill Gwynedd a 220 yn Ynys Môn). Fodd bynnag dylid nodi nad oedd y set 

ddata yma yn cynnwys gwybodaeth am oddeutu chwarter o’r holl fyfyrwyr y Coleg, 

oherwydd hyn gall fod y nifer sydd yn byw yng Ngogledd  Cymru, y tu allan i 

Fangor, fod yn uwch na’r ffigwr o 700.    

 

5.6 Mae gan y Brifysgol 2,943 o unedau llety (bedspaces) sydd wedi eu hadeiladu'r 

bwrpasol, sy’n cynnwys y datblygiad diweddar ar safle’r Santes Fair (602). Yn y 

sector breifat mae yna 802 o unedau llety wedi eu hadeiladu a 49 wrthi’n cael eu 

hadeiladu (137 Stryd Fawr, Bangor). Mae yna 133 yn ychwanegol sydd wedi derbyn 

caniatâd cynllunio ac sydd eto i’w cychwyn (mae hyn yn cynnwys 3 caniatâd drwy 

apêl yn ddiweddar- safle Three Crowns am 15 uned, cyn safle’r Railway Institute 

sy’n cynnig 29 uned (47 lle gwely) a safle Lôn Bobty  sy’n 18 uned, ynghyd â safle 

Varsity am 15 uned) ac mae  145 o dan ystyriaeth gan yr arolygydd cynllunio ar 

safle’r Hen Swyddfa Bost. Gan gynnwys y cais yma, mae hyn yn rhoi cyfanswm o 

1,160 o unedau preifat sydd naill ai ar gael neu wedi derbyn caniatâd cynllunio neu 

sydd o dan ystyriaeth. 

 

5.7 Mae’r Uned Bolisi Cynllunio ar y Cyd ar hyn o bryd yn y broses o ddiweddaru 

gwybodaeth 2013 ynglŷn â thai amlfeddiannaeth gyda gwybodaeth 2016, ond mae 

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

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

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

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

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

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

dai amlfeddiannaeth felly, dim ond awgrymiad ydyw o’r wybodaeth sydd ar gael. 

 

5.8 Mae’r wybodaeth yma yn dangos fod 1012 o dai ym Mangor naill ai yn dŷ mewn 

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

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

 

5.9 Mae’r wybodaeth hefyd yn dangos fod 47 o dai yn ward Garth (ward y cais) naill ai 

yn dŷ mewn amlfeddiannaeth neu ddim yn talu Treth y Cyngor, a chan fod yna 

gyfanswm o 326 o dai yn ward Garth mae hyn yn gyfystyr a 14.4% o stoc tai'r ward. 

 

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

gymysgedd o lety sydd wedi ei adeiladu’n bwrpasol ar gyfer myfyrwyr (2,943 o 

unedau’r brifysgol a 1,150 o unedau preifat ar gael/wedi eu caniatáu/dan ystyriaeth), 

tai amlfeddiannaeth (awgrym o oddeutu 1012 o dai) a thai preifat neu gyfeiriad yng 

ngweddill o Ogledd Cymru (700). 

 

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

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

adeiladu’n bwrpasol. Mae’n ymddangos hefyd y byddai llety mewn tai 
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amlfeddiannaeth yn parhau i fod yn boblogaidd i fyfyrwyr yn yr ardaloedd hynny 

sydd mwyaf hwylus i’r Brifysgol. 

 

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

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

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

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

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

diffyg angen am y math yma o lety. Mae’n ymddangos y gall y galw am y gwahanol 

fathau o lety newid o flwyddyn i flwyddyn, yn enwedig wrth gymharu adegau 

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

 

5.13 Mae darparu rhagor o lety myfyrwyr sydd wedi ei ddylunio’n bwrpasol a darparu 

cyfleusterau safonol sydd wedi eu rheoli mewn modd ffurfiol, o bosib gyda’r 

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

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

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

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

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

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

amod i gytuno ar gynllun rheolaeth safle a fydd yn cynnwys manylion materion 

megis polisi rheoli ymddygiad,  rheolaeth parcio a delio gyda chwynion. 

 

5.14 O ystyried y drafodaeth uchod fe ystyrir fod egwyddor y datblygiad yn dderbyniol 

dan bolisïau'r Cynllun Datblygu Unedol cyfredol. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 “Gallai ystyriaethau perthnasol gynnwys yr amgylchiadau presennol, polisïau mewn 

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

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

 

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

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

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

adroddiad rhwymol. 

 

5.18 Mae paragraff 2.14.1 Polisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

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

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

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

cenedlaethol hefyd fod yn ystyriaeth berthnasol yn yr amgylchiadau hyn.” 
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5.19 Yn yr achos hwn, mae'r Polisïau CDLl a'u rhestrir yn 2.4 uchod yn berthnasol ac 

maent, ar y cyfan, yn gyson gyda pholisïau’r Cynllun Datblygu Unedol, fodd bynnag 

mae peth anghysondeb rhwng yr asesiad polisi CDU a wnaethpwyd uchod a Pholisi 

TAI 6 y CDLl ar y Cyd ac fe drafodir yr anghysondeb hwnnw isod. 

 

5.20 Mae Polisi'r CDLl TAI 6 : Llety Myfyrwyr Pwrpasol yn datgan y caniateir cynhigion 

am lety myfyrwyr pwrpasol newydd mewn lleoliadau addas cyn belled a'u bod yn 

cwrdd â chyfres o feini prawf. Tra bod y cynnig hwn yn cwrdd gyda'r mwyafrif o'r 

meini prawf hynny mae un maen prawf lle mae anghysondeb sef : 

  

5.21 Maen Prawf 1 : ‘Rhaid i’r cynnig gynnwys asesiad o nifer y myfyrwyr israddedig ac 

ôl-radd llawn amser ychwanegol sydd angen llety, a dylai sefydliad addysg uwch 

gefnogi’r cynnig’. 

 O ystyried bod y cais hwn wedi dod i mewn cyn mabwysiadu'r Cynllun Datblygu 

Lleol fe ystyrir y buasai'n afresymol gofyn i'r ymgeisydd gwrdd â'r gofyniad hwn 

wrth ystyried nad ydyw gwybodaeth o'r fath yn angenrheidiol o dan y drefn 

bresennol. Dengys yr asesiad yn 5.3 - 5.14 uchod bod tystiolaeth o angen am y math 

hwn o ddatblygiad felly ni chredir y buasai ymgymryd â'r asesiad a ofynnir amdano 

gan y maen prawf hwn yn cael effaith materol ar y penderfyniad ar y cais. 

  

5.22 Ar y cyfan,  ni ystyrir bod yr anghysondeb sydd rhwng polisïau’r cynllun allddyfodol 

a'r cynllun datblygu mabwysiedig o safbwynt effeithiau posibl y datblygiad 

arfaethedig, yn ddigonol i gyfiawnhau mynd yn erbyn polisi'r Cynllun Datblygu 

Unedol, sydd, fel y nodir yn 5.14 uchod, yn gefnogol i egwyddor y math hwn o 

ddatblygiad.   

 

 Llecynnau Agored 

 

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

Agored o Werth Adloniadol’ fel arfer bydd angen darparu rhywfaint o lecyn chwarae 

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

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

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

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

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

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

‘Datblygiadau Tai a Llecyn Agored o Werth Adloniadol.’ ac nid oes angen cyfrannu 

tuag at ddarpariaeth ychwanegol. 

 

Materion Ieithyddol 

 

5.24 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. Os yw’r UPCC yn derbyn 

ac yn gefnogol i’r cynnwys ystyrir fod y bwriad yn unol gyda pholisi A2 o’r CDU. 

 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 
 

5.25 Mae polisi B23 o’r Cynllun Datblygu Unedol yn ymwneud a diogelu mwynderau’r 

gymdogaeth leol ynghyd a mwynderau preifat drwy sicrhau bod rhaid i gynigion 
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gydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu at warchod nodweddion 

cydnabyddedig. 

 

5.26 Mae'n bwysig cofio i'r adeilad hwn gael ei ddefnyddio, tan Chwefror 2016, fel cartref 

henoed ar gyfer 31 preswylydd. Wrth ystyried i ddefnydd o'r fath olygu cryn 

symudiadau traffig o safbwynt staff, teuluoedd a chefnogaeth feddygol, gan gynnwys 

gweithgarwch gyda'r nos, ni ystyrir y byddai defnydd gan fyfyrwyr yn arwyddocaol 

wahanol o safbwynt symudiadau ceir neu oriau ymyrraeth. Yn wir, o ystyried 

agosatrwydd yr adeilad i brif adeiladau'r brifysgol, fe fyddai'n lleoliad addas iawn i 

fyfyrwyr nad ydynt yn berchen ar gerbyd modur preifat gan olygu, o bosibl, bydd 

lleihad mewn trafnidiaeth at y safle. 

 

5.27 Mae gan yr eiddo sydd wedi ei leoli yn ardal hon gymysgedd o ddefnyddiau, gan 

gynnwys adeiladau sy’n darparu llety myfyrwyr, ac ni ystyrir byddai’r defnydd 

arfaethedig yn anghydnaws yn y lleoliad yma nac yn gwaethygu'r sefyllfa yn 

arwyddocaol o'i gymharu ag unrhyw effeithiau niweidiol a ddaeth o'r safle pan oedd 

yn gartref nyrsio. 

 

5.28 Derbyniwyd sawl gwrthwynebiad i’r bwriad, yn bennaf ar sail trafnidiaeth ac 

ymyrraeth ynghyd a'r orddarpariaeth honedig o lety myfyrwyr sydd yn y ddinas.  

Fodd bynnag wrth ystyried y drafodaeth o'r elfennau hynny mewn rhannau eraill o'r 

adroddiad hwn, ni ystyrir bydd y bwriad yn cael unrhyw effaith negyddol 

arwyddocaol o safbwynt mwynderau cyffredinol a phreswyl, yn enwedig wrth 

ystyried defnydd blaenorol yr eiddo a'r defnydd a ellid ddigwydd heb fod angen am 

ganiatâd cynllunio dan Ddosbarth Defnydd C2 presennol yr adeilad. Mae Dosbarth 

Defnydd C2 yn cynnwys ysbytai, cartrefi gofal, ysgolion preswyl a chanolfannau 

hyfforddiant ac fe fyddai posibilrwydd i ddefnydd dan y dosbarth defnydd hwn 

achosi llawer mwy o ymyrraeth a phryder i drigolion na defnydd fel llety myfyrwyr 

dan reolaeth.  Ni fydd ychwaith unrhyw newidiadau allanol i'r adeilad ac felly ni fydd 

unrhyw niwed gweledol i'r gymdogaeth.  Ystyrir felly fod y bwriad yn cydymffurfio 

gyda gofynion polisi B23 uchod. 

 

5.29 O ystyried fod y safle'n ffinio ag ardal breswyl, fe ystyrir y byddai'n rhesymol gosod 

amod ar unrhyw ganiatâd cynllunio i'r Awdurdod Cynllunio Lleol gytuno gyda'r 

perchnogion gynllun rheolaeth a fydd yn cynnwys manylion materion megis polisi 

rheoli ymddygiad,  rheolaeth parcio a delio gyda chwynion. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 
 

5.30 Mae safonau parcio CSS Cymru yn argymell darparu 1 llecyn parcio i bob 25 ystafell 

gwely ar gyfer myfyrwyr, ac 1 llecyn i bob 10 ystafell wely ar gyfer ymwelwyr, sef 

cyfanswm yn yr achos yma o 5 llecyn parcio. Mae'r ddarpariaeth a chynnig, o 16 

llecyn felly mae'n dderbyniol. 

 

5.31 Mae'r cynllun trefniant safle'n nodi fod rhan o'r maes parcio ar brydles gyda'r BBC ac 

mae angen sicrhau nad ydy'r ddarpariaeth a nodir ddim yn gwrthdaro a'r brydles hon. 

Yn ogystal mae potensial y bydd problemau trafnidiaeth ar adegau penodol e.e. 

dyddiau pan fydd myfyrwyr yn cyrraedd y Coleg ond fe ystyrir y buasai cytuno ar 

gynllun rheolaeth safle fel yr awgrymir uchod yn goresgyn problemau o'r fath. 

 

5.32 Er mwyn gwella mynediad ar droed, argymhellodd yr Uned Trafnidiaeth y dylid 

darparu mynediad newydd i gerddwyr i'r droedffordd ar hyd Ffordd y Coleg ynghyd a 

thorri'r tyfiant yn ôl pob ochr i'r fynedfa hefyd i wella'r gwelededd. Mae'r ymgeisydd 
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wedi cytuno i'r argymhellion hyn. Ystyrir felly fod y bwriad yn cydymffurfio gyda 

holl ofynion polisi CH30, CH33 a CH33 o’r Cynllun Datblygu Unedol. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Mae’r safle yma wedi ei leoli o fewn ffiniau datblygu dinas Bangor fel y’i dynodwyd 

yn y CDUG ac mae polisi C4 yn ceisio cymeradwyo deunyddiau amgen priodol i 

adeiladau segur. Mae'n hollbwysig cofio yn yr achos hwn mai'r prif newid yn nefnydd 

yr adeilad fyddai yn oedran y preswylwyr. Bwriedir parhau i ddarparu llety preswyl 

dan reolaeth ar gyfer 31 preswylydd ac ni ystyrir y byddai'r newid hwn yn achosi 

niwed arwyddocaol ychwanegol i fwynderau'r ardal na thrigolion lleol. 

 

6.2 O ystyried yr uchod ac wedi rhoi ystyriaeth lawn i’r holl faterion cynllunio perthnasol 

gan gynnwys llythyrau o wrthwynebiad a’r sylwadau a dderbyniwyd, fe gredir fod y 

bwriad yma yn dderbyniol a’i fod yn cydymffurfio gyda gofynion polisïau a 

chanllawiau lleol a chenedlaethol.    

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu  

 

Amodau : 

1.  Amser 

2.  Yn unol â’r cynlluniau 

3. Rhaid cyflwyno a chytuno’r cynllun rheolaeth safle o flaen llaw gyda’r Awdurdod 

Cynllunio Lleol 

4.  Cyfleusterau parcio yn unol â’r cynlluniau. 

5. Rhaid sicrhau bod y llwybr troed i Ffordd y Coleg yn cael ei gwblhau cyn i'r 

defnydd ddechrau 

 

Nodiadau: 

1. Priffyrdd 

2. Dŵr Cymru 
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Rhif:    9 
 

Cais Rhif: C16/1675/11/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

21/12/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Bangor 

Ward: Menai (Bangor) 

 

Bwriad: Newid defnydd ty presennol (dosbarth defnydd C3) 

yn lety gwely a brecwast/gwesty (dosbarth defnydd 

C1)  

  

Lleoliad: Coed Menai, Menai Avenue, BANGOR, LL57 2HH 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

 

 

CANIATÁU GYDAG AMODAU   
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r cais hwn ar gyfer newid defnydd tŷ preswyl 8 llofft (Dosbarth Defnydd C3) yn 

llety gwely a brecwast 10 llofft (Dosbarth Defnydd C1). Fe wrthodwyd caniatâd 

cynllunio i drosi'r adeilad yn dŷ amlfeddiannaeth yn 2016 oherwydd y byddai'n creu 

gorddarpariaeth o lety amlfeddiannaeth yn yr ardal ac y byddai'n niweidiol i 

fwynderau trigolion lleol (C16/1015/11/LL). 

 

1.2 Mae’r safle wedi ei leoli o fewn ffin ddatblygu Dinas Bangor, ac o fewn rhan o’r 

Ardal Gadwraeth a’i nodweddir gan dai sylweddol mewn gerddi aeddfed. Mae’r tŷ 

dan sylw yn dŷ pâr gyda thŷ sydd wedi’i rannu’n dri fflat preswyl ynghlwm iddo. I’r 

ochr arall saif tŷ sylweddol ar wahân sydd mewn defnydd yn rhannol fel tŷ 

amlfeddiannaeth ac yn rhannol fel fflat. Mae’r adeilad gerllaw safle’r Ffriddoedd lle 

mae cyfran sylweddol o neuaddau preswyl myfyrwyr Prifysgol Bangor wedi eu lleoli. 

 

1.3 Defnydd presennol yr adeilad yw fel tŷ preswyl a dengys y cynlluniau llawr y 

bwriedir ailwampio’r gofod mewnol gan greu llofft ychwanegol  ar y llawr cyntaf a 

throsi adeilad allanol yn yr ardd gefn i greu llofft arall. Bwriedir hefyd uwchraddio'r 

ystafelloedd presennol trwy ddarparu cyfleusterau "en suite" ym mhob un. Ni fwriedir 

unrhyw newidiadau allanol ar wahân i greu man cadw biniau a chlirio tyfiant er creu 

6 lle parcio ychwanegol o flaen yr adeilad. Mae 6 lle parcio eisoes i ochr yr adeilad. 

 

1.4 Darparwyd gwybodaeth bellach gan yr ymgeiswyr yn egluro natur y busnes a 

fwriedir ei gynnal. Mae hyn yn cynnwys : 

 Bydd y gwasanaethau a ddarperir i'r gwesteion yn cynnwys brecwast, 

glanhau ystafelloedd a gwasanaethau golchi dillad. 

 Bydd ystafelloedd gwasanaethol gan gynnwys swyddfa, desg croeso, cegin 

ac iwtiliti ond ni fydd staff yn byw ar y safle er y bydd staff ar alw yn ystod 

oriau'r nos 

 Bydd y datblygiad yn cynnal 2 swydd llawn amser 

 

1.5 Fe ddaw'r cais hwn gerbron y Pwyllgor oherwydd y derbyniwyd tair neu ragor 

gohebiaeth yn groes i argymhelliad y Swyddog.   

 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

Tud. 173



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 13/03/2017 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
DOLGELLAU 

 
 

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

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

ARDALOEDD CADWRAETH  

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

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

gadwraeth a’i gosodiad. 

 

POLISI 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 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 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 D14 - LLETY GWYLIAU GWASANAETHOL 

Caniatáu cynigion newydd, neu addasu adeiladau presennol neu ymestyn sefydliadau llety 

gwyliau gwasanaethol presennol os yw dyluniad, gosodiad a gwedd y datblygiad o safon 

uchel ac os gellir cydymffurfio â’r meini prawf yn ymwneud gyda lleoliad a graddfa'r 

datblygiad. 

 

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

cynnwys Newidiadau Materion sy’n Codi, Ionawr 2017) 

 

 

POLISI PCYFF 1: MEINI PRAWF DATBLYGU 

 

POLISI PCYFF 2: DYLUNIO A SIAPIO LLE 

 

POLISI STRATEGOL PS 11: YR ECONOMI YMWELWYR 

 

POLISI TWR 2: LLETY GWYLIAU 

 

POLISI PS17: DIOGELU A NEU WELLA ASEDAU TREFTADAETH 

 

POLISI AT 1: ARDALOEDD CADWRAETH, SAFLEOEDD TREFTADAETH Y BYD A 

THIRWEDDAU, PARCIAU A 

GERDDI HANESYDDOL COFRESTREDIG 

 

POLISI TRA 2: SAFONAU PARCIO 

 

2.5 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru : Argraffiad 9, Tachwedd 2016 
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Nodyn Cyngor Technegol 13 - Twristiaeth (1997) 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

C16/1015/11/LL : NEWID DEFNYDD O DY ANNEDD 8 LLOFFT I DY AML-

FEDDIANNAETH 11 LLOFFT AR GYFER MYFYRWYR - Gwrthodwyd 05/10/16 

 

C06A/0856/11/CT : GWAITH ARFAETHEDIG I DDWY GOEDEN O FEWN ARDAL 

CADWRAETH - Caniatawyd 12/02/07 

 

C02A/0323/11/LL : NEWID DEFNYDD O DŶ PRESWYL I FOD YN RHANNOL 

DDEFNYDD PRESWYL A RHANNOL DEFNYDD DOSBARTH D1 CLINIC 

FFISOTHERAPI AC ANAFIADAU CHWARAEON) : Caniatawyd 03/07/02 

 

3/11/1239A : CODI GAREJ : Caniatawyd 14/03/91 

  

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Dim gwrthwynebiad 

 

Uned Trafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad 

 

Dwr Cymru : 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: 

Sylwadau ar gyfer y datblygwr 

 

Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

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

derbyniwyd gohebiaeth yn gwrthwynebu am y rhesymau 

cynllunio dilys isod : 

 Fe fyddai'r datblygiad yn rhoi gormod o straen ar y 

system ddraenio 

 Fe fyddai creu'r lle parcio'n niweidiol i'r Ardal 

Gadwraeth 

 Pryder ynghylch peryglon trafnidiaeth oddi wrth 

gerbydau'n mynd i mewn ac allan o'r safle ar droad 

garw  

 Bydd datblygiad masnachol yn newid cymeriad 

preswyl Rhodfa Menai ac yn niweidiol i gymeriad yr 

Ardal Gadwraeth 

 Bydd y datblygiad yn niweidiol i fwynderau preswyl 

cymdogion 

 Pryder ynghylch sŵn  

Derbyniwyd yn ogystal y sylwadau isod nad ydynt yn 

ystyriaethau cynllunio ar gyfer y cais hwn : 

 Fe ddylid naill ai defnyddio'r eiddo fel tŷ teuluol neu 

ei rannu'n 2 neu 3 fflat 

 Mae'r eiddo yn addas ar gyfer ei ddefnydd presennol 

ac nid oes angen newid ei ddefnydd 

 Colled golau i eiddo drws nesaf os cynyddir uchder yr 

adeilad allanol 

 Pryder bydd trosi'r adeilad allanol yn creu cynsail ar 

gyfer gosod datblygiadau anheddol mewn gerddi 
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5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

 Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Y prif Bolisi wrth ystyried y cais hwn yw polisi D14 y CDU sy'n cymeradwyo 

cynigion i addasu adeiladau presennol yn llety gwyliau gwasanaethol o safon uchel ar 

yr amod, yn achos datblygiad o fewn ffin ddatblygu, bod y datblygiad yn addas o 

ystyried y safle, y lleoliad a'r anheddiad dan sylw. 

 

5.2 Mae'r safle hwn o fewn ffin ddatblygu dinas Bangor ac, er bod Rhodfa Menai yn 

anheddol yn bennaf,  saif y safle gerllaw safle'r Ffriddoedd, sydd â llawer o 

gyfleusterau'r Brifysgol megis neuaddau preswyl a chyfleusterau cymdeithasol a 

hamdden ac mae felly cryn weithgarwch yn yr ardal. Yn ogystal, mae sawl adeilad ar 

y stryd yn cael eu defnyddio at ddibenion nad ydynt yn anheddol gan gynnwys 

Caplaniaeth y Brifysgol a Meddygfa Bodnant. O ystyried natur y safle a'r ardal o 

gwmpas fe gredir bod egwyddor y datblygiad yn cwrdd gyda gofynion Polisi D14 y 

CDU. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 “Gallai ystyriaethau perthnasol gynnwys yr amgylchiadau presennol, polisïau mewn 

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

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

 

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

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

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

adroddiad rhwymol. 

 

5.6 Mae paragraff 2.14.1 Polisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

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

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

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

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

 

5.7 Yn yr achos hwn, mae'r Polisïau CDLl a'u rhestrir yn 2.4 uchod yn berthnasol ac 

maent, ar y cyfan, yn gyson gyda pholisïau’r Cynllun Datblygu Unedol, fodd bynnag 

mae peth anghysondeb rhwng Polisi D14 y CDU a Pholisi TWR 2 y CDLl ar y Cyd 

ac fe drafodir yr anghyshondeb hwnnw isod. 

 

5.8 Mae Polisi'r CDLl TWR 2 : Llety Gwyliau yn datgan y caniateir cynhigion i drosi 

adeiladau yn llety gwyliau newydd â gwasanaeth cyn belled â'u bod yn cwrdd â 
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chyfres o feini prawf. Tra bod y cynnig hwn yn cwrdd gyda'r mwyafrif o'r meini 

prawf hynny mae dau faen prawf lle mae anghysondeb sef : 

  

5.9 Maen Prawf 6 : Na fydd y bwriad yn arwain at golled yn y stoc tai parhaol 

 Fe fyddai'r datblygiad yn golygu colli un tŷ o'r stoc tai, er ni chredir y byddai unrhyw 

wrthwynebiad i droi'r adeilad yn ei ôl yn dŷ petai'r fenter ddim yn llwyddo ac felly ni 

fyddai'r golled o angenrhaid yn un parhaol.  O edrych ar adeiladau eraill yn yr ardal 

hon, mae sawl un o'r tai sylweddol wedi eu newid o fod yn un tŷ sylweddol, naill ai 

trwy eu rhannu'n fflatiau neu trwy eu trosi at ddefnyddiau amgen. Ymddengys felly 

nad ydyw tai o'r maint hwn yn a lleoliad hwn yn cwrdd gyda gofynion y farchnad dai 

gyfoes. Fe nodir hefyd bod llawer o dai o faint cyffelyb ym Mangor Uchaf sydd wedi 

eu trosi yn dai amlfeddiannaeth gan awgrymu eto nad oes galw cyfredol am dai 

preswyl o'r fath hon yn yr ardal. Yn ogystal ni ystyrir y buasai colli un tŷ o'r stoc dai 

yn cael  effaith arwyddocaol ar y cyflenwad tai sydd ar gael yn y ddinas. 

  

5.10 Man Prawf 7 : Nad yw'r datblygiad yn cael ei leoli mewn ardal sy'n breswyl yn 

bennaf, neu'n peri niwed sylweddol i gymeriad preswyl yr ardal 

 Er yn derbyn bod hon yn ardal breswyl yn bennaf, wrth edrych a natur a lleoliad Coed 

Menai, gan gymryd i ystyriaeth agosatrwydd adeiladau safle'r Ffriddoedd a'r 

deunyddiau amgen sydd eisoes ar Rhodfa Menai, ni ystyrir y buasai newid defnydd yr 

eiddo hwn at ddiben sy'n debyg i ddefnydd preswyl arferol mewn llawer ffordd, yn 

cael effaith niweidiol arwyddocaol ar gymeriad yr ardal. 

 

5.11 Datgan y Polisi Cenedlaethol priodol, sef NCT 13 : Twristiaeth : 

 "Gall datblygu gwestai greu manteision i'r gymuned leol a chynnal amwynderau a 

gweithgareddau i drigolion ac ymwelwyr. Dylai datblygiadau o'r fath fod yn gydnaws 

â'r dibenion cyfagos...."    

 Mae'r polisi hwn yn adlewyrchu polisi'r CDU, hynny yw, y dylid cefnogi'r 

ddarpariaeth o lety gwasanaethol os mae'r defnydd hwnnw yn gweddu gyda'r ardal 

leol. Nid oes ddarpariaeth helaeth o lety ymwelwyr gwasanaethol ym Mangor ac fe 

ystyrir fod potensial i'r datblygiad hwn gyfrannu tuag at y nod o sicrhau buddion 

economaidd lleol oddi wrth ymwelwyr â'r ddinas heb fod yn niweidiol i fwynderau 

trigolion.   

 

5.12 Ar y cyfan,  ni ystyrir bod yr anghysondebau sydd rhwng polisïau’r cynllun 

allddyfodol a'r cynllun datblygu mabwysiedig o safbwynt effeithiau posibl y 

datblygiad arfaethedig, yn ddigonol i gyfiawnhau mynd yn erbyn polisi'r Cynllun 

Datblygu Unedol na pholisi cenedlaethol sydd, yn eithaf ddiamwys, yn gefnogol i 

egwyddor y math hwn o ddatblygiad.   

 

 

 Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.13 Mae polisi B23 o Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn ymwneud â gwarchod 

mwynderau. Mae'n bwysig ystyried yr effeithiau mwynderol posibl o'u cymharu â'r 

defnydd cyfreithiol presennol fel tŷ 8 llofft. Wrth dderbyn y gall fod peth cynnydd yn 

nifer y bobl a ddefnyddiai'r adeilad, wrth ystyried natur defnydd gwesty gyda'r prif 

weithgarwch am gyfnodau byr o'r dydd yn unig, fe all y tebygolrwydd o ymyrraeth i 

drigolion cyfagos leihau o'r fath hon o ddefnydd. Mae'n annhebygol bydd gwesteion 

yn aros ar y safle yn ystod y dydd ac nid ydynt yn debygol o ddefnyddio mannau 

allanol am gyfnodau eang. Fe fyddai gweithgarwch staff megis glanhau a choginio, 

cyffelyb i'r hyn a ddisgwylir mewn eiddo preswyl. 
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5.14 Mae peth pryder bod bwriad trosi adeilad allanol yn llofft ychwanegol fodd bynnag 

mae'n bwysig cofio nad oes dim yn atal defnyddio'r adeilad hwn at ddibenion preswyl 

ar hyn o bryd a gellid ei drosi'n llofft ychwanegol mewn perthynas â defnydd 

anheddol y tŷ presennol heb yr angen am ganiatâd cynllunio. Mae'n fwriad gwella 

strwythur yr adeilad gan osod waliau a tho mwy cadarn. Fe ystyrir bydd hyn, os 

unrhywbeth, yn lleihau'r potensial ar gyfer sŵn ac ymyrraeth gall ddeillio o'r adeilad 

o'i gymharu â'r sefyllfa bresennol. 

 

5.15 O ystyried i hwn fod yn dŷ 8 llofft presennol, ni chredir y buasai ychwanegu dwy 

lofft yn newid y potential i greu ymyrraeth mewn ffordd arwyddocaol. Yn wir mae'n 

debygol y byddai'r ffaith bod bwriad cael rheolaeth 24 awr ar y cyfleuster yn golygu y 

bydd gweithdrefn mewn lle i ddelio gyda phroblemau megis sŵn mewn ffordd 

uniongyrchol. 

 

5.16 O ystyried yr uchod, ni ystyrir bydd y datblygiad yn achosi niwed arwyddocaol 

ychwanegol i fwynderau trigolion lleol ac felly fe ystyrir fod y bwriad yn gyson gyda 

gofynion polisi B23 uchod. 

 

 Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.17 Mae polisi CH36 o’r Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn ymwneud â 

chyfleusterau parcio ceir preifat. Mae peth ddarpariaeth parcio breifat ar y safle eisoes 

a bwriedir creu mannau parcio ychwanegol o flaen y tŷ gan gynnig cyfanswm o 12 lle 

parcio. Yn ogystal mae’r eiddo wedi ei leoli o fewn pellter cerdded rhwydd i Fangor 

Uchaf ac mae'r orsaf drenau’n eithaf cyfleus. Mae'r lleoliad felly'n un da ar gyfer 

defnyddio dulliau amgen o drafnidiaeth. Nid yw’r Uned Trafnidiaeth wedi codi 

unrhyw wrthwynebiad i’r cynnig ac felly ni ystyrir fod y bwriad yn groes i Bolisïau 

CH33 ac CH36. 

 

 Yr effaith ar yr Ardal Gadwraeth 

 

5.18 Nid oes unrhyw newidiadau bwriedig i olwg allanol yr adeilad ac, er y datganwyd 

peth pryder gan wrthwynebwyr y bydd y datblygiad yn arwain at ddirywiad yn 

ansawdd yr Ardal Gadwraeth, ni ystyrir y buasai’r datblygiad yn debygol o gael 

effaith weledol mor arwyddocaol fel y byddai’n niweidiol i nodweddion pwysig yr 

ardal ddynodedig. Mae bwriad clirio peth dyfiant er mwyn creu mannau parcio i flaen 

yr adeilad fodd bynnag nid oes unrhyw fwriad i dorri coed aeddfed ac, oherwydd y 

dynodiad Ardal Gadwraeth, bydd rheolaeth dros unrhyw fwriad i dorri coed yn y 

dyfodol. Fe ystyrir felly bod yn cynnig yn gyson gyda gofynion Polisi B4 y CDU 

sy’n annog gwrthod cynigion nad ydynt yn cynnal ansawdd Ardal Gadwraeth. 

 

 Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.19 Derbyniwyd sylwadau ynghylch y cais hwn gyda’r pryderon perthnasol pennaf yn 

ymwneud a materion priffyrdd ac effeithiau mwynderol posibl. Fe ystyrir bod y 

drafodaeth uchod yn rhoi sylw priodol i’r materion hyn. 

 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Ystyrir fod y bwriad i drosi'r tŷ 8 llofft hwn yn llety gwely a brecwast 10 llofft yn 

dderbyniol o safbwynt y polisïau perthnasol a nodir uchod ac ni ystyrir y byddai’n 

cael effaith niweidiol andwyol ar fwynderau’r preswyl yr ardal nag ar ansawdd yr 

Ardal Gadwraeth. Yn ogystal, ystyrir bod lleoliad a ffurf y datblygiad yn dderbyniol 
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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 

un 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 ar gyfer yr adeilad allanol 

4.       Angen arwyneb mandyllog ar gyfer yr ardal barcio er sicrhau na fydd newid 

mewn llif dŵr wyneb 

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