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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 
 

1 - 14 

 Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor 
hwn a gynhaliwyd 14.3.2016 fel rhai cywir    

 

 

5.   CYNNIG I GREU LLWYBR CYHOEDDUS YNG NGHYMUNED Y 
FELINHELI O DAN ADRAN 26 DEDDF PRIFFYRDD 1980,  DROS 
DDARN O DIR SYDD YN RHAN O EIDDO I WESTY PORT 
DINORWIG, Y  FELINHELI I HWYLUSO PROSIECT LLWYBR 
ARFORDIR CYMRU A BUDDIANNAU TRIGOLION YR ARDAL. 
 

15 - 21 

 Ystyried adroddiad  Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio ac Amgylchedd a 
Gwarchod y Cyhoedd 

 

 

6.   CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO 
 

 

 Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Rheoleiddio.  

 
 

5.1.  CAIS C13/1143/11/AM - TIR YN PEN Y FFRIDD, BANGOR 
 

22 - 61 

 Cais amlinellol i godi hyd at 366 o unedau byw, gyda datblygiadau cysylltiol 
gan gynnwys ffordd fynedfa, llecynnau parcio ag adnoddau cysylltiol 
 
AELOD LLEOL Cynghorydd Gareth Anthony Roberts 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 
 
 

 

 

5.2.  CAIS C15/1296/36/LL -  LLYSTYN GANOL, GARNDOLBENMAEN, 
GWYNEDD 
 

62 - 92 

 Gosod tyrbin gwynt fferm 85kw ar dwr 25m cyfanswm uchder 37m at frig y 
llafn 
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AELOD LLEOL: Cynghorydd Stephen W Chrchman 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

5.3.  CAIS C16/0034/42/LL - FRON HYFRYD, MYNYDD NEFYN 
 

93 - 111 

 Adeiladu estyniad unllawr a porth i'r ty, trosi modurdy presennol yn uned 
wyliau hunangynhaliol ac adeiladu stablau 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd  Gruffydd Williams 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.4.  CAIS C16/0073/30/LL - BODRYDD, RHOSHIRWAUN 
 

112 - 123 

 Creu safle carafanau teithiol 12 llain gan gynnwys gwelliannau ffyrdd 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd W Gareth Roberts 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 
 
 

 

 

5.5.  CAIS C16/0154/25/LL - THE BOOK PEOPLE LTD, FFORDD Y 
PARC, PARC MENAI, BANGOR 
 

124 - 139 

 Estyniad 75,000 troedfedd sgwar i'r warws presennol 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd John Wyn Williams 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.6.  CAIS C16/0155/11/R3 - YSGOL GLAN CEGIN, MAESGEIRCHEN, 
BANGOR 
 

140 - 156 

 Dymchwel adeilad ysgol presennol a chodi adeilad ysgol newydd ynghyd a 
gwaith cysylltiedig 
 
AELODAU LLEOL: Cynghorydd Nigel W Pickavance a’r Cynghorydd 
Christopher J O’Neal 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 
 

 

 

5.7.  CAIS C16/0157/11/LL - MAESGEIRCHEN SOCIAL CLUB, 90 
PENRHYN AVENUE, BANGOR 
 

157 - 171 

 Dymchwel clwb cymdeithasol presennol a chodi adeilad tri llawr gyda siop 
(yn cynnwys caffi, arwyddion ffasgia a pheiriant talu arian) ar y llawr 
gwaelod a 10 fflat un llofft ar y lloriau uwch 
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AELOD LLEOL: Cynghorydd  Nigel W Pickavance a’r  Cynghorydd  
Christopher J O’Neal 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

5.8.  CAIS C14/1118/45/LL - TIR GER ALA COTTAGE, PWLLHELI 
 

172 - 206 

  
Dymchwel adeiladau presennol ac adeiladu tai ymddeol (30 o unedau) 
ynghyd a chyfleusterau cymunedol, tirlunio a safle parcio ceir 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd  Michael Sol Owen 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 
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Yn bresennol:  Y Cynghorydd Michael Sol Owen – Cadeirydd 
   Y Cynghorydd Anne Lloyd Jones – Is-gadeirydd 
 
Y Cynghorwyr: Endaf Cooke, Elwyn Edwards, Simon Glyn, Gwen Griffith, Eric M. Jones,  June 
Marshall, W. Tudor Owen, John Pughe Roberts, Eirwyn Williams, Gruffydd Williams, Hefin 
Williams, ac Eurig Wyn. 
 
Eraill a wahoddwyd: Y Cynghorwyr E. Selwyn Griffiths ac Aeron Jones (Aelodau lleol). 
 
Hefyd yn bresennol: Gareth Jones (Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio), Cara Owen (Rheolwr 
Rheolaeth Datblygu), Dafydd Gareth (Uwch Swyddog Cynllunio Mwynau a Gwastraff),                                     
Rhun ap Gareth (Uwch Gyfreithiwr) a Glynda O’Brien (Swyddog Cefnogi Aelodau a Chraffu). 
 
Ymddiheuriadau: Y Cynghorwyr Dyfrig Jones, John Wyn Williams (Eilydd), Gweno Glyn, 
Peter Read, a Dilwyn Lloyd (Aelodau Lleol).  
 

 
 
1.   DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 

(a)    Datganodd yr aelod canlynol fuddiant personol mewn perthynas a’r eitem a nodir isod:  
 

 Y Cynghorydd Endaf Cooke (a oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 
5.1 ar y rhaglen (cais cynllunio rhif C14/1197/22/LL) oherwydd perthynas i’r 
gwrthwynebydd. 

 
 
Roedd yr Aelod o’r farn ei fod yn fuddiant oedd yn rhagfarnu a gadawodd y Siambr yn ystod 
y drafodaeth ar y cais a nodir. 
 
 
(b) Datganodd yr aelodau canlynol eu bod yn aelodau lleol mewn perthynas â’r eitemau a 

nodir: 
 

 Y Cynghorydd E. Selwyn Griffiths, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.4 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C15/1132/44/LL); 

 Y Cynghorydd Eric Merfyn Jones, (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 
5.5 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C15/1248/17/LL) 

 Y Cynghorydd Aeron Jones, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 
5.6 ar y rhaglen, (cais rhif C16/0063/17/MW)   

 
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 22  
Chwefror 2016, fel rhai cywir.   
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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 C14/1197/22/LL – Bryn Melyn, Nasareth 
 

Cyfnewid cyfleusterau lloches anifeiliaid presennol gyda chyfleusterau newydd i gynnwys 
derbynfa, cybiau cŵn, cybiau cathod, mannau parcio, ceubwll a chyfleusterau cysylltiedig. 
 

(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais,  gan nodi y gohirwyd 
penderfynu ar y cais yng nghyfarfod mis Chwefror o’r Pwyllgor Cynllunio ac y cynhaliwyd 
ymweliad a’r safle gan rai o’r Aelodau cyn y prif gyfarfod cynllunio. Nodwyd bod yr 
egwyddor o sefydlu lloches anifeiliaid ar ddaliad “Freshfields” (Bryn Melyn) wedi ei sefydlu 
yn ôl yn 1997.  
  
Credir na fyddai graddfa’r bwriad yn amharu’n arwyddocaol ar yr amgylchedd o ystyried ad-
drawiad a gosodiad yr adeiladwaith presennol ar y tirlun ynghyd a dyluniad ac 
edrychiadau/deunyddiau allanol yr adeiladwaith newydd fydd yn lleihau'r effaith gweledol o 
fewn y tirlun lleol ac yn gyfle i wella ansawdd edrychiad y safle. 
 
Nodwyd mai prif wrthwynebiad deiliaid anheddau  cyfagos i’r cais yw’r aflonyddwch sŵn 
sy’n deillio’n bresennol o’r safle a'r sŵn a all ddeillio o’r bwriad drwy gynyddu’r niferoedd o 
gŵn a fwriedir eu lletya ar y safle ei hun. Ystyrir bod y mesurau lliniaru ac ynysu sŵn a 
gynigir yn lleihau ac yn negyddu’r aflonyddwch sŵn a fyddai’n deillio o’r adeilad cybiau 
newydd fel bod lefelau sŵn yn cydymffurfio a lefelau sŵn statudol gan obeithio wedyn na 
fyddai ad-drawiad sylweddol ac arwyddocaol ar fwynderau preswyl a chyffredinol trigolion 
cyfagos. 
 

 Roedd y datblygiad yn cydymffurfio gyda Chynllun Datblygu Unedol Gwynedd (CDUG) am y 
rhesymau a roddwyd yn yr adroddiad. 

 
 Roedd y safle yn un prysur ac y byddai’r newidiadau yn ffurfioli’r cyfleusterau gan gynnwys 

mannau pwrpasol i barcio.  Nodwyd nad oedd gan yr Uned Trafnidiaeth unrhyw 
wrthwynebiad ac o ystyried cyd-destun ac yn ddarostyngedig i gynnwys amodau cynllunio 
perthnasol, credir bod y cais yn dderbyniol ar sail graddfa, lleoliad, dyluniad, deunyddiau, 
diogelwch ffyrdd, parcio, mwynderau gweledol a mwynderau preswyl ac yn cydymffurfio a 
pholisiau lleol a chenedlaethol perthnasol. 

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

 
(c) Mewn ymateb i bryder amlygwyd gan Aelod ynglyn a chynnydd  yn y nifer o gŵn a 
fwriedir lletya ar y safle, esboniodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu nad oes unrhyw achos 
statudol o niwsans wedi ei brofi a bod y cais yn welliant o’r strwythur a bod modd ynysu’r 
sŵn drwy’r ddarpariaeth pwrpasol ar eu cyfer.  Tynnwyd sylw hefyd bod amodau ynghlwm 
i’r cais ar gyfer ei reoli. 

 
 O safbwynt ymholiad pellach i roi cyfnod o brawf i’r safle, eglurodd y Rheolwr Rheolaeth 

Datblygu y byddai’n afresymol i wneud hyn o ystyried bod 5 ci ar y safle yn barod ac roedd 
y cais yn gyfle i wella’r cyfleusterau. 
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 Ychwanegodd i ymholiad arall ynglyn a chynnydd mewn traffig, na fyddai fwy o fynd a dod 

i’r safle nag sy’n bodoli’n barod. 
 
 PENDERFYNWYD:  Caniatáu’r cais yn ddarostyngedi i’r amodau canlynol:   
 
 1.  3 mlynedd i ddechrau’r gwaith. 
 2. Yn unol â’r cynlluniau diwygiedig. 
 3. Deunyddiau allanol. 
 4. Tirweddu. 

5. Cynllun insiwleiddio adeilad y cybiau i’w gyflwyno a’i ganiatáu gan yr Awdurdod 
Cynllunio Lleol (ACLL) cyn dechrau unrhyw waith i’w adeiladu yn unol â’r manylion 
a gymeradwywyd ac ni chaniateir cadw cwn mewn unrhyw adeilad arall nac ar 
unrhyw ran arall o’r safle wedi hynny. 

6. Asesiad sŵn i’w gyflwyno i’r ACLL a’i ganiatáu cyn gosod offer mecanyddol awyrad 
ar unrhyw adeilad. 

 7. Cyfyngu niferoedd o gwn sydd angen llety ar y safle ar unrhyw adeg  i 8 yn unig. 
 8. Cyfyngu’r amser mae’r cyfleuster yn agored i’r cyhoedd rhwng 10.30 y bore hyd at 

 13.00 y pnawn. 
9. Ni leolir y system trin carthion o fewn 15medr o unrhyw ffrwd, ffoes neu gwrs dwr 

ag o leiaf 50m o unrhyw ffynhonnell cyflenwad dwr preifat. 
 10. Rhaid cyflwyno canlyniadau arbrofion mandylledd cyn dechrau unrhyw ddatblygiad 

 ar y safle. 
 11. Datblygiad i’w gwblhau mewn gweddau gyda manylion i’w cytuno gyda’r ACLL  (i  

gynnwys manylion adeiladau i’w dymchwel, trefn y gwaith ar y safle a cyn y blaen). 
Bydd angen cwblhau bob gwedd i lwyr foddhad yr ACLL. 

 12. Gwarchod llwybr cyhoeddus rhif 73 yng nghymuned Llanllyfni yn ystod ac ar ôl 
 cwblhau’r datblygiad. 

 
 
2.  Cais rhif C15/0215/40/LL – Tir ger Tan yr Eglwys, Abererch 
 

Adeiladu 9 tŷ annedd newydd a fydd yn cynnwys 3 annedd fforddiadwy ynghyd a ffurfio 
ffordd fynediad fewnol a llwybr cerdded mewnol. 

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

penderfynu ar y cais ar gyfer ymweld a’r safle a derbyn cynlluniau diwygiedig.  Ymwelwyd 
a’r safle gan y Pwyllgor Cynllunio a chyflwynir cais diwygiedig i godi 8 yn hytrach na 9 o dai 
ar safle o fewn ffin datblygu Abererch ac a ddynodwyd yng Nghynllun Datblygu Unedol 
Gwynedd ar gyfer tai newydd ar gyfer marchnad gyffredin.  Yn sgil lleihau’r nifer o dai o 9 i 
8, cynigir 2 o’r 8 ty yn rhai fforddiadwy.   

 
Derbyniwyd Datganiad Ieithyddol a Chymunedol fore’r cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio hwn ac 
roedd swyddogion yn y broses o ymgynghori ar ei gynnwys gyda’r Uned Polisi Cynllunio ar 
y Cyd.  
 
Cyfeiriwyd at asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol fel a gyflwynwyd yn yr 
adroddiad.  Ni dderbyniwyd gwrthwynebiadau gan yr Uned Trafnidiaeth, Uned 
Bioamrywiaeth, nac ychwaith Cyfoeth Naturiol Cymru.  Derbyniwyd un llythyr yn 
gwrthwynebu’r bwriad diwygiedig ond roedd y swyddogion cynllunio o’r farn nad oedd y 
gwrthwynebiadau yn cyfiawnhau gwrthod y cais. 
 
Ar sail derbyn y Datganiad Ieithyddol a Chymunedol y bore hwnnw argymhelliad y 
swyddogion ydoedd i ddirprwyo’r hawl i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i dderbyn 
sylwadau ffafriol gan yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd i’r datganiad Ieithyddol a 
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Chymunedol ynghyd ag i’r ymgeisydd arwyddo Cytundeb 106 i sicrhau 2 dy fforddiadwy ar 
gyfer angen lleol ac i amodau cynllunio perthnasol fel a nodir yn yr adroddiad. 

 
(b)Cynigiwyd ac eilwyd i ganiatáu’r cais yn unol ag argymhelliad y swyddogion cynllunio. 

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

 Pryder ynglyn â’r ardrawiad ieithyddol ac nad oedd y Pwyllgor Cynllunio wedi cael 
cyfle i’w weld ac felly teimlwyd ei fod yn gynamserol i’r Pwyllgor benderfynu ar y cais 
hyd nes eu bod yn derbyn y manylion a gwybodaeth gyflawn yn y Datganiad 
Ieithyddol a Chymunedol 

 Bod gwendid sylfaenol yn y polisïau sy’n nodi nad oes raid i ymgeiswyr gyflwyno 
asesiad iaith.   Dylid newid y polisïau i gynnwys yr angen am asesiad ieithyddol  

 Pryder pe byddir yn gohirio cymryd penderfyniad ar y cais, y byddai’r ymgeisydd yn 
cyflwyno apêl yn erbyn y Cyngor am ddiffyg penderfyniad o fewn cyfnod o amser 
dynodedig 

 Siomedig bod cyfran y tai fforddiadwy yn lleihau ac ar gyfer 2 dy deulawr gromen pâr 
dwy ystafell wely 

 
 
 (ch) Mewn ymateb i’r sylwadau uchod, eglurwyd: 

 

 y byddai modd i’r Pwyllgor Cynllunio ohirio penderfynu ar y cais neu ymddiried yn y 
swyddogion i ymgynghori ar gynnwys y datganiaid ieithyddol a pe derbynir 
cadarnhad gan yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd fod ei gynnwys yn dderbyniol i 
ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i gwblhau Cytundeb 106 ac i’r amodau cynllunio 
perthnasol. 

 y byddai gan yr ymgeisydd berffaith hawl i gyflwyno apêl ac fe sicrhawyd y byddai’r 
swyddogion yn asesu’r datganiad ieithyddol yn fanwl   

  
(d) Cynigwyd ac eilwyd gwelliant i ohirio cymryd penderfyniad ar y cais hyd nes y 
byddir yn cael adborth ar gynnwys y Datganiad Ieithyddol. 

 
Pleidleiswyd ar y gwelliant i ohirio’r cais ac fe syrthiodd y cynnig gwreiddiol. 

 
Penderfynwyd: Gohirio cymryd penderfyniad ar y cais hyd nes derbynnir 
cadarnhad fod cynnwys y Datganiad Ieithyddol a Chymunedol yn dderbyniol.  

 

 

 
3. Cais rhif C15/0793/32/LL – Stad Nanhoron, Botwnnog 
 

Adeiladu fferm solar a gwaith cysylltiol. 
 
 (a)  Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi y 

gohiriwyd y cais yng nghyfarfod y Pwyllgor Cynllunio ym mis Chwefror er mwyn ymweld a’r 
safle.  Ymwelodd rhai o aelodau’r Pwyllgor Cynllunio y safle ar 7 Mawrth 2016 ac hefyd bu 
iddynt fynd i weld y safle o mynydd Rhiw. Eglurwyd mai cais ar gyfer gosod paneli solar ar 
dir amaethyddol ynghyd â gwaith atodol gan gynnwys trac mynediad newydd oedd gerbron. 

 
 Saif y safle ar lethr esmwyth oddeutu 700 medr i’r de ddwyrain o bentref Botwnnog ac yng 

nghefn gwlad agored ymhlith tirwedd donnog gyda choedwig aeddfed tuag at ffin 
ddwyreiniol a gwrychoedd o amgylch mwyafrif caeau’r safle. 

 
 Cyfeirwyd at ymatebion yr ymgynghoriadau cyhoeddus ynghyd â sylwadau hwyr 

ychwanegol a dderbyniwyd a gyflwynwyd i’r Aelodau. 
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 Nodwyd bod egwyddor y bwriad yn dderbyniol ac yn cydymffurfio â pholisi strategol ar gyfer 

darparu ynni o ffynhonellau adnewyddadwy. 
 
 Un o’r prif bwyntiau i’w ystyried o safbwynt y cais hwn ydoedd mwynderau gweledol ac 

roedd yr ymweliad safle o gymorth i ddeall y tirwedd yn well yn ogystal a’r safle.  Nodwyd 
nad oedd y safle  ei hun o fewn yr AHNE ond yn weladwy o rhai mannau.  Byddai’r 
golygfeydd yn rhai o bell megis o diroedd uwch yn ardal Mynydd Rhiw a Garn Fadryn 
gyda’r golygfeydd o gefn y paneli solar neu o’u hochr.  Derbyniwyd sylwadau’r Uned AHNE 
ar y bwriad arfaethedig ac roeddynt o’r farn na fyddai’r bwriad yn cael effaith arwyddocaol 
ar yr AHNE ei hun.  Derbyniwyd datganiad gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn nodi eu bod yn 
fodlon y gall y paneli solar gael eu cymhwyso heb effaith sylweddol ar olygfeydd yr AHNE.  
O ganlyniad, ystyrir bod y bwriad yn dderbyniol o agwedd mwynderau gwledol.  O safbwynt 
dylunio, roedd yn amlwg o’r safle bod cloddiau aeddfed eithaf uchel o gwmpas y caeau eu 
hunain a thu hwnt yn ogystal a band o goed aeddfed a oedd yn sgrin effeithiol o un 
cyfeiriad. Ystyrir y byddai mod rhoi amod i gytuno manylion mwy o waith tirlunio er mwyn 
atgyfnerthu gwrychoedd presennol sydd mewn rhannau yn wan a thenau. Yn sgil hyn 
ystyrir y byddai’r bwriad yn dderbyniol.  

 
 Derbyniwyd gohebiaeth yn gwrthwynebu oddi wrth berchennog eiddo cyfagos yn ymwneud 

ag effaith ar y golygfeydd ynghyd ag effaith fflachio a llacharedd.  Nodwyd bod yr eiddo 
wedi ei leoli oddeutu 270 medr i’r dwyrain o’r safle gyda phrif edrychiad yr eiddo yn edrych 
tuag at y de orllewin.  O ystyried pellter yr eiddo o’r safle ac mai ochr y paneli fyddai i’w 
gweld ohono, ni chredir y byddai’r effaith yn ormesol i breswylwyr yr eiddo ac na fyddai’r 
effaith ar y tirlun yn cyfiawnhau gwrthod y cais.   Tra’n cydnabod bod potensial isel o 
fflachio a llacharedd, ystyrir bod y bwriad i blannu gwrych newydd ac i gael cynllun tirlunio 
ni ystyrir y byddai’n achosi niwed arwyddocaol o safbwynt colli mwynderau i’r eiddo dan 
sylw. 

 
 Nodwyd bod Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd angen cyflawni rhagor o waith 

cyn bod yn fodlon y byddai’r effaith ar y safle yn dderbyniol ond nodwyd bod hyn yn eithaf 
cyffredin ar gyfer y math yma o ddatblygiad.  Ymddengys ei bod yn bosibl i oresgyn y 
pryderon a bod yr ymgeisydd yn fodlon cydymffurfio yn dilyn derbyn cefnogaeth y Pwyllgor 
Cynllunio i’r cais. 

 
 Gwelwyd o’r adroddiad bod y materion bioamrywiaeth, llifogydd a’r cyfnod gweithredol yn 

dderbyniol.  Pwysleiswyd bod paragraff 5.30 yn yr adroddiad yn cyfeirio at fudd cymunedol 
ac er gwybodaeth yn unig gan nad yw yn faterol i gynllunio.  

 
 Ystyrir y byddai’n rhesymol i ddirprwyo’r hawl i ganiatau’r cais  yn ddarostyngedig i dderbyn 

gwybodaeth archeolegol ddigonol sy’n bodloni Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol 
Gwynedd ynghyd a’r amodau a nodir yn yr adroddiad. 

 
(b) Cynigwyd i ganiatau’r cais yn unol ag argymhellion oedd gerbron oherwydd ei bod yn 
amlwg bod cefnogaeth gadarn i’r datblygiad yn yr ardal.       

 
 
 (c)   Yn ystod y drafodaeth ddilynol, amlygwyd pryder gan Aelod am: 
 

 golli 22.6 acer o dir amaethyddol  

 cost y trydan  

 uchder y paneli solar 

 budd cymunedol 

 aflonyddwch yn ystod y gwaith ynghanol tymor twristiaeth  

 diystyru yr hyn a ddywedir gan Wasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd 
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 bod gan y Pwyllgor ddyletswyddau statudol i warchod golygfeydd o fewn yr AHNE 
  

 
 

(ch)   Mewn ymateb i’r sylwadau uchod, nododd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu: 
 

 Bod pori yn gallu digwydd o dan y paneli solar ac nad oedd y tir yn cael ei gydnabod 
fel tir pori gorau ac nad oedd pryder am ei golli ar gyfer y datblygiad 

 Nad oedd cost y trydan nac ychwaith y budd cymunedol yn faterol i gynllunio wrth 
asesu’r cais.  Ategodd yr Uwch Gyfreithiwr na all y Pwyllgor Cynllunio ystyried budd 
cymunedol yn ystyriaeth faterol cynllunio ar y cais gerbron nac unrhyw gais cynllunio 
arall 

 Bod materion priffyrdd yn dderbyniol a’r Uned Trafnidiaeth yn fodlon hefo’r cais a’r 
cyfnod adeiladu yn ddarostyngedig i amodau priodol i sicrhau bod pob dim yn 
dderbyniol 

 O safbwynt gwarchod y tirwedd a’r AHNE, cyflwynwyd asesiad llawn fel rhan o’r 
adroddiad a chynhaliwyd ymgynghoriad hefo’r holl ymgynghorwyr statudol yn 
ymwneud hefo’r dynodiadau perthnasol ac ni dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiad ac 
felly bod ystyriaeth lawn wedi ei roi o ran mwynderau gweledol 

 Tra’n derbyn bod y safle yn weledol ni ysytir ei fod yn effaith annerbyniol nac yn 
niweidiol.  Daethpwyd i’r casgliad o’r asesiad a thrwy ymgynhgori bod y golygfeydd 
mwyaf amlwg yn mynd i fod i’r ochr a  chefn y paneli.  Derbyniwyd y sylw bod y 
gwrychoedd yn dameidiog iawn mewn mannau ond nodwyd bod y gwrychoedd yn 
hynafol a bod modd atgyfnerthu ambell i fan gwan. 

  
 (d) Ychwanegodd Uwch Reolwr y Gwasanaeth Cynllunio bod risg i’r Cyngor i wrthod y 
 cais heb unrhyw dystiolaeth i wneud hynny o gofio ni dderbyniwyd unrhyw  wrthwynebiad 
 gan y cyrff statudol.  Gan nodi bod y safle yn un hanesyddol, ni dderbyniwyd ychwaith 
 wrthwynebiad gan CADW.  Fel opsiwn, gellir gohirio penderfynu ar  y cais gan roi 
 cyfarwyddyd i’r swyddogion gael y wybodaeth gan Gwasanaeth Cynllunio  Archeolegol 
 Gwynedd a / neu ymddiried yn y swyddogion i ystyried y wybodaeth a phe  byddai 
 ganddynt bryderon i gyflwyno adroddiad pellach i’r Pwyllgor.  
 
   

(dd) Cynigwyd ac eilwyd ar welliant i ohirio penderfynu ar y cais hyd nes derbynnir 
sylwadau gan Wasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd.  

 
(e) Nodwyd y sylwadau canlynol o blaid y gwelliant: 

 

 Tra yn ymddiried yn y swyddogion mai mater i’r pwyllgor ydoedd cymryd cyfrifoldeb i 
ystyried y wybodaeth ychwanegol a ofynnir amdano   

 Bod nifer o safleoedd hynafol yng nghyffiniau’r ardal   

 Oni fyddai wedi bod yn fuddiol i gyflwyno’r wybodaeth yn gyflawn i’r Pwyllgor cyn 
cyflwyno cais er ystyriaeth   

 
 (f)  Cyn pleidleisio ar y gwelliant i ohirio, nododd y Cadeirydd bod yn ofynnol i’r Pwyllgor 

ymbwyllo gyda gohiriadau, gan bod sawl cais wedi ei ohirio yn ddiweddar ac o’r herwydd 
bod yr Adran yn methu symud ymlaen i’w prosesu.   

 
(ff) Pleidleiswyd ar y gwelliant i ohirio ond fe syrthiodd y gwelliant.  Pleidleiswyd ar y cynnig 
gwreiddiol i ganiatau’r cais yn unol ag argymhellion y swyddogion cynllunio ac fe gariwyd y 
cynnig hwnnw. 
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PENDERFYNWYD:  Dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio i ganiatáu’r cais yn 
ddarostyngedig i dderbyn gwybodaeth archeolegol ddigonol sy’n bodloni 
Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd ac i amodau:-    

 
 

1. Cychwyn o fewn 5 mlynedd. 
2. Unol gyda chynlluniau. 
3. Rhaid lleoli’r paneli yn y lleoliadau a ddangosir ar y cynlluniau neu fel y cytunwyd 

mewn ysgrifen gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol 
4.  Cytuno deunyddiau allanol yr holl adeiladau, ffens a pholion camerâu 
5. Cytuno deunyddiau/lliwiau'r fframiau a’r gorchudd di-llacharedd. 
6. Cyflwyno manylion tirlunio ychwanegol am gymeradwyaeth i gynnwys 

atgyfnerthu'r gwrychoedd presennol ar y ffiniau. 
7. Ymgymryd â’r gwaith yn unol gyda’r cynllun tirlunio yn y tymor plannu cyntaf ar ôl 

 cychwyn. 
8. Ymgorffori’r manylion tirlunio ychwanegol i mewn i ddogfen Cynllun Rheoli  

Tirwedd a Bioamrywiaeth ddiwygiedig. 
9.   Adeiladu’r fynedfa safle dros dro yn unol gyda’r cynllun a gyflwynwyd. 
10.  Adeiladu’r fynedfa barhaol yn gwbl unol a’r cynllun a gyflwynwyd a’i chwblhau o  
   fewn mis o gwblhau’r datblygiad fferm solar. 
11.  Datblygu’r safle yn unol gyda’r Cynllun Gwerthusiad Mynedfa a Rheolaeth Traffig  
   a’r Datganiad Dull Adeiladu. 
12. Angen cwblhau’r datblygiad yn unol â Thabl 1 Atodlen Rheolaeth 

Gweithgareddau'r Cynllun Rheoli Tirwedd a Bioamrywiaeth. 
13. Cyflwyno a chytuno Cynllun Rheolaeth Amgylcheddol Adeiladu (Construction 

Environmental Management Plan- CEMP) cyn i’r gwaith gychwyn. Dylai gynnwys 
mesurau atal llygredd ar ffurf  cynllun rheoli achos o lygredd. 

14. Cyflwyno a chytuno  manylion cymysgedd hadau ar gyfer creu porfa i’r awdurdod 
am gymeradwyaeth cyn i’r gwaith ail-hadu gychwyn.   

15. Cyflwyno a chytuno manylion lleoliad blychod ystlumod ag adar i’r awdurdod. 
16. Cyflwyno  canlyniad asesiadau blynyddol ynghyd a chynllun rheolaeth 

ddiwygiedig ar ddiwedd cyfnod 5 mlynedd gyntaf y Cynllun fel y manylir yn 
Amcan 6 o’r Cynllun Rheolaeth. 

17. Cwblhau’r gwaith yn unol gyda rhan 4 Crynodeb ac Argymhellion o’r Arolwg 
Cyfyngiadau Coed. 

18. Angen cyflwyno a chytuno cynllun rheoli dŵr wyneb ac yna gweithredu’r 
datblygiad yn unol gyda’r cynllun a gytunwyd. 

19. Dim adeiladau, strwythurau na chodi lefel tir o fewn 4 medr i ben glan unrhyw 
gwrs dwr.   

20. Ac eithrio’r goleuadau adeg gwaith adeiladu ni chaniateir unrhyw oleuo o’r safle 
oni bai y cytunir ymlaen llaw gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol. 

21. Dylid gosod unrhyw geblau trydan o’r datblygiad i’r cysylltiad trydanol o dan 
ddaear yn unol â’r manylion a ddangosir ar gynllun Botwnnog Solar 
Farm_P23_P0C_RevB. 

22. Caniatâd am 30 mlynedd. 
23. O fewn 12 mis i'r paneli solar a ganiateir drwy hyn beidio cael ei ddefnyddio ar 

gyfer cynhyrchu trydan, rhaid eu tynnu’n barhaol oddi ar y tir ac adfer y safle yn ôl 
i’w gyflwr gwreiddiol. 

24. Y datblygiad i gael ei wneud yn unol gyda’r  mesurau lliniaru tirlun a gynhwysir yn 
rhan 7 o’r ATEW (Wardell Armstrong Awst 2015). 

25. 25. unrhyw amodau archeolegol perthnasol 
 
Nodiadau 
1. Angen hawl o dan Adran 171 / 184 Deddf Priffyrdd 1980 am unrhyw waith o fewn    
     ffordd / palmant / ymyl glas. 
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2. Holl gostau am arwyddion ffyrdd, marciau ffyrdd a gorchymyn traffig i’w talu gan yr 

ymgeisydd. 
3. Angen hawl o dan Adran 40 o Ddeddf Priffyrdd 1980 i osod cyfarpar o fewn neu o 

dan briffordd. 
4. Angen cymryd pob gofal i atal dŵr wyneb o gwrtil y safle rhag arllwys i’r briffordd. 
5. Angen copi o lythyr 6 Rhagfyr 2015 Dwr Cymru a’r angen i fod yn ymwybodol o’r 

canllawiau a geir ynddo. 
6. Diogelu cyrsiau dwr. 

Copi o lythyr Cyfoeth Naturiol Cymru 16 Rhagfyr 2015 ar angen i fod yn ymwybodol 
o’r canllawiau a gynhwysir ynddo o ran osgoi llygredd a rheoli gwastraff 

 
 
4. Cais Rhif C15/1132/44/LL – Lidl Store, Ffordd Penamser, Porthmadog 
 

 Cais llawn i ddymchwel siop bresennol ac ail godi siop newydd yn ei lle gyda gwaith 
cysylltiol gan gynnwys gwyro llwybr presenol 

 
(a)   Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi y 
byddai’r  bwriad yn gwneud defnydd o safle y siop a’r mannau parcio presennol yn ogystal 
a safle cyfochrog.   

 
 Lleolir y safle o fewn ffin datblygu tref Porthmadog  ac wedi dymchwel yr adeilad presennol, 
 y bwriad fyddai ail wampio’r safle trwy godi’r adeilad newydd mewn lleoliad newydd yn 
 gyfochrog a’r ffordd stad bresennol gan greu mannau parcio o fewn lleoliad y siop 
 bresennol. 
 

Cyfeirwyd at yr ymgynghoriadau cyhoeddus, y ffurflen sylwadau hwyr a’r polisiau cynllunio 
perthnasol o fewn yr  adroddiad. 

 
Nodwyd fod egwyddor y bwriad yn dderbyniol a chyfeirwyd at hanes cynllunio’r safle. O 
safbwynt mwynderau gweledol, tynnwyd sylw bod arwynebedd llawr yr uned yn cynyddu ac 
yn fwy na’r siop bresennol.  Fodd bynnag, ni chredir y byddai hyn yn  afresymol o ran 
ei faint o fewn cyd-destun maint adeiladau presennol eraill o fewn cyffiniau y safle  eang 
hwn. 

 
 Ni chredir y byddai’r bwriad yn amharu i raddau annerbyniol sylweddol yn fwy na’r hyn sydd 
 eisoes yn bodoli ar fwynderau cyffredinol a phreswyl yr ardal leol.  Ni dderbyniwyd 
 gwrthwynebiad i’r bwriad gan Uned Trafnidiaeth y Cyngor.  Tynnwyd sylw at bryderon 
 amlygwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru o safbwynt materion llifogydd.  Yn dilyn trafodaethau 
 deallir bod modd dod i ganlyniad derbyniol a chytundeb ar fanylion Asesiad Canlyniadau 
 Llifogydd a chredir y byddai’r datblygiad yn dderbyniol ac yn cydymffurfio a gofynion y 
 polisiau perthnasol. 
 

Ar sail derbyn cadarnhad CNC fod y bwriad yn dderbyniol argymhelliad y swyddogion 
cynllunio ydoedd i ganiatau’r cais yn ddarotnygedig i amodau cynllunio perthnasol. 

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

 

 Bod Lidl yn bwriadu buddsoddi £1.5b dros yr ychydig flynyddoedd nesaf wrth 
gyflwyno siopau newydd i safon uwch  

 Bod llond llaw o siopau o ansawdd uchel yn y DU gyda Phorthmadog yn un o rhai 
cyntaf yng Ngogledd Cymru 

 Bydd y siop newydd yn elwa o fuddsoddiad sylweddol yn ffabrig yr adeilad yn fewnol 
ac yn allanol 

 Bydd y dyluniad allanol a mewnol o fanyleb uwch o lawer 
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 Bydd y siop newydd yn darparu amgylchedd siopau o ansawdd uwch i  gwsmeriaid 
a gwell amgylchedd gwaith i staff 

 Bydd aelodau presennol o'r staff yn cael eu cadw gyda 10-20 o swyddi newydd yn 
cael eu creu a'u llenwi gan bobl leol 

 Bydd gwelliant i'r cysylltiad o’r llwybr troed i'r dref 
 

(c) Nododd yr Aelod Lleol (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn) gefnogaeth i’r 
bwriad arfaethedig ac yn ymfalchio bod Lidl wedi dewis Porthmadog ar gyfer 
uwchraddio’r siop ac yn sicr fe fydd o fudd i’r economi leol.  Ni ragwelwyd unrhyw 
bryder gyda’r llwybr cyhoeddus ond tynnwyd sylw i sicrhau rheolaeth ar amseroedd 
llwytho a dadlwytho nwyddau.  Gwnaed cais hefyd i’r arwydd ar ochr y briffordd fod yn 
ddi-oleuedig yn ogystal  a sicrhau bod yr  arwydd fydd ar y siop ei hun yn cael ei 
ddiffodd pan fo’r siop ar gau.   

 
 (ch)  Mewn ymateb i sylwadau wnaed gan Aelodau unigol, nododd y Rheolwr Rheolaeth 
 Datblygu fel a ganlyn: 
 

 Gellir gwneud cais i gwmni Lidl i ddarparu arwyddion dwyieithog ond ni ellir gosod 
amod ar y cais. Bydd cais am arwyddion yn gais ar wahân ac bydd ymgynghoriad 
priodol pryd derbynir cais o’r fath. 

 Yn yr un modd, gellir anfon llythyr i’r cwmni yn datgan fod y Pwyllgor yn awyddus 
iddynt gyflogi yn lleol. 

 O safbwynt cyfyngu ar oriau, gwneir hyn drwy amodau safonol i osgoi effaith ar 
fwynderau drwy sŵn o’r trolis llwytho, loriau yn bacio, a.y.b. 

 
(d) Cynigwyd, eilwyd a phleidleiswyd i ganiatau’r cais.  

 
 
 PENDERFYNWYD: Dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio i ganiatáu’r cais yn 

ddarostyngedig i dderbyn cadarnhad gan CNC fod modd rheoli mesurau atal 
llifogydd i raddau derbyniol. 

 
 Caniatau – amodau  
 1. Amser 
 2. Cydymffurfio gyda cynlluniau 
 3. Tirlunio 
 4. Cynllun goleuo i’w gytuno 
 5. Cyfyngu defnydd/math o nwyddau/amser/danfon nwyddau 
 6. Priffyrdd 
 7. Dwr Cymru 
 8. Cyfyngu lloriau ychwanegol 
 9. Cyfyngu i un uned manwerthu yn unig a dim rhannu yn y dyfodol 
 10. Deunyddiau i’w cytuno 
 11. Cyfnod/dull dymchwel 
 12. Oriau gwaith yn ystod cyfnod adeiladu  
 13. Amodau perthnasol yn ymwneud gyda heoli/atal llifogi 
 14. Amodau llwybr cyhoeddus 
 15. Amodau Cyfoeth Naturiol Cymru 
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5. Cais rhif C15/1248/17/LL - 35, Y Grugan, Groeslon, Caernarfon 

 
Cais i godi modurdy. 
 

 (a) Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi bod rhai 
o’r Aelodau wedi ymweld a’r safle cyn y prif gyfarfod hwn.  Roedd y bwriad ar gyfer codi 
modurdy sengl newydd ar ran o dir tu allan i gwrtil penodol yr eiddo, sydd ar ben draw 
ffordd stad. Nodwyd bod sylfaen concrid yn bodoli ar y safle yn barod sy’n darparu lle 
parcio, gyda’r sylfaen yn ymestyn tu allan i safle’r cais ac yn darparu oddeutu 2 lecyn parcio 
ychwanegol i dai eraill.  

 
 Derbyniwyd nifer o wrthwynebiadau i’r bwriad yn ymwneud gyda lleoliad y modurdy o 

safbwynt perchnogaeth tir, anghydfod perchnogaeth tir, mynediad ar gyfer cynnal a chadw 
rhan o eiddo a defnydd o lwybr sy’n rhedeg heibio ochr y modurdy gan y cyhoedd.  

 
 Nodwyd bod y bwriad yn golygu ymestyn y sylfaen concrid presennol i’r ochr (tuag at eiddo 

rhif 23) ac i’r cefn gyda’r cynlluniau a gyflwynwyd yn dangos bod y tir o fewn perchnogaeth 
yr ymgeisydd. Eglurwyd bod materion perchnogaeth yn fater sifil, yn hytrach na mater 
cynllunio, felly nid yw anghydfod perchnogaeth tir yn rheswm i wrthod caniatâd cynllunio. 

 
 Nodwyd byddai ymestyn y sylfaen yn amharu ar lwybr sy’n rhedeg rhwng y modurdy 

bwriedig ac eiddo rhif 23 Y Grugan. Ymddangosir fod y llwybr o fewn perchnogaeth yr 
ymgeisydd, roedd asiant y cais wedi derbyn cadarnhad ysgrifenedig gan yr Uned Llwybrau 
nad yw’r llwybr yma yn llwybr cyhoeddus, nac o fewn perchnogaeth Cyngor Gwynedd, nac 
ychwaith wedi ei fabwysiadu na’i gynnal gan y Cyngor. Nodwyd bod y modurdy bwriedig i’w 
godi yn llwyr ar dir sydd wedi ei leoli o fewn perchnogaeth yr ymgeisydd, ac ni ystyrir ei fod 
yn or-ddatblygiad o’r safle, nac yn cael effaith andwyol ar breifatrwydd na mwynderau 
unrhyw unigolyn cyfagos. 

 
 Cadarnhawyd na ystyrir bod y gwrthwynebiadau a dderbyniwyd yn gorbwyso’r ystyriaethau 

polisi na’r materion cynllunio perthnasol. Roedd y datblygiad yn cydymffurfio gyda pholisiau 
y CDUG am y rhesymau a roddwyd yn yr adroddiad. 

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

hwn):-  

 Bod y cais yn fater sensitif iawn i drigolion y pentref  

 Nodir yn yr adroddiad bod modurdy wedi bod ar y safle yn y gorffennol ond bryd 
hynny roedd yn rhan o eiddo 35 o dan gytundeb rhwng cyfeillion  

 Bod y modurdy mewn cyflwr gwael ac roedd yn rhaid ei thynnu i lawr 

 Wrth edrych ar y cynlluniau bod to’r modurdy yn rhedeg yn ôl a phryderwyd y byddai 
dwr yn rhedeg i lawr tuag at adwy eiddo 37 ac yn creu llifogydd 

 Yn ogystal fe fyddai’r modurdy yn ymestyn dros y palmant a chwestiynwyd sut fyddir 
yn gwneud gwaith i’r modurdy 

 Bod y darn concrid ar gyfer parcio yn unig ac ddim ar gyfer adeiladu 

 Pe byddir yn adeiladu modurdy ar y concrid y byddai’n anodd i’r perchennog ddod 
allan o’r car 

 Tra’n derbyn bod hanes cynllunio ar y llecyn yn ystod y 60au, nid oedd hanes 
cynllunio diweddar   

 Bod mannau parcio ar gyfer rhifau 35, 36 a 37, os caniateir y cais y byddai modurdy 
mwy na’r sylfaen goncrid presennol yn amharu ar y llecyn canol ac amharu ar lwybr 
ac eiddo rhif 23; 

 Apeliwyd yn gryf i’r Pwyllgor Cynllunio ei wrthod ar sail y byddir yn amddifadu pobl o 
lefydd parcio  
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(c)  Mewn ymateb i’r sylwadau uchod, pwysleisiodd yr Uwch Gyfreithiwr tra’n derbyn bod 

teimladau cryf yn lleol ynglyn â’r cais, rhaid bod yn wyliadwrus oherwydd mai materion sifil 
oedd nifer o’r materion a godwyd.  Tra’n cydymdeimlo gyda safbwynt yr Aelod Lleol, 
tynnwyd sylw bod yr adroddiad gerbron yn glir o safbwynt agweddau cynllunio.  

 
 (ch)    Cynigwyd ac eilwyd i ganiatau’r cais.    
 
 
 (d)   Mewn ymateb i ymholiadau Aelodau unigol, nodwyd y pwyntiau canlynol: 
 

 O safbwynt perchnogaeth y tir, bod hawl gan unrhyw unigolyn i gyflwyno cais cynllunio ac 
nad oedd pwy bynnag sydd yn parcio ar y safle ar hyn o bryd yn berthnasol i ystyriaethau 
cynllunio 

 Bod opsiwn i gael mynediad troed o’r ochr arall ac ymddengys fod gweddill y llwybr “U” 
bedol mewn perchnogaeth unigolion eraill 

 Yn unol a rheoliadau cynllunio, nid oedd angen cael drws tân yng nghefn a/neu ochr y 
modurdy   

 Bod yr Adran Gynllunio wedi ymgynghori gyda Dŵr Cymru ac nad oedd ganddynt 
wrthwynebiad. 

 Nodwyd mai’r ymgeisydd sy’n berchen ar y tir yng nghefn y safle ac y byddai’r dŵr yn 
debygol o sefyll ar ei dir ei hun 

 O safbwynt pryder pellach gyda dŵr yn cronni, nodwyd na fyddai mwy o ddŵr yn 
llifo/cronni o ganlyniad i adeiladu’r modurdy na’r hyn sy’n debygol o fod yn barod ar lecyn 
concrid ac mai mater i’r Uned Rheolaeth Adeiladu fyddai trefnu suddfan dŵr 

 Rhaid cadw mewn cof mai modurdy sengl yw testun y cais, a rhaid bod yn ofalus i beidio 
ymyrryd a phethau eraill 

 Sicrhawyd nad oedd yr ardal o fewn parth llifogydd 

 Ymddengys mai’r Cyngor sydd yn cynnal rhannau o’r palmant 
 
 PENDERFYNWYD:  Caniatau yn unol a’r amodau canlynol:   
 

 1. 5 mlynedd 
 2. Sicrhau cwblhau’r datblygiad yn unol â’r cynlluniau a gyflwynwyd 
 3. Defnydd atodol i’r eiddo a adnabyddir fel 35 Y Grugan , Groeslon/dim defnydd 
 busnes 
  
 Nodyn Dwr Cymru 
 Nodyn wal gydrannol 
 
 
6. Cais Rhif C16/0063/17/MW – Chwarel Moel Tryfan, Rhosgadfan 
 

Cais o dan Adran 73 i amrywio amod 6 ar ganiatâd rhif C14/0471/17/LL i alluogi cynnydd 
mewn allbwn.  
 

(a)  Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Cynllunio Mwynau a Gwastraff ar gefndir y cais 
gan nodi ar hanes diweddar y safle.  Ail-gydiwyd yn y gwaith yn 2007 ar ôl i’r Cyngor 
gyflwyno rhestr diwygiedig o amodau dan Ddeddf yr Amgylchedd 1995 i ail-gychwyn ennill 
a gweithio mwynau ynghyd a gweithrediadau cysylltiedig yn y chwarel uchod. 

 
Derbyniwyd sawl cais yn ddiweddar i wella is-adeiladd y safle, megis caniatâd yn 2013 i 
wella y ffordd gludo a’r fynedfa i’r briffordd.  Yn dilyn hyn, rhoddwyd caniatâd yn  2014 i 
amrywio yr un amod, gyda’r caniatâd blaenorol yn 2007 a ganiatawyd i gynyddu allbwn y 
chwarel o 10,000 tunnell y flwyddyn i 20,000 tunnell yn ddarostyngedig i gario 4 llwyth y 
dydd.  Pwysleiswyd bod yr egwyddor o 4 llwyth y dydd eisoes wedi ei sefydlu. 
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Cyfeiriwyd  at y materion yn ymwneud â traffig a mynediad o fewn yr adroddiad ac fe 
nodwyd ni dderbyniwyd gwrthwynebiad gan yr uned drafnidiaeth cyn belled a bo nifer y 
symudiadau o ac i’r safle yn cynyddu.  Tynnwyd sylw’r Pwyllgor Cynllunio at y sylwadau 
ychwanegol a dderbyniwyd gan Adran Gwarchod y Cyhoedd yn datgan nad oedd ganddynt 
unrhyw wrthwynebiad i’r bwriad  gydag amodau cyfredol mewn perthynas a sŵn o’r 
datblygiad yn ddigonol.  
 
Derbyniwyd dau lythyr o wrthwynebiad ynglyn â phryderon yn ymwneud â thraffig, sŵn 
digryniad, llwch, a.y.b. Nodwyd bod Adran Gwarchod y Cyhoedd wedi gofyn i edrych eto ar 
faterion llwch yn dod o’r chwarel i adlewyrchu anghenion rheolau modern. 
 
Bwriedir cadw rhan o’r amod sy’n gofyn i’r ymgeisydd gyflwyno nifer y symudiadau i’r Adran 
Gynllunio o fewn amser penodol ac yn sgil hyn argymhellir i ganiatáu. 
 
(b) Yn manteisio ar yr hawl i siarad, nododd asiant yr ymgeisydd y prif bwyntiau 
canlynol: 

 

 Bod caniatâd presennol sy’n rheoli datblygiad y safle yn cyfyngu allbwn y safle i 
20,000 tunnelll y flwyddyn yn amodol i 4 llwyth y diwrnod 

 Mai cais ydoedd i ddiddymu rhan o amod 6 i gyfyngu’r allbwn y chwarel ac yn 
hytrach yn ddibynnol ar nifer o lwythi all adael y safle bob dydd  

 Bod yr ymgeisydd yn awyddus i gynyddu’r allbwn flynyddol  ond yn ymwybodol o’r 
pryderon yn lleol ynglyn â chynnydd yn y traffig trwm 

 Bod modd codi’r lefelau tra yn aros tu fewn i’r caniatâd tra yn manteisio ar 
uchafswm maint a nifer y llwythi dyddiol a thrwy neud hyn ni fyddai effaith andwyol 
ar fwynderau trigolion yn codi oherwydd ni fyddai  lefelau trafnidiaeth trwm yn 
cynyddu uwchben yr hyn a ganiateir yn bresennol 

 Er bod dau lythyr o wrthwynebiad wedi ei dderbyn yn barod  nid oes run 
gwrthwynebiad gan yr ymgynghorwyr statudol 

 Ni dderbyniwyd gwrthwynebiad gan y Cyngor Cymuned, nac ychwaith Adran 
Priffydd y Cyngor   

 Ni fydd cynnydd yn nifer dyddiol y llwythi 

 Bod yr adroddiad yn cadarnhau bod y cynnig yn cydymffurfio â pholisau perthnasol 
y Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 

 Bydd y safle yn cyfrannu at gyflenwad cynaliadwy o aggregau ac yn cyfrannu at yr 
economi lleol 

 
(c) Nododd yr Aelod Lleol cyfagos (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn) ond fe 

ddatganodd bod rhan o’r chwarel yn ei ward, ac ar y cyfan nad oedd ganddo 
wrthwynebiad i’r bwriad ond mynegodd y pryderon canlynol: 

 

 Cyfeiriwyd at luniau oedd ganddo yn dangos lori yn teithio  i lawr o’r chwarel drwy 
Rhosgadfan a phryderai am ddiogelwch y cyhoedd ac yn arbennig plant ar y 
lonydd cul mewn pentrefi bach 

 Nad oedd ffigwr yn yr adroddiad ar gyfer yr allbwn  

 Bod yr Adran Cynllunio yn gwrthwynebu mwy na 4 llwyth ac roedd o’r farn bod  
hyn yn agored i drafodaethau ac y byddai yn fwy na pharod i gyd-drafod gyda’r 
ymgeisydd a’r swyddog perthnasol yn yr Adran Gynllunio oherwydd iddo dderbyn 
cwynion yn datgan bod mwy na 4 llwyth yn digwydd eisoes 

 Derbyniodd gwyn gan unigolyn ynglyn a difrod i wal a hefyd bod 7 lori y diwrnod yn 
cario llwythi o’r chwarel  

 Pryder y bydd y loriau trwm yn gwneud difrod i’r lonydd 
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 Gofynnir am reolau cadarn sef cyfyngu’r oriau i loriau beidio cario llwythi cyn 9.15 
y.b. ac ar ôl 3.00 y.p. o ddydd Llun i Gwener; uchafswm o loriau yn 20 tunnell; 
trafodaeth rhwng yr aelodau lleol a’r cwmni i drafod unrhyw broblemau; bod y 
cwmni yn cyfrannu at gronfa leol canolog;  sefydlu gorfodaeth yn rhan amodol o’r 
cais i’r loriau deithio i fyny drwy Rhostryfan / Rhosgadfan ac i lawr drwy Carmel / 
Groeslon  

 Awgrymwyd y byddai’n fuddiol i’r Pwyllgor Cynllunio ymweld a’r safle 
 
 
(ch) Mewn ymateb i’r uchod, pwysleisiodd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio mai 
cais i ddiwygio amod oedd ger bron a bod yr egwyddor o waith y chwarel eisoes wedi ei 
sefydlu.  Rhaid cadw mewn cof nad yw’r cais yn gofyn am oriau gweithredu’r chwarel ac y 
byddai hyn yn afresymol.  O ran symudiadau tu allan i’r chwarel, ni ellir rheoli pa 
rwydwaith y byddai’r loriau yn teithio.     
 
Cytunwyd, o safbwynt cyfathrebu, y byddai’n fuddiol i sefydlu Grŵp Cyswllt fel y gellir 
gwyntyllu materion a oedd yn destun pryderon gan yr Aelodau lleol.  Nodwyd bod hwn yn 
fodd y gellir ei gynnig ond ni ellir ei amodi o fewn y caniatâd cynllunio.  Nodwyd ymhellach 
bod y cais yn rhoi hyblygrwydd i allu cwrdd a’r galw yn y farchnad 
 
(d)  Cynigwyd ac eilwyd yr argymhelliad i ganiatau yn ogystal ag argymell sefydlu Grŵp 

Cyswllt.  
 
(dd)   Nodwyd y pwyntiau canlynol yn erbyn yr argymhelliad: 
 

 Y byddai’n fuddiol i gynnal ymweliad i’r safle fel bo modd i Aelodau weld drostynt 
eu hunain beth yw’r problemau 

 Pryder y gwrthodwyd cais y llynedd oherwydd gormodedd agregu yng Ngwynedd 
ac nad oedd cynllun adfer yn rhan o’r cais 

 
(e) Mewn ymateb, esboniodd Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio bod rhaid ymdrin a 
phob cais ar ei haeddiant ac ategwyd nad oedd gan Adran Gwarchod y Cyhoedd unrhyw 
wrthwynebiad i’r cais.  

 
(f) O safbwynt gormodedd aggregau, cadarnhawyd bod y sefyllfa yn cael ei fonitro yn 
gyson gyda allbwn pob safle yn cael ei gyflwyno i’r Gweithgor Agregu. 
 

 
(ff) Deallwyd o sgwrs ffon gyda’r Aelod Lleol (Y Cyng. Dilwyn Lloyd) nad oedd ganddo 
wrthwynebiad i’r cais. 

 
  
  (g)    Cynigwyd ac eilwyd gwelliant i ymweld a’r safle.  
 
  

(ng)  Pleidleiswyd dros y gwelliant i ohirio ac i ymweld a’r safle ond fe syrthiodd y 
gwelliant. 
 
(h)  Pleidleiswyd dros y cynnig gwreiddiol i ganiatau’r cais gan ofyn i’r Adran Gynllunio 
wneud awgrym i’r ymgeisydd sefydlu Grwp Cyswllt i wyntyllu’r problemau amlinellwyd gan 
yr Aelod Lleol yn ei ddatganiad i’r Pwyllgor, ac fe gariwyd y cynnig hwn. 
 
 

 PENDERFYNWYD:  Cymeradwyo caniatâd cynllunio i addasu amod 6 fel a ganlyn:  
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Ac eithrio gyda chaniatâd ysgrifenedig yr awdurdod cynllunio mwynau ymlaen llaw, 
ni chaniateir tynnu mwy na phedwar llwyth HGV y dydd o'r chwarel. Rhaid gofalu y 
bydd ffigyrau allbwn o’r safle dros unrhyw gyfnod penodedig ar gael i’r awdurdod 
cynllunio lleol, ar gais, o fewn 21 diwrnod. 

 
Yn ogystal, bydd yr holl amodau ar y caniatâd presennol i reoli sŵn, llwch, 
dirgryniad o ffrwydron, draenio'r safle, rheoli llygredd, materion archeolegol, trefn 
ac adolygu gweithrediadau ac adfer yn cael eu cynnwys yn y caniatâd newydd.   

 
 
 
 

 
Dechreuodd y cyfarfod am 1.00pm a daeth i ben am  3.45  pm. 

 
 
 

 

                                                              CADEIRYDD 
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EITEM  

CYFARFOD Pwyllgor Cynllunio 

DYDDIAD  4 Ebrill 2016 

TEITL Cynnig i greu Llwybr Cyhoeddus yng Nghymuned Y Felinheli o dan Adran 

26 Deddf Priffyrdd 1980,  dros ddarn o dir sydd yn rhan o eiddo i Westy Port 

Dinorwig, Y  Felinheli i hwyluso Prosiect Llwybr Arfordir Cymru a 

buddiannau trigolion yr ardal. 

PWRPAS  I dderbyn Cymeradwyaeth y Pwyllgor i baratoi  Gorchymyn Creu Adran 26.  

Derbyn awdurdod y Pwyllgor  i gyflwyno’r gorchymyn i’r Arolygaeth 

Gynllunio benderfynu arno pe bai'r Cyngor yn derbyn gwrthwynebiad i'r 

gorchymyn na ellir ei ddatrys. 

AWDUR Gareth Jones 

Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio ac Amgylchedd a Gwarchod y 

Cyhoedd 

ARGYMHELLIAD Bod y Pwyllgor yn cymeradwyo’r cynnig i  baratoi Gorchymyn Creu Adran 

26, ai fod yn cael ei gyflwyno i’r Arolygaeth Gynllunio benderfynu arno os 

bydd y cyngor yn derbyn gwrthwynebiad i’r gorchymyn na ellir ei ddatrys. 

 

1.0  Cefndir 
1.1 Mae gan awdurdodau lleol ddisgresiwn o dan Adran 26 o Ddeddf Priffyrdd 1980 i lunio 

Gorchymyn Creu os ydynt yn ystyried bod angen llwybr troed neu lwybr ceffyl yn eu 

hardal.  

 

1.2 Unwaith y mae angen wedi’i sefydlu, rhaid i’r awdurdod ystyried:  

 

 y graddau y byddai’r llwybr troed neu’r llwybr ceffyl yn ychwanegu at gyfleustra 

neu fwynhad cyfran sylweddol o’r cyhoedd, neu’n ychwanegu at gyfleustra 

trigolion yn yr ardal. 

 yr effaith y byddai ei greu yn ei gael ar hawliau’r bobl sydd â diddordeb yn y tir. 

  

1.3 Mae’r broses o lunio Gorchymyn Creu yn cynnwys cyfnod o ymgynghori statudol lle mae 

cyfle gan bartïon i ddarparu sylwadau yn cynnwys sylwadau o gefnogaeth neu 

wrthwynebiad. Hefyd, mae’r broses yn  cynnwys darpariaeth i dalu iawndal i’r 

tirfeddiannwr.    

 

1.4 Os derbynnir gwrthwynebiad  i’r gorchymyn sydd ddim yn cael ei dynnu’n ôl yna gall y 

Cyngor gyfeirio’r mater i sylw’r Arolygaeth Gynllunio am ddyfarniad.  

 

1.5 Pwrpas yr adroddiad yma yw derbyn cymeradwyaeth y Pwyllgor i’r camau canlynol : 

 

a. I baratoi a chyflwyno gorchymyn creu Adran 26 ,Deddf Priffyrdd 1980 

b. Os derbynnir gwrthwynebiad i’r Gorchymyn na ellir ei ddatrys i roi’r mater i 

sylw’r arolygaeth gynllunio am ddyfarniad. 

 

2.0 Y cynnig    
2.1 Bwriedir creu Llwybr Cyhoeddus a fydd yn croesi oddeutu 8m o dir sy’n rhan o eiddo 

Gwesty Port Dinorwig yng Nghymuned Y Felinheli. Byddai creu’r llwybr yma yn cysylltu 

llwybr cyhoeddus presennol rhif 22 Felinheli a llwybr cyhoeddus sydd wedi ei gytuno 

mewn egwyddor gyda chymdogion yr eiddo dan sylw. 

 

2.2       Byddai’r llwybr yn sicrhau  hawliau cyfreithiol i’r cyhoedd  gael mynediad ar droed at 

ystâd Glan Faenol o gyfeiriad Y Felinheli. Yn ogystal, byddai’r llwybr newydd yn cynnig 
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gwelliant mawr i’r Llwybr Arfordir yn ardal Arfon.  Gellir gweld cynllun o’r bwriad fel 

Atodiad 1. 
       

3.0      Yr angen am y llwybr 

3.1      Yn ardal Arfon, un o’r prif rwystrau i gael llwybr di-dor yn dilyn Y Fenai rhwng  

Caernarfon a Bangor, oedd diffyg mynediad cyhoeddus naill ben i Ystâd Glan Faenol, 

sydd ym mherchnogaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae’r llwybr dan sylw yn  

allweddol i gwblhau'r llwybr arfordir   rhwng  Y Felinheli a Bangor. 

 

3.2 Yn 2009, dechreuodd swyddogion y Cyngor negodi cytundebau â thirfeddianwyr  yn ardal 

Marina’r Felinheli ac yn ardal Treborth. Erbyn gwanwyn 2015 roedd cytundebau mewn lle 

neu wedi eu cytuno gyda phob un perchennog ag eithr Perchennog Gwesty Port Dinorwig. 

 

3.3     Ymdrechwyd i sicrhau cytundeb gwirfoddol ond yn anffodus rhaid adrodd nad yw’n 

ymddangos bod modd sicrhau cytundeb ac os am wireddu’r cynllun rhaid ystyried dilyn 

trefn Gorchymyn A26 sef creu drwy orfodaeth. Mae cynllun Atodiad 2 yn dangos lleoliad  

y darn dan sylw yng nghyd-destun ardal y Marina.  

       

3.4 Mae angen y llwybr am y rhesymau a ganlyn:  

 

 Dyma’r unig ran sydd ar goll mewn llwybr di-dor  arfaethedig, 4.5km  o hyd 

rhwng Y Felinheli a Threborth.    

 

 Bydd y llwybr yn adnodd i gymunedau  o fewn ardal eang gan gynnwys Y 

Felinheli, Penrhosgarnedd  , Bangor a Chaernarfon. 

 

 Byddai creu llwybr di-dor sy’n dilyn y Fenai rhwng Y Felinheli a Threborth yn 

ychwanegu’n sylweddol at safon y Llwybr Arfordir yng Ngwynedd ac yn welliant 

mawr ar y llinell gyfredol sy’n rhedeg cyfochrog â ffyrdd prysur yr A4087 a’r 

B4547 , dangosir hyn yn Atodiad 3  

 

4.     Opsiynau amgen 

4.1   Mae ystyriaeth wedi ei roi i opsiwn arall sef cadw at Ffordd Glyder o amgylch gwesty Port 

Dinorwig. Rwyf  o’r farn nad yw’r opsiwn yma yn addas oherwydd: 

 

 Golyga y buasai defnyddwyr y llwybr yn gorfod rhannu’r ffordd gul gyda 

cherbydau. 

 Mae’r  ffordd yn gallu bod yn brysur oherwydd mai hon yw’r unig ffordd i 

mewn ac allan o’r stad . 

 Mae llethr ger y gwesty yn  serth ac yn anaddas ar gyfer defnyddwyr cadeiriau 

olwyn, coets etc. 

  

          Gweler  Atodiad 4 

 

5.   Barn yr Aelod lleol a chefnogaeth cyrff eraill 

 

Sian Gwenllian Aelod lleol Felinheli. 

Rwyf yn llwyr gytuno a’r angen i ddefnyddio Adran 26 o Ddeddf Priffyrdd 1980 i lunio 

Gorchymyn Creu yn yr ardal benodol dan sylw. Dyma’r darn olaf o’r jig-so cymhleth sy’n 

cael ei roi at ei gilydd i greu darn newydd o Lwybr yr Arfordir drwy’r Felinheli. Mae hi 

wedi bod yn broses ddyrys, gyda sawl rhwystr ar  y ffordd ond rwyf 100% gefnogol i 

ymdrechion dygn y swyddogion i gael y maen i’r wal. Yn anffodus, mae’n rhaid defnyddio 

Adran 26 fel yr unig opsiwn sydd ar ôl bellach ar gyfer sicrhau'r darn bychan, olaf o dir. 

Byddai’r llwybr yn ymestyn y rhwydwaith llwybrau lleol ac yn galluogi’r gymuned leol i 

gael hawliau cyfreithiol i gael mynediad at ystâd Glan Faenol o gyfeiriad Y Felinheli. Mae 

rhain wedi eu colli yn y blynyddoedd diweddar, er fod hanes hir o gysylltiad rhwng y stad 

a’r pentref. Mae llwybrau cyhoeddus yn bwysig iawn i’r gymuned ac fe gynhyrchwyd map 
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ohonyn nhw yn ddiweddar sydd wedi profi’n boblogaidd iawn gyda phobl leol, twristiaid a 

busnesau lleol.  

 

Yn ogystal, byddai’r llwybr newydd yn cynnig gwelliant mawr i’r Llwybr Arfordir yn ardal 

Arfon gan roi hwb bellach i’r economi leol ac yn ychwanegu at greu cenhedlaeth iach o 

bobl. Mae’r Llwybr yn denu ymwelwyr i’r ardal sy’n gwario yn lleol ac mae’n denu pobl 

leol i ardaloedd ger yr arfordir gan wella ansawdd eu bywydau. 

 

Mawr obeithiaf y bydd y Pwyllgor yn cytuno a’r argymhelliad ac y cawn wireddu’r 

cynllun yn fuan.  

 

 Cyfoeth Naturiol Cymru. 

                       

Mae polisi Cyfoeth Naturiol Cymru yn nodi y dylai’r Llwybr fod mor agos i'r Arfordir â 

phosib ac i  , gan sicrhau dyfodol parhaol y Llwybr, gyda mynediad parhaol i’r cyhoedd 

.Mae hefyd yn bolisi Cyfoeth Naturiol Cymru i osgoi ffyrdd sydd yn cael ei rhannu gyda 

cherbydau, oni bai fod yna ddim opsiwn amgen addas 

 

Wrth ystyried yr uchod mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cytuno gyda Chyngor Gwynedd  

mai’r Llwybr arfaethedig yw’r opsiwn mwyaf addas.  Rydym yn ffafrio creu llwybrau drwy 

gytundeb yn amlwg ,ond os nad yw hyn yn bosibl rydym yn cefnogi creu trwy orchymyn 

rhan 26. 

 

6.0 Casgliadau 

6.1  Cyfeiriwyd  yn rhan 3.2 o’r adroddiad at yr ymdrech sydd wedi ei roi i geisio sicrhau 

mynediad cyhoeddus drwy ardal y Marina dros yn agos i 8 mlynedd. Mae amgylchiadau a 

chymhlethdod perchnogaeth eiddo  wedi golygu bod y broses hyd yma wedi bod yn araf ac 

ar adegau yn rhwystredig. Rydym bellach yn agos i gyrraedd y nod ag eithr  y llain 8m, fel 

ym mhob achos tebyg y dymuniad yw ceisio sicrhau hawliau mynediad cyhoeddus drwy 

gytundeb, yn anffodus credaf nad oes dewis bellach ond i ddilyn trefn gorchymyn A26. 

 

6.2      Cefnogir y bwriad gan Gyfoeth Naturiol Cymru gan ei fod yn rhan allweddol o’r Llwybr 

Arfordir Cenedlaethol ac maent wedi clustnodi  cyllid i wneud y gwaith sy’n angenrheidiol 

i greu’r llwybr. Byddai creu’r llwybr troed  yn dod â manteision sylweddol o ran darparu 

cyswllt deniadol, diogel a chyfleus i ddefnyddwyr y Llwybr Arfordir cenedlaethol ond 

beth sydd yr un mor bwysig  yw’r budd o ran hamdden a mwynhad a ddaw i’r gymuned 

leol gan gynnwys rhieni gyda phramiau, defnyddwyr cadair olwyn ag ati. 

 

6.3      Mae’r Cyngor yn bwriadu dilyn y drefn statudol wrth greu’r Gorchymyn creu o dan Adran 

26 Deddf Priffyrdd 1980 a gellir cadarnhau bod gofynion y ddeddf wedi  

          eu bodloni. 

 

7.0 Argymhelliad 

 

7.1      Gofynnir i’r pwyllgor gymeradwyo  

 

a. Cyflwyno  Gorchymyn Creu Adran 26 er mwyn sicrhau mynediad cyhoeddus dros 8m o 

dir ym mherchnogaeth Gwesty Plas Port Dinorwig, Y Felinheli. 

 

b. Os derbynnir gwrthwynebiad sydd ddim yn cael ei dynnu’n ôl bod y Cyngor yn ei 

gyflwyno i’r Arolygaeth Gynllunio am  ddyfarniad. 

 

Papurau Cefndir: 

Atodiad 1:  Cynllun y llwybr sy’n destun adran 26. 

Atodiad 2:  Cynllun yn dangos y llwbr yng nghydestun y marina. 

Atodiad 3:  Cynllun sy’n dangos y llwybr cyfredol (Llwybr Arfordir Cymru).   

Atodiad 4:  Cynllun Llwybr amgen 
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Rhif :    1 

 

ADRODDIAD I’R PWYLLGOR CYNLLUNIO  

CYFEIRIO I GYFNOD CNOI CIL 

  

DYDDIAD PWYLLGOR 

CYNLLUNIO: 

4 Ebrill 2016 

 

DISGRIFIAD A LLEOLIAD Y 

CAIS: 

 

Cais Rhif C13/1143/11/AM 

 

 

ADRODDIAD GAN: 

 

Uwch Reolwr, Gwasanaeth Cynllunio ac Amgylchedd  

 

ARGYMHELLIAD: 

 

Derbyn yr argymhelliad sef dirprwyo’r hawl i’r Uwch 

Reolwr Cynllunio i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i 

arwyddo cytundeb 106 yn ymwneud â thai fforddiadwy a 

derbyn cyfraniadau ariannol tuag at wella cyfleusterau 

addysg lleol. 

   

1. PWRPAS 

 

1.1  Adroddwyd y cais yma yn wreiddiol i’r Pwyllgor Cynllunio ar Ragfyr 14eg 2015, 

argymhelliad y pwyllgor hwnnw oedd i wrthod y cais, yn groes i argymhellion swyddogion, 

ar y sail y byddai’n cael effaith andwyol ar yr iaith Gymraeg, diffyg tystiolaeth yn adrodd sut 

y byddai’r is-adeiledd yn gallu ymdopi, ni gyflwynwyd tystiolaeth ddigonol yn dangos fod 

ysgolion lleol yn gallu ymdopi ag ni gyflwynwyd tystiolaeth ddigonol yn dangos fod y 

rhwydwaith priffyrdd yn ddigonol.  

 

1.2  Ym marn yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio, Amgylchedd a Gwarchod y Cyhoedd 

(Dros Dro) mae risg sylweddol i’r Cyngor o ran y penderfyniad i wrthod y cais yn groes i 

argymhelliad swyddogion, felly cyfeiriwyd y mater i gyfnod cnoi cil yn unol â rheolau 

sefydlog y Pwyllgor. Pwrpas adrodd yn ôl i’r Pwyllgor yw er mwyn amlygu’r materion polisi 

cynllunio, risgiau posib a’r opsiynau posib i’r Pwyllgor cyn iddynt ddod i benderfyniad 

terfynol ar y cais. 

 

1.3        Er gwybodaeth, mae’r Cyngor wedi derbyn Asesiad o Effaith Ieithyddol Codi 366 o Dai ar dir 

Pen y Ffridd gan gwmni ymgynghorol Hanfod ar ran gwrthwynebydd i’r cais. Mae’r 

wybodaeth yma wedi cael ei asesu yn ffurfiol gan Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd, gweler 

sylwadau am gynnwys yr asesiad ymhellach yn yr adroddiad hwn. 

 

1.4       Yn yr un modd, derbyniwyd Datganiad o Effaith Ieithyddol a Chymunedol Atodol gan gwmni 

Geraint John Planning ar ran yr ymgeisydd sydd hefyd wedi cael ei asesu yn ffurfiol gan yr 

Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd. Penderfynodd y gwasanaeth ail ymgynghori yn ffurfiol 

ynglŷn a’r wybodaeth atodol yma, gweler sylwadau am gynnwys yr asesiad yma ymhellach 

yn yr adroddiad hwn. 

 

1.5     O ganlyniad i’r ail-ymgynghori, derbyniwyd sylwadau pellach gan unigolion ynglŷn a’r 

datblygiad arfaethedig, nodir y materion cynllunio perthnasol ymhellach yn yr adroddiad yma. 

 

2. DISGRIFIAD a CHEFNDIR 

 

2.1  Cais amlinellol yw hwn am ganiatâd cynllunio i godi hyd at 366 o unedau preswyl newydd 

gyda ffyrdd mynediad cysylltiol, llecynnau parcio ag adnoddau atodol. Er eglurdeb, cais 
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amlinellol yw hwn gyda manylion y fynedfa yn unig yn ffurfio rhan o’r cais. Hynny yw, mae 

materion arferol megis edrychiadau, tirlunio, gosodiad a maint ag i raddau, niferoedd i gyd yn 

faterion a gedwir yn ol ag felly yn destun cais pellach fyddai’n cynnwys yr holl fanylion hyn. 

 
2.2  Mae’r safle yma wedi ei leoli oddi mewn i ffiniau datblygu dinas Bangor, sydd wedi ei 

ddynodi fel canolfan is-ranbarthol yng Nghynllun Datblygu Unedol Gwynedd (Gorffennaf 

2009) ag yn safle sydd wedi ei ddynodi yn benodol ar gyfer datblygiad preswyl. 
 

2.3        Fel y cyfeirwyd ato uchod, cyflwynwyd y cais blaenorol i bwyllgor ar Ragfyr 14eg 2015 gyda 

argymhelliad y swyddogion i ddirprwyo’r hawl i ganiatau gyda amodau perthnasol ag yn 

ddarostyngedig i gwblhau ag arwyddo cytundeb 106 yn ymwneud a thai fforddiadwy a derbyn 

cyfraniadau ariannol tuag at wella cyfleusterau addysg lleol. Ystyriwyd ar sail y wybodaeth 

a’r dystiolaeth a gyflwynwyd a’r ymatebion a dderbyniwyd, fod y cais yma yn dderbyniol a’i 

fod yn cydymffurfio gyda gofynion polisiau a chanllawiau lleol a chenedlaethol perthnasol. 

Amgaeir gopi o’r adroddiad a’r cynlluniau fel a gyflwynwyd i bwyllgor cynllunio Rhagfyr 

14eg, yn Atodiad 1 ble eglurir cefndir y cais ymhellach.   

 

2.4       Mewn ymateb i’r pryderon a godwyd gan y pwyllgor cynllunio am yr agweddau sydd eisioes 

wedi eu crybwyll yn ymwneud a’r cais hwn, cyflwynir gwybodaeth yn ymateb yn benodol i’r 

materion canlynol: 

 

 Effaith andwyol ar yr Iaith Gymraeg: 

 

 Dim tystiolaeth fod is – adeiledd yn gallu ymdopi: 
 

 Dim tystiolaeth fod addysg yn gallu ymdopi: 

 

 Dim tystiolaeth fod rhwydwaith ffyrdd yn ddigonol: 

 

 

3          CYD-DESTUN POLISI 

 

3.1       Canllawiau Cynllunio Cenedlaethol 

 

Mae paragraff 3.1.1 o Bolisi Cynllunio Cymru (PCC)  (Argraffiad 8, Ionawr 2016) yn datgan 

yn glir mai ‘diben y system gynllunio yw helpu i ddiogelu amwynder ac amgylchedd trefi, 

dinasoedd a chefn gwlad er budd y cyhoedd, wrth barhau i annog a hyrwyddo datblygu 

cynaliadwy o safon uchel. Yn unol â’r rhagdybiaeth o blaid datblygu cynaliadwy, dylid 

penderfynu ar geisiadau am ganiatâd cynllunio, neu i adnewyddu caniatâd cynllunio, yn unol 

â’r cynllun datblygu cymeradwy neu’r cynllun datblygu a fabwysiadwyd, oni bai bod 

ystyriaethau perthnasol sy’n nodi fel arall’. 

 

Nodir hefyd fod y canlynol yn berthnasol:  

 

 Nodyn Cyngor Technegol 1: Cydastudiaethau argaeledd tir ar gyfer tai (2015) 

 Nodyn Cyngor Technegol 20: Cynllunio a’r iaith Gymraeg (2013) 

 Nodyn Cyngor Technegol 18: Trafnidiaeth (2007) 

 Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 

 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ( Cymru ) 2015 

 

3.2       Polisïau Cynllunio Lleol 

 

Y Cynllun Datblygu mabwysiedig yw Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd (Gorffennaf 2009) 

a’r polisïau perthnasol yn yr achos yma yw polisi A1 (Asesiadau amgylcheddol neu asesiadau 
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effeithiau eraill), A2 (Gwarchod gwead cymdeithasol, ieithyddol a diwylliannol cymunedau), 

CH18 (Seilwaith sydd ar gael), CH37 (Cyfleusterau addysgol), CH33 (Diogelwch ar ffyrdd a 

strydoedd). 

 

Nodir hefyd fod y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) canlynol yn berthnasol: 

 Briffiau Datblygu (Tachwedd 09) 

 Tai Fforddiadwy (Tachwedd 09) 

 Datblygiadau Tai a Darpariaeth Addysgol (Tachwedd 09)  

 Ymrwymiadau Cynllunio (Tachwedd 09) 

 Cynllunio a’r Iaith Gymraeg (Tachwedd 09) 

 

3.3       Effaith andwyol ar yr iaith Gymraeg 

 

Mae Polisi A1 yn datgan fod angen ‘sicrhau fod gwybodaeth ddigonol yn cael ei darparu 

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

ar ffurf asesiad amgylcheddol neu asesiadau o effeithiau eraill’. 

 

Yn berthnasol hefyd mae polisi A2 sydd yn datgan fod angen  ‘diogelu cydlyniad 

cymdeithasol, ieithyddol neu ddiwylliannol cymunedau rhag niwed arwyddocaol oherwydd 

maint, graddfa, neu leoliad cynigion’. 

 

Mae’r safle wedi cael ei ddynodi yn benodol ar gyfer datblygiad preswyl ag mae’r Briff 

Datblygu ar gyfer y safle yn nodi ‘Mae cymhwyso’r dwysedd adeiladu cyffredinol o 30 uned 

yr hectar yn dangos y gellir ymdopi gydag oddeutu 330 o unedau preswyl ar y safle hwn’. 

Atgoffir yma mai cais amlinellol yw hwn ar gyfer codi hyd at 366 o dai, mae tebygolrwydd y 

bydd y nifer yma yn lleihau trwy gynllunio manwl y safle ( cynnwys ffyrdd, mannau chwarae, 

gerddi ayyb ). Mi fyddai’r ffigwr terfynol felly yn debygol o fod yn nês at y ffigwr mynegol 

fel a nodir yn y briff datblygu. 

 

Oherwydd dynodiad y safle o fewn y CDU, cynhaliwyd asesiadau trylwyr yn ystod cyfnod 

mabwysiadu’r Cynllun, cynhaliwyd Ymchwiliad Cyhoeddus o dan arweiniad Arolygydd 

Cynllunio i drafod rhinweddau holl ddynodiadau’r Cynllun gan gynnwys y dystiolaeth o blaid 

ag yn erbyn. Ystyriwyd effaith datblygu’r safle ar yr iaith Gymraeg ar y pryd ag ar sail 

ystyriaeth i’r holl faterion perthnasol, penderfynwyd cynnwys y safle fel dynodiad ffurfiol ar 

gyfer datblygiad preswyl. 

 

Cyflwynwyd Datganiad Effaith Ieithyddol fel rhan o’r cais oherwydd yr angen i ddiweddaru’r 

sefyllfa o safbwynt yr iaith yn dilyn cyhoeddi canlyniadau cyfrifiad 2011. Aseswyd y 

datganiad gan swyddogion yr Uned Bolisi Cynllunio ar y Cyd a chytunwyd gyda’r 

canlyniadau. 

 

Derbyniwyd Asesiad o Effaith Ieithyddol Cynllun i godi 366 o Dai ar dir Pen y Ffridd gan 

gwmni Hanfod fel ymateb gwrthrychol i’r cais a’r wybodaeth a gyflwynwyd fel rhan o’r cais. 

Mae’n cydnabod ‘nad oes modd proffwydo i sicrwydd beth fydda union effaith unrhyw 

ddatblygiad penodol ar y Gymraeg’ ond y gall ‘ddadansoddi tueddiadau dros y blynyddoedd 

diwethaf’.  

 

Gofynnwyd i’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd am ymateb i gynnwys y ddogfen yma, dyma 

grynhoad o gynnwys eu sylwadau: 

 

Nid yw’r papur yn arddangos defnydd o’r dull cydnabyddedig sydd gan y Cyngor ar gyfer 

asesu effaith datblygiad ar yr iaith Gymraeg a chymunedau. Nid yw’n dilyn unrhyw 
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fethodoleg cydnabyddedig ar gyfer ystyried materion ieithyddol a chymunedol yng nghyd-

destun cynllunio defnydd tir ieithyddol a chymunedol.  

 

Er bod ychydig o gyfeiriadau at wardiau eraill, mae canolbwyntio yr asesiad effaith ar ward 

Dewi a thrin yr ardal fel anheddle yn hytrach nag fel rhan annatod o ddinas Bangor yn ddiffyg 

arwyddocaol.  

 

Mae peidio cydnabod bod y cyswllt rhwng y system cynllunio, adeiladu tai a’r iaith yn un 

cymhleth tu hwnt yn ddiffyg arwyddocaol. 

 

Mae peidio cydnabod y berthynas rhwng tai a’r economi a chyfleusterau a gwasanaethau 

cymunedol yn ddiffyg arwyddocaol, yn arbennig gan fod Bangor efo rôl allweddol fel 

Canolfan Is-ranbarthol.    

 

Nid yw’r papur yn edrych ar fesurau lleddfu a ellir eu rhoi yn eu lle trwy’r system gynllunio 

na mesurau lliniaru mewn parthau eraill. 

 

Oherwydd yr uchod i gyd, ni chredir ei bod yn rhesymol derbyn y rhagydybiaethau a 

gyflwynwyd yn y papur.    

 

Yn ddiweddarach, derbyniwyd Datganiad o Effaith Cymunedol a’r Iaith Gymraeg Atodol 

(gan gwmni Geraint John Planning) ar ran yr ymgeisydd. Fe gyflwynwyd y datganiad yma 

mewn ymateb i bryderon a godwyd gan yr aelodau yn y Pwyllgor Cynllunio dyddiedig 

Rhagfyr 14eg 2105 a’r argymhelliad i wrthod y cais ar sail materion gan gynnwys yr effaith 

niweidiol ar yr iaith Gymraeg. Nid oedd rheidrwydd i’r asiant sy’n gweithredu ar ran yr 

ymgeisydd gyflwyno’r wybodaeth yma. 

 

Mae’n datgan, yn ôl y dystiolaeth a gyflwynwyd na fyddai’r cynnig yn niweidio cymeriad 

ieithyddol a diwylliannol yr ardal leol a bod diffyg tystiolaeth gadarn wedi ei gyflwyno sydd 

yn gwrth ddweud hyn. 

O ddilyn yr un drefn fel a wnaed gyda adroddiad Hanfod, gofynnwyd i’r Uned Polisi 

Cynllunio ar y Cyd ymateb i gynnwys y ddogfen, dyma grynhoad o gynnwys eu sylwadau: 

 

Bydd Polisi Strategol 1 yn berthnasol i bob cais cynllunio sydd yn hyrwyddo datblygiad lle 

mae’n briodol rhoi ystyriaeth i’r effaith ar yr iaith Gymraeg. 

 

Noder nad yw’r papur yn cyflwyno gwybodaeth ychwanegol, gan ddewis yn lle hynny i 

ddibynnu ar y dystiolaeth a gafodd ei gyflwyno yn y datganiad gwreiddiol, sylwadau’r Uned 

Polisi Cynllunio ar y Cyd a chasgliadau’r Gwasanaeth Cynllunio.  

 

Mae’r papur yn cyfeirio at y data cywir ar gyfer y wardiau a enwir, sydd yn dangos nad ward 

Dewi ydi’r ward gyda’r % uchaf siaradwyr Cymraeg. Er hynny mae o’n un o grŵp o wardiau 

wrth ymyl ei gilydd lle ceir y canrannau uchaf o siaradwyr Cymraeg yn ninas Bangor. Dengys 

hyn bod trigolion y rhan yma o Fangor yn fwy tebygol fel arfer o glywed yr iaith Gymraeg ar 

y strydoedd o fewn yr ardal yma o’i gymharu â gweddill y ddinas. 

 

Noder bod y papur yn cyfeirio at/ dyfynnu allan o’r trosolwg o’r sefyllfa gan yr Uned. 

Cyfeirir at hyfywdra’r iaith mewn cymunedau. O ran asesu os ydi’r iaith, neu ei defnydd 

ohoni, yn rhan o wead cymdeithasol cymuned nid yw Polisi Cynllunio na NCT 20 ar hyn o 

bryd yn rhoi method i fesur hyn. Er hynny mae Llywodraeth Cymru yn ei gynllun strategol yn 

nodi bod cymunedau lle mae mwy na 70% neu fwy o’r boblogaeth leol yn gallu siarad 

Cymraeg yn rhai lle mae’r iaith yn fwy tebygol o gael ei defnyddio mewn gweithgareddau 

cymdeithasol, hamdden a busnes, nid yn unig yn y cartref, ysgol ayb. Yn y llefydd yma 

ystyrir bod y Gymraeg yn iaith fyw dydd i ddydd ac yn rhan o ‘wead y gymdeithas’. Felly 

defnyddir y gair ‘hyfyw’ o fewn y cyd-destun yma. Credir bod y papur ar ran yr ymgeisydd 
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wedi camddeall hynny. Mae angen ystyried effaith datblygiad ar gydbwysedd ieithyddol ardal 

o fewn y cyd-destun hynny. 

 

Mae’r datblygiad arfaethedig yn golygu rhyddhau tir gwyrdd a thir a ddefnyddiwyd o’r blaen 

er mwyn cyfarch galw sydd yn cydweddu a thystiolaeth a gasglwyd adeg paratoi’r Cynllun. 

Mae’r Cynllun yn cynnwys polisïau a mecanwaith clir  i ddarparu fframwaith cadarn i reoli 

twf ac annog dyluniad/ cynlluniau (“schemes”) cynaliadwy. Mae’n dangos sut all datblygiad 

ddigwydd gam wrth gam a rhoi mesurau ymyrryd bositif. 

 

Cyfeirir at yr Astudiaeth Tai ac Iaith a’i gasgliadau. Efallai y byddai’n fwy buddiol pe 

fyddai’r papur yn egluro bod y wybodaeth yn deillio o atebion mewn wardiau penodol. 

Mae gofyn am dai fforddiadwy i gwrdd ag anghenion lleol yn un ymyriad positif sydd yn cael 

ei adnabod fel dull i helpu sicrhau y bydd aelwydydd lleol yn cael mynediad i dai i’w prynu 

neu rentu. Mae’r papur hefyd yn cyfeirio at rôl ysgolion lleol. Mae ysgolion yn un dull 

cydnabyddedig o sicrhau bod mwy o unigolion yn ‘cael’ yr iaith, - ychwanegu at y niferoedd 

sy’n gallu siarad Cymraeg. Cofier bod tueddiad i unigolion lleol ifanc symud o’r ardal i fynd i 

goleg/ brifysgol  a bod aelwydydd ifanc yn symud allan o’r ardal, e.e. i gael gwaith. Bydd 

cyfleoedd cyflogaeth ym Mangor neu lefydd o fewn dalgylch y ddinas a thai addas i 

gydweddu efo hynny yn bwysig i sicrhau cydbwysedd o ran proffil oedran y ddinas ac felly 

cydbwysedd ieithyddol y ddinas. Noder bod y papur yn cadarnhau bod yr ymgeisydd yn 

parhau i ymrwymo i gyfrannu swm ariannol er mwyn sicrhau y gall ysgolion perthnasol 

ymdopi gydag unrhyw bwysau ychwanegol arnynt.  Mae hyn i’w groesawu. 

 

             Er eglurder, ni chafodd y Gymraeg ei adnabod yn y briffiau datblygu ar gyfer dynodiadau tai 

oherwydd (fel y nodir yn y Cynllun ac yn y CCA am ddatblygiad a’r iaith Gymraeg) ni 

ragwelwyd y byddai angen i ymgeisydd gyflwyno datganiad neu adroddiad am asesiad effaith 

ieithyddol yn gysylltiedig â dynodiad ar gyfer tai. Fe fuodd datblygiad y CDU a’r CCA yn 

destun ymgynghoriad cyhoeddus ac felly fe roddwyd sawl cyfle i gymunedau gyfrannu ac 

felly dylanwadu ar eu cynnwys. 

 

Ar sail yr uchod, mae’r wybodaeth ychwanegol a dderbyniwyd gan yr asiant ar y cais yn 

cadarnhau y farn gyntaf a roddwyd gan yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd ynglyn a chynnwys 

y Datganiad Effaith Ieithyddol a gylfwynwyd fel rhan o’r cais gwreiddiol a hynny oherwydd 

yr angen i ddiweddaru’r sefyllfa o safbwynt yr iaith yn dilyn cyhoeddi canlyniadau cyfrifiad 

2011. Roedd y farn honno yn cytuno gyda casgliadau’r Datganiad ac yn datgan oherwydd 

lleoliad y safle a’r ddarpariaeth o dai fforddiadwy a fwriedir na ystyrir y byddai yna effaith 

arwyddocaol ar yr iaith Gymraeg a’r gymuned sydd yn unol gyda gofynion polisi strategol 1 a 

pholisi A2 o’r CDU. 

 

Ar sail sylwadau y Pwyllgor Cynllunio ar 14 o Ragfyr, 2015 cyflwynodd yr asiant wybodaeth 

bellach o’i wirfodd ar ffurf Datganiad o Effaith Cymunedol a’r Iaith Gymraeg Atodol (gan 

gwmni Geraint John Planning). Aseswyd y datganiad hwn gan swyddogion yr Uned Bolisi 

Cynllunio ar y Cyd a chytunwyd unwaith eto gyda’r casgliadau. Gan ystyried yr uchod, yn 

ogystal a’r ffaith fod y safle wedi ei ddynodi, lleoliad y safle a’r ddarpariaeth o dai 

fforddiadwy a fwriedir, gan gynnwys fod modd rheoli graddfa datblygu’r safle (phasing)  ni 

ystyrir y byddai yna effaith arwyddocaol ar yr iaith Gymraeg a’r gymuned sydd yn unol gyda 

gofynion polisi strategol 1 a pholisi A2 o’r CDU ac ni ystyrir fod unrhyw dystiolaeth gadarn 

wedi ei gyflwyno  sydd yn gwrth ddweud hyn. 

 

             Mae Nodyn Cyngor Technegol 20: Cynllunio a’r Gymraeg (Hydref 2013) yn datgan gellid 

lliniaru effaith datblygiadau tai ar yr iaith Gymraeg trwy adeiladu tai fesul cam a/neu trwy 

ddarparu tai fforddiadwy i ddiwallu anghenion lleol.  Mi fydd y bwriad yn darparu tai 

fforddiadwy trwy drefniant ffurfiol Cytundeb 106 ag mae’n fwriad cynnwys amod i sicrhau 

datblygiad cam wrth gam, o ganlyniad credir fod y bwriad yn cydymffurfio ag anghenion 

NCT 20.  
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             Mae PCC hefyd yn datgan “Dylai fod yn nôd gan awdurdodau cynllunio lleol ddarparu ar 

gyfer tai sydd wedi eu dosbarthu’n eang ac sy’n cael eu datblygu’n raddol, gan ystyried gallu 

ardaloedd a chymunedau gwahanol i gymathu’r datblygiadau hynny heb effeithio’n andwyol 

ar sefyllfa’r Gymraeg. Lle bo modd, dylai’r system gynllunio geisio creu amodau sy’n ffafriol 

i ddefnydd o’r Gymraeg. Gallai polisïau priodol mewn cynlluniau datblygu ar raddfa 

gyffredinol a lleoliad datblygiadau newydd, a’u hadeiladu’n raddol, helpu i fodloni’r nôd 

hwn. Gallai polisïau sy’n ymwneud â thai fforddiadwy hefyd fod o gymorth yn hyn o beth”. 

 

Mae ystyriaeth lawn wedi ei roi i ganllawiau cenedlaethol perthnasol a chyngor a roddir 

mewn amrywiol ddeddfwriaeth megis Deddf Cynllunio ( Cymru ) 2015 a Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae Deddf Cynllunio Cymru a Deddf Llesiant 

Cymru ill dau yn cyfeirio at yr angen i ystyried yr effaith ar yr iaith Gymraeg fel ystyriaeth 

cynllunio faterol. Mae gwybodaeth wedi ei gyflwyno sydd wedi cael ei asesu yn ffurfiol, ni 

gyflwynwyd tystiolaeth ddigonol i wrthddweud yr hyn a nodir yn y Datganiad Effaith 

Ieithyddol na’r hyn a ddywedwyd yn asesiad yr Uned Bolisi.  

 

             O ganlyniad, ac ar sail yr uchod, ystyrir, fod y bwriad gydag amodau cynllunio priodol yn 

bodloni gofynion polisïau A1 a A2 a’r Canllaw Cynllunio Atodol: Cynllunio a’r Iaith 

Gymraeg a’r polisïau cenedlaethol ac felly nad oes unrhyw dystiolaeth na rheswm cynllunio 

dilys i wrthod y cais ar y sail yma.    

 

3.4       Ystyriaethau parthed is-adeiledd 

 

Mae Polisi CH18 yn datgan  y ‘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’. 

 

Mae’r safle yma wedi cael ei ddynodi ar gyfer datblygiad preswyl yn y CDU, ni 

wrthwynebwyd ei ddynodiad ar y pryd gan ymgynghorwyr statudol ar sail diffyg yn yr is-

adeiladwaith lleol. 

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi datgan trwy ymateb ffurfiol i ymgynghoriad ar y cais eu 

bod yn fodlon y gall risg llifogydd/materion draenio gael eu rheoli yn effeithiol trwy amodau 

ffurfiol a pherthnasol. Credir felly fod modd sicrhau y byddai is-adeiledd ddigonol ar gyfer y 

datblygiad. 

 

Mae Dŵr Cymru wedi datgan yn yr un modd, eu bod yn fodlon i amodau gael eu cynnwys ar 

unrhyw ganiatâd er mwyn cytuno ar drefniant gwaith i greu is-adeiledd carthffosiaeth a 

chynnal gwaith darparu cyflenwad dŵr sylweddol. Ni ragwelir y byddai problemau trin 

arllwysion carthffosiaeth o’r safle o fewn y gwaith trin dŵr gwastraff. 

  

             Credir felly gan nad oes gwrthwynebiad i’r bwriad gan ymgynghorwyr statudol megis 

Cyfoeth Naturiol Cymru a Dŵr Cymru ( yn ddibynnol ar gynnwys amodau perthnasol fel yr 

awgrymwyd ), nid oes pryder o safbwynt gallu is-adeiledd lleol i ymdopi gyda’r datblygiad 

arfaethedig a’i fod trwy hynny yn cydymffurfio gyda gofynion polisi CH18. 

 

3.5       Addysg 

 

Mae Polisi CH 37 yn datgan y ‘caniateir cynigion datblygu ar gyfer cyfleusterau addysgol, 

iechyd a chymunedol newydd neu estyniadau i rai presennol os gellir cydymffurfio a chyfres 

o feini prawf sy’n ymwneud a lleoliad y cynnig, ei hygyrchedd i wahanol ddulliau o deithio, 
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ynghyd â ystyriaethau priffyrdd, dyluniad unrhyw ysgol newydd a’r effaith ar ganol tref 

diffiniedig’. 

 

Cynhaliodd yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd, asesiad manwl o’r wybodaeth a dderbyniwyd 

ynglyn a’r cais a’i groesgyfeirio gyda gwybodaeth cyfredol yr adran addysg. Canfuwyd fod y 

safle yn rhannol o fewn dalgylch Ysgol y Faenol ac yn rhannol o fewn dalgylch Ysgol 

Babanod Coed Mawr ac Ysgol Glanadda. Mae hefyd o fewn dalgylch ehangach Ysgol y 

Garnedd ac Our Lady’s School, yn ogystal â bod o fewn dalgylch Ysgolion Uwchradd Friars 

a Thryfan. Trwy ddefnyddio’r fformiwla a welir yng Nghanllaw Cynllunio Atodol: 

Datblygiadau Tai a Darpariaeth Addysgol, credir bod yna ddiffyg presennol (“shortfall”) yng 

ngallu’r ysgolion cynradd i ymdopi gyda’r cynnydd yn y boblogaeth oed ysgol. Mae’r Uned 

Bolisi wedi cyfrannu at y drafodaeth ynglyn a chymhwyso’r fformiwla, gan ddarparu’r 

ystadegau perthnasol. Bydd gofynion Polisi CH37 y Cynllun felly’n berthnasol, sy’n golygu y 

byddai disgwyl i’r datblygwr wneud cyfraniad ariannol i ychwanegu at y cyfleusterau 

addysgol perthnasol yn yr ardal leol er mwyn sicrhau bod yr isadeiledd priodol yn ei le i 

gynnal y datblygiad.  

 

Ar sail y sylwadau yma, cynhaliwyd cyfres o drafodaethau gyda’r ymgeisydd a chytunwyd ar 

sail fformiwla’r CCA, y byddai cyfraniad o £907,018 yn cael ei gyflwyno trwy drefniant 

cytundeb 106 ffurfiol er mwyn gwella cyfleusterau ysgolion lleol presennol a sicrhau fod y 

bwriad yn cyrraedd gofynion y canllawiau perthnasol a chydymffurfiaeth gyda pholisi CH37. 

 

Ni dderbyniwyd gwrthwynebiad ffurfiol gan yr adran addysg i’r bwriad.  

 

3.6       Ystyriaethau Ffyrdd 

 

Mae Polisi CH33 yn datgan ‘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’.  

 

Cyflwynodd yr ymgeisydd asesiad a data traffig yn wreiddiol gyda’r cais, yn ddiweddarach, 

cyflwynwyd asesiadau ychwanegol o ganlyniad i bryder yr Uned Drafnidiaeth ynglyn a rhai 

agweddau. Roedd y wybodaeth ychwanegol yma yn dangos na fyddai’r datblygiad yn debygol 

o gael effaith niweidiol ar y rhwydwaith ffyrdd lleol, yn fwy na’r ychwanegiad naturiol i 

gynnydd mewn lefelau traffig a rhagamcanir ar gyfer y 15 mlynedd nesaf. 

 
Derbyniwyd sylwadau terfynol yr Uned Drafnidiaeth ynglyn a’r mater gan ddatgan, ‘Gan fod 

y wybodaeth ychwanegol yma yn arddangos yn briodol, na fydd y datblygiad yn debygol o 

gael effaith niweidiol ar y rhwydwaith ffyrdd lleol, mae’r Awdurdod Priffyrdd yn cadarnhau 

fod gwrthwynebiad cynharach i’r bwriad yn awr yn cael ei dynnu yn ol’. 

  

 Trwy gynnwys amodau perthnasol ynglyn a rheoli’r datblygiad o agwedd priffyrdd ac o 

wneud hynny a chynnal unrhyw newidiadau/gwelliannau fel yr adnabyddir fydd eu hangen 

gan yr uned briffyrdd ag asiantaethau allanol, disgwylir y bydd y datblygiad yn bodloni 

gofynion polisi CH33. 

 

3.7        Argaeledd Tai 

             Er nad yn fater a godwyd yn benodol gan aelodau yn ystod trafodaeth y cais yn y pwyllgor 

cynllunio, credir fod y mater yma yn berthnasol ag yn bwysig i gyfeirio ato o ran ystyriaeth 

faterol gan iddo fod yn fater sydd wedi ei godi yn ddiweddar mewn achosion apêl gan 

Arolygwyr Cynllunio.  
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             O safbwynt polisïau cenedlaethol mae Polisi Cynllunio Cymru a Nodyn Cyngor Technegol 1 

yn datgan bod rhaid i bob Awdurdod Cynllunio Lleol sicrhau bod digon o dir ar gael sy’n 

barod i’w ddatblygu er mwyn darparu cyflenwad 5 mlynedd o dir ar gyfer tai, yn ôl un o brif 

ofynion polisi cynllunio Llywodraeth Cymru. Rhaid i’r system gynllunio, drwy’r broses 

Cynllun Datblygu Lleol a’r Cynllun Unedol cyn hynny, ddarparu’r tir sy’n angenrheidiol ar 

gyfer adeiladu cartrefi newydd, ac mae’n rhaid i Awdurdodau Cynllunio Lleol sicrhau bod 

digon o gyflenwad tir ar gael mewn gwirionedd i ddarparu tir ar gyfer tai am 5 mlynedd.  

 

 Nodai Adroddiad Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2015 Cyngor Gwynedd fod gan 

ardal Awdurdod Cynllunio Gwynedd gyflenwad tir o 3.3 mlynedd ar gyfer tai h.y. mae’r 

cyflenwad presennol o dir sydd ar gael o dan y cyflenwad pum mlynedd o dir ar gyfer tai sydd 

yn ofynnol er mwyn bod yn unol â Pholisi Cynllunio Cymru a TAN 1. Tra bod yr adroddiad 

hwn yn cynnig sylwebaeth sydd yn gosod y cyd-destun ehangach o ran y ffigwr hwn, gan 

gynnwys dulliau amgen o ystyried y cyflenwad tir ar gyfer tai, wrth ddefnyddio’r dull 

gweddilliol o gyfrifo’r cyflenwad tir fel y’i nodir yn TAN 1, nid oes gan ardal Cynllunio 

Gwynedd gyflenwad 5 mlynedd o dir ar gyfer tai. 

 

 Mae’r Cynllun Unedol, dros gyfnod oes y Cynllun (2001 i 2016), yn gofyn am  ddarparu ar 

gyfer  4,178 o anheddau ac mae hyn yn sicrhau cyflenwad tir 5 mlynedd. Nodir fod Bangor 

wedi ei gydnabod fel Canolfan is-ranbarthol yn y CDU ac o’r herwydd mae’n ddisgwyliedig 

ei fod yn  diwallu canran sylweddol o’r galw am dai yn ardal y Cynllun ac yn benodol felly o 

fewn Ardal Dalgylch Dibyniaeth Bangor.  Mae ffigyrau’r Cydastudiaethau Argaeledd Tir 

diweddaraf ar gyfer Tai yng Ngwynedd a gyhoeddwyd ar y 1af Ebrill 2015, yn dangos diffyg 

darpariaeth o dai newydd yng Ngwynedd ac o fewn ardal dalgylch dibyniaeth Bangor (gweler 

y tabl isod). 

 

 

Cyfanswm yr Angen am 

Dai (fel yr amlinellir yng 

Nghynllun Datblygu 

Unedol Gwynedd a 

fabwysiadwyd) 

Yr hyn a gwblhawyd 

ers y dyddiad cychwyn 

y CDU (safleoedd 

mawr 

a bychan) 

Angen 

Gweddilliol 

Gwynedd 4178 2670 1508 

Ardal Dalgylch 

Dibyniaeth (ADD) 

Bangor 

1456 815 641 

 

 Mae’r ystadegau uchod yn dangos yn glir nad oes digon o dir ar gyfer darparu cyflenwad 5 

mlynedd o dai, bydd rhaid i’r Awdurdod Cynllunio Lleol barhau i ddarparu cyflenwad tir o 5 

mlynedd yn y dyfodol trwy’r Cynllun Datblygu Lleol. Yn ychwanegol, os na fodlonir 

gofynion tai yn gyffredinol, ni ellir bodloni’r angen am dai fforddiadwy fel elfen o’r ffigwr 

cyffredinol ar gyfer tai ychwaith. 

  

            Mae’r safle wedi ei ddynodi yn y Cynllun Datblygu Unedol ar gyfer tai ac mae’r Briff 

Datblygu sydd wedi ei baratoi ar gyfer y dynodiad yn datgan dylai’r safle gael ei ddatblygu’n 

raddol er mwyn i’r cyfnod adeiladu adlewyrchu’r amgylchiadau sy’n bodoli ar y pryd. Mi 

fyddai amod datblygu cam wrth gam yn gofyn i’r datblygwr gytuno i gynllun priodol cyn 

dechrau’r gwaith a bydd rhaid cwblhau un cyfnod a bodloni’r Awdurdod Cynllunio Lleol o 

hyn cyn dechrau gwaith ar y cam nesaf.  

 

3.8        Ail-ymgynghori 

            Fel sydd eisoes wedi ei nodi, o dderbyn asesiad atodol sydd wedi ei gyflwyno gan yr 

ymgeisydd mewn ymateb i bryderon a nodwyd gan y Pwyllgor Cynllunio ar y 14eg o Ragfyr 

2105 ac sydd wedi ei gwblhau gan gwmni Geraint John, cynhaliwyd ail-ymgynghoriad 

Tud. 29



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 04/04/2016 

UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD CAERNARFON, GWYNEDD 

 

ffurfiol. Derbyniwyd nifer o sylwadau yn gwrthwynebu oedd yn  ategu/adlewyrchu nifer o’r 

sylwadau a’r gwrthwynebiadau oedd wedi’u nodi  yn yr adroddiad blaenorol sef: problemau 

traffig;effaith negyddol ar yr iaith Gymraeg; effaith negyddol ar ysgolion lleol; maint a diffyg 

tystiolaeth o angen; diffyg is-adeiledd; llifogydd; effaith niweidiol datblygu cam wrth gam; 

colli tir gwyrdd ag yn niweidiol i fywyd gwyllt; diffyg gwybodaeth/gwybodaeth 

gamarweiniol ac mae’r rhain eisoes wedi’u derbyn sylw fel rhan o’r adroddiad a gyfwlynwyd 

i’r Pwyllgor ar y 14 o Ragfyr, 2015. 

 

Derbyniwyd un sylwad nad oedd wedi ei gyfeirio ato yn flaenorol sef pryderon iechyd a 

diogelwch o ystyried agosatrwydd y safle at lanfa hofrennydd presennol Ysbyty Gwynedd ag 

achosion sŵn yn codi o’r defnydd yma. Credir y byddai lleoliad y lanfa yma wedi cael ei 

ystyried gan yr Arolygydd Cynllunio pan yn ystyried dynodi’r tir ar gyfer datblygiad preswyl. 

Er hynny, trafodwyd y mater gyda gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd a ddywedodd nad oedd 

swn hofrennydd yn gallu cael ei reoli trwy ddedfwriaeth niwsans arferol ag y byddai 

diogelwch yn fater o dan adain y “Civil Aviation Authority”.  

 

             Yn ogystal a’r sylwadau yma, derbyniwyd sylw yn benodol ynglŷn ag aseisiad ieithyddol 

Geraint John Planning gan ddatgan: mae’r asesiad Iaith yn ddiffygiol gan nad yw yn ystyried 

yn ddigonol yr holl ffactorau perthnasol, nid yw yn cynnwys gwybodaeth o feysydd megis 

demograffeg a chymdeithaseg iaith a chynllunio ieithyddol, mae’n arwynebol ag argraffiadol, 

mae’n rhaid fod yr Asesiad Ieithyddol wedi cael ei lunio gan rhywun sydd yn arbenigol yn y 

maes 

 

Yn ogystal a’r gwrthwynebiadau uchod, derbyniwyd un llythyr yn cefnogi ar sail: lleoliad 

addas; defnydd addas o dir llwyd; darparu tai o safon; safle wedi ei ddynodi ar gyfer cyrraedd 

targedau tai. 

 

3.9        I grynhoi 

O ystyried yr uchod ag ar sail gwybodaeth a thystiolaeth fanwl a gyflwynwyd a’i asesu yn 

drylwyr wedi hynny, credir fod y bwriad yma yn dderbyniol a bod y cais fel a gyflwynwyd, 

yn cydymffurfio gyda gofynion polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol. Rhaid i’r aelodau 

allu cyflwyno rhesymau a thystiolaeth gadarn dros wrthod a gwrthdroi argymhelliad y 

swyddogion ar gais ar gyfer datblygiad preswyl ar safle sydd wedi ei ddynodi yn benodol ar 

gyfer codi tai ag sydd yn cael ei ystyried yn cydymffurfio gyda polisïau perthnasol Cynllun 

Datblygu Unedol Gwynedd yn ogystal a pholisïau penodedig Llywodraeth Cymru. Yn yr 

achos penodol yma, ni chredir fod rhesymau a thystiolaeth ddigonol wedi ei gyflwyno i 

gefnogi’r rhesymau gwrthod fel a roddwyd gan y pwyllgor cynllunio ar Ragfyr 14eg fel y 

byddai’n gwrthdroi argymhelliad y swyddogion.  

 

4 RISGIAU I’R CYNGOR O WRTHOD Y CAIS 

 

4.1 Fel sydd wedi ei amlinellu uchod byddai gwrthod y cais hwn yn tanseilio polisïau ar lefel 

cenedlaethol a lleol. Mae’r safle wedi ei ddynodi yn benodol ar gyfer datblygiad preswyl yng 

Nghynllun Datblygu Unedol Gwynedd a’i fod trwy hynny yn rhan o strategaeth a chynllun 

sydd eisoes wedi cael ei fabwysiadu gan y Cyngor. Mi fyddai’n cyfrannu tuag at gyfarfod yr 

angen am gyfanswm o 1,456 o dai newydd yn nalgylch dibyniaeth Bangor sydd wedi ei 

dargedu ar gyfer cyfnod y Cynllun (2001-2016). Nodir fod 815 uned eisoes wedi eu cwblhau 

gan adael angen gweddilliol o 641. 

 

4.2 Byddai gwrthod y cais yn creu anghysondeb o ran gweithredu polisïau cynllunio 

mabwysiedig y Cyngor wrth ddod i benderfyniadau ar geisiadau i ddatblygu safleoedd sydd 

wedi eu dynodi’n benodol ar gyfer codi tai newydd yng Nghynllun Datblygu Unedol 

Gwynedd a ble mae Briff Datblygu penodol wedi cael ei fabwysiadu.  
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4.3 Mae risg i’r cais gael ei alw i mewn gan Lywodraeth Cymru i’w benderfynu. Yn ogystal â 

risg o alw ceisiadau unigol i mewn,  mae gan Llywodraeth Cymru a’i swyddogion bwerau i 

ymyrryd yn ffurfiol mewn sut mae Cyngor yn darparu’r Gwasanaeth Cynllunio. 

 

4.4      Mae’r risg amlwg o wrthod y cais yma heb dystiolaeth cadarn a diamheuol yn golygu fod 

tebygolrwydd y byddai apêl ffurfiol yn cael ei chyflwyno i’r Arolygaeth Cynllunio. Mae’n 

debygol mai caniatáu’r apêl fyddai’r penderfyniad oherwydd dynodiad y safle ar gyfer tai. 

Mae gwir risg y byddai costau ariannol sylweddol yn erbyn y Cyngor pe byddai’r cais yn cael 

ei wrthod heb dystiolaeth gadarn. Atgoffir yma fod rhai achosion blaenorol (Wern Manor, 

Treflys, Pentrefelin) ble gwrthodwyd ceisiadau yn groes i argymhellion swyddogion heb 

dystiolaeth ddigonol i gefnogi’r penderfyniadau, gyda’r apeliadau dilynol yn cael eu caniatáu 

gyda chostau yn erbyn y Cyngor.  

 

5.         OPSIYNAU I’R PWYLLGOR 

 

5.1 Mae’r opsiynau sydd yn agored i’r Pwyllgor wrth benderfynu’r cais yn cynnwys yr isod ble 

mae lefel y risg i’r Cyngor hefyd yn cael ei amlygu.  

 

Gwrthod y cais ar sail unrhyw un neu gyfuniad o’r rhesymau isod: 

 

    a)      Effaith ar yr Iaith Gymraeg – mi fyddai gwrthod y cais yma heb dystiolaeth gadarn yn creu 

risg sylweddol i’r Cyngor ar ffurf risg o gostau yn erbyn y Cyngor yn sgil apêl ffurfiol yn 

erbyn y gwrthodiad. Mae gwybodaeth/tystiolaeth wedi cael ei gyflwyno fel rhan o’r cais ( ag 

yn ychwanegol yn dilyn penderfyniad cynharach y pwyllgor ) fel sydd yn ofynnol ag fe 

roddwyd ystyriaeth lawn i ddeddfwriaeth gyfredol gan gynnwys Deddf Cynllunio (Cymru) 

2015. Mae’r wybodaeth a gyflwynwyd yn datgan na fydd effaith sylweddol ar yr Iaith 

Gymraeg o ganlyniad i’r datblygiad. Mae’r wybodaeth yma wedi cael ei asesu yn ffurfiol gan 

Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd sydd yn datgan eu bod yn cytuno gyda chasgliadau’r 

wybodaeth o safbwynt effaith. 

 

   b)     Isadeiledd – byddai gwrthod y cais ar y sail yma heb dystiolaeth gadarn yn creu risg 

sylweddol i’r Cyngor ar ffurf risg o gostau yn erbyn y Cyngor o ganlyniad i apêl ffurfiol yn 

erbyn y gwrthodiad. Ni wrthwynebir y bwriad gan ymgynghorwyr statudol megis Cyfoeth 

Naturiol Cymru a Dŵr Cymru. Mae’r ymgeisydd wedi darparu’r wybodaeth berthnasol a 

thrwy gynnwys amodau fel a gynghorwyd gan y cyrff uchod, ni chredir y byddai effaith 

niweidiol ar is-adeiledd yr ardal leol. 

 

   c)      Addysg - byddai gwrthod y cais ar y sail yma heb dystiolaeth gadarn yn creu risg sylweddol 

i’r Cyngor ar ffurf risg o gostau yn erbyn y Cyngor o ganlyniad i apêl ffurfiol yn erbyn y 

gwrthodiad. Mae’r bwriad wedi cael ei asesu gan yr Uned Bolisi a chanfuwyd fod y bwriad ar 

sail y dystiolaeth yn dderbyniol. Mae’r ymgeisydd wedi cytuno y bydd yn cyflwyno cyfraniad 

ariannol yn unol a gofynion y CCA perthnasol. Ni dderbyniwyd gwrthwynebiad i’r bwriad 

gan yr Adran Addysg ni chredir felly fod y bwriad yn annerbyniol o safbwynt yr agwedd yma. 

 

  ch)     Trafnidiaeth – byddai gwrthod y cais ar y sail yma heb dystiolaeth gadarn yn creu risg i’r 

Cyngor fyddai’n cynnwys risg o gostau yn erbyn y Cyngor yn sgil apêl yn erbyn y 

gwrthodiad. Mae’r ymgeisydd wedi cyflwyno gwybodaeth manwl a thystiolaeth gadarn na 

fyddai effaith sylweddol ar y rhwydwaith trafnidiaeth lleol. Mae’r wybodaeth yma wedi cael 

ei asesu gan Uned Drafnidiaeth y Cyngor ag ar sail y dystiolaeth gerbron, ni wrthwynebir y 

bwriad o safbwynt yr agwedd yma. 

 

5.2        Rhaid felly sylweddoli, ar sail yr uchod fod risgiau sylweddol ynghlwm â gwrthod y cais 

yma gyda risgiau ariannol yn gysylltiedig a phob un o’r rhesymau gwrthod uchod. 

Mae’r risg ariannol yn sylweddol ag fe fyddai yn cynyddu os gwrthodir y cais am fwy 

nag un o’r rhesymau fel yr amlinellir uchod. Mae posibilrwydd y byddai gwrthod y cais 
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ar sail y 4 rheswm uchod yn golygu côst fyddai’n debygol o fod yn ddegau o filoedd o 

bunnoedd i’r Cyngor. 

 

5.3     Er mwyn sicrhau fod y Cyngor yn osgoi’r risgiau fel yr amlinellir uchod a gan bod 

rhinweddau’r cais wedi cael ei asesu yn drylwyr gan swyddogion y Cyngor ag 

asiantaethau allanol, credir fod y bwriad yn cydymffurfio gyda gofynion polisïau 

mabwysiedig Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd, canllawiau lleol a chenedlaethol a 

pholisïau cynllunio cenedlaethol. Argymhellir felly fod y cais yn cael ei ganiatáu fel y’i 

cyflwynwyd yn ddarostyngedig i gwblhau cytundeb 106 gydag amodau perthnasol fel 

sydd wedi eu amlinellu isod ag ar ddiwedd yr adroddiad a gynhwysir fel Atodiad 1: 

 

Amodau – 

 

1. Amser.  

2. Cydymffurfio gyda cynlluniau.  

3. Deunyddiau.  

4. Tirlunio.  

5. Cyflwyno a chytuno ar gynllun rheoli adeiladu.  

6. Datblygiad graddol.  

7. Gofynion priffyrdd. 

8. Materion Archaeolegol.  

9. Materion bio-amrywiaeth.  

10. Coed.  

11. Draenio/carthffosiaeth.  

12. Dileu hawliau datblygiadau a ganiateir.  

13. Diogelu/gwyro hawliau tramwy.   

 

6. ATODIADAU 

             Atodiad 1 – Copi o’r adroddiad blaenorol a gyflwynwyd i’r pwyllgor cynllunio dyddiedig       

Rhagfyr 14eg 2015. 
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ATODIAD 1 
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Cais Rhif: C13/1143/11/AM 

Dyddiad Cofrestru: 12/11/2013 

Math y Cais: Amlinell 

Cymuned: Bangor 

Ward: Dewi 

 

Bwriad: CAIS AMLINELLOL I GODI HYD AT 366 O UNEDAU BYW, GYDA DATBLYGIADAU 

CYSYLLTIOL GAN GYNNWYS FFORDD FYNEDFA, LLECYNNAU PARCIO AG 

ADNODDAU CYSYLLTIOL.  

Lleoliad: TIR YN PEN Y FFRIDD, BANGOR, GWYNEDD, LL57 2LZ 

 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  DIRPRWYO’R HAWL I GANIATAU  

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Gohiriodd y Pwyllgor Cynllunio gael trafodaeth ar y cais yma ym mhwyllgor Tachwedd 9fed, 

2015. 

1.2        Mae’r cais yma yn gais amlinellol am ganiatâd cynllunio i godi hyd at 366 o unedau preswyl 

newydd gyda ffyrdd mynediad cysylltiol, parcio ac adnoddau atodol. Er eglurdeb, cais 

amlinellol yw hwn gyda manylion y fynedfa yn unig yn ffurfio rhan o’r cais. Hynny yw, mae 

materion megis edrychiadau, tirlunio, gosodiad a maint a’r union niferoedd (hyd at uchafswm 

o 366) i gyd yn faterion a gedwir yn ol ag felly yn destun cais pellach i gynnwys y manylion 

hyn. 

1.3 Mae’r safle wedi ei leoli oddi mewn i ffiniau datblygu dinas Bangor, sydd wedi ei ddynodi fel 

canolfan is-ranbarthol yng Nghynllun Datblygu Unedol Gwynedd (Gorffennaf 2009) ac 

mae’n safle sydd wedi ei ddynodi yn benodol ar gyfer datblygiad preswyl. Mae’r safle yn 

mesur 14.31 hectar (35.36 acer) gyda defnydd hanesyddol fel tir pori amaethyddol ac o fewn 

un rhan, yn safle sydd wedi ei ddatblygu yn y gorffennol gan Brifysgol Bangor fel safle 

ymchwil amaethyddol ac sydd bellach yn wâg. Mae’r adeiladau a arferai fod yn rhan o’r safle 

yma bellach wedi eu dymchwel a’u gwaredu. 

 

1.4 Mae’r safle oddimewn ardal Penrhosgarnedd o’r ddinas ac o fewn ffiniau ardal Cyngor Dinas 

Bangor. Mae’r safle hefyd yn ymylu yn uniongyrchol gyda ffiniau Cyngor Cymuned Pentir i 

gyfeiriad y de a’r de-orllewin. Mae ei leoliad yn gymharol guddiedig o edrychiadau 

cyhoeddus cyfagos gan fod presenoldeb tai preswyl, Ysbyty Gwynedd a’i leoliad ar dir 

dyrchafedig uwchben Ffordd Caernarfon yn ei guddio i raddau.  

 

1.5 Mae Ffordd Penrhos wedi ei lleoli i gyfeiriad gogledd a gogledd orllewin y safle gyda stadau 

preswyl, strydoedd a thai unigol presennol wedi eu lleoli rhwng y safle a’r ffordd ei hun.  

Mae’r tai hyn yn ogystal a thai ar hyd Ffordd Penrhos yn amrywio o ran edrychiadau, maint, 

gorffeniadau a dyluniad sydd yn golygu nad oes ffurf adeiledig pendant neu unffurf 

oddimewn i’r ardal gyfagos. Mae safle helaeth Ysbyty Gwynedd yn ymylu’n uniongyrchol 

gyda rhan o ffîn de-orllewin y safle tra fod unedau masnachol sylweddol Ffordd Caernarfon i 

gyfeiriad y de a’r de ddwyrain.  

 

1.6 Cafodd y bwriad ei sgrinio o ran yr angen am Asesiad Effaith Amgylcheddol (AEA) 

oherwydd maint y datblygiad arfaethedig a chasglwyd nad oes angen AEA gan nad oedd y 

bwriad yn creu niwed sylweddol i fuddiannau o bwys a gydnabyddir. 

 

1.7 Mae’r cynlluniau mynegol a gyflwynwyd gyda’r cais yn dangos y datblygiad arfaethedig 

tebygol. Yn gryno, byddai’r bwriad yn cynnwys y canlynol: 
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 Ardaloedd adeiladu dwys, rhannol ddwys a dwysedd isel 

 Creu mynedfa gerbydol newydd gyda dau gylchfan cysylltiol. Mi fyddai’r fynediad 

gerbydol i’r safle oddiar cylchfan presennol sydd wedi ei leoli rhwng siopau B&Q a 

Currys ar Ffordd Caernarfon.  

 Creu prif ffordd stâd, gyda ffyrdd cysylltiol  

 Creu llecynnau agored ffurfiol ag anffurfiol gan gynnwys caeau chwarae  

 Cynnal ag ail-ddiffinio hawliau tramwy presennol 

 Creu cysylltiadau troed/beicio newydd  

 
1.8 Yn amlwg oherwydd ffurf amlinellol y cais, nid oes manylion pendant wedi eu cyflwyno o 

ran y math a’r union faint o unedau i’w datblygu ar y safle. Mae’r canlynol wedi ei gynnwys 

fel rhan o’r Datganiad Dylunio a Mynediad a gyflwynwyd gyda’r cais: 

              

            ‘Mi fydd y datblygiad yn darparu hyd at 366 o dai gyda chyfran y tai fforddiadwy i’w 

benderfynu fel rhan o unrhyw asesiad hyfywdra. Mi fydd cymysgedd o dai teras 2 a 3 ystafell 

wely, tai trefol 3 a 4 ystafell wely a thai ar wahan 3, 4 a 5 ystafell wely. Mi fydd y terasau 2 a 

3 ystafell wely o fewn yr ardal adeiladu dwys tra fydd y tai 4 a 5 ystafell wely ar gyrion y 

safle. Mi fydd y tai fforddiadwy mewn clystyrau o ddim mwy na 6 i 10 uned ag yn gymysgedd 

o ran maint,  wedi eu lleoli yn briodol o fewn y datblygiad’. 

 

1.9  Fel sydd yn ofynnol er mwyn cydymffurfio gyda gofynion deddfwriaethol cyfredol, 

cyflwynwyd yr wybodaeth ganlynol ar ffurf dogfennau ffurfiol: 

 

 Datganiad Dylunio a Mynediad - Fel sy’n ofynnol o dan ddeddfwriaeth gyfredol, cefnogir y 

cais gan Ddatganiad Dylunio a Mynediad. Mae’r ymgeisydd wedi nodi yn y datganiad sut y 

rhoddwyd ystyriaeth i gyd-destun, mynediad, dyluniad, cymeriad, cynaladwyedd 

amgylcheddol a dadansoddiad safle. Mae’r datganiad yn ystyriaeth berthnasol wrth 

benderfynu ar y cais, ac fe roddwyd y sylw dyledus iddo.  

 

 Asesiad Effaith Trafnidiaeth - Mae’r adroddiad yma wedi cael ei ddarparu i egluro beth fydd 

effaith y datblygiad arfaethedig ar rwydwaith ffyrdd yr ardal gyfagos, hygyrchedd y safle a 

materion eraill perthnasol yng nghyd-destun trafnidiaeth.  

 

 Datganiad Effaith Ieithyddol - Cyflwynwyd y datganiad yma a gynhwysai wybodaeth 

benodol ynglŷn â’r ardal a phoblogaeth leol ac effaith y datblygiad ar faterion perthnasol. 

 

 Datganiad Tai Fforddiadwy - Mae’r adroddiad yma yn cyfeirio yn gyffredinol am y niferoedd 

a math o ddarpariaeth fforddiadwy tebygol a gynigir ar y safle. 

 

 Asesiad Archaeolegol - Cyflwynwyd arolwg archaeolegol sydd yn cynnwys gwybodaeth 

ynglyn a materion perthnasol yn ymwneud a’r safle, roedd hyn o ganlyniad i archwiliadau 

manwl a gynhaliwyd ar y safle. Mae’r adroddiad wedi ei ddiweddaru i gyfleu sylwadau yr 

Ymddiriedolaeth Archeolegol. 

 

 Asesiad Cychwynnol Cynaliadwyedd Côd Lefel 3 ac Asesiad Cod Adeiladu’n Gynaliadwy  

 

 Asesiad Cyfyngiadau Ecolegol – Cynhaliwyd yr asesiad hwn er mwyn canfod unrhyw 

gyfyngiad ecolegol i’r datblygiad arfaethedig o’r cam cynharaf er mwyn osgoi oedi posib. 

 

 Asesiad Risg Rhagarweiniol – Prif bwrpas yr adroddiad yma yw asesu os yw’r tir wedi ei 

lygru neu os oes unrhyw bryderon eraill o safbwynt materion tebyg gan gynnwys 

sefydlogrwydd y tir. 
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 Asesiad Risg Llifogydd – Cyflwynwyd y wybodaeth yma i gynnwys mesurau gwarchod 

priodol o safbwynt draeniad tir a llifogydd gyda mesurau lliniaru i ddangos sut y gall y 

datblygiad preswyl reoli yn ddiogel, risg a chanlyniadau llifogydd. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

oni bai bod ystyriaeth faterol cynllunio yn nodi fel arall. Mae ystyriaethau cynllunio yn 

cynnwys Polisi Cynllunio Cenedlaethol, a’r Cynllun Datblygu Unedol. 

 

2.2 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

Mynd ati i weithredu’n rhagofalus - Polisi Strategol 1- Gwrthodir cynigion datblygu a fydd 

yn cael effaith annerbyniol ac amhendant ar yr amgylchedd, y gymdeithas, yr economi neu ar 

yr iaith Gymraeg neu gymeriad diwylliannol cymunedau ardal y Cynllun, oni bai y cyflwynir 

asesiad o effaith priodol sy’n profi heb amheuaeth y gellir negyddu neu leihau’r effaith mewn 

modd sy’n dderbyniol i’r Awdurdod Cynllunio. 

 

Safon Dylunio - Polisi Strategol 4 - Disgwylir i ddatblygiad fod o ddyluniad da er mwyn 

sicrhau ei fod yn gwneud cyfraniad cadarnhaol. Lle bynnag y bo hynny’n bosib, i’r dirwedd, 

yr amgylchedd adeiledig a datblygiad cynaliadwy. 

 
Cartrefi – Polisi Strategol 10 - Bydd yr angen am dai yn ardal y Cynllun yn ystod oes y 

Cynllun yn cael ei ddiwallu trwy: 

 

 wneud darpariaeth ar gyfer cyfanswm o 4178 o unedau tai, fydd yn cynnwys darparu 1870 o 

unedau tai ar safleoedd dynodedig; 1380 o unedau tai ar safleoedd bach, rhai ar hap, a thrwy 

drosi a newid defnydd; a 991 ar safleoedd sydd â chaniatâd cynllunio; 

 gwneud darpariaeth ar gyfer diwallu angen lleol am dai fforddiadwy; 

 dosbarthu’r unedau tai ar draws ardal y Cynllun yn unol â strategaeth aneddiadau’r Cynllun. 

 

Hygyrchedd- Polisi Strategol 11 - Caniateir cynigion datblygu sy’n hygyrch i bawb trwy 

amrywiaeth o ddulliau trafnidiaeth ar gyfrif eu lleoliad os bydd y seilwaith priodol, yn 

cynnwys priffyrdd, llwybrau ac adnoddau beicio a llwybrau cerdded, yn eu lle, neu’n cael eu 

darparu, ac na fyddai’n niweidio’r effaith ar yr amgylchedd neu fwynderau trigolion cyfagos 

mewn modd arwyddocaol. 

 

Polisi A1 – Asesiadau Amgylcheddol Neu Asesiadau Effeithiau Arall - Sicrhau fod 

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

amgylcheddol neu eraill sylweddol tebygol ar ffurf asesiad amgylcheddol neu asesiadau o 

effeithiau eraill. 

 

Polisi A2 - Gwarchod gwead cymdeithasol, ieithyddol a diwylliannol cymunedau - Diogelu 

cydlyniad cymdeithasol, ieithyddol neu ddiwylliannol cymunedau rhag niwed arwyddocaol 

oherwydd maint, graddfa, neu leoliad cynigion. 

 

Polisi A3 – Egwyddor Ragofalus - Gwrthod cynigion os oes unrhyw bosibilrwydd o ddifrod 

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

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

 
Polisi B7 - Safleoedd O Bwysigrwydd Archeolegol - Gwrthod cynigion fydd yn difrodi neu 

ddifetha gweddillion archeolegol o bwysigrwydd cenedlaethol (boed yn rhai cofrestredig ai 

pheidio) neu eu gosodiad.  Gwrthodir hefyd datblygiad fydd yn effeithio ar weddillion 
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archeolegol eraill oni bai bod yr angen am y datblygiad yn drech nag arwyddocâd y 

gweddillion archeolegol. 

 

Polisi B19 - Coed, coedlannau a gwrychoedd sy’n cael eu gwarchod  - Caniatáu cynigion fydd 

yn golygu colli neu ddifrod i goeden, coedlan neu wrych sy’n cael eu gwarchod dim ond pan 

fydd buddion economaidd a/neu gymdeithasol y datblygiad yn gwrthbwyso unrhyw niwed. 

 

Polisi B20 - Rhywogaethau a’u Cynefinoedd sy’n bwysig yn Rhyngwladol a Chenedlaethol - 

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

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

ddiogelu nodweddion cydnabyddedig y safle. 

 

Polisi B21 - Coridorau bywyd gwyllt, cysylltiadau cynefinoedd a cherrig ‘sarn’ - Diogelu 

cyfanrwydd nodweddion tirwedd sy’n bwysig ar gyfer fflora a ffawna gwyllt oni bai bod 

rhesymau dros y datblygiad yn gorbwyso’r angen i gynnal y nodweddion ac y gellir darparu 

mesurau lliniaru. 

 

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

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

chymeriad cydnabyddedig y dirwedd a’r amgylchedd leol. 

 

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

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

cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol.  

 

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

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

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

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

sy’n anelu i osgoi niwed i nodweddion cydnabyddedig. 

 

Polisi 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 B30 - Tiroedd neu adeiladau sydd wedi eu llygru - Sicrhau fod cynigion i ddatblygu tir 

neu adeilad wedi ei lygru yn cael eu gwrthod oni bai gellir cydymffurfio â chyfres o feini 

prawf sy’n anelu i reoli’r llygredd neu gyfyngu arno. 

 

Polisi B32 - Ychwanegu at ddŵr gwyneb - 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 B35 – Osgoi rhywogaethau ymwthiol rhag lledaenu -Sicrhau bod mesurau i drin â 

rhywogaeth ymwthiol yn cael eu gweithredu, lle mae datblygiad yn golygu aflonyddu ar bridd 

wedi ei halogi ganddo.  

 

Polisi C1 – Lleoli datblygiad newydd - Tir o fewn ffiniau datblygu trefi a phentrefi a ffurf 

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

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

ddatblygiad sy’n cael ei ganiatáu gan bolisi arall yn y Cynllun. 
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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 safleoedd a ddynodwyd - Caniatau cynigion i ddatblygu tai 

ar safleoedd  wedi eu dynodi ar gyfer tai neu ar safleoedd ar hap ar gyfer 5 uned neu fwy o 

fewn ffiniau datblygu’r ganolfan isranbarthol a’r canolfannau trefol sy’n darparu elfen priodol 

o dai fforddiadwy.  

 

Polisi 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 CH22 – Rhwydwaith beicio, llwybrau a hawliau tramwy -  Gwarchodir pob rhan o’r 

rhwydwaith beicio, llwybrau a hawliau tramwy trwy annog cynigion fydd yn eu hymgorffori 

yn foddhaol o fewn y datblygiad a thrwy wahardd cynlluniau i ymestyn y rhwydwaith beicio, 

llwybrau a hawliau tramwy. Os na fydd hyn yn bosib bydd yn rhaid gwneud darpariaeth 

briodol i wyro’r llwybr neu i ddarparu llwybr newydd boddhaol.  

 

Polisi 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 preifat preifat - Gwrthodir cynigion am ddatblygiadau 

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

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

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

safle at faes parcio cyhoeddus.  

 

Polisi CH37 – Cyfleusterau addysgol - Caniateir cynigion datblygu ar gyfer cyfleusterau 

addysgol, iechyd a chymunedol newydd neu estyniadau i rai presennol os gellir cydymffurfio 

a chyfres o feini prawf sy’n ymwneud a lleoliad y cynnig, ei hygyrchedd i wahanol ddulliau o 

deithio, ynghyd â ystyriaethau priffyrdd, dyluniad unrhyw ysgol newydd a’r effaith ar ganol 

tref diffiniedig. 

 

Polisi CH43 – Darparu llecynnau agored o werth adloniadol - 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. 
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Yn ogystal â’r uchod, rhoddir ystyriaeth lawn i Ganllawiau Cynllunio Atodol (CCA) 

mabwysiedig yr Awdurdod, sydd yn ystyriaethau materol a pherthnasol. Yn berthnasol yn yr 

achos yma, mae’r canlynol: 

 

CCA - Briffiau Datblygu 

 

CCA – Tai Fforddiadwy 

 

CCA – Datblygiadau Tai a Darpariaeth Addysgol 

 

CCA – Datblygiadau Tai a Llecynnau Agored o Werth Adloniadol 

 

CCA – Ymrwymiadau Cynllunio 

 

CCA – Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 

 

2.3 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru fersiwn 7 2014 

 

Nodyn Cyngor Technegol (NCT): 

 
NCT 2: Cynllunio a thai fforddiadwy 

NCT 5: Cynllunio  a chadwraeth natur 

NCT 12: Dylunio 

NCT 18: Trafnidiaeth 

NCT 20: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Cais C11/0632/11/LL – adnewyddu cais C08A/0065/11/LL mewn perthynas ac adeiladu 

ffordd newydd – caniatawyd 13.10.11. Nid oes unrhyw elfen yn ymwneud a’r cais hwn wedi 

ei gychwyn hyd yn hyn, er hynny, mae yn parhau yn ‘fyw’. 

 

3.2        Cais C08A/0065/11/LL – ymestyn cyfnod dechrau ar ddatblygiad o adeiladu lôn a ganiatawyd 

o dan ganiatad Cynllunio C05A/0525/11/LL – caniatawyd 01.04.08 

 

3.3        Cais C05A/0525/11/LL – newid amod o ganiatad C98A/0111/11/LL fel a’i ddiwygio o dan 

amod 1 o ganiatad Cynllunio C03A/0408/11/LL parthed amser dechrau y datblygiad i greu 

lôn newydd rhwng Ffordd Caernarfon a Ffordd Penrhosgarnedd – caniatawyd 26.09.05 

 

3.4        Cais C03A/0408/11/LL – newid amod 1 o dan ganiatad Cynllunio C98A/0111/11/LL i 

ymestyn yr amser i ddechrau datblygu lôn newydd rhwng ffordd Caernarfon a 

Phenrhosgarenedd – caniatawyd 27.08.03  

 

3.5        Cais C98A/0111/11/LL - lôn newydd rhwng ffordd Caernarfon a ffordd Penrhosgarenedd yn 

cynnwys cyffyrdd a maes parcio a chylchfan newydd – caniatawyd 10.12.98 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Cyngor Dinas Bangor - Gwrthwynebu, ystyrir y byddai’r bwriad yn 

gynamserol o gofio fod 245 o dai eraill hefyd wedi ei fwriadu ar 

gyfer safle arall oddiar Ffordd Penrhos lai na 1km i ffwrdd. Ystyrir 

fod angen asesiad llawn o’r rhwydwaith ffyrdd lleol, is-adeiledd, 

adnoddau hamdden, addysg a chyfleusterau cymdeithasol gan y 

Tud. 39



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 04/04/2016 

UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD CAERNARFON, GWYNEDD 

 

gwasanaeth Cynllunio cyn ystyried y cais. 

 

Cyngor Cymuned Pentir – Gwrthwynebir y datblygiad arfaethedig 

oherwydd ni chredir fod isadeiledd yn bodoli yn yr ardal i ddelio 

efo traffig ychwanegol, y gofynion ar ysgolion lleol a 

gwasanaethau iechyd yn ogystal a’r effaith ar yr iaith Gymraeg ym 

Mhenrhosgarnedd.   

 

Uned Drafnidiaeth: Mae gwybodaeth ychwanegol wedi ei dderbyn ar ffurf asesiadau 

ffurfiol pellach mewn perthynas a’r cais hwn, gan gwmni arbenigol 

Turner Lowe Associates (dyddiedig 25.08.15) ar ran yr ymgeisydd. 

 
Gan fod y wybodaeth ychwanegol yma yn arddangos yn briodol, na 

fydd y datblygiad yn debygol o gael effaith niweidiol ar y 

rhwydwaith ffyrdd lleol, mae’r Awdurdod Priffyrdd ag Adran 

Tranidiaeth Llywodraeth Cymru yn cadarnhau fod gwrthwynebiad 

cynharach i’r bwriad yn awr yn cael ei dynnu yn ol. 

Er hynny, rydym yn siomedig nad yw’r datblygwr wedi ymchwilio 

yn llawn i’r potensial o ddarparu y ffordd trwodd gyfan fel a 

ganiatawyd yn flaenorol o dan ganiatadau eraill ac fel sydd wedi ei 

nodi yn y briff datblygu, yn enwedig o gofio fod yr awdurdod 

iechyd lleol wedi datgan wrth y Cyngor eu bod yn fodlon ystyried y 

ddarpariaeth yma, ond nad ydi’r ymgeisydd wedi cysylltu i drafod y 

mater. 

 

Awgrymir cynnwys amodau priodol ar gyfer y datblygiad gan 

gynnwys cytuno ar lwybrau troed a beicio er mwyn sicrhau fod 

cysylltiadau uniongyrchol addas gyda Ffordd Penrhos. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Yn fodlon y gall y risg llifogydd/draenio sydd yn gysylltiedig a’r 

datblygiad arfaethedig gael ei reoli yn effeithiol trwy gynnwys 

amodau perthnasol. I’r perwyl hynny, awgrymir gynnwys amod i 

gyflwyno a chytuno ar gynllun rheoli dwr gwyneb addas ar gyfer y 

safle. 

 

Dŵr Cymru: Gwrthwynebwyd y cais yn wreiddiol oherwydd diffyg capasiti yn y 

rhwydwaith cyhoeddus. Yn dilyn asesiad o’r rhwydwaith canfuwyd 

trwy gynnal newidiadau y byddai’n bosib dygymod gyda 

datblygiadau newydd yn yr ardal. Awgrymir cynnwys amodau 

safonol er mwyn cytuno ar drefniant derbyniol yn ymwneud a 

materion perthnasol gan gynnwys cyflenwad dwr, a gwaredu 

gwastraff.  

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: 

 

Heb eu derbyn 

 

Uned Hawliau Tramwy: 

 

Heb eu derbyn ar adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn, ond disgwylir 

y bydd sylwadau yn cael eu derbyn ynglyn a’r bwriad ar ffurf 

amodau i ddiogelu’r hawliau tramwy presennol a allai gael ei 

effeithio gan y datblygiad arfaethedig. 

 

Uned Bioamrywiaeth: 

 

Mae angen cyflwyno a chytuno ar wybodaeth manwl trwy amodau 

ynglyn a mesurau lliniaru a gwella ar gyfer cynefinoedd moch 

daear, ystlumod, adar ac ymlusgiaid. Rhaid hefyd cytuno ar 

gynllun goleuo priodol a derbyn adroddiad rhywogaethau ymledol. 
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Swyddog Coed: 

 

Derbynir y gall yr adroddiad coed terfynol gael ei gytuno fel mater 

wedi ei gadw yn ol. Gan fod y bwriad i godi hyd at 366 o dai fe 

ellir lleihau y nifer yma pe byddai angen i ddygymod gyda 

cyfyngiadau’r ardal i’w ddatblygu yn sgil plotio ardaloedd 

gwarchod gwreiddiau. 

 

Uned Strategol Tai: 

 

Credir fod angen i oddeutu 30% o’r tai a ddatblygir fod yn 

fforddiadwy, mi fyddwn yn fwy na pharod i drafod y rhaniad boed 

yn dai cymdeithasol/tai rhent canolraddol a rhai fforddiadwy i’w 

dyrannu trwy’r gofrestr Tai Teg yn unol a’r angen ar y pryd. Credir 

y gellir penderfynu disgownt a roddir ar yr unedau fforddiadwy 

trwy drefniadau llunio’r cytundeb 106. 

 

Gwasanaeth Archaeolegol: 

 

Mae canlyniadau’r cloddio a wnaed ar y safle yn dangos fod 

mwyafrif y tir o werth archaeolegol gweddol isel. Er hynny, fe 

ganfuwyd olion cynhanes ag ar sail hyn, credir fod angen 

dadansoddiad pellach. Argymhellir cynnwys amodau perthnasol er 

mwyn cytuno ar raglen o waith lliniaru archaeolegol. 

 

Uned rheoli risg llifogydd ag 

erydiad arfordirol: 

 

Cyfres o amodau a chyngor safonol mewn perthynas a’r angen i 

reoli rhediad dwr gwyneb a diogelu cwrs dwr presennol. 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybuddion ar y safle, gwybyddwyd trigolion cyfagos a 

rhoddwyd hysbyseb yn y wasg leol. Mae’r cyfnod hysbysebu wedi 

dod i ben a derbyniwyd nifer sylweddol o ohebiaeth a deiseb yn 

gwrthwynebu, nodir y prif faterion cynllunio perthnasol fel a 

ganlyn: 

 

 maint sylweddol y datblygiad yn effeithio ar is-adeiledd yr 

ardal gan gynnwys cyfleusterau iechyd, ffyrdd, draenio, 

addysg 

 cynnydd annerbyniol mewn lefelau traffig/niwed i’r 

rhwydwaith ffyrdd presennol/perygl i ddefnyddwyr y 

ffordd 

 diffyg capasiti ysgolion lleol 

 angen am lwybrau troed/beicio 

 dwysedd gormodol/ddim yn cydymffurfio gyda dwysedd a 

nodir yn y Briff Datblygu 

 pryderon am lifogydd dwr gwyneb/creu llifogydd ar Ffordd 

Caernarfon 

 effaith niweidiol ar gymdeithas Bangor ag yn ehangach 

 effaith niwiediol ar y Gymraeg/diwylliant lleol 

 effaith niwediol ar fwynderau trigolion lleol 

 datblygiad di-angen 

 pryder amgylcheddol/colli coed a gwrychoedd/effaith ar 

fywyd gwyllt/ecoleg 

 diffyg llecynnau agored/caeau chwarae 

 angen asesiad ardrawiad ieithyddol 

 dim arolwg o anghenion tai newydd wedi ei gynnal 

 dim mynediad ei angen i Ffordd Penrhos 

 diffyg darpariaeth tai fforddiadwy 

 angen am gymunedau integredig 

 gor-ddatblygiad 
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 diffyg cydymffurfiaeth gyda gofynion polisiau’r cynllun 

unedol, canllawiau a pholisiau eraill lleol a chenedlaethol 

 effaith niweidiol ar goed sydd wedi eu gwarchod ar safle 

cyfochrog 

 

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio dilys 

oedd yn cynnwys: 

 

 rhy agos at lanfa hofrennydd Ysbyty Gwynedd 

 mi fyddai’n gostwng prisiau tai presennol 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

5.1 Egwyddor y datblygiad 

 

5.1.1  Lleolir y safle hwn oddi mewn i ffiniau datblygu dinas Bangor gyda’r tir wedi ei ddynodi yn 

benodol ar gyfer codi tai yng Nghynllun Datblygu Unedol Gwynedd (2009).  Mae’r 

egwyddor o ddatblygu tai ar y safle felly yn dderbyniol.  

 

5.1.2    Mae’r datblygiad arfaethedig yn cynrychioli cyfran sylweddol o ddatblygiadau tai sydd wedi 

ei ddynodi ar gyfer Ardal Dalgylch Dibyniaeth Bangor fel y’i hamlinellir yn y CDU (sef 

cyfanswm o 802 o dai newydd). Mae’r safle’n cynrychioli cyfran sylweddol o’r tai sydd eu 

hangen yn ystod cyfnod y CDU.  Mae hyn yn ychwanegu ag atgyfnerthu rôl a statws Bangor 

fel canolfan is-ranbarthol fel y dynodwyd yn y Cynllun Unedol. 

 

5.1.3     Mae paragraff 5.1.23 o’r Cynllun Unedol yn datgan:  

 

Mae lleoli'r mwyafrif o’r unedau tai hyn yn y Ganolfan Is-ranbarthol.…cyn belled ag mae’n 

bosib gan dalu sylw i’r cyfyngiadau ffisegol ac amgylcheddol presennol, yn fuddiol o 

safbwynt cymdeithasol ac amgylcheddol….gallent ymdopi’n effeithiol â rhagor o 

ddatblygiadau.  

 

5.1.4 Mae hyn yn gyson gyda pholisi strategol 10 a pholisïau C1 a CH1 sydd yn cefnogi ceisiadau 

oddimewn i ffiniau datblygu a datblygiadau preswyl ar safleoedd a ddynodwyd ar gyfer tai 

newydd. Mae adroddiadau ac asesiadau perthnasol wedi eu cyflwyno er mwyn cefnogi’r cais 

hwn, fe ystyrir felly fod y cais yn unol a gofynion sylfaenol polisiau A1 a A3 o’r CDU. 

 

5.1.5     Tai Fforddiadwy – Mae’r targed ar gyfer darparu tai fforddiadwy ar y safle fel a nodir ym 

mriff datblygu’r safle yn datgan y dylid cynnwys ‘o gwmpas’ 30% o gyfanswm y safle fel 

unedau fforddiadwy. Mae hyn yn gyfystyr â 109.8 uned o’r cyfanswm o 366 fel unedau 

fforddiadwy. Mae trafodaethau helaeth wedi eu cynnal rhwng a datblygwyr a’r Cyngor gan 

nad oedd unrhyw gynnig ffurfiol wedi ei gyflwyno yn darparu unrhyw uned fforddiadwy fel 

rhan o’r cynllun oherwydd costau datblygu annormal sylweddol. 

 

5.1.6   Fe benderfynodd y Cyngor apwyntio’r Prisiwr Dosbarth (ar gost y datblygwr) i gynnal 

archwiliad manwl ar ffurf asesiad hyfywdra annibynnol o’r datblygiad arfaethedig gan fod y 

datblygwr wedi datgan na fyddai’n bosib cynnwys unrhyw elfen fforddiadwy oherwydd 

costau datblygu’r safle. Mae’r asesiad yma yn hynod drylwyr ac wedi ystyried yr holl faterion 

cymhleth sydd yn ymwneud a datblygiad y safle yma gan gynnwys materion megis costau 

datblygu, cyfraniad addysgol, tiroedd pridwerth, cytundebau gyda eraill sydd gyda diddordeb 

yn y tir ac yn y blaen. 
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5.1.7    Yn syml, mae’r Prisiwr Dosbarth wedi asesu’r bwriad o ran gwerthusiad ffurfiol o safbwynt 

ffactorau a senarios amrywiol o ran pris gwerthiant y farchnad, cyfran unedau fforddiadwy, 

costau annormal datblygu ayyb.  Mae’r asesiad yn cynnwys rhestr o safbwyntiau gwahanol 

ond mae’r asesiad hyfywdra cyflawn a’r argymhelliad terfynol yn datgan y canlynol: 

 

 Mi fyddai’r cynllun, gan ystyried y cyfraniad addysgol, yn gallu darparu  30% o dai 

fforddiadwy cymysg i gynnwys daliadaeth wedi ei rannu o oddeutu 70:30. Mi fyddai rhaniad 

50:50 o dai rhent yn ymddangos yn hyfyw a thrwy hynny yn bodloni gofynion polisi.  

 

5.1.8    Mewn ymateb i ganfyddiadau’r Prisiwr Dosbarth, mae’r ymgeisydd wedi datgan er eu bod yn 

cydnabod canlyniadau’r asesiad, nid ydynt yn cytuno gyda’r hyn a ddywedir. Er hynny, ac er 

mwyn symud y cais ymlaen i benderfyniad, dywedir mai mater i’r Awdurdod Cynllunio Lleol 

fydd penderfynu nifer yr unedau fforddiadwy ar gyfer y safle. Credir felly y gall y targed o 

30% o unedau fforddiadwy fel sydd yn cael ei nodi yn y briff datblygu gael ei wireddu ag mai 

hyn fydd y targed disgwyliedig. 

 

5.1.9     Mae angen sicrhau fod ystod i’r ddarpariaeth a gynigir, mi fydd hyn yn cyfarch anghenion tai 

amrywiol yn ardal Bangor. Mi fydd mewnbwn yr Uned Strategol Tai yn holl bwysig o’r 

safbwynt hyn o ran adnabod yr angen presennol o fewn yr ardal, cyflwyno partneriaid megis 

cymdeithasau tai lleol ac yn y blaen. Ystyrir felly fod modd sicrhau fod y bwriad yn 

cydymffurfio gyda gofynion polisi CH6 ag y gellir cytuno ar union fath a threfniadau darparu 

yn ystod cam nesaf y cais pan fydd yr holl fanylion ar gael gan gynnwys niferoedd a math o 

dai. 

 

5.1.10 Ar sail yr uchod, credir fod y bwriad yn unol gyda’r polisiau a nodir ac yn dderbyniol o 

safbwynt egwyddor. 

 

5.2      Mwynderau gweledol 

 

5.2.1  Cais amlinellol yw’r cais hwn ac fe roddir ystyriaeth lawn i faterion manwl megis dyluniad, 

edrychiadau ac yn y blaen ar adeg derbyn ac asesu cais manwl materion a gadwyd yn ol yn 

ymwneud gyda’r holl faterion hynny. Er hynny, mae’n rhaid trafod egwyddor y datblygiad 

gan gynnwys materion megis mwynderau cyffredinol a gweledol ac effaith y datblygiad 

arfaethedig o safbwynt y materion hyn. Rhaid cydnabod y bydd yn anorfod fod datblygiad o’r 

graddfa yma yn cael peth effaith ar fwynderau cyffredinol a gweledol yr ardal a hynny 

oherwydd graddfa’r bwriad. Mae’n debyg y byddai’r prif effaith ar y tai presennol i gyfeiriad 

y gogledd, gogledd orllewin a gorllewin o safle’r datblygiad arfaethedig ac o rai edrychiadau 

o fannau tu draw i’r dyffryn.  

 

5.2.2 Mae cymysgedd o ran ffurf i ddatblygiadau presennol yn yr ardal yn gyffredinol. Yn amlwg, 

tai preswyl un a dau lawr a welir o fewn strydoedd presennol cyfagos, er hynny mae safle 

eang Ysbyty Gwynedd gerllaw yn cynnwys adeiladau sylweddol eu maint sydd yn amlwg ar 

y gorwel pan edrychir o gyfeiriad yr A55 ag ymhellach. Mae’n briodol hefyd ystyried 

datblygiad newydd cwmni Redrow a ganiatawyd yn ddiweddar sydd wedi ei rhannol 

gychwyn sef datblygiad i godi 245 uned byw ar dir i’r de-orllewin o’r safle. 

 

5.2.3 Mae tai presennol Pen y Ffridd, Bro Ogwen, Bryn Coed, Bryn Adda a Llys Adda (i raddau 

amrywiol ) yn mwynhau edrychiadau dros dir agored fel saif y tir ar hyn o bryd. Yn anffodus 

ni ystyrir materion megis colli golygfa fel mater cynllunio materol ac felly er y newid 

tebygol, ni ellir rhoi dwys ystyriaeth i’r mater hyn gan nad ydyw yn ystyriaeth cynllunio 

perthnasol. 

 

5.2.4 Fe ystyrir felly fod amrywiaeth presennol i raddfa a’r ffurf adeiledig o fewn yr ardal yn 

gyffredinol, yn golygu na fyddai’r datblygiad yma o’i ganiatau, er y niferoedd sydd ynghlwm 

a’r cais, yn amharu yn ormodol nac yn andwyol ar fwynderau gweledol yr ardal. 
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5.2.5 Mae gosodiad y stâd yn y ffurf fel a gyflwynwyd sef ffurf mynegol i bwrpas y cais amlinellol 

hwn, yn nodweddiadol o stâd drefol ac fe welir o’r manylion hyn y bydd dwysedd amrywiol o 

fewn y safle yn ddibynnol ar y math o dai a ddatblygir. Mae dynodiad y tir ar gyfer datblygiad 

preswyl eisioes wedi cydnabod fod y safle yma yn dderbyniol ar gyfer codi tai newydd. 

Rhoddir targed dangosol o 330 o unedau tai ar gyfer y safle yn Atodiad 3 i’r Cynllun Unedol, 

ar sail cymhwyso dwysedd adeiladu safonol o 30 uned yr hectar. Yn yr achos yma, dwysedd y 

datblygiad arfaethedig yw 33 uned yr hectar, nid yw hyn yn cynnwys tiroedd sydd yn 

cynnwys y ffordd fynediad a’r cylchfannau cysylltiedig. Mae’r Cynllun Unedol (paragraff 

5.1.28) a dogfennau atodol yn cydnabod y caiff y cyfanswm unedau tai ar safleoedd a 

ddynodwyd ei benderfynu adeg cais cynllunio ar ôl ystyried y ffactorau perthnasol i gyd, fel 

lleoliad y safle, topograffi, cyfyngiadau ffisegol a chymeriad cyffredinol yr ardal o’i gwmpas. 
Fe welir o fanylion disgrifiad y bwriad mai cais i godi hyd at 366 o dai yw hwn, ac felly nid 

oes sicrwydd mai dyma’r ffigwr terfynol ar gyfer y safle ond ceir sicrwydd na fydd yn uwch 

na’r nifer yma. Ystyrir felly fod y datblygiad fel a ddangosir yn dderbyniol o ran egwyddor ac 

o ran ei effaith tebygol ar fwynderau gweledol yr ardal. 

 

5.2.6 Bydd gofyn cyrtuno ar yr union ddyluniad, ffurf, gorffeniadau/deunyddiau a niferoedd yr 

unedau yn derfynol trwy gais manwl pellach am faterion a gadwyd yn ol ac felly fe ystyrir y 

gellir sicrhau addasrwydd y cynllun yng nghyd destun y safle a’r polisiau perthnasol bryd 

hynny. Credir felly fod modd sicrhau y bydd gofynion polisi strategol 4 a pholisiau B22, B23 

a B25 yn cael eu bodloni trwy gais pellach am faterion a gadwyd yn ol. 

 

5.2.7 Mi fyddai angen cyflwyno cynlluniau manwl yn dangos cynllun tirlunio bwriadedig ar y 

safle. Bydd modd sicrhau fod y cynllun yn cael ei gario allan drwy osod amod ffurfiol fydd 

yn sicrhau y cwblheir y gwaith a bod y gwaith a’r planhigion yn cael eu diogelu a’u gwarchod 

am gyfnod wedi’r gwaith cael ei gynnal, ystyrir felly fod modd sicrhau y bydd polisi B27 yn 

cael ei fodloni ac y bydd hyn yn cyfrannu tug at warchod a chynnal mwynderau gweledol yr 

ardal. Yn ogystal gellir amodi fod y mwyafrif o’r gwrychoedd a’r coed presennol ar y safle 

i’w gwarchod fel rhan o’r datblygaid. 

 

5.3       Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

 

5.3.1  Derbyniwyd nifer o wrthwynebiadau ynghyd a deiseb yn bryderus am yr effaith y byddai’r 

datblygiad arfaethedig yn ei cael ar nifer o faterion amrywiol gan gynnwys yr effaith ar 

fwynderau preswyl trigolion cyfagos. 

 

5.3.2 Unwaith yn rhagor, nodir mai cais amlinellol yw hwn gyda gwir fanylion gosodiad y safle i’w 

benderfynu trwy gyflwyno cais manwl pellach. Mae’r cynlluniau mynegol yn dangos y bydd 

y tai i’w codi yn cynnwys gerddi cefn rhyngddynt a’r tai presennol sydd yn ymylu gyda’r 

safle. Mae mwyafrif y tai presennol sydd yn ffinio gyda’r ffîn yma hefyd yn cynnwys gerddi 

cefn fyddai yn creu gofod derbyniol rhwng y datblygiad newydd a’r tai presennol. 

 

5.3.3 Er hynny, cyndnabyddir y gall y cynllun newid i gynnwys gosodiad tai fymryn yn wahanol 

na’r hyn sydd wedi ei ddangos ar y cynllun mynegol. Rhoddir sylw cyflawn i’r materion hyn 

ar adeg cais manwl, ond er mwyn gwarchod mwynderau cyffredinol a phreswyl presennol, mi 

fydd ystyriaeth lawn yn cael ei roi i leoliadau a gosodiad tai, lleoliad gerddi a lonydd, 

triniaeth ffin, tirlunio ac yn y blaen, er mwyn sicrhau y bydd gofynion polisiau a chanllawiau 

perthnasol yn cael eu bodloni a thrwy hynny fod mwynderau trigolion cyfagos yn cael eu 

gwarchod er mwyn osgoi gor-edrych annerbyniol ayyb. 

 

5.3.4 Rhaid cadw mewn cof  nad yw colli golygfeydd yn ystyriaeth cynllunio materol ac felly ni 

roddir unrhyw bwysau i’r pryderon a amlygwyd ynglyn a’r elfen hyn. 
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5.3.5 Derbynir y bydd peth aflonyddwch i breswylwyr cyfagos yn ystod cyfnod adeiladu, ceisir 

lleddfu hyn trwy gytuno ar gyfnod datblygu cam wrth gam ac i gyflwyno Datganiad Dull 

Adeiladu i’w gytuno arno ynglyn a’r dulliau adeiladu a’r amseroedd gweithio. Gellir rheoli 

hyn drwy amod cynllunio priodol. 

 

5.3.6 Mae’n rhaid cofio fod y safle yma wedi ei ddynodi ar gyfer datblygiad preswyl, a rhoddwyd 

ystyriaeth llawn i briodoldeb ei gynnwys yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus a gynhaliwyd 

fel rhan o drefn mabwysiadau’r Cynllun Unedol. Er natur gymharol agored y tir ar hyn o 

bryd, mae’n ardal drefol ac wedi ei leoli o fewn ffiniau yr unig ganolfan is-ranbarthol sydd 

wedi ei dynodi yn CDUG ac yn agos i ganolfannau gwaith pwysig fel Ysbyty Gwynedd, 

canol dinas Bangor, unedau masnachol sylweddol Ffordd Caernarfon a’r Brifysgol. 

 

5.3.7. Ystyrir felly fod egwyddor y bwriad yn dderbyniol a’i fod yn cydymffurfio gyda gofynion 

perthnasol polisi B23. 

 

5.4       Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.4.1     Mae’n debygol fod materion priffyrdd gan gynnwys mynedfa, y ffordd fynediad a’r cynnydd 

mewn symudiadau trafnidiaeth yn un o’r elfennau mwyaf cynhennus a welir mewn perthynas 

a’r cais yma, o safbwynt y trafodaethau sydd wedi eu cynnal rhwng y Cyngor a’r datblygwr 

yn ogystal a’r pryder a fynegwyd am yr elfen yma gan y cyhoedd ag eraill.  

 

5.4.2 Mae Ffordd Penrhos yn bresennol yn ffordd hynod brysur oherwydd ei phwysigrwydd fel un 

o’r brif ffyrdd i mewn i’r ddinas, yn ogystal â phrysurdeb cyfatebol ag arferol i ardal breswyl 

ac adeiledig, presenoldeb ysgolion a lleoliad Ysbyty Gwynedd. Yn yr un modd, mae Ffordd 

Caernarfon, ble mae’r bwriad i gael mynedfa i mewn ag allan o’r safle, yn ffordd brysur fel 

un o’r prif ffyrdd i mewn i’r ddinas yn ogystal a’i phrysurdeb cysylltiol gyda siopau mawr 

presennol gerllaw. 

 

5.4.3 Yn anorfod felly, mi fyddai unrhyw gynnydd o ran defnydd i ffordd fel yma yn gorfod cael ei 

ystyried yn ofalus yn nhermau diogelwch ffyrdd a’r effaith pellach ar rwydwaith ffyrdd yr 

ardal. Mae’r briff datblygu sydd yn gysylltiedig a’r safle yn datgan, ‘mae’r datblygiad 

preswyl hwn yn ddibynnol ar ddarparu ffordd gyswllt newydd rhwng Ffordd Caernarfon a 

Ffordd Penrhos. Mae’r egwyddor o ddatblygu’r ffordd hwn wedi ei gymeradwyo yn y 

gorffennol drwy fodd caniatad Cynllunio. Mae’r ffordd yn cynnig cyfle i wasgaru’r traffig 

sy’n defnyddio Ffordd Penrhos ar hyn o bryd a thrwy hynny leihau problemai traffig lleol’. 

 

5.4.4 Yn nhermau hygyrchedd, teimlir fod y safle yn briodol o ran ei leoliad a’i osodiad mynegol, 

teimlir felly fod yr egwyddor yn dderbyniol o safbwynt gofynion polisi CH30. Mae bwriad, 

trwy amod ffurfiol, i gytuno ar gysylltiadau troed a beic rhwng y safle tuag at gyfeiriad 

Ffordd Penrhos a thrwy hynny teimlir y byddai gofynion polisi CH29 a CH31 yn cael eu 

bodloni. 

 

5.4.5 Mi fyddai angen sicrhau fod darpariaeth parcio ddigonol ar gael oddimewn i’r safle ar gyfer 

yr unedau. Unwaith eto, mi fydd ystyriaeth lawn yn cael ei roi i’r agwedd yma trwy gyflwyno 

cais manylion pellach fydd yn nodi nifer yr unedau a’i maint ac bydd hyn yn dylanwadu ar yr 

anghenion parcio. Trwy sicrhau fod darpariaeth parcio ddigonol yn cael ei ddangos ar gyfer y 

safle gyfan, teimlir y byddai gofynion polisi CH36 yn cael ei fodloni. 

 

5.4.6 Mae llwybr hawl tramwy presennol sydd wedi ei ddynodi yn lwybr cyhoeddus a ffordd di-

ddosbarth yn rhedeg ar hyd ffin deheuol y safle ac mae defnydd hanesyddol o’r llwybrau hyn 

yn golygu fod gan unigolion yr hawl i barhau ei ddefnyddio er gwaethaf y datblygiad yma. Er 

mwyn sicrhau fod y llwybrau hyn yn cael eu cynnal, mae’r Uned Hawliau Tramwy wedi 

datgan ar lafar y bydd angen eu gwarchod a’u gwella os oes angen. Disgwylir y bydd hyn yn 

cael ei gadarnhau trwy sylwadau ffurfiol gan yr Uned ag yn agwrymu cynnwys amodau 
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ffurfiol i warchod y llwybrau hyn.Ystyrir y bod modd trwy gynnwys amod penodol a chyngor 

safonol, i sicrhau fod gofynion polisi CH22 yn cael ei fodloni. 

 

5.4.7 Amlygwyd cryn bryder yn wreiddiol gan Uned Trafnidiaeth y Cyngor ynglyn a’r datblygiad 

a’i effaith ar y rhwydwaith ffyrdd lleol a’r diffyg darparieth o ffordd gyswllt gyfan o gyfeiriad 

Ffordd Caernarfon i Ffordd Penrhos, fel sydd wedi ei nodi yn y Briff Datblygu. Cynhaliwyd 

trafodaethau helaeth rhwng y datblygwr a chynrychiolwyr yr Uned Drafnidiaeth ac ar sail y 

trafodaethau hyn fe gyflwynwyd gwybodaeth ychwanegol mewn ymateb. Ar sail y 

gwybodaeth ychwanegol hyn, yn ogystal a archwiliadau pellach eu hunain, mae’r Uned 

Drafnidiaeth bellach yn datgan: 

 

- Mae gwybodaeth ychwanegol wedi ei dderbyn ar ffurf asesiadau ffurfiol pellach mewn 

perthynas a’r cais hwn, gan gwmni arbenigol Turner Lowe Associates (dyddiedig 25.08.15) ar 

ran yr ymgeisydd. 

 
- Gan fod y wybodaeth ychwanegol yma yn arddangos yn briodol, na fydd y datblygiad yn 

debygol o gael effaith niweidiol ar y rhwydwaith ffyrdd lleol, mae’r Awdurdod Priffyrdd yn 

cadarnhau fod gwrthwynebiad cynharach i’r bwriad yn awr yn cael ei dynnu yn ol. 

 

- Awgrymir cynnwys amodau priodol ar gyfer y datblygiad gan gynnwys cytuno ar lwybrau 

troed a beicio er mwyn sicrhau fod cysylltiadau uniongyrchol addas gyda Ffordd Penrhos. 

 

5.4.8 Er eglurdeb, dyma grynhoi’r materion dyrus a chymhleth yma: 

    

 Cyflwynwyd yr adroddiad trafnidiaeth gwreiddiol gyda’r cais a gwblhawyd gan 

gwmni Turner Lowe Associates (TLA) (dyddiedig Hydref 2013 ). 

 

 Apwyntwyd cwmni ymgynghori Mott Macdonald (MM) ar y cyd rhwng Cyngor 

Gwynedd a NMWTRA i adolygu’r adroddiad (fel a wnaed gyda cais Redrow). 

 

 Codwyd nifer o faterion yn wreiddiol gan MM mewn perthynas a’r profion a wnaed i 

wireddu’r asesiad.  

 

 Mewn ymateb, cyflwynodd TLA becyn o wybodaeth ychwanegol yn nodi’r hyn a 

godwyd gan MM ac yn ymateb yn uniongyrchol i’r materion perthnasol. Cynhaliwyd 

aseisad traffig ffurfiol gan y Cyngor o’r ffigyrau a’r hyn a gofnodwyd o ran natur a 

cyfnod symudiadau ar Ffordd Caernarfon. 

 

 Mae’r bwriad yn golygu creu ffordd newydd o gyfeiriad Ffordd Caernarfon gyda 

mynedfeydd trwy ddwy gylchfan i mewn i safle’r datblygiad arfaethedig. Nid yw’n 

fwriad i gario’r ffordd trwodd fel ei bod yn dod allan ger mynedfa bresennol Ysbyty 

Gwynedd, er fod y Briff Datblygu yn gofyn am hyn, ni ofynir am hyn bellach ar sail 

tystiolaeth a gyflwynwyd yn ogystal a materion yn ymwneud a hyfywdra’r 

datblygiad arfaethedig.  

 

 Cyflwynwyd sylwadau terfynol yr Uned Drafnidiaeth ynglyn a’r mater gan ddatgan, 

‘Gan fod y wybodaeth ychwanegol yma yn arddangos yn briodol, na fydd y 

datblygiad yn debygol o gael effaith niweidiol ar y rhwydwaith ffyrdd lleol, mae’r 

Awdurdod Priffyrdd yn cadarnhau fod gwrthwynebiad cynharach i’r bwriad yn awr 

yn cael ei dynnu yn ol’. 

 

 Credir felly fod yr ymgeisydd wedi cyflwyno asesiad a data traffig ychwanegol sydd 

yn dangos na fydd y datblygiad yn debygol o gael effaith niweidiol ar y rhwydwaith 
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ffyrdd lleol, yn fwy na’r ychwanegiad naturiol i gynnydd mewn lefelau traffig a 

rhagamcanir ar gyfer y 15 mlynedd nesaf.   
   

5.4.9  Argymhellir gynnwys amodau perthnasol ynglyn a rheoli’r datblygiad o agwedd priffyrdd a 

hawliau tramwy ac o wneud hynny a chynnal unrhyw newidiadau/gwelliannau fel yr 

adnabyddir fydd eu hangen gan yr Uned Briffyrdd, y gellir disgwyl y bydd y datblygiad yn 

bodloni gofynion polisi CH33 o’r CDU. 

 

5.5      Materion bioamrywiaeth/Coed 

 

5.5.1    Cydnabyddir fod y safle, er gyda peth defnydd iddo fel tir pori amaethyddol, yn cynnwys olion 

o ddefnydd gan fywyd gwyllt, ac yn wreiddiol amlygwyd pryder am hynny gan yr Uned 

Bioamrywiaeth. 

 

5.5.2    Er hynny, cydnabyddir hefyd mai cais amlinellol gyda’r holl faterion wedi eu cadw yn ol (ar 

wahan i’r fynedfa) yw hwn a bod y disgrifiad yn cyfeirio at ddatblygiad sydd hyd at 366 o 

unedau byw.  

 

5.5.3    Derbyniwyd sylwadau terfynol yr Uned Bioamrywiaeth yn datgan y byddai angen cyflwyno a 

chytuno ar wybodaeth manwl trwy amodau ynglyn a mesurau lliniaru a gwella ar gyfer 

cynefinoedd moch daear, ystlumod, adar ac ymlusgiaid. Mi fyddai hefyd angen cytuno ar 

gynllun goleuo priodol ar gyfer y safle a derbyn adroddiad rhywogaethau ymledol. O 

gyflwyno gwybodaeth ychwanegol fel yma a derbyn cymeradwyaeth i’w gynnwys credir y 

bydd ystyriaethau o safbwynt materion bioamrywiaeth ynglyn a datblygiad y safle yn 

dderbyniol a thrwy hynny, yn bodloni gofynion polisiau B20, B21 a B35. I osgoi unrhyw 

amheuaeth, eglurir yma fod y cais hwn ar ffurf amlinellol gyda’r holl fanylion (ar wahan i’r 

fynedfa) wedi eu cadw yn ol. Mae disgrifiad y cais yn nodi mai hyd at 366 o dai a godir yma 

ac felly mae potensial i leihau’r nifer pa byddai angen gwneud hyn er mwyn lliniaru yn 

dderbyniol yn erbyn effaith ar fioamrywiaeth neu goed ar y safle. Yn yr achos yma, ac ar sail 

yr wybodaeth/astudiaethau sydd eisoes wedi eu derbyn gyda’r cais, mae ffurf y cais 

amlinellol yma yn golygu y gellir cynnwys amodau priodol er mwyn derbyn gwybodaeth 

pellach cyn y penderfynir unrhyw gais manwl a thrwy hynny, yn sicrhau fod materion 

bioamrywiaeth a choed yn cael eu gwarchod.  

 

5.5.4    Derbyniwyd sylwadau tebyg o safbwynt materion yn ymwneud a choed a gwrychoedd. 

Gwelir fod nifer o goed o fewn ac ar ymylon y safle yn ogystal a rhesi sefydledig o 

wrychoedd trawiadol. Mae’n debygol fod y gwrychoedd wedi eu sefydlu o ganlyniad i waith 

ymchwil a wnaed gan y brifysgol yn y gorffennol. 

 

5.5.5    Mae’r cais hwn wedi ei gyflwyno mewn ffurf amlinellol, mae gwir fanylion y datblygiad i’w 

cytuno arnynt eto trwy gais pellach. Mae’r Swyddog Coed wedi cadarnhau y gall yr 

adroddiad coed terfynol gael ei gytuno arno fel mater wedi ei gadw yn ol a gan fod disgrifiad 

y bwriad i godi hyd at 366 o dai fe ellir lleihau y nifer yma pe byddai angen i ddygymod gyda 

cyfyngiadau’r ardal i’w ddatblygu yn sgil plotio ardaloedd gwarchod gwreiddiau coed o fewn 

ag ar ymylon y safle. 

 

5.5.6    Derbyniwyd cais gan aelod o’r cyhoedd i osod Gorchymyn Gwarchod Coed ar ddwy goeden 

drawiadol o fewn y safle. Ystyriwyd ac aseswyd y cais (gan gynnwys cynnal asesiad o’r coed 

ar y safle) ond ni ystyriwyd ei fod yn briodol i gyflwyno gorchymyn ffurfiol yn yr achos yma. 

Ni fyddai caniatau’r cais amlinellol hwn yn golygu y bydd y coed yma yn cael eu torri wrth 

gwrs, fel a nodir yn ymateb y Swyddog Coed, mi fydd angen cyflwyno manylion gwarchod 

coed y safle i’w cytuno arnynt fel rhan o unrhyw gais manwl. 

 

5.5.7    Derbyniwyd sylw hefyd ynglyn a effaith y datblygiad ar goed sydd wedi eu gwarchod ar dir i 

ogledd ddwyrain y safle. Mae’r coed yma ar dir sydd y tu allan i ffiniau’r cais, er fod rhai o 
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ganghennau’r coed yn ymestyn drosodd. Mae’n debygol o gellir cynnwys amod priodol i 

gytuno ar fesurau gwarchod gwreiddiau’r coed yma yn ystod unrhyw waith adeiladu er mwyn 

osgoi effaith niweidiol ar iechyd y coed yma a thrwy hynny, sicrhau na fydd gwrthdaro gyda 

gofynion polisi B19. 

 

5.6    Materion Archeolegol 

 

5.6.1 Cynhaliwyd gwerthusiad archaeolegol ffurfiol o’r tir gan gynnwys agor cyfres o ffosydd 

trwy’r safle er mwyn canfod olion archaeolegol cyn cyflwyno’r cais cynllunio. O ganlyniad 

i’r gwaith yma a sylwadau cychwynnol y Gwasanaeth Archaeolegol, cafwyd diwygiadau a 

diweddariad i’r gwerthusiad gan gynnwys dadansoddiad gwyddonol er mwyn pennu 

arwyddocad yr olion a ganfuwyd o ganlyniad i’r gwaith archwilio. 

 

5.6.2   Ni chredir fod yr hyn a ganfuwyd o arwyddocad sylweddol, er hynny, tybir y byddai modd 

cynnwys amodau perthnasol i sicrhau fod dadansoddiad pellach yn cael ei wneud ar y safle a 

bod modd cytuno ar fesurau lliniaru priodol pe byddai angen angen. Derbyniwyd cadarnhad 

fod hyn yn dderbyniol gan y Gwasanaeth Archaeolegol, ac o ganlyniad credir fod modd 

sicrhau bod gofynion polisi B7 yn cael ei fodloni. 

 

5.7      Hanes cynllunio perthnasol 

 

5.7.1    Fe welir yn rhan 3 o’r adroddiad hwn, fod hanes cynllunio ar y safle yma yn ymwneud gyda 

adeiladu ffordd o gyfeiriad Ffordd Caernarfon tuag at y prif fynedfa i mewn i safle Ysbyty 

Gwynedd ar Ffordd Penrhos. Mae’r cais cyntaf yn dyddio yn ol bron i 17 mlynedd ac wedi ei 

adfywio wedi hynny, fel fod caniatad yn dal yn bodoli ar gyfer y bwriad hyd yn oed heddiw. 

 

5.7.2    Mae’r eglurhad o fewn rhan 5.4 uchod yn nodi nad yw yn fwriad fel rhan o’r cais hwn i fynnu 

fod y cysylltiad yma yn cael ei gynnal fel a ganiatawyd yr holl ffordd. Pe byddai 

amgylchiadau yn newid, mae caniatad yn bodoli ar gyfer y ffordd trwodd ond nid yw hyn 

debygol o ddigwydd yn fel rhan o’r cais hwn. 

 

5.8      Materion llifogydd 

 

5.8.1    Nid yw’r safle yn gorwedd oddimewn i unrhyw barth llifogydd dynodedig, er hynny, 

cyflwynwyd Asesiad Canlyniadau Llifogydd mewn perthynas a’r datblygiad arfaethedig. 

Cyflwynwyd sylwadau cychwynol gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn datgan pryder o 

safbwynt cynyddu risg llifogydd oddiar y safle yn dilyn y datblygiad yn benodol o fewn ardal 

Ffordd Caernarfon sef ardal dalgylch Afon Adda. 

 

5.8.2    O ganlyniad i’r pryderon yma, derbyniwyd ymateb gan arbenigwyr llifogydd y datblygwr i’r 

prif bwyntiau fel a godwyd gan CNC. Cadarnhaodd CNC o dderbyn y wybodaeth yma, eu 

bod yn fodlon y byddai risg llifogydd yn gysylltiedig gyda’r datblygiad yn gallu cael ei reoli 

trwy gynnwys amodau priodol. Nodir yn sylwadau yr Uned Rheoli Risg Llifogydd fod modd 

cynnwys amodau priodol er mwyn gwrachod yr agwedd yma yn ogystal. 

 

5.8.3    Credir felly fod yr agwedd yma bellach yn dderbyniol, a thrwy hynny, fod gofynion polisiau 

B29 a B32 o’r CDU yn cael eu bodloni. 

 

5.9      Materion isadeiledd 

 

5.9.1    Derbyniwyd gwrthwynebiad yn wreiddiol i’r bwriad gan Dŵr Cymru oherwydd pryderon 

ynglyn a effaith cysylltu’r datblygiad newydd gyda’r rhwydwaith lleol a’r diffyg capasiti o 

fewn y system hynny. Cwblhawyd asesiad eu hunain gan Dwr Cymru i’r system a chanfod y 

byddai modd dygymod gyda ychwanegiadau i’r rhwydwaith lleol wedi’r cwbl. 
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            5.9.2     Tynnwyd y gwrthwynebiad gwreiddiol yn ol ac awgrymir cynnwys amodau caeth i ddiogelu’r 

rhwydwaith, mwynderau trigolion lleol a’r amgylchedd. Trwy wneud hyn, credir fod 

gofynion polisi CH18 yn cael ei fodloni. 

 

            5.9.3    Cyflwynwyd asesiad risg ffurfiol a wnaed yn dilyn archwiliad o’r safle, ni ganfuwyd olion o 

lygredd ac felly credir fod gofynion polisi B30 yn cael ei fodloni.  

 

5.10    Materion addysgol / materion adloniadol 

 

5.10.1  Cyfraniad addysgol – Mae safle’r cais wedi ei leoli ‘ hanner a hanner’ o fewn dalgylch 

ysgolion cynradd y Faenol, Ysgol Babanod Coed Mawr ac Ysgol Glanadda. Mae hefyd o 

fewn dalgylch ehangach Ysgol y Garnedd ac Ysgol ein Harglwyddes Difrycheulyd ac o fewn 

dalgylch ysgolion uwchradd Tryfan a Friars. Rhaid ystyried effaith y datblygiad hwn ar yr 

ysgolion gerllaw yn hytrach nag ar ysgolion eraill o fewn ardal ddinesig Bangor. Nid yw’n 

gwbl glir beth fydd nifer a maint terfynol yr unedau ar y safle (ac oes fflatiau 1 llofft er 

enghraifft) ac felly fe ystyriwyd cyfanswm yr holl unedau fel rhan o’r asesiad. 

 

5.10.2 Gan ddefnyddio fformiwla sydd wedi ei gynnwys yn CCA ‘Datblygiadau Tai a Darpariaeth 

Addysgol’ gwelir y byddai’n debygol y bydd 146 o ddisgyblion oed cynradd yn deillio o’r 

datblygiad arfaethedig a 113 disgybl oed uwchradd. Mae’r sefyllfa bresennol yn nhermau 

niferoedd sydd yn mynychu’r ysgolion lleol yn dangos yn glir nad oes gofod yn rhai o’r 

ysgolion cynradd ar gyfer derbyn disgyblion ychwanegol ond bod lle ar gael mewn rhai eraill. 

Mae gofod derbyniol o fewn ysgolion uwchradd y dalgylch.  

 

5.10.3 Oherwydd hyn, ac fel yr eglurir yn yr CCA, mae’r Awdurdod mewn sefyllfa ble gellir gofyn 

wrth y datblygwr am gyfraniad ariannol tuag at wella cyfleusterau addysg presennol yr ardal. 

Gan fod gofod ar gael o fewn rhai o ysgolion y dalgylch asesir y cyfraniad ar sail y 

gwahaniaeth mewn nifer rhwng y niferoedd yma sydd ar gael ac ar sail y niferoedd sydd yn 

debygol o ddeillio o’r datblygiad. Mae fformiwla’r CCA yn cydnabod y bydd angen cyfraniad 

ariannol o £907,018 gan y datblygwr tuag at hyn. Er eglurdeb, mae’r CCA perthnasol yn nodi 

y dylid seilio’r wybodaeth am niferoedd ar y flwyddyn addysgol pryd y cyflwynwyd y cais 

cynllunio ac y byddai’n anodd iawn cyfiawnhau swm ariannol uwch neu is ar sail newid 

diweddar yn y capasiti. 

 

 

5.10.4 O dderbyn y cyfraniad ariannol tuag at wella cyfleusterau addysgol yr ardal (gyda’r union 

fanylion i’w cytuno gyda’r Adran Addysg), gellir bodloni gofynion polisi CH37 ac fe drefnir 

a chytunir ar amseriad y cyfraniad o fewn y cytundeb 106 fydd yn cael ei lunio er mwyn 

sicrhau hyn. 

 

5.10.5 Llecynnau adloniadol - Yn unol a gofynion polisi CH43, mae’n rhaid ystyried os oes 

darpariaeth digonnol o lecynnau adloniadol ac agored ar gyfer diwallu anghenion trigolion y 

datblygiad arfaethedig. 

 

5.10.6 Mae 3 llecyn chwarae yn cael eu darparu yn ol yr hyn a ddangosir ar gynllun mynegol a 

gyflwynwyd gyda’r cais hwn. Mae un llecyn yn cael ei ddangos o fewn ardal eang agored yn 

ganolog o fewn y safle tra fod dau lecyn llai yn cael eu darparu yn wasgaredig ar rannau eraill 

o fewn y safle. Byddai hyn yn cwrdd â’r elfen anghenion lle chwarae i blant a nodir yn CCA 

‘Datblygiadau Tai a Llecynnau Agored o Werth Adloniadol’. 

 

5.10.7 Mae’r wybodaeth gyda’r cais cynllunio yn nodi y bydd 9,680m2 o lecynnau agored i 

ddefnydd plant yn cael ei gynnwys o fewn y datblygiad. Nodir fod y cyflenwad hwn yn 

ddigonol i gyfarch yr angen uchaf posib a fyddai’n gallu deillio o’r datblygiad.  
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5.10.8 Nodir bod safle chwarae plant (sydd wedi ei nodi fel llecyn chwarae i’w warchod yn y CDU) 

sydd yn mesur oddeutu 690m² hefyd wedi ei leoli tua 200 medr i ffwrdd o’r safle.  

 

5.10.9 Ymddengys felly fod y ddarpariaeth arfaethedig (o safbwynt arwynebedd) yn ddigonol i 

gwrdd â’r anghenion sydd yn deillio o’r cynnig. Credir fod lleoliad y llecynnau hyn yn addas 

ac yn dderbyniol o safbwynt diwallu anghenion llecynnau chwarae plant, mae’r bwriad felly 

yn cydymffurfio gyda gofynion polisi CH43. 

 

5.11 Materion Ieithyddol a Chymunedol 

 

5.11.1 Cyflwynwyd yr adroddiad yma fel asesiad ffurfiol o effaith y datblygiad arfaethedig ar y 

gymuned yn lleol a’r iaith Gymraeg. Er nad yw yn anghenrhaid yn arferol i ofyn am asesiad 

ar gyfer safle sydd wedi ei ddynodi yn y Cynllun Unedol ar gyfer codi tai gan y gwnaed 

asesiad tra’n ystyried dynodi’r safle yn wreiddiol, yn yr achos yma, oherwydd maint y 

datblygiad a chyhoeddi canlyniadau’r cyfrifiad yn llêd ddiweddar, ystyriwyd y byddai’n 

briodol i’r datblygwr gyflwyno datganiad er mwyn ei asesu yn ffurfiol gan swyddogion yr 

uned polisi ar y cyd. Gweler ganlyniad yr asesiad a wnaed gan yr Uned Polisi Cynllunio ar y 

Cyd yn frâs: 

 

 Mae’r safle wedi ei lleoli o fewn ward Dewi o’r ddinas ond fe ddylid ystyried 

nodweddion wardiau cyfagos Pentir a Glyder yn ogystal. Canran gymharol isel o 

siaradwyr Cymraeg sydd yn yr ardal hon o Fangor o’i gymharu a Gwynedd yn ei 

gyfanrwydd. 

 

 Ni chredir fod graddfa’r datblygiad arfaethedig yn debygol o achosi tyfiant sylweddol yn 

y boblogaeth a all effeithio’n andwyol ar yr iaith Gymraeg. Mae gan Bangor boblogaeth 

uchel, yn enwedig, felly o ran poblogaeth myfyrwyr.  O’r herwydd, nid yw maint y 

datblygiad a’r tyfiant dilynol yn y boblogaeth yn debygol o gael effaith arwyddocaol ar yr 

iaith Gymraeg.  Fodd bynnag, dylid ystyried y potensial y byddai’r tai yn cael eu prynu 

gan weithwyr di-Gymraeg Ysbyty Gwynedd neu’r Brifysgol. 

 

 Mae’r cymysgedd o dai fydd yn debygol o’u cynnig yn ddeniadol i deuluoedd gyda 

phlant.  Tra nodir y gallai’r datblygiad gael effaith bositif ar yr ysgol gynradd leol drwy 

gynyddu’r nifer o ddisgyblion sydd yn ei fynychu, rhaid ystyried os byddai’r datblygiad 

yn rhoi gormod o bwysau ar yr ysgolion lleol. Dylai cynnydd yn nifer o ddisgyblion gael 

effaith bositif ar y Gymraeg gan y byddent yn cael eu haddysg drwy’r Gymraeg. Ar y 

llaw arall, mae potensial i ddefnydd o’r iaith ar yr iard leihau gyda’r cynnydd o 

ddisgyblion gyda Saesneg fel eu hiaith gyntaf.  

 

 Fe all y bwriad o ddarparu elfen o dai fforddiadwy (a gytunir yn ffurfiol trwy’r cytundeb 

106) fod yn fuddiol o ran cadw’r boblogaeth bresennol yn eu cymunedau ac annog pobl 

Cymraeg i ddychwelyd i’r ardal. Mae hyn yn bwysig wrth ystyried y cyfraddau 

fforddiadwyedd yn yr ardal. Bydd angen sicrhau bod cyfran ddigonol o’r unedau 

perthnasol yn fforddiadwy ac yn ddeniadol i unigolion lleol sydd mewn angen am dai 

fforddiadwy o ran eu math a’u daliadaeth yn y lle cyntaf ac yn y dyfodol, fel nad yw 

mewnfudiad o bobl ddi-Gymraeg yn cael effaith negyddol ar hyfywdra’r iaith. 

 

 Oherwydd maint y datblygiad arfaethedig, dylid ystyried datblygu’r safle gam wrth gam 

er mwyn lliniaru unrhyw effaith negyddol ar yr iaith Gymraeg o ganlyniad i adeiladu tai 

ar raddfa / cyfradd sydd fwy na’r angen lleol. Rhaid sicrhau bod yr unedau’n rai fydd yn 

ddigon fforddiadwy er mwyn diwallu angen penodol yn lleol. Dylid ystyried cynnig 

marchnata’r tai yn lleol am gyfnod penodol e.e. 3 mis cyn eu rhoi ar y farchnad agored. 
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5.11.2 Cydnabyddir fod pryder wedi ei amlygu am y datblygiad yma a’i effaith gronnus gyda 

datblygiad ar wahan ar dir cyfagos. Mae CDUG wedi dynodi’r tiroedd yma ar gyfer 

datblygiad preswyl ers mabwysiadu’r cynllun yn 2009. Nid oes gan yr Awdurdod Cynllunio 

Lleol unrhyw reolaeth dros amseru cyflwyno cais cynllunio na phryd byddai datblygwyr yn 

cychwyn ar unrhyw ddatblygiad pe bai caniatad yn cael ei  roi. Er hynny, mae’r Awdurdod 

Cynllunio Lleol o’r farn fod rhaid ystyried y ffactor yma yn yr achos hwn.  

 

 Mae cyfyniad y cais yma gyda datblygiad cyfagos yn cynrychioli datblygiad sylweddol 

yn yr ardal gyda oddeutu 611 o dai newydd. 

 Er hynny, mae’r ddau safle yn ran o ddynodiadau tai yn y CDUG ac mae’r ddau safle 

felly yn bwysig i ddiwallu anghenion tai lleol. 

 Dylid pwyso a mesur y potensial o gynnydd mewn mewnfudwyr i’r ardal a all effeithio 

ar fywiogrwydd yr iaith Gymraeg yn erbyn yr effeithiau positif a all ddeillio o’r 

datblygiad sef cyfleon am dai fforddiadwy, gwaith yn ystod y cyfnod adeiladu, budd 

economaidd hir dymor ayyb. 

 Ar y cyfan, ystyrir fod natur dinas Bangor o ran maint y boblogaeth, patrwm ieithyddol, 

amrywiaeth o wasanaethau a chyfleusterau sydd ar gael, symudiadau myfyrwyr ayyb yn 

golygu na ddyliai’r datblygiadau gael effaith andwyol gormodol ar yr iaith Gymraeg. Er 

mwyn sicrhau effeithiau positif ar yr iaith Gymraeg, awgrymir fod mesurau lliniaru 

penodol yn cael eu gweithredu megis datblygiad cam wrth gam, marchnata tai yn lleol 

am gyfnod penodol, arwyddion Cymraeg, cefnogaeth i fentrau hyfforddi sgiliau lleol, 

cefnogaeth a chyllid i gyrsiau cynefino iaith a gwersi Cymraeg i staff. 

 

5.11.3  Gan ystyried yr uchod yn ogystal a lleoliad y safle a’r ddarpariaeth o dai fforddiadwy a 

fwriedir, fel sydd yn cael ei gadarnhau gan yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd, ni ystyrir y 

byddai yna effaith arwyddocaol ar yr iaith Gymraeg a’r gymuned sydd yn unol gyda gofynion 

polisi strategol 1 a pholisi A2 o’r CDU. 

 

 

5.12    Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.12.1  Derbyniwyd nifer o sylwadau/gwrthwynebiadau gan unigolion yn ogystal a deiseb yn erbyn y 

bwriad gan godi nifer o faterion yn ymwneud a’r datblygiad arfaethedig ac mae’r rhain 

wedi’u nodi uchod. Ystyrir fod y materion hyn wedi cael eu ystyried yn drylwyr yn yr asesiad 

uchod ac nad oes unrhyw fater sydd yn gor-bwyso’r ystyriaethau polisi perthnasol a’r ffaith 

fod y safle wedi ei ddynodi ar gyfer tai yn y CDU pryd y rhoddwyd ystyriaeth llawn i 

briodoldeb ei gynnwys ar adeg ei ddynodiad. 

 

5.12.3 Ni roddwyd ystyriaeth i’r holl faterion a godwyd yn y sylwadau megis prisiau tai ayyb gan 

nad ydynt yn faterion cynllunio perthnasol.  

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Mae’r safle yma wedi ei leoli oddi mewn i ffiniau datblygu canolfan is-ranbarthol dinas 

Bangor ac wedi ei ddynodi yn benodol ar gyfer datblygiad preswyl. Ystyrir felly fod yr 

egwyddor o ddatblygiad preswyl ar y safle hwn yn dderbyniol ac fod y bwriad hefyd yn 

dderbyniol ar sail y materion cynllunio perthnasol eraill a asesir ac a drafodir yn yr asesiad 

 

6.3     Credir felly fod y cais yn dderbyniol a’i fod yn cydymffurfio gyda gofynion y polisïau a 

chanllawiau lleol a chenedlaethol fel a nodwyd uchod yn ddarostyngedig i amodau perthnasol 

ac i gwblhau cytundeb 106 i sicrhau cyfarniad addysgol a thai fforddiadwy ar y safle. 
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7. Argymhelliad: 

 

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

cytundeb 106 i gynnwys 30% o gyfran tai’r safle fel tai fforddiadwy a derbyn cyfraniadau 

ariannol tuag at wella cyfleusterau addysg lleol. 
 

Amodau – 

1. Amser.  

2. Cydymffurfio gyda cynlluniau.  

3. Deunyddiau/llechi 

4. Tirlunio/cytuno ar pa wrychoedd a coed sydd i’w cadw o fewn y safle 

5. Cyflwyno a chytuno ar gynllun rheoli adeiladu.  

6. Datblygiad graddol.  

7. Gofynion priffyrdd. 

8. Materion Archaeolegol.  

9. Materion bio-amrywiaeth.  

10. Coed.  

11. Draenio/carthffosiaeth/Dwr Cymru 

12. Dileu hawliau datblygiadau a ganiateir i’r tai fforddiadwy 

13. Diogelu/gwyro hawliau tramwy/sicrhau lincs cerdded wedi eu cwblhau cyn preswylio’r 

tai. 

14. Derbyn cadarnhad a chytuno ar leoliad, math a threfniadau daliadaeth y tai fforddiadwy. 
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Rhif:    2 
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Cais Rhif: C15/1296/36/LL 

Dyddiad Cofrestru: 03/12/2015 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Dolbenmaen 

Ward: Dolbenmaen 

 

Bwriad: GOSOD TYRBIN GWYNT FFERM 85KW AR DWR 25M CYFANSWM UCHDER 37M AT 

FRIG Y LLAFN 

Lleoliad: LLYSTYN CANOL,  GARNDOLBENMAEN, GWYNEDD, LL51 9UJ 

 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATAU GYDAG AMODAU   

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn i godi tyrbin gwynt 85kw ar dŵr 25m gyda chyfanswm uchder o 37m at ei frig 

(gan gynnwys y llafnau) ar ddaliad amaethyddol presennol rhwng pentrefi Bryncir a 

Garndolbenmaen. Bwriedir i liw y llafnau fod yn lwyd golau tra fod lliw y tŵr yn cael ei 

gynnig i weddu gyda’r tyrbin arall sydd eisoes wedi cael ei godi ar ran arall o dir y fferm. 

Mae trac mynediad eisoes wedi ei greu o’r ffordd gyhoeddus agosaf tuag at y safle presennol, 

mi fyddai ceblau yn cael eu gosod o dan y ddaear o’r tyrbin i gysylltu gyda newidydd ar 

bolyn presennol oddeutu 220m i ffwrdd. 

 

1.2  Mae lleoliad y tyrbin i’w godi o fewn oddeutu 260m i eiddo preswyl Llystyn Ganol ac o 

fewn 150m i’r tyrbin presennol sydd ar y tir. Mae’r eiddo preswyl agosaf i leoliad y tyrbin 

oddeutu 300m i ffwrdd gyda thai preswyl eraill ymhellach wedyn. 

 

1.3 Credir mai ardal wledig amaethyddol fyddai disgrifiad gorau’r safle a’i gyffiniau ond fe welir 

fod nodweddion ffurfiol eraill gerllaw. Mae ffordd Dosbarth 3 i gyfeiriad y gogledd a’r 

dwyrain o’r safle ble gwelir waliau o garreg naturiol a chloddiau uchel yn ei ffinio tra fod 

cefnffordd yr A487 trwy bentref Bryncir i gyfeiriad y de a’r gorllewin. Mae ffin Parc 

Cenedlaethol Eryri wedi ei leoli oddeutu 440m i gyfeiriad y dwyrain, y ffordd dosbarth 3 y 

gyfeiriwyd ati eisioes sydd yn ffurfio’r ffin gyda’r Parc Cenedlaethol yn y lleoliad yma ac fe 

welir fod y tir tu hwnt i’r ffordd sef tiroedd o fewn y Parc yn codi yn raddol mewn uchder. 

Nid oes  unrhyw ddynodiadau ffurfiol eraill gerllaw. Mae nifer o lwybrau cyhoeddus oddi 

amgylch y safle gan gynnwys rhai sydd yn arwain ar hyd tiroedd uwch yng nghyffiniau’r 

safle. 

 

1.4  Wrth reswm, mi fyddai graddfa amlygrwydd y safle a’r tyrbin arfaethedig o safleoedd tu 

allan gan gynnwys y Parc, yn amrywio oherwydd topograffi lleol a nodweddion yn y dirwedd 

tu mewn a thu draw i’r safle gan gynnwys y tyrbin presennol a welir ar y safle, peilonau 

trydan a tyrbinau gwynt eraill. Mae’r tyrbin presennol sydd ar y safle wedi ei leoli oddeutu 

380m oddiwrth ffin y Parc Cenedlaethol, mae’r tyrbin sydd yn destun y cais yma oddeutu 

440m o ffin y Parc gwahaniaeth o oddeutu 60m ymhellach i ffwrdd o’r ffin. 

 

1.5 Mae gwybodaeth cyfredol LANDMAP yn nodi mai gwerth canolig sydd i’r tirwedd yma o 

safbwynt ystyriaethau gweledol a synhwyrol ag o safbwynt tirlun a chynefinoedd, ond fod 

gwerth uchel iddo o safbwynt tirwedd hanesyddol ag eithriadol o safbwynt daeareg a 

thirwedd diwylliannol. 

 

1.6 Mae’r cais yma wedi cael ei sgrinio yn ffurfiol ar gyfer Asesiad Effaith Amgylcheddol dan 

Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesiad Effaith Amgylcheddol) (Cymru a Lloegr) 1999 

(fel y’i diwygwyd). Ni chanfuwyd fod y bwriad yn syrthio o fewn unrhyw faen prawf 
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datblygu yn Atodlen 1ond credir ei fod yn dod o fewn disgrifiad datblygiad o dan rhan 3(i) yn 

Atodlen 2 sef defnyddio pwer y gwynt i gynhyrchu ynni. Yn dilyn asesu effaith tebygol y 

datblygiad ar yr amgylchedd gan ddefnyddio meini prawf penodol fel a nodir yn Atodlen 3 yn 

ogystal a chanllawiau yng Nghylchlythyr y Swyddfa Gymreig 11/99, ni ystyrir fod effaith y 

datblygiad arfaethedig ar yr amgylchedd yn ddigon sylweddol i gyfiawnhau gofyn cyflwyno 

datganiad amgylcheddol gyda’r cais hwn. 

 

1.7 Cyflwynwyd y wybodaeth ganlynol fel rhan o’r cais: 

 

 Datganiad Dylunio a Mynediad 

 Asesiad Swn Tyrbin Gwynt 

 Arolwg Ystlumod 

 “Zone of Theoretical Visibility” – map yn dangos lleoliadau ble tynnwyd cyfres o luniau’r 

tirlun fel y mae a’r tirlun yn cynnwys “photomontage” o’r tyrbin yn ei le  

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

oni bai bod ystyriaeth faterol cynllunio yn nodi fel arall. Mae ystyriaethau cynllunio yn 

cynnwys Polisi Cynllunio Cenedlaethol, a’r Cynllun Datblygu Unedol. 

 

2.2 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

CYMRYD DULL RHAGOFALUS – POLISI STRATEGOL 1 - Gwrthodir cynigion datblygu a fydd 

yn cael effaith annerbyniol ac amhendant ar yr amgylchedd, y gymdeithas, yr economi neu ar yr iaith 

Gymraeg neu gymeriad diwylliannol cymunedau ardal y Cynllun, oni bai y cyflwynir asesiad o effaith 

priodol sy’n profi heb amheuaeth y gellir negyddu neu leihau’r effaith mewn modd sy’n dderbyniol i’r 

Awdurdod Cynllunio. 

 

POLISI STRATEGOL 2 – YR AMGYLCHEDD NATURIOL - Bydd amgylchedd naturiol a 

chymeriad tirwedd yr ardal a golygfeydd i mewn ac allan o Barc Cenedlaethol Eryri ac Ardaloedd o 

Harddwch Naturiol Ynys Môn a Llŷn, yn cael eu cynnal neu eu gwella trwy wrthod cynigion datblygu 

a fydd yn eu niweidio’n arwyddocaol. 

 

POLISI STRATEGOL 3 – TREFTADAETH ADEILEDIG A HANESYDDOL - Bydd treftadaeth 

adeiledig a hanesyddol yr ardal yn cael ei hamddiffyn rhag datblygiadau a fyddai’n ei niweidio’n 

arwyddocaol a disgwylir i ddatblygiadau newydd o fewn ardaloedd hanesyddol gyd-fynd â safonau 

dylunio arbennig o uchel a fydd yn cynnal neu wella’u cymeriad arbennig. 

 

SAFONAU DYLUNIO – POLISI STRATEGOL 4 - Disgwylir i ddatblygiad fod o ddyluniad da er 

mwyn sicrhau ei fod yn gwneud cyfraniad cadarnhaol, lle bynnag y bo hynny’n bosib, i’r dirwedd, yr 

amgylchedd adeiledig a datblygiad cynaliadwy. 

 

DATBLYGIADAU SY’N CREU RISG – POLISI STRATEGOL 5 - Bydd datblygiadau sy’n 

anghyson â'r angen i warchod gorlifdiroedd neu ostwng y perygl o lifogydd a 

datblygiadau sy’n creu risg o ddifrod annerbyniol i iechyd, eiddo neu’r amgylchedd yn cael eu 

gwrthod. 

 

POLISI STRATEGOL 9 – YNNI  - Caniateir cynlluniau i ddarparu ynni o ffynonellau 

adnewyddadwy na fyddai’n niweidio’r amgylchedd neu fwynderau trigolion cyfagos mewn modd 

arwyddocaol. 

 

Tud. 64



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 04/04/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON 

 

POLISI A1 - ASESIADAU AMGYLCHEDDOL NEU ASESIADAU EFFEITHIAU ARALL - 

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

effeithiau amgylcheddol neu eraill sylweddol tebygol ar ffurf asesiad amgylcheddol neu asesiadau o 

effeithiau eraill.   

 

POLISI A2 - GWARCHOD GWEAD CYMDEITHASOL, IEITHYDDOL A DIWYLLIANNOL 

CYMUNEDAU - Diogelu cydlyniad cymdeithasol, ieithyddol neu ddiwylliannol cymunedau rhag 

niwed arwyddocaol oherwydd maint, graddfa, neu leoliad cynigion. 

 

POLISI A3 - EGWYDDOR RAGOFALUS  - Gwrthod cynigion os oes unrhyw bosibilrwydd o 

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

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

 

POLISI B7 - SAFLEOEDD O BWYSIGRWYDD ARCHEOLEGOL - Gwrthod cynigion fydd yn 

difrodi neu ddifetha gweddillion archeolegol o bwysigrwydd cenedlaethol (boed yn rhai cofrestredig 

ai pheidio) neu eu gosodiad.  Gwrthodir hefyd datblygiad fydd yn effeithio ar weddillion archeolegol 

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

 

POLISI B8 - ARDALOEDD O HARDDWCH NATURIOL EITHRIADOL LLŶN A MÔN - 

Gwarchod, cynnal a gwella cymeriad yr Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol drwy sicrhau fod 

cynigion datblygu yn cydymffurfio a chyfres o feini prawf sy’n ceisio gwarchod nodweddion 

cydnabyddedig. 

 

POLISI B14 - GWARCHOD CYMERIAD TIRWEDD PARC CENEDLAETHOL ERYRI - 

Gwarchod cymeriad tirwedd Parc Cenedlaethol Eryri drwy wahardd cynigion sy’n ymwthio’n 

weledol a/neu sydd wedi eu lleoli yn ansensitif ac yn anghydnaws o fewn y dirwedd. 

 

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

A CHENEDLAETHOL - Gwrthodir cynigion sy’n debygol o achosi aflonyddwch neu niwed 

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

prawf sy’n anelu at 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 ardal leol drwy sicrhau fod cynigion yn 

cydymffurfio a chyfres o feini prawf sy’n anelu at 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 B33 - DATBLYGIAD SY’N CREU LLYGREDD NEU BOENDOD  - Gwarchod iechyd, 

diogelwch neu fwynderau cyhoeddus, neu ansawdd yr amgylchedd adeiledig neu naturiol o ganlyniad 

i lefelau uwch o lygredd. 

 

POLISI C1 - LLEOLI DATBLYGIAD NEWYDD - Tir o fewn ffiniau datblygu trefi a phentrefi a 

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

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

sy’n cael ei ganiatáu gan bolisi arall yn y Cynllun. 
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POLISI C26 – DATBLYGIADAU MELINAU GWYNT  - Gwrthodir cynigion ar gyfer datblygiadau 

melinau gwynt ar safleoedd o fewn AHNE Llŷn. Mewn lleoliadau eraill, dim ond cynigion ar gyfer 

datblygiadau melin wynt ar raddfa fechan neu rai cymunedol neu ddomestig fydd yn cael eu caniatáu 

cyn belled y gellir cydymffurfio a chyfres o feini prawf sydd yn ymwneud ag effaith ar ansawdd 

gweledol y dirwedd a ffactorau amgylcheddol a chymdeithasol. 

 

POLISI CH22 - RHWYDWAITH BEICIO, LLWYBRAU A HAWLIAU TRAMWY  - Gwarchodir 

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

hymgorffori yn foddhaol o fewn y datblygiad a thrwy wahardd cynlluniau i ymestyn y rhwydwaith 

beicio, llwybrau a hawliau tramwy. Os na fydd hyn yn bosib bydd yn rhaid gwneud darpariaeth 

briodol i wyro’r llwybr neu i ddarparu llwybr newydd boddhaol.  

 

POLISI CH33 – DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD  - Caniateir cynigion datblygu os 

gellir cydymffurfio a meini prawf datblygu penodol sy’n ymwneud a mynedfa gerbydau ddiogel, 

safon y rhwydwaith ffyrdd presennol i ymdopi a’r llif traffig o’r datblygiad a mesurau tawelu traffig. 

 

Canllaw Cynllunio Atodol Ynni Gwynt ar y Tir (Mehefin 2014) 

Canllaw Cynllunio Atodol : Cymeriad y Tirwedd (Tachwedd 2009) 

Cynllun Rheolaeth Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Llŷn 

 

2.3 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru (Argraffiad 8, 2016) 

 

Nodyn Cyngor Technegol (Cymru) 5, Llywodraeth Cynulliad Cymru: Cadwraeth Natur a Chynllunio 

 

Nodyn Cyngor Technegol (Cymru) 8, Llywodraeth Cynulliad Cymru: Ynni Adnewyddadwy 

 

Nodyn Cyngor Technegol (Cymru) 11, Llywodraeth Cynulliad Cymru: Sŵn, 

 

Nodyn Cyngor Technegol (Cymru) 12, Llywodraeth Cynulliad Cymru: Datganiadau Dylunio a 

Mynediad  

 

Cylchlythyr 60/96: Cynllunio a'r Amgylchedd Hanesyddol: Archeoleg 

 

2.4 Ystyriaethau Materol Eraill: 

 

Nodyn Cyngor Gwybodaeth Landmap, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Rhif 3 – Asesiad Tirlun a 

Gweledol o Felinau Gwynt Oddi ar y Lan (Mehefin 2010), 

 

Asesiad Sensitifrwydd a Chynhwysedd Tirlun Ynys Môn, Gwynedd a Pharc Cenedlaethol Eryri. 

Gillespies, Mawrth 2014 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Cais C12/0366/36/LL – codi tyrbin gwynt 50kw ar dŵr 24.6m cyfanswm uchder 34.2m at frig 

y llafn a chreu trac newydd – caniatawyd 05.07.12 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Dim gwrthwynebiad 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim sylw 
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Cyfoeth Naturiol Cymru: Gwrthwynebwyd y cais yn wreiddol oherwydd diffyg gwybodaeth 

am effaith y datblygiad ar y tirlun ag ystlumod. O ganlyniad i 

wybodaeth ychwanegol a gyflwynwyd cadarnhawyd na fyddai 

gwrthwynebiad o safbwynt mân newid i edrychiadau ar olygfeydd 

o’r parc cenedlaethol. Er hynny cynghorir mai capasiti isel iawn 

sydd ar ol i ddatblygiadau gwynt pellach heb y byddai yn effeithio 

ar y parc. Awgrymir cynnwys amodau perthnasol i gytuno ar 

fesurau cwtogi effaith ar ystlumod. 

 

Dŵr Cymru: Dim sylw 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: 

 

Dim gwrthwynebiad o ganlyniad i archwilio’r asesiad sŵn a 

gyflwynwyd ag yn ddarostyngedig i gynnwys cyfres o amodau i 

reoli sŵn. Cadarnhawyd ar sail y wybodaeth a gyflwynwyd, na 

fyddai lefelau swn y tyrbin presennol ynghyd a swn y tyrbin 

arfaethedig yn codi yn uwch na lefelau priodol. 

 

Uned Hawliau Tramwy: 

 

Angen gwarchod llwybr cyhoeddus cyfagos ag angen trwydded i 

osod ceblau o dan y llwybr. 

 

Uned Bioamrywiaeth: 

 

Awgrymir cynnal archwiliadau ystlumod yn ystod y gwanwyn a’r 

haf er mwyn creu darlun cliriach o ddefnydd ystlumod o’r safle, 

dylid hefyd cynnal asesiad o effaith cynyddol y tyrbin newydd 

gyda’r tyrbin presennol a’i gynnwys o fewn un adroddiad gyda 

mesurau lliniaru bwriedig.  

 

Uned AHNE: 

 

Oherwydd y pellter oddiwrth ffin yr AHNE a natur fryniog y tir, ni 

chredir y byddai yn amlwg o leoliadau’r AHNE nag yn amharu ar 

olygfeydd i mewn ag allan o’r AHNE. 

 

CADW: 

 

Ni fyddai yn cael effaith sylweddol ar henebion cofrestredig yn 

bennaf oherwydd nodweddion gwrthdynnu sydd yn yr ardal yn 

barod. 

 

Ymddiriedolaeth Archeolegol: 

 

Angen cynnwys amod i gytuno ar raglen o waith archeolegol. 

 

Parc Cenedlaethol Eryri: 

 

Gwrthwynebir y bwriad oherwydd effaith cronnol gyda thyrbeini 

eraill sydd gyda’r potensial i gael effaith andwyol ar fwynderau a 

golygfeydd allan o’r Parc. Mae pryder am allu’r dirwedd i gynnal 

mwy o elfennau fertigol heb effeithio ar y Parc Cenedlaethol a’r 

effaith dilyniannol ar ddefnyddwyr yr A487 

 

Scottish Power: 

 

Ni ragwelir problemau 

 

Trafnidiaeth Cynulliad: 

 

Dim sylw 

 

MOD: 

 

Dim gwrthwynebiad 

 

ARQIVA (ar ran BBC ag 

ITV): 

 

Heb eu derbyn 

 

NATS Safeguarding: Heb eu derbyn 
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OFCOM: 

 

Cyflwynwyd manylion technegol ynglyn a thrwyddedau cyfredol 

yn yr ardal 

 

Crown Castle: 

 

Heb eu derbyn 

 

Nwy: 

 

Heb eu derbyn 

 

Gwasanaeth Mwynau a   

Gwastraff: 

Dim gwrthwynebiad 

  

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

Mae’r cyfnod hysbysebu wedi dod i ben, derbyniwyd llythyrau / 

gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 Mae swn yn deillio o’r tyrbin presennol sydd yn golygu y 

bydd ail dyrbin yn cynyddu’r lefelau 

 Amharu ar osodiad a thirwedd lleol yn arbennig felly y Parc 

Cenedlaethol 

 Adroddiadau ecolegol annigonol wedi eu cyflwyno 

 Pryderon am dyfiant ‘ar hap’ o elfennau fertigol yn y 

tirwedd 

 Tyrbin eisioes yn bresennol ar y safle, mi fyddai’r ddau 

dyrbin yn rhy agos i’w gilydd 

 Gwybodaeth annigonol 

 Lluniau/photomontages ddim yn cyfleu yr effaith o fannau 

digon eang 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

5.1 Egwyddor y datblygiad 

 

5.1.1  Mae polisiau cynllunio cenedlaethol perthnasol ynghylch datblygiadau ynni adnewyddadwy 

yn cael eu cynnwys ym Mholisi Cynllunio Cymru, fersiwn 8 ynghyd a Nodyn Cyngor 

Technegol 8: Cynllunio ar gyfer Ynni Adnewyddadwy sydd yn gysylltiedig. Mae canllawiau 

pellach ynglyn a’r mater i’w gweld yng Nghanllawiau Ymarfer: Goblygiadau Cynllunio ar 

gyfer Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel, Chwefror 2011. 

 

5.1.2 Mae’r polisiau cenedlaethol yma yn adlewyrchu egwyddorion canolog Llywodraeth Cymru i 

ddatblygu’n gynaliadwy a phwysigrwydd yn y rôl y gall ynni adnewyddadwy gan gynnwys 

ynni gwynt, ei chwarae yn effeithiol mewn lleihau newid hinsawdd gyda’r nôd o gyrraedd 

gostyngiad o 40% mewn nwyon tŷ gwydr erbyn y flwyddyn 2020. 

 

5.1.3 Nodir yma fod NCT 8 yn cyfeirio at yr angen i sicrhau na fydd datblygiadau yn effeithio ar 

AHNE a Pharciau Cenedlaethol, fodd bynnag, mae cyfeiriad hefyd yn y ddogfen sydd yn nodi 

y gall cynlluniau ar raddfa fechan neu ar raddfa domestig fod yn dderbyniol yn amodol ar 

roddi ystyriaeth lawn i’r holl faterion cynllunio perthnasol eraill. 

 

5.1.4 Nid oes unrhyw Ardal Chwilio Strategol wedi cael ei adnabod o fewn ffiniau Gwynedd ar 

gyfer datblygiadau melinau gwynt ar raddfa fawr ac felly, rhaid asesu unrhyw ddatblygiad ar 

sail polisiau cynllun datblygu lleol. 

 

5.1.5 Yn unol ag amcanion Polisi Strategol 9 yng Nghynllun Datblygu Unedol Gwynedd, mae’r 

Awdurdod Cynllunio Lleol yn gefnogol mewn egwyddor i’r bwriad o gynhyrchu ynni 
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adnewyddadwy gyda melinau gwynt, yn amodol ar ystyried, a chydymffurfio, gyda’r holl 

faterion cynllunio perthnasol. Fel y nodir uchod, mae nifer o’r polisïau yng Nghynllun 

Datblygu Unedol Gwynedd yn berthnasol wrth benderfynu ar gais unigol am felinau wynt. 

 

5.1.6 Mae Polisi C1 yn berthnasol i leoli datblygiadau newydd ac yn datgan y canolbwyntir yn 

bennaf ar dir o fewn ffiniau datblygu trefi a phentrefi a’r ffurf ddatblygedig o bentrefi gwledig 

ar gyfer datblygiadau newydd. Gwrthodir adeiladau, strwythurau a chyfleusterau atodol 

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

Cynllun. Mae datblygiadau ar gyfer cynhyrchu ynni adnewyddadwy sy’n defnyddio adnoddau 

naturiol yn cael eu nodi’n benodol fel rhai a allai fod yn addas os yw polisi arall yn y Cynllun 

yn eu cymeradwyo. Ystyrir felly fod y cynnig yn cydymffurfio â gofynion y polisi trwy hyn. 

Fodd bynnag, nodir hefyd yn y polisi y bydd adeiladau, strwythurau a chyfleusterau atodol 

newydd yng nghefn gwlad yn cael eu rheoli’n llym ac y dylid sicrhau bod perthynas weledol 

dda rhyngddyn nhw a datblygiadau sy’n bodoli eisoes ble mae hynny’n bosibl. 

 

5.1.7 Y prif bolisi i’w hystyried wrth asesu egwyddor y datblygiad hwn yw polisi C26. Mae’r polisi 

yma yn ymdrin yn benodol â datblygiadau melinau gwynt ac yn adlewyrchu Polisi a 

Chanllawiau Cynllunio Cenedlaethol. Mae’r polisi yma’n datgan y bydd ‘cynigion am 

ddatblygiadau melinau gwynt o fewn AHNE Llŷn yn cael eu gwrthod’. Mewn lleoliadau 

eraill, dim ond cynigion ar gyfer datblygiadau melinau gwynt ar raddfa fechan neu rai 

cymunedol neu ddomestig fydd yn cael eu cymeradwyo, a hynny os bydd pob un o’r meini 

prawf a nodir yn cael eu cyfarfod. Mae’r meini prawf yma yn datgan: 

 

1. na fyddai’r datblygiad yn cael effaith niweidiol arwyddocaol ar leoliad AHNE Llŷn, Môn 

neu Barc Cenedlaethol Eryri; 

 

2. bod unrhyw ddatblygiadau atodol cysylltiedig yn cael eu dylunio a, ble bynnag bo'n  

bosibl, eu lleoli er mwyn lliniaru'u heffaith gweledol arfaethedig; 

 

3. na fydd y datblygiad (yn unigol neu ar y cyd gyda datblygiadau melinau gwynt eraill) yn 

cael effaith niweidiol arwyddocaol ar y tirlun nac ar adnoddau cadwraeth natur; 

 

4. na fyddai’r melinau gwynt yn achosi unrhyw effaith neu ddifrod amgylcheddol 

annerbyniol posibl ar fwynderau, gan gynnwys sŵn, adlewyrchiad golau a chryndod 

cysgod; 

 

5. na fyddai’r datblygiad yn creu ymyrraeth electrofagnetig arwyddocaol i systemau 

trosglwyddo neu dderbyn presennol na ellid eu lliniaru’n ddigonol; 

 

6. fod darpariaeth ddigonol wedi’i gynnwys yn y cynllun mewn perthynas â dadgomisiynu, 

adfer ac ôl ofal o’r tir. 

 

7. ni fyddai’r datblygiad yn achosi niwed arwyddocaol i ardaloedd o bwysigrwydd 

archeolegol, yn enwedig o fewn neu ger ardaloedd dynodedig. 

 

5.1.8  Mae Polisi C26 yn ystyried datblygiad melinau gwynt cymunedol neu ar raddfa fechan fel 

datblygiad nad yw'n gallu cynhyrchu mwy na 5MW. O ran gallu cynhyrchu, mae’r datblygiad 

arfaethedig yma yn cydymffurfio gyda’r agwedd yma o’r polisi. Ystyrir fod yr holl feini 

prawf ym mholisi C26 yn berthnasol fel a nodir isod ynghyd â’r polisïau cynllunio perthnasol 

sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad hwn. Yn ogystal, mae Canllaw Cynllunio Atodol 

‘Ynni Gwynt ar y Tir’ wedi cael ei fabwysiadu gan Gyngor Gwynedd ym Mehefin 2014. 

Mae’r Canllaw yn pwysleisio, wrth ymdrin â cheisiadau melinau gwynt, fod yn rhaid taro 

cydbwysedd rhwng cyfraniad y dechnoleg hon at dargedau cenedlaethol am ynni 
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adnewyddadwy ac unrhyw effaith niweidiol y gallai’r datblygiad ei gael ar ffactorau 

amgylcheddol a chymdeithasol lleol. 

 

5.1.9 Mae’r Canllaw hefyd yn cyfeirio at astudiaeth a gomisiynwyd gan Gyngor Gwynedd a Môn i 

sensitifrwydd tirlun ac asesiad gallu am rai datblygiadau a wnaed gan gwmni Gillespies. 

Mae’n datgan nad oes, o fewn yr AHNE neu ardaloedd sy’n cyfrannu tuag at ei gosodiad a 

gosodiad y Parc Cenedlaethol, mewn gwirionedd unrhyw le am ddatblygiadau ynni gwynt (ag 

eithrio, yn anaml iawn, ddatblygiad ar raddfa domestig a ddylai gysylltu’n dda ag aneddiadau 

/ adeiladau presennol). Tu allan i’r ardaloedd yma o bosib byddai capasiti cyfyngedig am 

ddatblygiadau micro hyd at 20m i frig y llafnau ond y byddai rhaid i unrhyw ddatblygiad 

newydd gael ei leoli yn ofalus i osgoi effaith cronnus gyda datblygiadau modern fertigol 

presennol. 

 

5.1.10 Ystyrir mai’r prif ystyriaethau materol wrth asesu’r cais hwn yw effaith y datblygiad 

arfaethedig o safbwynt y materion canlynol:- 

 

5.2       Datblygiadau Ategol a Dadgomisiynu 

 

5.2.1 Mae’r ail maen prawf o fewn polisi C26 yn ymwneud â datblygiadau ategol cysylltiedig 

megis adeiladau, ffyrdd ac ati ac mae’n datgan y dylid eu dylunio a’u gosod mewn ffordd 

sy’n lliniaru’r effaith weledol lle bynnag y bo modd. Mae chweched maen prawf y polisi’n 

ymwneud â dadgomisiynu, adfer tir ac ôl-ofal pan ddeuai’r defnydd i ben. 

 

5.2.2 Mae’r bwriad yn bennaf yn gwneud defnydd o drac mynediad presennol a greuwyd ar gyfer y 

tyrbin sydd eisoes wedi ei godi ar y safle. Mae ceblau i gario trydan o’r tyrbin i’w claddu o 

dan y ddaear tuag at bolyn presennol ble fydd yn cael ei gysylltu i newidydd presennol ag 

ymlaen i’r grid cenedlaethol. Ni chredir felly y bydd unrhyw effaith ychwanegol ar y tirwedd 

ar sail mynediad i’r safle a chysylltiadau. Mae bwriad i gyfleu gorffeniad a lliw y tyrbin 

presennol ar y tyrbin arfaethedig er mwyn parhad edrychiadau derbyniol ar y safle. 

 

5.2.3 Pe byddai’r cais yma yn cael ei gymeradwyo, mae modd rheoli materion ynghylch 

dadgomisiynu, adfer tir ac ôl-ofal gydag amodau priodol a safonol pan ddaw’r defnydd i ben. 

Ystyrir y gallai’r elfennau ategol hyn fod yn dderbyniol a bod cyfiawnhad rhesymol ar eu 

cyfer (trwy amodau priodol) o ran polisïau B22, B23, B25 a maen prawf 2 a 6 polisi C26 os 

yw lleoliad y tyrbin gwynt, fel arall, yn dderbyniol. 

 

5.3      Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

 

5.3.1  Credir fod pellter sylweddol rhwng safle’r tyrbin arfaethedig ag unrhyw dy preswyl cyfagos 

(ar wahan yn amlwg i eiddo’r ymgeisydd ). Mae Uned Gwarchod y Cyhoedd wedi asesu’n 

llawn yr asesiad sŵn a gyflwynwyd gyda’r cais. Ar sail hynny, mae cadarnhad yn cael ei roi 

na fyddai’r lefelau swn y tyrbin arfaethedig ynghyd a swn y tyrbin presennol yn codi’n uwch 

na lefelau swn priodol. 

 

5.3.2 Oherwydd hynny, awgrymir cynnwys amodau gyda unrhyw ganiatad sydd yn sicrhau na 

fyddai lefelau swn yn newid i raddau annerbyniol gan amharu ar fwynderau cyffredinol a 

phreswyl yr ardal gyfagos. 

 

5.3.3 Yn yr un modd, oherwydd y pellter rhwng lleoliad y tyrbin ac unrhyw eiddo preswyl agos, ni 

chredir y byddai amharu ag aflonyddwch o safbwynt taflu cysgod. Ni chredir felly y bydd y 

datblygiad arfaethedig yn groes i ofynion polisiau B23, B33 a chymal 4 polisi C26.  
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5.4      Mwynderau gweledol 

 

5.4.1  Derbyniwyd cadarnhad gan yr Uned AHNE nad oedd unrhyw bryderon am effaith y 

datblygiad arfaethedig o safbwynt golygfeydd i mewn ag allan o’r AHNE. O ystyried hyn, 

credir felly fod y bwriad yn dderbyniol ac yn cydymffurfio gyda gofynion polisi B8. 

 

5.4.2 Mae Polisi C26 o CDUG yn ymwneud gyda datblygiadau melinau gwynt. Yn unol gyda’r 

polisi hwn dim ond datblygiadau melin gwynt ar raddfa fechan neu rai cymunedol neu 

ddomestig fydd yn cael eu caniatáu cyn belled y gellir cydymffurfio gyda’r meini prawf sy’n 

rhan o’r polisi i gyd. 

 

5.4.3 Yn berthnasol i’r cais hwn mae’r meini prawf sydd yn datgan na fydd effaith niweidiol 

sylweddol ar osodiad Parc Cenedlaethol Eryri na AHNE Llyn; bod datblygiadau atodol yn 

cael eu dylunio mewn modd addas; na fydd effaith niweidiol sylweddol ar y dirwedd neu 

nodweddion cadwraeth natur; nad oes effaith ar fwynderau megis sŵn neu lewyrch golau a 

chysgodion; na fydd ymyrraeth sylweddol electromagnetig; darpariaeth ddigonol ar gyfer 

dadgomisiynu, adfer tir ac ati; dim niwed sylweddol i ardaloedd o bwysigrwydd archeolegol. 

 

5.4.4 Mae’r safle o fewn oddeutu 440m i ffin Parc Cenedlaethol Eryri. Mae’r tirwedd yn y rhan 

hwn o’r Parc gyda naws agored ucheldir fel sydd yn cael ei nodi yn asesiad LANDMAP o’r 

ardal. Fe asesir y mwyafrif o’r ardal o werth gweledol canolig gan nodi fod y mwyafrif o’r 

golygfeydd er yn gyffredinol heb eu difetha, yn cael eu cyfaddawdu gan bresenoldeb 

nodweddion sy’n difrïo’r golygfeydd megis peilonau trydan. 

 

5.4.5 Yng nghyd-destun Polisi C26 rhaid ystyried ac asesu gwerth y dirwedd yng nghyd-destun y 

cais ei hun. Mae asesiad LANDMAP yn gosod y cefndir i allu gwneud hyn. Gellir hefyd nodi 

fod y dirwedd yn y Parc yn foel ac mai’r prif nodweddion yw waliau cerrig ac ambell i 

adeilad gwasgaredig. Tu allan i ffin y Parc tuag at safle’r cais ag oddiamgylch mae’r tir yn 

newid yn yr ystyr fod chwarel tywod a graean gerllaw, mae’r tir wedi ei drin ar gyfer defnydd 

amaethyddol dwys, gwelir bentref Bryncir, cefnffordd yr A487 a mwy o ddatblygiad yn 

gyffredinol. Mae llawer o dir Llystyn Ganol ei hun wedi ei adfer ar gyfer ei ddefnydd 

amaethyddol presennol o ddefnydd blaenorol fel chwarel tywod a graean. 

 

5.4.6 Mae gwrthwynebiadau'r Parc Cenedlaethol, mudiadau lleol (Cymdeithas Eryri, Ymgyrch 

Diogelu Cymru Wledig (CPRW)) ac aelodau o’r cyhoedd yn ategu ei gilydd drwy nodi y 

byddai’r bwriad yn cael effaith andwyol ar osodiad y Parc a bod effaith cronnol annerbyniol o 

ystyried tyrbin arall ar y safle ag ar diroedd eraill gerllaw. Mae’r gwrthwynebiadau hyn hefyd 

yn nodi y bydd niwed i fwynderau gweledol a golygfeydd i mewn ac allan o’r Parc ac nad oes 

capasiti i fwy o nodweddion fertigol heb effeithio ar y Parc. 

 

5.4.7 Mae pryder wedi ei nodi hefyd am amlygrwydd y bwriad o’r gyfeiriad yr A487. Ni chredir y 

byddai’r bwriad yn denu sylw i raddau anerbyniol ac mai golygfa o bell fuasai o’r A487 yn 

erbyn cefndir o dir moel ac y byddai lliw addas yn gymorth i ymdoddi yn y dirwedd. O 

safbwynt effaith y bwriad ar olygfeydd allan o’r Parc byddai’n weladwy o dir uwch o fewn y 

Parc sydd yn weddol bell o’r safle ei hun ac y byddai yn erbyn cefndir o diroedd uwch tu 

allan i’r Parc ac felly ni fyddai ar y gorwel.  Yn ogystal byddai’r golygfeydd cefndir allan o’r 

Parc yn cynnwys y peilonau sydd eisoes yn ôl LANDMAP yn cael effaith ar fwynderau 

gweledol yr ardal. 

 

5.4.8 Ni honir fod presenoldeb y peilonau yn ei hunain yn golygu fod y bwriad yn dderbyniol gan 

fod gofyn hefyd ystyried unrhyw effaith cronnol y peilonau a’r felin wynt sydd eisoes wedi ei 

hadeiladu ar y safle yn ogystal a pheilonnau ac tyrbinau gwynt eraill ar diroedd ymhellach i 

ffwrdd. Wrth asesu'r bwriad yng nghyd-destun ei leoliad ac yng nghyd-destun unrhyw effaith 
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cronnol ni ystyrir fod effaith niweidiol sylweddol yn debygol o fod ar osodiad y Parc 

Cenedlaethol er gwaethaf gwrthwynebiad gan Awdurdod y Parc i’r bwriad. Gellir dadlau fod 

effaith niweidiol presennol yn bodoli yn y cyffiniau agos ac na fyddai’r bwriad yn altro nac 

yn ychwanegu yn sylweddol at hynny. Er hynny, mae’n debygol fod trothwy nifer y 

strwythurau fertigol yn yr ardal yn cael ei gyrraedd gyda’r datblygiad diweddaraf yma ag y 

byddai ychwanegiad wedi hyn yn debygol o fod yn annerbyniol. 

 

5.4.9 Ni chredir fod y bwriad fel y mae yn debygol o niweidio nodweddion a chymeriad arbennig y 

Parc trwy ymwthio yn sylweddol yn weledol ac/neu drwy leoli ansensitif ac anghydnaws o 

fewn y dirwedd fel y’i nodir ym Mholisi B14. Mae hyn y seiliedig ar y ffaith fod dylanwad 

gweledol y tyrbin yn eitha' cyfyngedig oherwydd ei leoliad a’r hyn sy’n gefndir iddo - unai 

tirwedd noeth neu beilonau/tyrbin, ynghyd a gallu’r bwriad i ymdoddi yn y dirwedd o 

gwmpas. Mae modd hefyd lleihau unrhyw effaith weledol debygol y caiff y tyrbin trwy ei 

baentio'n llwyd fel a gytunwyd gyda’r tyrbin blaenorol. Hefyd am y rhesymau hyn ni chredir 

y byddai tyrbin arall ar y safle hwn yn debygol o arwain at effaith cronnol annerbyniol yn yr 

ardal er fel sydd eisioes wedi ei nodi, mae’n debygol y byddai niferoedd ychwanegol wedi 

hyn yn gorfod cael eu ystyried yn ofalus. 

 

5.4.10 O safbwynt gweddill y meini prawf, ag fel sydd eisioes wedi ei nodi, ni fydd datblygiadau 

atodol ar wahan i gysylltu, o dan y ddaear, gyda pholyn a newidydd presennol a gellir rheoli 

hyn drwy amod. Nid oes gofyn am gompownd na storfa. 

 

5.4.11 Oherwydd natur y bwriad sef tyrbin gyda cyfanswm uchder o 37m i’w frig, mae’n anorfod y 

byddai yn weladwy o nifer o fannau gan gynnwys ffyrdd cyhoeddus cyfagos. Ond oherwydd 

ei leoliad a natur yr ardal sydd yn gefndir iddo, ni chredir fod unrhyw effaith andwyol 

negyddol sylweddol ar fwynderau gweledol y dirwedd yn fwy na’r hyn sy’n bodoli’n barod. 

Oherwydd hynny, ni chredir fod y bwriad yn groes i ofynion polisïau C26 a B14. 

 

5.5      Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.5.1  Ni dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiad i’r bwriad gan Uned Drafnidiaeth y Cyngor nag 

ychwaith, gan Uned Trafnidiaeth y Cynulliad o safbwynt unrhyw effaith niweidiol ar 

gefnffordd yr A487 gerllaw. Credir felly, fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt materion 

trafnidiaeth a’i fod felly yn cydymffurfio gyda gofynion polisi CH33. 

 

5.5.2 Derbyniwyd sylw gan Uned Hawliau Tramwy y Cyngor yn datgan fod angen gwarchod 

llwybr cyhoeddus gerllaw a derbyn trwydded i gynnal gwaith claddu ceblau o dan lwybr 

cyfagos. Credir fod modd sicrhau hyn trwy amod fyddai’r sicrhau cydymffurfiaeth gyda 

gofynion polisi CH22. 

 

5.6     Materion bioamrywiaeth 

 

5.6.1  Nid yw safle’r datblygiad arfaethedig ar dir wedi ei ddynodi gydag unrhyw werth 

bioamrywiaeth, credir mai tir amaethyddol sydd wedi ei drin ydyw ag felly nid oes unrhyw 

bryderon o safbwynt ei effaith ar diroedd wedi ei ddynodi neu warchod. 

 

5.6.2 Mae CNC yn ogystal ag Uned Bioamrywiaeth y Cyngor wedi nodi i ddechrau, 

gwrthwynebiad i’r bwriad o ran diffyg ystyriaeth ddigonol i effaith y datblygiad ar 

rywogaethau wedi eu gwarchod. Derbyniwyd diweddariad i’r sylwadau maes o law yn dilyn 

cyflwyno Cynllun Lliniaru a Cwtogiad (curtailment plan) ystlumod. Er mwyn dilyn yr 

egwyddor ragofalus, gofynir trwy amodau ffurfiol i ymgeiswyr gyflwyno rhagor o wybodaeth 

ar ffurf arolygon safle neu gytuno cynllun ‘cwtogiad’ (curtailment) a olygai cyfyngu ar 

weithrediad y tyrbin yn ystod cyfnodau pan fydd ystlumod yn weithredol. Mae’r math yma o 
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drefniant wedi ei dderbyn a’i gytuno arno yn y gorffennol ar ddatblygiadau cymharol. O 

weithredu’r uchod fe ystyrir y byddai’r datblygiad yn dderbyniol ag yn cydymffurfio gyda 

gofynion polisi B20. 

 

5.7       Materion Archeolegol 

 

5.7.1 Mae’r Gwasanaeth Archeolegol a CADW yn datgan fod henebion wedi eu lleoli o fewn yr 

ardal eang gyfagos a bod potensial i’r tyrbin gael peth effaith ar osodiad yr henebion yma. 

Nid oes gwrthwynebiad i’r datblygiad o ganlyniad i hyn ac yn ychwanegol i’r effaith 

gweledol ar yr henebion yma, fe awgrymir y dylid cynnwys amodau er mwyn sicrhau y bydd 

rhaglen o waith archeolegol priodol yn cael ei gytuno arno a’i gynnal wedi hynny. Trwy 

wneud hyn, credir fod gofynion polisi B7 yn cael ei fodloni.  

 

5.8       Unrhyw ystyriaethau eraill 

 

5.8.1 Ni dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiad i’r bwriad gan gyrff neu fudiadau sydd yn gyfrifol am 

warchod buddiannau sustemau drosglwyddo a sustemau electrofagnetig. Ni chredir felly fod y 

bwriad yn annerbyniol o safbwynt ei gydymffurfiaeth gyda maen prawf 5 o bolisi C26. 

 

5.9       Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.9.1  Cydnabyddir fod cais ar gyfer codi tyrbin gwynt fel yma yn rhwygo barn gan fod yn amlwg 

gwir angen am ddatblygiadau ynni adnewyddadwy ond bod tyrbin fel yma yn anorfod yn cael 

peth effaith ar y dirwedd leol. Mae hyn yn cael ei amlygu yn y sylwadau a dderbyniwyd. 

 

5.9.2 Rhoddwyd ystyriaeth lawn i’r holl faterion cynllunio perthnasol a amlygwyd yn y llythyrau a 

sylwadau a dderbyniwyd. Wedi pwyso a mesur yr holl faterion cynllunio perthnasol, gan 

gynnwys sylwadau yn ogystal a pholisiau mabwysiedig y Cyngor a pholisiau cenedlaethol, 

gwneir yr argymhelliad fel a nodir isod.  

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Mae natur y math yma o ddatblygiadau bron yn amhosib i’w integreiddio yn gyfan gwbl i 

mewn i unrhyw dirwedd. Rhaid felly trwy bwyso a mesur yn ofalus, yr effaith ar y dirwedd o 

safbwynt ei nôd ar lefel lleol a chenedlaethol i hybu datblygiadau sydd yn creu ynni 

adnewyddol. 

 

6.2 Er bod tyrbin presennol eisoes ar dir yr ymgeisydd ac y byddai ychwanegu at yr un yma yn 

cynyddu’r effaith weledol i raddau, credir fod ymgais wirioneddol wedi ei wneud i ddewis 

lleoliad sydd yn lleihau’r effaith gymaint ag sydd yn ymarferol bosibl. Mae ei leoliad ar dir 

sydd yn is na’r tyrbin presennol ac felly er y bydd ei uchder gyflawn yn 2m yn uwch at y 

llafnau na’r tyrbin presennol, mae wedi ei leoli ar dir sydd yn is na’r tyrbin arall ac felly ni 

fydd yn uwch i’w weld ar y safle. Fel sydd eisioes wedi ei nodi yn yr adroddiad yma, mae ei 

leoliad ymhellach i ffwrdd o ffin y Parc Cenedlaethol na’r tyrbin presennol sydd ar y safle. Er 

mwyn lliniaru effaith gweledol y tyrbin, rhoddir amod i sicrhau y bydd ei liw yn gweddu 

gyda’r tyrbin presennol a welir yma. 

 

6.3 Mae swyddogion yn cytuno i raddau gyda’r sylwadau a roddwyd ynglyn a effaith cronnol 

tyrbin ychwanegol o fewn yr ardal yma o gofio fod nifer o dyrbeini eraill gerllaw. Oherwydd 

hynny, mae’n bur debyg fod trothwy derbyniol i’r math yma o ddatblygiadau o fewn yr ardal 

yma wedi ei gyrraeddwedi i’r tyrbin yma gael ei osod (pe byddai’n cael ei ganiatau). 
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6.4    O ystyried yr holl sylwadau a dderbyniwyd yn ogystal a pholisiau a chanllawiau lleol a 

chenedlaethol, ni chredir y byddai’r datblygiad arfaethedig yma yn cael effaith niweidiol ar 

fwynderau’r ardal lleol gan gynnwys y tirlun yn gyffredinol nag edrychiadau i mewn ag allan 

o’r Parc Cenedlaethol gerllaw. Fe ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt ei 

gydymffurfiaeth gyda polisiau lleol a chenedlaethol yn ymwneud gyda ynni adnewyddol a 

pholisiau lleol sydd ymwneud a’r tirlun a mwynderau.   

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau – amodau  

 

 1. Amser – cychwyn gwaith o fewn 2 flynedd 

 2. Cydymffurfio gyda cynlluniau 

 3. Caniatad am gyfnod o 25 mlynedd 

 4. Lliw/gorffeniad 

 5. Sŵn 

 6. Dadgomisiynu 

 7. Archeoleg 

 8. Bioamrywiaeth 

 9. Ceblau tanddaearol yn unig 

 10. Cyflwyno manylion unrhyw offer neu beirianwaith  

 11. amod cynllun cwtogi ar gyfer gwarchod ystlumod 
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Rhif:    3 
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Cais Rhif: C16/0034/42/LL 

Dyddiad Cofrestru: 25/01/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Nefyn 

Ward: Nefyn 

 

Bwriad: ADEILADU ESTYNIAD UNLLAWR A PORTH I'R TY, TROSI MODURDY PRESENNOL 

YN UNED WYLIAU HUNANGYNHALIOL AC ADEILADU STABLAU  

Lleoliad: FRON HYFRYD, MYNYDD NEFYN, PWLLHELI, LL536TN 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATÁU GYDAG AMODAU   

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Bwriad sydd yma i adeiladu estyniad unllawr a phorth i’r tŷ, trosi’r modurdy 

presennol yn uned wyliau hunangynhaliol ynghyd ag adeiladu stablau.  Byddai’r 

estyniad unllawr wedi ei leoli ar ochr gorllewinol yr eiddo.  Byddai’n golygu ymestyn 

estyniad croes presennol o ryw 4 medr a hefyd adeiladu estyniad croes cyffelyb yn 

gyfochrog iddo a fyddai’n mesur oddeutu 5 medr o led a 6 medr o hyd.  Yn allanol 

byddai’r bwriad yn edrych fel dau estyniad croes.  Bwriedir gorffen waliau allanol yr 

estyniad o rendr a byddai’r to o lechi.  Bwriedir hefyd adeiladu porth ar ochr 

ddwyreiniol yr eiddo.  Byddai’r porth yma wedi ei leoli gerllaw’r ffordd gyfagos a 

byddai’n cymryd lle porth presennol.  Byddai’r porth yn mesur oddeutu 2.8 medr 

wrth 1.6 medr.  Bwriedir i’r porth gael ei orffen gyda wal garreg, pyst pren a tho 

llechi.  Fel rhan o’r datblygiad bwriedir hefyd addasu’r modurdy presennol ar y safle i 

greu uned wyliau hunangynhaliol.  Er gwneud hyn byddai’r drws modurdy presennol 

yn cael ei gyfnewid am ffenestr a bwriedir ychwanegu dwy ffenestr bellach ynghyd 

ag un ffenestr to.  Byddai’r bwriad o ran creu’r uned wyliau hefyd yn golygu adeiladu 

balconi gyda grisiau allanol.  Byddai’r balconi o wneuthuriad dur galfanedig a 

chanllaw gwydr.  Yn y cae cyfagos bwriedir adeiladu stablau.  Byddai’r stablau yn 

mesur oddeutu 7.3 medr wrth 10.2 medr a gydag uchder o 3.6 medr i’r brig.  Byddai’r 

stablau yn cynnwys 4 bocs ac ystafell harneisiau (tack room).  Bwriedir gorffen y 

waliau allanol mewn pren a byddai’r to o shitiau rhychiog du.  Deallir fod angen y 

stablau er cadw ceffylau’r perchennog.  Fel rhan o’r wybodaeth a gyflwynwyd gyda’r 

cais mae’r ymgeisydd wedi datgan y byddai’n barod i gael gwared â’r garafán 

sefydlog sy’n bresennol ar y tir os caniateir y cais. 

 

1.2 Gorwedd y safle yng nghefn gwlad ac oddi fewn i Ardal o Harddwch Naturiol 

Eithriadol Llyn. Mae’r safle hefyd o fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol 

Eithriadol Llyn ac Ynys Enlli.  Ceir mynediad i’r safle oddi ar ffordd breifat sydd yn 

cysylltu gyda ffordd ddi-ddosbarth oddeutu 95 medr i’r de ddwyrain.  Ceir nifer o 

lwybrau cyhoeddus yng nghyffiniau’r safle.  Mae’r tir tua’r dwyrain o’r safle yn 

ddarpar safle bywyd gwyllt. 

 

1.3 Cyflwynir y cais i Bwyllgor 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. 
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2.2 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 POLISI B8 – ARDALOEDD O HARDDWCH NATURIOL EITHRIADOL (AHNE)  

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

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

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

gofynion statudol Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000. 

 

 POLISI B12 – GWARCHOD TIRWEDDAU, PARCIAU A GERDDI 

HANESYDDOL - Gwarchod tirweddau, parciau a gerddi ddiddordeb hanesyddol 

arbennig yng Nghymru os byddant yn achosi niwed arwyddocaol i’w cymeriad, eu 

hedrychiad neu eu gosodiad. 

 

 POLISI B22 – DYLUNIAD ADEILADAU -  Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy 

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

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

 

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

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

warchod nodweddion cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol.  

 

POLISI B24 – GWNEUD NEWIDIADAU AC YMESTYN ADEILAD O FEWN 

FFINIAU DATBLYGU, PENTREFI GWLEDIG A CHEFN GWLAD - Sicrhau fod 

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

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

 

 POLISI B25 – DEUNYDDIAU ADEILADU - Gwarchod cymeriad gweledol trwy 

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

gymeriad ac edrychiad yr ardal leol. 

 

 POLISI 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. Mae'r rhain yn ymwneud ag addasrwydd yr 

adeilad ar gyfer y defnydd arfaethedig, ystyriaethau gweledol a bod y dyluniad yn 

parchu yr adeilad gwreiddiol a’r ardal o’i gwmpas. Dylai adeiladau yng nghefn gwlad 

fod yn rhai parhaol a strwythurol gadarn. Dylid gallu eu haddasu heb waith 

ailadeiladu sylweddol. Ni ddylent ychwaith wasgaru gweithgareddau ar raddfa a 

fyddai’n niweidio bywiogrwydd trefi a phentrefi. 

 

 POLISI CH33 – DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD - Caniateir cynigion 

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

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

 

 POLISI CH36 – CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT - Gwrthodir cynigion 

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

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

Cyngor. Rhoddir ystyriaeth i hygyrchedd gwasanaeth cludiant cyhoeddus, y gallu i 

gerdded a beicio o safle a phellter y safle at faes parcio cyhoeddus. Os oes angen lle i 

barcio oddi ar y stryd ac nad yw’r datblygwr yn cynnig cyfleusterau parcio ar y safle 
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neu na ellir manteisio ar y ddarpariaeth barcio presennol, caniateir cynigion os bydd y 

datblygwyr yn cyfrannu at y gost o wella hygyrchedd y safle neu ddarparu'r llefydd 

parcio angenrheidiol ar safle arall gerllaw. 

 

 POLISI D15 – LLETY GWYLIAU HUNAN-WASANAETH - Cymeradwyo 

cynigion i ddatblygu llety gwyliau hunanwasanaeth parhaol newydd, neu i addasu 

adeiladau presennol neu i estyn sefydliadau presennol os yw dyluniad, gosodiad a 

gwedd y datblygiad o safon uchel ac os gellir cydymffurfio gyda meini prawf yn 

ymwneud gyda lleoliad  a graddfa'r datblygiad,  colli stoc o dai parhaol; ardaloedd 

preswyl a chrynhoad o’r math yma o lety gwyliau. 

 

 Canllaw Cynllunio Atodol – Trosi adeiladau yng nghefn gwlad agored ac mewn 

pentrefi gweledig (2009)   

 

Canllaw Cynllunio Atodol – Llety Gwyliau (2011) 

 

2.3 Polisïau Cenedlaethol: 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 8, Ionawr 2016) 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN 6): Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig 

 Cynaliadwy  

Nodyn Cyngor Technegol (TAN 12): Dylunio  

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C10D/0183/42/LL - Ymestyn cwrtil tŷ annedd ac adeiladu clawdd newydd ynghyd a 

chadw sied a charafán - Caniatáu 4 Mai 2011. 

 

3.2 C09D/0039/42/LL - Cais ôl-weithredol i gadw modurdy a newid defnydd rhan o gae 

rhif 6644 i ddefnydd anheddol yn gysylltiedig â'r tŷ a pharhau i gadw carafán 

sefydlog a sied ar y tir - Apêl wedi ei wrthod 18 Chwefror 2010. 

 

3.3 C08D/0407/42/LL – Creu mynedfa newydd ac ail gyfeirio trac mynediad – Gwrthod 

27 Hydref 2008. 

 

3.4 C08D/0083/42/LL – Dymchwel sied bresennol ac adeiladu estyniad unllawr ar dalcen 

ty annedd ac adeiladu modurdy – Caniatau 2 Gorffennaf 2008. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Penderfynwyd gwrthod y cais am y rhesymau canlynol:- 

 Effaith niweidiol ar yr AHNE.  Rhaid cofio fod yna 

ddyletswydd ar Aelodau’r Cyngor i warchod y tirlun 

rhag cynlluniau niweidiol o’r fath. 

 Gorddatblygiad o’r garej a gafodd hawl cynllunio llai 

na 10 mlynedd yn ôl.  Mae’r perchnogion eisoes wedi 

adeiladu sied enfawr ar y safle.  Ac mae nhw wedi 

gosod carafán statig ger y garej. 

 Mae yna estyniad wedi bod ar yr eiddo yma yn ystod 

y 10 mlynedd diwethaf a chredir fod estyniad 

ychwanegol yn orddatblygiad o’r anheddle. 

 Effaith gronnol yr holl ychwanegiadau yma ar 

osodiad yr AHNE. 

 Mae’r lon sy’n arwain at yr eiddo yn gul a pheryg. 

 Rhaid cofio fod yna sawl llwybr cyhoeddus yn mynd 
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heibio’r safle a rhaid cysidro’r effaith ar fwynderau’r 

cerddwyr. 

 Roedd yna anghydfod wedi ei godi hefo uchdwr to’r 

garej am ei fod yn rhy uchel. 

 

Uned Drafnidiaeth: Mae’r cais yn cynnwys cynllun sy’n dangos bwriad i wyro’r 

ffordd breifat heibio’r eiddo ond nid yw’r ffurflen gais na’r 

datganiad mynediad yn cyfeirio ato.  Mae’r datganiad yn 

dweud nad oes unrhyw newid i’r mynediad presennol.  

Gofynnaf felly am gadarnhad os yw’r cynllun yma yn rhan 

o’r cais.  Nid yw’n debygol o gael unrhyw effaith ar y 

rhwydwaith ffyrdd mabwysiedig lleol fodd bynnag efallai 

caiff effaith ar lwybr cyhoeddus rhif 3 Cymuned Nefyn. 

 

Uned AHNE: Mae Fron Hyfryd mewn safle amlwg ar Fynydd Nefyn ac yn 

yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol.  Dynodwyd yr 

AHNE ar sail harddwch y tirlun a’r arfordir arbennig ac fe 

warchodir yr ardal gan bolisïau lleol a chenedlaethol. 

 

Bwthyn unllawr traddodiadol oedd Fron Hyfryd yn wreiddiol, 

ond mae rhai addasiadau wedi amharu ar ei gymeriad 

gwreiddiol.  Yn 2009 fe wrthodwyd apêl cynllunio i gadw 

modurdy a rhai datblygiadau eraill ar y safle yn bennaf 

oherwydd effaith y datblygiad ar yr AHNE. 

 

Mae’n ymddangos fod y modurdy oedd yn destun yr apêl yn 

2009 yn rhan o’r cais presennol ar bwriad yw ei addasu yn 

llety gwyliau deulawr gyda balconi.  Hefyd mae’r cais 

presennol yn cynnwys addasiadau pellach i wyneb blaen Fron 

Hyfryd a chodi sied 10.2 medr wrth 7.3 medr ar gae oddi allan 

i’r cwrtil. 

 

O ran yr AHNE rhaid datgan fod nifer o bryderon ynglŷn â’r 

cais hwn sef:- 

 Addasiadau ansensitif fyddai yn amharu ymhellach ar 

gymeriad bwthyn Fron Hyfryd. 

 Addasrwydd y modurdy i greu llety gwyliau newydd 

a’r datblygiadau sy’n gysylltiedig gyda’r defnydd. 

 Y bwriad i godi sied newydd o faint eithaf sylweddol 

ar safle amlwg yn yr AHNE. 

 

Dŵr Cymru: O safbwynt carthffosiaeth yn argymell i’r ymgeisydd gysylltu 

gyda Cyfoeth Naturiol Cymru gan fod bwriad i ddefnyddio 

tanc septig.  Nid oes gwrthwynebiad i’r bwriad o safbwynt 

cyflenwad dŵr. 

 

Uned Bioamrywiaeth: Nid oes pryderon bioamrywiaeth am y bwriad. 

 

Hoffwn nodi fod yna Safle Bywyd Gwyllt (Mynydd Nefyn 

2) ochr arall y ffordd i Fron Hyfryd.  Mae’r cynefin yma yn 

rhostir iseldir (lowland heath) sydd yn gynefin o 

bwysigrwydd uchel i fioamrywiaeth genedlaethol (rhan 42 

o’r NREC Act 2006) a hefyd wedi ei restru o dan Annex 1 

o’r Rheoliadau Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010. 
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Uned Gwarchod y Cyhoedd: 

 

Heb eu derbyn. 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben a ni dderbyniwyd 

unrhyw ymateb.   

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 
5.1 Mae Polisi D15 CDUG yn gefnogol i ddatblygu llety gwyliau hunanwasanaeth 

parhaol newydd, neu i addasu adeiladau presennol yn llety o’r fath os gellir 

cydymffurfio gyda’r meini prawf o fewn y polisi.  Nid yw’r bwriad yn golygu codi 

adeilad o’r newydd yng nghefn gwlad ac ni fyddai’n golygu colli tŷ o’r stoc dai 

presennol.  Ystyrir fod graddfa’r datblygiad yn addas o ran y safle a’i leoliad a bod y 

bwriad yn dderbyniol o safbwynt Polisi D15 

 

5.2 Wrth addasu adeiladau i unrhyw ddefnydd rhaid hefyd ei ystyried o dan Bolisi C4 

CDUG.  Mae’r Polisi yma yn datgan y cymeradwyir cynigion i addasu adeiladau i’w 

hailddefnyddio yn lle eu dymchwel cyn belled ag y gellir cydymffurfio â’r meini 

prawf yn y polisi.  O safbwynt maenprawf 1 rhaid i adeilad yng nghefn gwlad fod yn 

adeilad parhaol, strwythurol gadarn ac y gellir ei addasu heb waith ailadeiladu 

sylweddol neu ei ailadeiladu’n llwyr.  Ni chyflwynwyd adroddiad strwythurol ond yn 

dilyn yr ymweliad safle gwelwyd fod yr adeilad yn un mewn cyflwr da gyda’r waliau 

a’r to yn eu lle a ble nad oes bwriad i wneud newidiadau allanol sylweddol.  Ystyrir 

fod hwn yn adeilad addas ar gyfer newid ei ddefnydd i uned wyliau.  Ystyrir hefyd o 

safbwynt Polisi C4 fod y defnydd arfaethedig yn dderbyniol ar gyfer yr adeilad a bod 

defnydd fel uned gwyliau yn un economaidd addas ar gyfer yr ardal.  Ystyrir felly fod 

y bwriad yn dderbyniol o safbwynt Polisi C4 CDUG. 

 

5.3 Yn gyffredinol, mae polisïau B22 a B24 o’r Cynllun Datblygu Unedol yn caniatáu 

cynigion ar gyfer ymestyn tai presennol, cyn belled eu bod yn cydymffurfio a meini 

prawf cysylltiol a’r polisïau uchod sy’n cynnwys: 

 Bod y cynnig yn parchu’r safle a’i gyffiniau o ran ei raddfa, maint, ffurf, 

dwysedd, lleoliad, cynllun, cymesuredd, ansawdd ac addasrwydd deunyddiau, 

agwedd, microhinsawdd a dwysedd defnydd tir/adeiladau a’r gwagleoedd o 

gwmpas a rhwng adeiladau. 

 Nad yw’r cynnig yn cael effaith andwyol annerbyniol ar ffurf a chymeriad y 

dirwedd neu’r drefwedd o’i gwmpas, na’r amgylchedd naturiol neu hanesyddol 

lleol 

 Nad yw’r cynnig yn cael effaith annerbyniol ar olygfeydd amlwg sydd gan y 

cyhoedd i mewn i, allan o, neu ar draws canolfan, pentref, pentref gwledig neu 

gefn gwlad agored. 

 Fod y dyluniad a’i raddfa’n gweddu i’r prif adeilad a’r ardal leol o gwmpas y 

datblygiad. 

 Na fydd unrhyw estyniad yn arwain at leihad annerbyniol mewn lle gwag 

amwynderol o fewn cwrtil tŷ 

 

5.4 Yn yr achos yma, mae’r bwriad ar gyfer codi estyniad unllawr i ochr orllewinol yr 

eiddo a phorth i’r ochr ddwyreiniol. Byddai’r estyniadau a’r porth gyda tho brig llechi 

a gyda’r waliau allanol yn gyfuniad o rendr (estyniad) a charreg (porth).  Mae’r 

estyniad gyda lefel bargod cyffelyb i’r eiddo presennol ac ni fydd crib y to ddim uwch 

na tho’r eiddo presennol. 
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5.5 Mae Canllaw Dylunio Gwynedd yn nodi na ddylai estyniadau ddominyddu’r adeilad 

gwreiddiol, ac yn gyffredinol dylai estyniadau fod yn llai o faint gyda llinell crib is ac 

wedi ei osod fymryn yn ôl. Hefyd, mae’r Canllaw yn datgan y dylai ffurf estyniad 

gydweddu â’r adeilad gwreiddiol ac yn gyffredinol dylai fod yn debyg o ran 

cyfrannedd, goleddf y to ac uchder y bondo.    Fel sydd wedi ei nodi byddai’r estyniad 

gyda lefel bargod a llinell crib cyffelyb i’r presennol ac felly o safbwynt hyn yn cyd-

fynd gyda nodweddion sy’n cael ei argymell yn y Canllaw Dylunio.   

 

5.6 Ystyrir fod yr estyniad a’r porth a fwriedir yn gweddu i’r eiddo presennol o ran ei 

raddfa, maint a ffurf.  Ystyrir fod yr estyniad a’r porth felly o ran eu dyluniad a 

graddfa yn gweddu i’r eiddo presennol.  Mae’r tir a fwriedir ei ddefnyddio ar gyfer 

adeiladu’r estyniad yn bresennol yn cynnwys deciau pren a llwybr o slabiau.   Ni 

ystyrir y byddai’r bwriad yn orddatblygiad o’r safle ac y byddai digon o dir 

mwynderol yn parhau ar gyfer defnydd yr eiddo gyda chais i ymestyn y cwrtil wedi ei 

ganiatáu yn 2011.   Gwelir o’r hanes cynllunio fod yna nifer o geisiadau wedi bod ar 

y safle gan gynnwys estyniadau i’r tŷ ei hun.  Mae’r estyniadau blaenorol yma wedi 

tynnu oddi wrth gymeriad cynhenid y bwthyn gwreiddiol ac o dan y sefyllfa ni ystyrir 

y byddai’r bwriad arfaethedig o safbwynt yr estyniad na’r porth yn achosi niwed 

arwyddocaol i edrychiad yr eiddo o’i gymharu â’r hyn sydd yno yn bresennol.  Ni 

ystyrir y byddai’r estyniadau yma yn cael unrhyw mwy o effaith ar yr ardal oddi 

amgylch na’r sefyllfa bresennol.  Ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol o agwedd 

polisïau B22 a B24 o’r Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd a Chanllaw Dylunio 

Gwynedd. 

 

Mwynderau gweledol 

5.7 Mae dyluniad yr estyniadau a’r porth gyda tho brig llechi a gyda’r waliau allanol yn 

gyfuniad o rendr (estyniad) a charreg (porth).  Mae’r estyniad gyda lefel bargod 

cyffelyb i’r eiddo presennol ac ni fydd crib y to ddim uwch na tho’r eiddo presennol.  

Y prif newid o ran yr uned wyliau yw ychwanegu balconi gyda grisiau allanol ar 

gyfer mynediad iddo.  Byddai’r balconi yma o wneuthuriad dur galfanedig gyda 

chanllaw gwydr.  Mae dyluniad y stablau yn un eithaf cyffredin ar gyfer y math yma 

o ddatblygiad.  Byddai’n adeilad to brig ac wedi ei orffen gyda phren ar y waliau 

allanol a’r to o ddeunydd rhychiog ‘onduline’.  Am adeilad mae uchder y stablau 

wedi ei gadw yn gymharol isel ac yn mesur 3.6 medr i’r brig a gyda’r uchder i’r 

bargod yn 2.1 medr.  Er wedi ei leoli mewn cae mae’r sied wedi ei lleoli yng nghornel 

y cae sydd agosaf at sied sydd o fewn cwrtil yr eiddo.  Fel rhan o’r bwriad hefyd 

mae’r ymgeisydd wedi datgan ei fwriad i symud y garafán sefydlog sydd yn 

bresennol wedi ei leoli ar y tir oddi yno. Ystyrir fod gwahanol agweddau’r bwriad yn 

dderbyniol o ran eu dyluniad a hefyd o ran y defnyddiau y bwriedir eu defnyddio.  

Ystyrir y byddai’r bwriad gydag amodau o ran cytuno deunyddiau yn dderbyniol o 

safbwynt Polisi B22, B24 a B25 CDUG. 

 

5.8 Gorwedd y safle o fewn nifer o ddynodiadau sy’n ymwneud gydag effaith gweledol 

datblygiad ar y dirwedd.  Mae’r dynodiadau yma yn cynnwys yr AHNE a Thirwedd o 

Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llyn ac Ynys Enlli.   

 

5.9 Nod Polisi B8 CDUG yw gwarchod, cynnal a gwella cymeriad yr AHNE a gwrthodir 

cynigion datblygu a fyddai’n achosi niwed arwyddocaol i’r dirwedd a’r arfordir (gan 

gynnwys golygfeydd i mewn ac allan o’r ardal), bywyd gwyllt, olion ac adeiladau 

hanesyddol, iaith a diwylliant a natur dawel a di-lygredd yr ardal ac eithrio mewn 

amgylchiadau eithriadol iawn.  Mae’r nodweddion uchod wedi eu hadnabod fel 

rhinweddau arbennig Llyn ac yn cyfrannu at gymeriad yr ardal.  Dim ond os profir 

heb unrhyw amheuaeth ar ôl archwiliad trwyadl bod yna resymau eithriadol y rhoddir 
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caniatâd i ddatblygiad fyddai’n amharu’n sylweddol ar nodweddion arbennig yr 

ardal.   

 

5.10 Derbyniwyd sylwadau’r Uned AHNE ar y cais.  Mae’r sylwadau a dderbyniwyd yn 

datgan fod nifer o bryderon ynglŷn â’r cais.  Mae’r pryderon yma yn ymwneud 

gyda:- 

 Addasiadau ansensitif fyddai yn amharu ymhellach ar gymeriad bwthyn Fron 

Hyfryd. 

 Addasrwydd y modurdy i greu llety gwyliau newydd a’r datblygiadau sy’n 

gysylltiedig gyda’r defnydd. 

 Y bwriad i godi sied newydd o faint eithaf sylweddol ar safle amlwg yn yr AHNE. 

 

5.11 Mae ardal Mynydd Nefyn yn nodweddiadol yn cynnwys tai ac adeiladau cysylltiol 

sydd wedi eu lleoli yn wasgaredig o fewn yr ardal.  Mae’r adeiladau sydd wedi eu 

lleoli ar y mynydd i’w gweld o ardal eithaf eang ac mae yna gyfres o lwybrau 

cyhoeddus i’w cael yn yr ardal.  Heb amheuaeth felly mae’r ardal yn un sydd yn 

weladwy yn y tirlun.  Fodd bynnag, nid yw’r ffaith fod safle yn weladwy yn gwneud 

pob datblygiad yn anghywir ac os yw datblygiadau o ddyluniad a gorffeniad addas mi 

allant fod yn dderbyniol.  Bwriedir gorffen yr estyniadau i’r tŷ gyda rendr a tho 

llechi.  Mae’r deunyddiau yma yn cyd-fynd gyda’r gorffeniadau ar y tŷ presennol.  

Fodd bynnag, mae’r tŷ presennol wedi ei beintio yn gyfuniad o wyrdd tywyll ar rhai 

o’r waliau allanol ac yn wyn ar ochrau eraill.  Wrth edrych ar Fynydd Nefyn mae 

nifer o’r tai wedi ei beintio yn wyn ac ystyrir felly y byddai’n rhesymol rhoddi amod 

i gytuno gorffeniad y rendr allanol ar gyfer yr estyniadau.  O ystyried ei leoliad 

ystyrir mai lliw gwyn fyddai’r mwyaf addas gan y byddai hyn yn sicrhau cysondeb 

gyda thai eraill yn y cyffiniau.  Ystyrir hefyd y byddai’n rhesymol cynnwys amod o 

ran cytuno lliw allanol yr uned wyliau gan fod y modurdy yn bresennol hefyd wedi ei 

beintio yn wyrdd tywyll.  Ystyrir y byddai peintio’r uned wyliau arfaethedig yn lliw 

gwyn yn gweddu yn well i ardal Mynydd Nefyn.   

 

5.12 Nodir sylw’r Uned AHNE y byddai’r bwriad o safbwynt yr estyniadau yn amharu 

ymhellach ar gymeriad bwthyn Fron Hyfryd.   Fodd bynnag, o ystyried yr estyniadau 

sydd wedi eu codi yno eisoes,  ni ystyrir y byddai’r bwriad yn cael effaith andwyol ar 

gymeriad yr eiddo gan fod cymeriad cynhenid y bwthyn gwreiddiol i raddau wedi ei 

golli eisoes.  Nodir hefyd fod yna bryder am addasrwydd y modurdy i greu llety 

gwyliau.  Mae yna bolisiau penodol yn CDUG o safbwynt trosi adeiladau i ffurfio 

unedau gwyliau hunangynhaliol.  Nid yw’r polisïau yma yn gwahaniaethu rhwng 

adeiladau gymharol newydd ac adeiladau traddodiadol.  Rhai o’r prif ystyriaethau yw 

bod yr adeilad yn strwythurol gadarn a heb lawer o newidiadau allanol iddo.  Yn yr 

achos yma mae’r adeilad yn strwythurol dderbyniol ac mai ychydig yw’r newidiadau 

allanol.  Ni ystyrir felly y byddai trosi’r adeilad yma i uned wyliau yn cael effaith 

niweidiol ar yr AHNE.   

 

5.13 O safbwynt y stablau arfaethedig mae’r Uned AHNE yn pryderu am faint yr adeilad 

ac effaith hynny ar yr AHNE.  Mae arwynebedd llawr y stablau yn oddeutu 74 medr 

sgwâr a gyda’r uchder i’r brig yn 3.6 medr a’r uchder bargod yn 2.1 medr.  Er y gellir 

dadlau o bosibl fod maint y stablau o ran eu harwynebedd llawr yn gymharol fawr i 

ddefnydd yn gysylltiedig gyda’r tŷ ystyrir fod yna ymgais wedi ei wneud i gadw 

uchder yr adeilad yn gymharol isel.  Mae’r gorffeniadau hefyd yn rhai sydd yn addas 

ar gyfer y math o adeilad sydd dan sylw.  Hefyd mae’n rhesymol gweld adeiladau fel 

stablau yng nghefn gwlad.  Ni fyddai’r stablau ychwaith wedi ei lleoli yn hollol ar 

ben ei hun heb ddim adeiladau eraill gerllaw.  Byddai’r stablau wedi eu lleoli yng 

nghornel cae gyda chlawdd tua’r gogledd a’r dwyrain.  Yr ochr arall i’r clawdd 

dwyreiniol mae sied bresennol sydd wedi ei lleoli o fewn cwrtil Fron Hyfryd ac felly 
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mae adeilad presennol wedi ei leoli gerllaw’r stablau arfaethedig.  Er y byddai’r sied 

i’w gweld mewn rhai golygfeydd i mewn ac allan o’r AHNE ni ystyrir oherwydd ei 

lleoliad y byddai’n achosi niwed arwyddocaol i’r AHNE a’r golygfeydd i mewn ac 

allan ohono.  Yn ychwanegol mae stablau ac adeiladau amaethyddol yn fath o 

adeiladau sy’n draddodiadol yn ddisgwyliedig eu gweld mewn gosodiadau cefn 

gwlad gan gynnwys tirwedd yr AHNE.  Byddai’r bwriad hefyd yn cael gwared â’r 

garafán sefydlog sy’n bresennol ar y safle ac ystyrir y byddai hynny yn welliant o ran 

y safle.  Ystyrir felly na fyddai’r bwriad yn ei gyfanrwydd yn achosi niwed 

arwyddocaol i dirwedd yr AHNE a'i fod felly yn dderbyniol o ran Polisi B8 CDUG. 

 

5.14 Lleolir y safle o fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llyn ac Enlli.  

Mae Polisi B12 yn datgan y rhoddir ystyriaeth i’r wybodaeth am y tirweddau 

hanesyddol pan asesir effaith cynigion sydd ar y fath raddfa ac mor fawr fel y byddent 

yn cael effaith fwy nag effaith leol arnynt.  Fodd bynnag o ran ei leoliad a’i faint 

ystyrir mai yn lleol y byddai effaith y bwriad ac na fyddai’n cael effaith ehangach ar y 

dirwedd hanesyddol.  Felly, ni ystyrir fod y bwriad yn groes i Bolisi B12 CDUG. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

5.15 Mae polisi B23 o’r Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn ymwneud ag asesu effaith 

y bwriad ar fwynderau’r trigolion cyfagos. Ni dderbyniwyd unrhyw ymateb gan 

gymdogion yn sgil hysbysebu’r cais.  Mae rhai tai annedd ar wasgar i’w cael yng 

nghyffiniau’r safle.  Ystyrir y byddai’r bwriad yn sicrhau preifatrwydd rhesymol i 

ddefnyddwyr eiddo gerllaw ac na fyddai’r bwriad yn golygu gorddatblygu’r safle.  Ni 

ystyrir y byddai’r bwriad yn achosi niwed arwyddocaol i amwynderau lleol o 

safbwynt traffig na’r sŵn sy’n gysylltiedig gyda thraffig.  Ni ystyrir felly y byddai’r 

bwriad yn achosi niwed arwyddocaol i fwynderau’r gymdogaeth leol a'i fod felly yn 

unol â gofynion polisi B23 CDUG. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

5.16 Bwriad sydd yma ar gyfer adeiladu estyniad i dŷ presennol a chodi stablau ar gyfer 

defnydd deiliad yr eiddo hwnnw ynghyd a throsi modurdy presennol i ffurfio uned 

wyliau 1 ystafell wely.  Ni ystyrir y byddai creu un uned wyliau ar y safle yn achosi 

cynnydd sylweddol mewn traffig a fyddai’n defnyddio’r ffyrdd gwledig gerllaw.  

Mae’n debygol mai un car ychwanegol fyddai’n deillio o’r datblygiad a hynny yn 

gysylltiedig gyda’r uned wyliau.  Cyfeiria sylwadau’r Uned Drafnidiaeth at y ffaith 

fod yna gyfeiriad at y cynlluniau at wyro’r ffordd fynediad at yr eiddo.  Gellir 

cadarnhau nad yw hyn yn rhan o’r cais presennol a bod yr asiant am baratoi cynllun 

lleoliad diwygiedig yn tynnu’r cyfeiriad at hyn oddi ar y cynllun.  Nid oedd y cynllun 

diwygiedig wedi ei dderbyn wrth baratoi’r rhaglen.  Er hynny, nid yw’r Uned 

Drafnidiaeth wedi lleisio unrhyw bryderon am effaith y bwriad ar ddiogelwch ffyrdd.  

Ystyrir fod yna ddigon o lefydd parcio o fewn y safle ar gyfer gwasanaethu’r tŷ 

annedd a’r uned wyliau arfaethedig.  Ni ystyrir fod yna oblygiadau o ran diogelwch 

ffyrdd yn deillio o’r bwriad a'i fod felly yn cydymffurfio gyda Pholisi CH33 a CH36 

CDUG.   

 

Materion bioamrywiaeth 

5.17 Ymgynghorwyd gyda’r Uned Bioamrywiaeth ar y cais.  Nid oedd pryderon 

bioamrywiaeth ganddynt am y bwriad.  Nodwyd fod yna Ddarpar Safle Bywyd 

Gwyllt (Mynydd Nefyn 2) ochr arall y ffordd i Fron Hyfryd.  Mae’r cynefin yma yn 

rhostir iseldir (lowland heath) sydd yn gynefin o bwysigrwydd uchel i fioamrywiaeth 

genedlaethol (rhan 42 o’r NREC Act 2006) a hefyd wedi ei restru o dan Annex 1 o’r 

Rheoliadau Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010.  Er bod rhan o’r tir yma ym 

mherchnogaeth yr ymgeisydd nid yw safle’r cais ar y tir yma ac felly ni ystyrir fod 

yna unrhyw bryderon bioamrywiaeth yn deillio o’r cais presennol. 
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Hanes cynllunio perthnasol 

 

5.18 Gwelir o’r hanes cynllunio fod yna gais ol-weithredol (C09D/0039/42/LL) i gadw 

modurdy ynghyd a newid defnydd rhan o gae i ddefnydd anheddol yn gysylltiedig a'r 

tŷ a pharhau i gadw carafan sefydlog a sied ar y tir wedi cael ei wrthod ar apel 

yn 2010.  Yn ddiweddarach yn 2011 fe ganiatawyd cais i ymestyn cwrtil y tŷ a cadw 

sied a charafan ar y safle sef 3 o’r elfennau gafodd eu gwrthod yn y cais blaenorol.  

Fodd bynnag, nid oedd cadw’r modurdy yn y maint roedd wedi ei adeiladu yn ffurfio 

rhan o’r cais hwnnw.  Ers i’r apel gael ei gwrthod yn 2010 mae uchder y modurdy ar 

y safle wedi cael ei leihau i adlewyrchu’r hyn gafodd ganiatad yng nghais 

C08D/0083/42/LL.  Y modurdy hwnnwy sy’n ffurfio rhan o’r cais presennol ar gyfer 

ei addasu i fod yn uned wyliau.  Nid oes unrhyw fwriad yn rhan o’r cais i gynnyddu 

uchder y modurdy arfaethedig ac felly byddai’r berthynas cyd-rhwng adeilad y 

modurdy a’r tŷ yn parhau fel ag y mae.  Un o’r rhesymau pam y cafodd y cais ar apel 

ei wrthod oedd fod maint ac uchder y modurdy fel yr oedd wedi ei adeiladu yn creu 

perthynas anfoddhaol rhwng y modurdy ar tŷ annedd yn sgil agosatrwydd y ddau at ei 

gilydd.  Roedd yr Arolygydd hefyd yn ystyried fod y bwriad yn ei gyfanrwydd yn 

cael effaith ar harddwch naturiol yr AHNE. 

 

6. Casgliadau: 

 

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

a chanllawiau lleol a chenedlaethol ynghyd a sylwadau a dderbyniwyd ni chredir fod 

y bwriad yma yn annerbyniol nac yn groes i ofynion y polisïau a nodir uchod. Ar sail 

yr uchod, credir felly fod y bwriad yn dderbyniol. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu - amodau 

 

1. Cychwyn o fewn 5 mlynedd. 

2. Unol gyda’r cynlluniau. 

3. Llechi to’r estyniadau, porth ac unrhyw addasiadau i do’r uned wyliau i gydweddu 

gyda’r llechi presennol. 

4. Cytuno lliw to’r stablau. 

5. Cytuno lliw ar gyfer y rendr i’r estyniadau a waliau allanol yr uned wyliau. 

6. Cytuno ar garreg leol naturiol ar gyfer waliau allanol y porth. 

7. Y byrddau coed ar waliau allanol y stabl i gael eu gadael i hindreulio yn naturiol. 

8. Dim defnydd busnes o’r stabl. 

9. Y garafán sefydlog bresennol ar y safle i’w symud yn gyfan gwbl oddi ar y safle o 

fewn 2 fis o gwblhau’r estyniad yn sylweddol  neu cyn i’r uned wyliau gael ei 

meddiannu am y tro cyntaf pa un bynnag ddigwydd gyntaf.  Yn dilyn hyn, ni 

chaniateir lleoli carafan o fewn cwrtil yr eiddo. 

10. Tynnu hawliau datblygu caniataol ar gyfer yr uned wyliau. 

11. Yr uned wyliau i’w defnyddio ar gyfer defnydd gwyliau yn unig a dim defnydd fel 

uned breswyl ar wahân.  Angen cadw cofrestr o’r ymwelwyr. 
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Cais Rhif: C16/0073/30/LL 

Dyddiad Cofrestru: 01/02/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Aberdaron 

Ward: Aberdaron 

 

Bwriad: CREU SAFLE CARAFANAU TEITHIOL 12 LLAIN GAN GYNNWYS GWELLIANNAU 

FFYRDD  

Lleoliad: BODRYDD, RHOSHIRWAUN, PWLLHELI, LL538HR 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  Dirprwyo’r hawl i ganiatáu gydag amodau   

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r cais ar gyfer sefydlu safle carafanau teithiol newydd ar gyfer lleoli 12 o 

garafanau ynghyd â gwneud gwelliannau ffyrdd.   Byddai’r  12 carafán deithiol yn 

cael eu lleoli ger ffiniau’r cae.  Bwriedir creu lleiniau caled o wyneb llechi man ar 

gyfer lleoli’r carafanau teithiol o fewn y safle.  Fel rhan o’r bwriad bwriedir gwneud 

gwelliannau i ddau gilfan anffurfiol bresennol drwy ymestyn wyneb caled y ffordd i’r 

llain werdd er hwyluso'r defnydd o’r cilfannau yma.  Byddai’r gwelliannau yma yn 

cael eu gwneud o fewn y briffordd bresennol ac nid yw’n golygu colli unrhyw goed 

a/neu lwyni.  Bwriedir hefyd osod tanc septig newydd i wasanaethu’r bwriad.   Mae’r 

safle wedi bod yn cael ei ddefnyddio ers sawl blwyddyn ar gyfer lleoli 5 carafán 

deithiol gyda chlybiau carafán ble nad oes angen caniatâd cynllunio ffurfiol.  Deallir 

fod yna ddarpariaeth ymolchi, golchi a chyfleusterau ailgylchu yn barod ar y safle 

mewn cysylltiad gyda’r defnydd carafanau sydd eisoes wedi bod ar y safle.   

 

1.2 Mae’r safle wedi ei leoli yng nghefn gwlad.  Mae hefyd oddi fewn i Ardal Gwarchod 

y Dirwedd a’r Dirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llyn ac Ynys Enlli.  O 

gwmpas y safle mae cymysgedd o dai, ffermydd a busnesau gwasgaredig.  

Gwasanaethir y safle ar hyd ffordd ddi-ddosbarth sydd gyda mynediad i ffordd 

ddosbarth 3 y B4413 oddeutu 850 medr i’r  gogledd orllewin o’r safle. 

 

1.3 Derbyniwyd Datganiad Dyluniad a Mynediad a Datganiad Ieithyddol a Chymunedol 

fel rhan o’r cais. 

 

1.4 Cyflwynir y cais i Bwyllgor gan ei fod yn ymwneud gyda mwy na 5 carafán. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

2.2 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 B10 – DIOGELU A CHYFOETHOGI ARDALOEDD GWARCHOD Y 

DIRWEDD - Yn diogelu a chyfoethogi Ardaloedd Gwarchod y Tirlun drwy sicrhau 

fod yn rhaid i gynigion gydymffurfio â chyfres o feini prawf sydd yn anelu i osgoi 

niwed arwyddocaol i nodweddion cydnabyddedig. 

 

POLISI B12 - GWARCHOD TIRWEDDAU, PARCIAU A GERDDI 

HANESYDDOL - Gwarchod tirweddau, parciau a gerddi ddiddordeb hanesyddol 

arbennig yng Nghymru os byddant yn achosi niwed arwyddocaol i’w cymeriad, eu 

hedrychiad neu eu gosodiad. 

 

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

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

warchod nodweddion cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol. 

 

POLISI B27 - CYNLLUNIAU TIRLUNIO - Sicrhau fod cynigion a ganiateir yn 

ymgorffori tirlunio meddal/caled o safon uchel sy’n briodol ar gyfer y safle ac sy’n 

ystyried cyfres o ffactorau sy’n anelu i osgoi niwed i nodweddion cydnabyddedig. 

 

POLISI CH33 – DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD - Caniateir cynigion 

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

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

 

POLISI D19 - SAFLEOEDD NEWYDD AR GYFER CARAFANAU TEITHIOL, 

GWERSYLLA AC UNEDAU TEITHIOL - Caniatáu cynigion i ddatblygu safleoedd 

carafanau teithiol, gwersylla, neu, unedau teithiol newydd os gellir cydymffurfio gyda 

meini prawf penodol yn ymwneud gyda dyluniad, gosodiad, gwedd a lleoliad y 

datblygiad, materion traffig, cyfyngu defnydd yr unedau ac effaith cronnol ar yr ardal 

leol.   

  

Canllaw Cynllunio Atodol : Llety Gwyliau (Gorffennaf 2011) 

 

2.3 Polisïau Cenedlaethol: 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 8, Ionawr 2016) 

Nodyn Cyngor Technegol 13 – Twristiaeth 

Nodyn Cyngor Technegol 18 – Trafnidiaeth 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

3.1 C12/1216/30/LL - Gosod 2 dyrbin gwynt yn mesur 18 medr o uchder i'r hyb a gydag 

uchafswm uchder o 26.6 medr i frig y llafnau - Caniatáu 24 Medi 2013. 

 

3.2 C08D/0486/30/LL - Cais ôl-weithredol i gadw gwaith dymchwel ac ail adeiladu tŷ ac 

anecs nain - Caniatáu 27 Ionawr 2009. 

 

3.3 C08D/0075/30/LL - Dymchwel beudy a chodi modurdy ar gyfer 3 car ynghyd a 

gosod system wresogi tanddaearol - Caniatáu 18 Ebrill 2008. 

 

3.4 C07D/0070/30/LL – Sefydlu llyn pysgota – Caniatau 2 Mai 2007. 

 

3.5 C07D/0316/30/LL – Estyniadau ac addasiadau yn cynnwys anecs nain – Caniatau 27 

Chwefror 2008. 

 

3.6 C07D/0547/30/LL – Sied amaethyddol – Caniatau 27 Tachwedd 2007. 

 

3.7 2/10/84 – Estyniad llawr cyntaf – Caniatau 13 Medi 1976. 
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4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Heb eu derbyn. 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad i’r bwriad.  Mae’r gwelededd o’r ffordd 

wledig allan i’r ffordd dosbarth B yn dderbyniol.  Mae’r 

ffordd o’r B4413 yn amrywio mewn lled ond credir gyda’r 

ddarpariaeth o ddau lecyn pasio a threfniadau amseru clir ar 

gyfer cyrraedd ac ymadael na chaiff y bwriad effaith andwyol 

ar y rhwydwaith ffyrdd lleol.  Argymell amodau / nodiadau 

i’w cynnwys ar unrhyw ganiatâd cynllunio yn ymwneud gyda 

darparu llecynnau pasio cyn dechrau’r defnydd. 

 

Dŵr Cymru: Awgrymu cysylltu gyda Cyfoeth Naturiol Cymru gan fod 

bwriad i ddefnyddio tanc septig. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Dim gwrthwynebiad i’r cais.   

 

Argymell fod yr Uned Bioamrywiaeth yn cael eu 

hymgynghori ar y cais.   

 

Datgan fod y safle y tu fewn i Dirwedd o Ddiddordeb 

Hanesyddol Eithriadol Llyn ac Ynys Enlli.  Er nad yw’n 

ddynodiad statudol mae pennod 6 o Bolisi Cynllunio Cymru 

yn nodi bod tirwedd o’r fath yn ystyriaeth o bwys yn y broses 

gynllunio a bod yn rhaid rhoi ystyriaeth briodol iddi wrth 

wneud penderfyniad.   

 

Cynnwys copi o ganllawiau ar gyfer datblygwyr ac iddo gael 

ei roi i’r ymgeiswyr gydag unrhyw ganiatad a roddir. 

 

Gwarchod y Cyhoedd: Heb eu derbyn. 

 

Swyddog Carafanau: Nid oes gwrthwynebiad i’r cais cyn belled ag y bydd 

cydymffurfiad gyda lled rhwng unedau.  Hynny ydy, petai 

carafán, adlen a char yn parcio un ar ôl y llall bydd rhaid 

cadw mwy na 6 medr rhwng unedau er mwyn cadw 3 medr 

clir oddi wrth bob llain i atal lledaenu tan.  Mae’r mater hyn 

wedi ei adrodd wrth yr ymgeisydd.  Mae gofynion y safle yn 

ymddangos eu bod yn cydymffurfio gydag amodau trwydded.  

Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd wneud cais i ddiwygio 

trwydded safle petai’r cais hwn yn cael ei ganiatáu. 

 

Uned Bioamrywiaeth: Mae’r cae yn un o borfa wedi ei wella sydd wedi ei ddatblygu 

yn rhannol yn barod ac o werth bioamrywiaeth isel iawn.  

Mae’r cais yn disgrifio creu dau le pasio i garafanau ar hyd y 

lon fynediad.  Mi fydd y rhain yn ymestyn y lon i’r llain 

werdd at fôn y clawdd ond yn gadael y clawdd yn ei le.  Does 

dim pryderon bioamrywiaeth am y cais. 

 

Uned Llwybrau: Ddim yn cael effaith ar y llwybr cyhoeddus cyfagos sydd 

ochr ddwyreiniol yr afon. 
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Swyddog Tân: Heb eu derbyn. 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben a ni dderbyniwyd 

unrhyw ymateb.  

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 
5.1 Mae polisi D19 yn caniatáu cynigion i ddatblygu safleoedd carafanau teithiol ac 

unedau teithiol newydd os cydymffurfir â’r cyfan o’r meini prawf a nodir. Yn eu 

mysg yw’r angen bod dyluniad, gosodiad a gwedd y datblygiad o safon uchel a’i fod 

wedi ei leoli mewn man anymwthiol, wedi ei guddio’n effeithiol gan nodweddion 

tirwedd bresennol a/neu ble gellir cymhathu unedau teithiol yn hawdd â’r dirwedd 

mewn modd nad yw’n achosi niwed arwyddocaol o ansawdd gweledol y dirwedd; 

bod y safle yn agos at rwydwaith priffyrdd ble gellir darparu mynediad digonol; y 

defnyddir y safle at ddibenion teithiol yn unig; ac na fydd y bwriad y tu hwnt i allu 

rhesymol y cyffiniau i gynnwys y datblygiad wrth ystyried unrhyw effaith gronnol 

safleoedd carafanau teithiol presennol. 

 

5.2  Ni ystyrir fod y safle wedi ei leoli mewn man ymwthiol yn y dirwedd, gan ei fod yn 

weddol guddiedig wedi ei amgylchynu gyda gwrychoedd presennol.  Mae’r bwriad 

wedi ei leoli o fewn cae presennol a ganddo ffiniau aeddfed ac nid yw’r ffiniau hyn 

wedi cael eu creu yn arbennig ar gyfer cyfiawnhau’r cais ond yn hytrach maent yn 

nodwedd hanesyddol yn y dirwedd.  Byddai’r carafanau wedi eu lleoli ger y ffiniau 

yma ac mae’r gwrychoedd yma yn fodd o’u tirlunio.  Nid yw’r bwriad ychwaith yn 

golygu gosod strwythurau ychwanegol ar y safle gan fod cyfleusterau fel lle ymolchi 

a golchi yn barod i’w cael ar y safle.  Mae’r safle felly yn un eithaf cuddiedig ac ni  

ystyrir felly y byddai’r bwriad yn achosi niwed arwyddocaol i ansawdd gweledol y 

dirwedd. 

 

5.3  O safbwynt agosrwydd at y rhwydwaith ffyrdd, mae’r safle wedi ei leoli oddeutu 850 

medr oddi wrth ffordd sirol trydydd dosbarth.  Nid oes angen gwneud unrhyw 

addasiadau i’r fynedfa fel rhan o’r cais.  Fodd bynnag, mae bwriad i wneud 

gwelliannau i ddwy gilfan sydd yn bresennol yn eithaf anffurfiol.  Bwriedir gwneud y 

gwaith yma ar lain gwyrdd ger ochr y ffordd gyda llawr caled fel ymestyniad i’r 

ffordd yn cael ei osod.  Ni fwriedir cael gwared ag unrhyw goed / gwrychoedd na 

chloddiau i wneud y gwaith i’r cilfannau.  Ni ystyrir felly y byddai’r bwriad yn achosi 

niwed arwyddocaol i gymeriad a nodweddion y dirwedd. 

 

5.4  Nid oes man storio carafanau yn ffurfio rhan o’r cais ac felly ystyrir na fyddai’r 

carafannau teithiol yn cael eu cadw ar y tir pan nad ydynt yn cael eu defnyddio at 

bwrpas gwyliau. 

 

5.5  Er bod ambell faes carafannau teithiol arall yn y cyffiniau,  nid yw’r bwriad yn mynd 

tu hwnt i allu rhesymol y cyffiniau i gynnwys datblygiad o’r fath wrth ystyried effaith 

gronnol safleoedd presennol yn yr ardal. 

 

Effaith ar fwynderau gweledol yr ardal  

5.6 Un o brif amcanion polisi B10 yw diogelu a chyfoethogi Ardaloedd Gwarchod y 

Dirwedd a sicrhau bod datblygiadau yn cael eu hintegreiddio yn dderbyniol gyda’r 

dirwedd. Fel nodwyd eisoes ni ystyrir fod y safle hwn yn rhy ymwthiol yn y tirlun, a 

hynny oherwydd lleoliad y carafanau yn y cae a ffiniau aeddfed presennol. Yn sgil 

hyn ni ystyrir y byddai’r safle carafanau teithiol yn sefyll allan yn amlwg yn y 
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dirwedd a ni fyddai’n cael effaith andwyol ar yr Ardal Gwarchod y Dirwedd.  Nid 

yw’r cynlluniau a gyflwynwyd yn dangos bwriad i dirlunio’n ychwanegol.  Fodd 

bynnag, ystyrir y gellir rhoddi amod tirlunio ar y caniatâd er ategu ac ychwanegu at y 

tirlunio presennol o amgylch y safle. O ganlyniad ystyrir bod y bwriad yn 

cydymffurfio gyda Pholisi B10 a B27 CDUG. 

 

5.7 Gorwedd y safle o fewn y Dirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol.  Mae Polisi 

B12 CDUG yn gofyn fod angen asesu effaith cynigion ar y dirwedd hanesyddol pan 

mae ar y fath raddfa ac mor fawr fel y bydd yn cael effaith fwy nag effaith leol.  Gan 

mai bwriad ar gyfer creu safle  carafanau ar gyfer 12 carafan deithiol yw’r bwriad ni 

ystyrir y byddai hynny ar y fath raddfa fel y byddai’n cael effaith ar y dirwedd 

hanesyddol.  Ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt Polisi B12 CDUG.   

 

Materion trafnidiaeth. 

5.8 Fel y nodwyd nid oes angen gwneud newidiadau i’r fynedfa gerbydol bresennol  i’r 

safle a mae’r safle wedi ei leoli oddeutu 850 medr o ffordd sirol trydydd dosbarth.  

Nid yw’r Uned Drafnidiaeth yn gwrthwynebu’r bwriad.  Mae’r Uned Drafnidiaeth yn 

ystyried fod y gwelededd o’r ffordd gwledig allan i’r ffordd dosbarth B yn 

dderbyniol.  Nodir fod y ffordd o’r B4413 yn amrywio mewn lled ond ystyrir gyda’r 

ddarpariaeth o ddau lecyn pasio a threfniadau amseru clir ar gyfer cyrraedd ac 

ymadael na chaiff y bwriad effaith andwyol ar y rhwydwaith ffyrdd lleol.  

Argymhellir amodau a nodiadau gan yr Uned Drafnidiaeth i roddi ar unrhyw ganiatad 

cynllunio.  Mae’r amodau yma yn cynnwys fod y gwaith o wella’r cilfanau yn cael ei 

wneud cyn fod y defnydd fel safle carafanau sy’n destun y cais yn dechrau.  Ni ystyrir 

felly y byddai’r bwriad yn debygol o fod yn niweidiol i ddiogelwch ffyrdd a fod y 

bwriad felly yn dderbyniol o agwedd polisi CH33. 

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

5.9 Mae rhai tai annedd i’w cael yn y cyffiniau.  Ni ystyrir y byddai safle o 12 carafán 

deithiol yn golygu gor-ddatblygu’r safle nac yn arwain at ychwanegiad mewn traffig 

fel y buasai’n cael niwed arwyddocaol ar fwynderau lleol.  Defnydd tymhorol fyddai 

i’r safle carafanau ac mae’n arferol rhoddi amod yn cyfyngu’r tymor i rhwng 1 

Mawrth a 1 Hydref.  Yn sgil hyn byddai’r defnydd o’r safle yn un tymhorol ac ni 

fyddai carafanau wedi eu lleoli ar y tir trwy gydol y flwyddyn.  Byddai hyn yn golygu 

na fyddai dim newid i fwynderau’r trigolion cyfagos y tu allan i’r tymor meddiannu.  

Ni ystyrir felly y byddai’r bwriad yn achosi niwed arwyddocaol i fwynderau’r 

gymdogaeth leol ac ystyrir y bwriad yn dderbyniol o agwedd Polisi B23 CDUG. 

 

 Materion Bioamrywiaeth 

5.10 Derbyniwyd sylwadau gan yr Uned Bioamrywiaeth ar y cais.  Datgenir fod y cae yn 

un o borfa wedi ei wella sydd wedi ei ddatblygu yn rhannol yn barod ac o werth 

bioamrywiaeth isel iawn.  Mae’r sylwadau yn mynd yn ei flaen i nodi fod y cais yn 

disgrifio creu dau le pasio i garafanau ar hyd y lon fynediad ac y byddai'r rhain yn 

ymestyn y lon i’r llain werdd at fôn y clawdd ond yn gadael y clawdd yn ei le.  Nid 

oedd gan yr Uned Bioamrywiaeth bryderon am y cais ac ystyrir felly nad oes 

oblygiadau bioamrywiaeth yn deillio o’r bwriad. 

 

 Materion ieithyddol / cymunedol 

5.11 Mae Polisi A2 CDUG yn nodi y dylid gwrthod cynigion a fyddai oherwydd eu maint, 

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

ieithyddol neu ddiwylliannol cymunedau.  Gan fod y bwriad yn ymwneud gyda 

datblygiad twristiaeth a fydd yn creu deg neu fwy o unedau gwyliau mae gofyn fod 

Datganiad Ieithyddol a Chymunedol yn cael ei baratoi er cydymffurfio gyda gofynion 

Canllaw Cynllunio Atodol : Cynllunio a’r Iaith Gymraeg.  Derbyniwyd Datganiad 
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Ieithyddol a Chymunedol fel rhan o’r cais ac ymgynghorwyd gyda’r Uned Polisi ar y 

Cyd. Nid oedd ymateb yr Uned Polisi ar y Cyd i’r Datganiad Ieithyddol a 

Chymunedol wedi ei dderbyn wrth baratoi’r rhaglen.   

 

6.  Casgliadau: 

6.1 Oherwydd graddfa’r cais a’i leoliad ynghyd a’i nodweddion naturiol presennol ni 

ystyrir fod y safle yn ymwthiol yn y dirwedd ac ni ystyrir ei fod yn debygol o gael 

effaith niweidiol arwyddocaol ar fwynderau gweledol Ardal Gwarchod y Dirwedd. 

Nid oes unrhyw bryder ar sail priffyrdd ac ni ystyrir y byddai’n cael effaith andwyol 

ar fwynderau’r gymdogaeth leol.  O safbwynt sicrhau fod y safle yn cael ei reoli yn 

gywir ystyrir y gellir sicrhau hyn drwy amodau perthnasol.  Disgwylir ymateb yr 

Uned Polisi ar y Cyd i’r Datganiad Ieithyddol a Chymunedol. 

 

7.  Argymhelliad: 

 

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

dderbyn sylwadau ffafriol yr Uned Polisi ar y Cyd i’r Datganiad Ieithyddol a 

Chymunedol – 

 

Amodau: 

 

1.  Unol â chynlluniau a gyflwynwyd. 

2.  Nifer o unedau ar y safle ar unrhyw un adeg i’w cyfyngu i 12. 

3.  Amodau cyfnod gosod carafanau/cyfnod gwyliau/symud y carafanau pan ddim mewn 

defnydd. 

4.  Dim storio ar y tir. 

5.  Rhestr cofnodi. 

6.  Tirlunio. 

7.  Cwblhau’r mannau pasio cyn dechrau ar y defnydd a ganiateir 

 

Nodiadau: 

1. Nodiadau priffyrdd. 

2. Copi o sylwadau safonol Cyfoeth Naturiol Cymru. 
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Rhif:    5 
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Cais Rhif: C16/0154/25/LL 

Dyddiad Cofrestru: 19/02/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Pentir 

Ward: Pentir 

 

Bwriad: ESTYNIAD 75,000 TROEDFEDD SGWAR I'R WARWS PRESENNOL  

Lleoliad: THE BOOK PEOPLE LTD., FFORDD Y PARC, PARC MENAI, BANGOR, GWYNEDD, 

LL57 4FB 

 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  DIRPRWYO’R HAWL I GANIATÁU.   

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn yw hwn ar gyfer ymestyn warws llyfrau'r Book People ym Mharc Menai er mwyn 

creu  storfa ychwanegol sy’n atodol i’r warws presennol. Gellir rhannu’r cais i fyny i’r 

elfennau canlynol:- 

 

 Codi estyniad 6,993m2 (75,000 troedfedd sgwâr) yng nghefn yr adeilad 9,290m2 (100,000 

troedfedd sgwâr) presennol ar safle sy’n mesur 0.7ha. 

 Creu llawr mezzanine oddi fewn i gornel blaen dwyreiniol yr adeilad gan gynnwys grisiau a 

lifftiau newydd. 

 Ail-leoli’r swyddfa weinyddol a thoiledau mewnol ar lawr gwaelod yr adeilad presennol er 

mwyn gwella mynediad i’r estyniad newydd. 

 Cadw’r 290 o fannau parcio presennol ynghyd a’r 12 llecyn ar gyfer beics sydd wedi eu lleoli 

o flaen yr adeilad.  

 Creu man llwytho ychwanegol i’r 3 man presennol ar ochr ddeheuol yr adeilad.  

 Codi uchder y canopi ardal dadlwytho o 6m i 6.3m ar ochr ddeheuol yr adeilad er mwyn 

galluogi derbyn lorïau a threlars uchel iddynt. 

 

1.2 Bydd yr estyniad newydd yn mesur 82m o hyd, 85.4m o led gydag uchder o 14.4m sydd yn 

adlewyrchu uchder yr adeilad presennol. Yn fewnol, bydd waliau a tho’r estyniad o 

wneuthuriad gorchudd proffil dur wedi ei liwio i gyd-weddu gyda’r adeilad presennol ac wedi 

ei osod ar fframwaith dur. Gosodir paneli golau yn y to sy’n adlewyrchu’r paneli presennol ar 

sail dyluniad a gosodiad. Gellir cadarnhau'r union liwiau drwy gynnwys amod cynllunio 

perthnasol pe caniateir y cais hwn. 

 

1.3 Mae safle’r estyniad wedi ei leoli ar dalcen gorllewinol yr adeilad presennol ac yn cynnwys 

llecyn o dir gwastad o wyneb llechi a greuwyd pan godwyd yr adeilad gwreiddiol yn 2002. 

Creuwyd y wyneb hwn yn bwrpasol ar gyfer ei ddatblygu o dan gam 2 er mwyn galluogi 

ehangu’r busnes Canolfan Archebu a Dosbarthu Post yn y dyfodol. Fel rhan o’r cais 

gwreiddiol ac er mwyn lleihau effaith yr adeilad ar fwynderau gweledol ymgymerwyd â 

chynllun plannu coed a thirweddu ar gyrion gorllewinol a deheuol y safle sydd erbyn heddiw 

wedi ei sefydlu. I’r gogledd o’r safle lleolir coedlan a adnabyddir fel Coedlan Warren  

ynghyd a swyddfeydd a rhodfa sy’n gwasanaethu’r safle ei hun, i’r gogledd-ddwyrain lleolir 

yr annedd breswyl a adnabyddir fel Capel y Graig Lodge, i’r dwyrain lleolir wal restredig 

Stad y Faenol gyda’r gefn ffordd A. 487 y tu ôl iddo, i’r de lleolir tir parc y Stad sy’n 

cynnwys  porfa agored a choedlannau ac i’r gorllewin lleolir tir parc gydag adeiladwaith y 

Stad ymhellach draw. 
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1.4 Mae safle’r cais wedi ei ddynodi o fewn Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd (CDUG) fel 

Safle Cyflogaeth i’w Warchod. Mae’r safle o fewn Ardal Gwarchod y Dirwedd a Thirwedd 

Hanesyddol Gofrestredig.  Yn ychwanegol i hyn lleolir Ardal Gadwraeth Stad y Faenol 

oddeutu 200m i’r de-orllewin o ffin orllewinol safle’r cais. 

 

1.5 Yn unol â gofynion Nodyn Cyngor Technegol 12 Dylunio (2014) cyflwynwyd Datganiad 

Dylunio a Mynediad gyda’r cais. Yn ychwanegol i’r ddogfen hon cyflwynwyd Arolwg 

Cynefin Estynedig Cam 1gan fod y safle yn  cael ei gydnabod o dan y Ddeddf Amgylchedd 

Naturiol a Chymunedau Gwledig, 2006 fel Cynefin Gwarchod Amrywiaeth Biolegol ynghyd 

a Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol yn unol â gofynion Canllaw Cynllunio Atodol: 

Cynllunio a’r Iaith Gymraeg (2009).   

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

oni bai bod ystyriaeth faterol cynllunio yn nodi fel arall. Mae ystyriaethau cynllunio yn 

cynnwys Polisi Cynllunio Cenedlaethol, a’r Cynllun Datblygu Unedol. 

 

2.2 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

POLISI A1 - ASESIADAU AMGYLCHEDDOL NEU ASESIADAU EFFEITHIAU ARALL 

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

effeithiau amgylcheddol neu eraill sylweddol tebygol ar ffurf asesiad amgylcheddol neu asesiadau o 

effeithiau eraill.   

 

POLISI A2 - GWARCHOD GWEAD CYMDEITHASOL, IEITHYDDOL A DIWYLLIANNOL 

CYMUNEDAU 

Diogelu cydlyniad cymdeithasol, ieithyddol neu ddiwylliannol cymunedau rhag niwed arwyddocaol 

oherwydd maint, graddfa, neu leoliad cynigion. 

 

POLISI A3 - EGWYDDOR RAGOFALUS  

Gwrthod cynigion os oes unrhyw bosibilrwydd o ddifrod difrifol neu anwrthdroadwy i’r amgylchedd 

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

negyddu neu liniaru’r effaith. 

 

POLISI B3 - DATBLYGIADAU SY’N EFFEITHIO AR OSODIAD ADEILAD RHESTREDIG 

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

cydymffurfio â chyfres o feini prawf sydd yn anelu i warchod cymeriad arbennig yr Adeilad 

Rhestredig a’r amgylchedd lleol. 

 

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 
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POLISI B16 - GWARCHOD SAFLEOEDD CADWRAETH NATUR O BWYSIGRWYDD 

CENEDLAETHOL 

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

bwysigrwydd cenedlaethol oni bai eu bod yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu i 

warchod, mwyhau a rheoli nodweddion cydnabyddedig y safleoedd. 

 

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

A CHENEDLAETHOL 

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

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

nodweddion cydnabyddedig y safle. 

 

POLISI B22 - DYLUNIAD ADEILADAU 

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

sy’n anelu i ddiogelu nodweddion a chymeriad cydnabyddedig y dirwedd a’r amgylchedd lleol. 

 

POLISI B23 - MWYNDERAU 

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

feini prawf sy’n anelu i warchod nodweddion cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol.  

 

POLISI B24 - GWNEUD NEWIDIADAU AC YMESTYN ADEILAD O FEWN FFINIAU 

DATBLYGU, PENTREFI GWLEDIG A CHEFN GWLAD  

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

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

 

POLISI B25 – DEUNYDDIAU ADEILADU 

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 B33 - DATBLYGIADAU SY’N CREU LLYGREDD NEU BOENDOD 

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

o lygredd. 

 

POLISI 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 D1 - SAFLEOEDD CYFLOGAETH SAFON UCHEL 

Diogelu tir ac unedau ar Safleoedd Cyflogaeth Safon Uchel. Mewn achosion eithriadol caniatáu 

cyfleusterau cefnogol cyflenwol ar raddfa fach os gelir cydymffurfio gyda chyfres o feini prawf yn 

ymwneud gyda chyfiawnhad gorbwysol; gymesuredd, swyddogaeth y safle dan sylw 
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POLISI D8 - EHANGU MENTRAU PRESENNOL 

Caniatáu cynigion i ehangu/ymestyn/dwysau mentrau diwydiannol a busnesau presennol neu fentrau 

eraill os gellir cydymffurfio gyda meini prawf penodol yn ymwneud gydag addasrwydd y defnydd 

presennol o safbwynt yr ardal o’i amgylch a defnyddiau cyfagos a’i berthynas a’r gwaith presennol.   

 

Canllaw Cynllunio Atodol: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg (2009). 

 

Canllawiau Dylunio Gwynedd (2003). 

 

2.3 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 8 (2014). 

 

Nodyn Cyngor Technegol  (NCT) 5 Cynllunio a Chadwraeth Natur (2009). 

 

NCT 12 Dylunio (2014). 

 

NCT 20 Cynllunio a’r Iaith Gymraeg (2013). 

 

NCT 23 Datblygu Economaidd (2014). 

 

Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 61/96 Cynllunio a’r Amgylchedd Hanesyddol. 

  

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Cais rhif C98A/0360/25/AM - datblygu swyddfeydd wedi ei ganiatáu’n amlinellol yn Medi, 

1998. 

 

3.2        Cais rhif C01A/0645/25/LL - codi adeilad ar wahân i bwrpas dosbarthu archebu drwy’r post a 

chanolfan cefnogaeth cwsmeriaid wedi ei ganiatáu yn Rhagfyr, 2001. Fel rhan o fanylion y 

cais hwn cyfeiriwyd yn y cynlluniau i’r posibilrwydd bydd rhan orllewinol, y safle yn cael ei 

ddatblygu yn y dyfodol ar gyfer ehangu’r busnes o dan gam 2.   

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Dim ymateb. 

 

Uned Drafnidiaeth: 

 

Dim gwrthwynebiad ar sail mynediad nac ychwaith ar y niferoedd 

o lecynnau parcio sydd ar y safle’n bresennol. 

 

 

Uned Bioamrywiaeth:  

 

Angen cynnwys amodau priodol pe caniateir y cais sy’n ymwneud 

a chydymffurfio a’r mesuriadau lliniaru a gynhwysir yn yr arolwg 

cynefin a gyflwynwyd gyda’r cais cynllunio ei hun.  

 

 

Uned Goed: Dim ymateb. 

 

Llywodraeth Cymru 

(Trafnidiaeth): 

Dim ymateb. 

 

CADW: Dim ymateb. 
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Ymddiriedolaeth Gerddi 

Hanesyddol Cymru: 

Dim ymateb. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Angen gwybodaeth ychwanegol sy’n ymwneud a chynllun goleuo, 

asesiad risg bioamrywiaeth ynghyd a manylion pellach yn 

ymwneud a madfall ddwr Great Crested. Mae’r bygythiad o 

lifogydd ar y safle yn isel iawn. Sylwadau sylfaenol yn ymwneud 

ac osgoi  llygredd a rheoli sbwriel, 

 

Dŵr Cymru: Dim ymateb. 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: Dim ymateb. 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybuddion o amgylch y safle a gwybyddwyd deiliaid 

eiddo preswyl cyfagos. Wrth ddarparu’r adroddiad hwn ni 

dderbyniwyd unrhyw ymateb gan y cyhoedd gyda’r cyfnod 

hysbysebu yn dod i ben ar 23.03.16.  

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1  Mae’r egwyddor o ymestyn ac ehangu mentrau presennol wedi ei selio ym Mholisi D8 o 

GDUG sy’n datgan cymeradwyir y fath gynigion os gellir cydymffurfio gyda nifer o 

ganllawiau sy’n datgan nad yw’r defnydd presennol yn achosi difrod arwyddocaol i’r ardal, 

fod y bwriad wedi ei leoli o fewn y datblygiad presennol, bod y bwriad yn ategol i’r gwaith 

sydd yno ar hyn o bryd ac na fydd graddfa’r bwriad yn achosi niwed arwyddocaol i 

fwynderau’r amgylchedd a’r rhwydwaith ffyrdd lleol. Yn ogystal, mae Polisi D1 yn diogelu 

tir ac unedau ar Safleoedd Cyflogaeth Safon Uchel (sy’n cynnwys Parc Menai) ar gyfer 

mentrau cyflogaeth/busnesau a gynhwysir yn Nosbarth B1ac mae Polisi B24  yn caniatáu 

cynigion ar gyfer gwneud newidiadau neu ymestyn adeilad yn amodol bod y dyluniad a’r 

raddfa yn gweddu gyda’r brîf adeilad a’r ardal leol o gwmpas y datblygiad. 

 

5.2 Mae Polisi A1 yn datgan gwrthodir cynigion os na fydd gwybodaeth ddigonol yn cael ei 

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

tebygol. Mae Polisi A2 yn datgan gwrthodir cynigion fyddai oherwydd eu maint, eu lleoliad 

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

ddiwylliannol cymunedau. Mae Polisi A3 yn datgan gwrthodir cynigion os oes unrhyw 

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

dangos heb amheuaeth ar ddiwedd asesiad priodol o’r effeithiau y gellir negyddu neu liniaru’r 

effaith. 

 

5.3 Yn ychwanegol i’r polisïau hyn rhaid ystyried y ffaith bod manylion wedi eu cynnwys yn y 

cais blaenorol ar gyfer codi’r adeilad presennol oedd yn cadarnhau bwriad yr ymgeisydd i 

ehangu’r fenter yn y dyfodol drwy baratoi’r llecyn tir sy’n destun y cais cyfredol hwn ar gyfer 

ei ail-ddatblygu. Gan ystyried cynnwys yr asesiad hwn ynghyd a hanes cynllunio’r safle 

credir bod y bwriad fel y’i cyflwynwyd yn dderbyniol mewn egwyddor yn ddarostyngedig ei 

fod hefyd yn cydymffurfio gyda’r polisïau perthnasol eraill a drafodir isod. 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.4  Mae safle’r cais wedi ei leoli y tu cefn i’r adeilad presennol gan ddefnyddio llecyn o dir 

gwastad sydd eisoes wedi ei baratoi ar gyfer ei ail-ddatblygu o dan y cais cynllunio blaenorol. 
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Bydd yr estyniad yn adlewyrchiad (ar sail dyluniad, ffurf a deunyddiau allanol) o’r adeilad 

presennol. Mae’r llecyn tir wedi ei sgrinio’n sylweddol gan goedlan sefydledig i’r gogledd 

(sy’n gymysgedd o goed bythwyrdd a choed collddail) ynghyd ac adeiladwaith swyddfeydd. 

Bydd hefyd yn rhannol guddiedig o’r dwyrain (yr A. 487) gan ystyried lleoliad ac uchder wal 

ffiniol Stad y Faenol. Mae’r safle hefyd wedi ei sgrinio gan goed a bwnd o gyfeiriad y de o 

dir preifat sydd ym mherchnogaeth Stad y Faenol. Bydd y safle yn fwyaf gweladwy (ond o 

bellter) o gyfeiriad y gorllewin ble lleolir rhai o adeiladwaith y Stad. Bydd golygfeydd 

ysbeidiol o’r estyniad newydd ar hyd y rhodfa sy’n gwasanaethu’r Stad o gyfeiriad Parc 

Menai  drwy wagle yn y sgrin goed sydd o amgylch safle’r cais. Fodd bynnag, gan fod yr 

estyniad o’r un edrychiad ac uchder a’r adeilad presennol (sydd wedi ei leoli yn is na’r 

dirwedd o’i amgylch) ni fydd gwahaniaeth sylweddol nac arwyddocaol yn nhrawiad yr 

estyniad ar fwynderau gweledol o gyfeiriad y gorllewin. Er nad yw’r bwriad cyfredol hwn yn 

cynnwys cynllun tirweddu ar sail cyfyngiadau maint y safle argymhellir i unrhyw ganiatâd 

cynllunio gynnwys amod sy’n gofyn i’r ymgeisydd gyflwyno cynllun rheoli tirlunio ar gyfer 

ymylon y safle i’w gytuno gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol er mwyn sicrhau na fydd yr 

estyniad newydd na’r adeilad presennol yn cael ad-drawiad annerbyniol ar y tirlun lleol. 

 

5.5 Nodir hefyd bod y safle wedi ei leoli o fewn Ardal Gwarchod y Dirwedd yng NgDUG yn 

ogystal â bod o fewn Tirwedd Hanesyddol Gofrestredig gyda’r flaenoriaeth o fewn y fath 

ddynodiadau i ddiogelu ac i gyfoethogi nodweddion cadarnhaol y dirwedd a gwrthod 

cynigion os ydynt yn amharu’n andwyol ar gymeriad, edrychiad a gosodiad tirwedd 

hanesyddol. Gan ystyried agosatrwydd yr estyniad i’r adeilad presennol (sydd erbyn hyn wedi 

ymsefydlu yn y tirlun), golygfeydd ysbeidiol o’r gorllewin yn unig geir o’r estyniad ynghyd 

a’r ffaith bod y safle eisoes wedi ei ddynodi ar gyfer defnyddiau diwydiannol o safon uchel 

credir na fydd y bwriad diweddaraf hwn o ymestyn yr adeilad presennol yn cael effaith 

sylweddol nac arwyddocaol ar osodiad a chymeriad y rhan yma o’r tirlun hanesyddol. 

 

5.6 Mae’r bwriad hefyd wedi ei leoli nepell i’r de o ardal gadwraeth Stad y Faenol ynghyd a wal 

ffiniol restredig gradd II y Stad sydd wedi ei leoli i’r dwyrain o safle’r cais. Er y dynodiadau 

statudol hyn credir na fydd unrhyw effaith negyddol sylweddol ar osodiad nag integredd yr 

ardal gadwraeth na’r wal restredig o ystyried lleoliad a dyluniad yr estyniad ynghyd a’r 

sgrinio a’r tirweddu sydd yn lleihau ei ad-drawiad ar yr amgylchedd lleol. I’r perwyl hyn, 

credir bod y bwriad yn dderbyniol ar sail gofynion Polisi A1, A3, B3, B4, B12, B22, B23, 

B24, B25 a D8 o GDUG ynghyd a chydymffurfio gyda chyngor cenedlaethol a chynhwysir 

ym Mhenodau 5, 6 a 7 o Bolisi Cynllunio Cymru a Nodyn Cyngor Technegol 12 ynghyd a 

chynnwys Cylchlythyr 61/96.       

 

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl  

 

5.7   Fel y cyfeiriwyd ato uchod lleolir yr estyniad o fewn safle sydd wedi ei ddynodi’n benodol ar 

gyfer defnydd diwydiannol/masnachol o safon uchel ac mae’r rhan yma o Barc Menai eisoes 

wedi cael ei ddatblygu ar gyfer y fath yma o ddefnydd. Lleolir yr annedd breswyl agosaf 

oddeutu 210m i’r gogledd-ddwyrain  gyda choedlan a’r adeilad presennol wedi eu lleoli 

rhyngddynt. Gan fod defnydd busnes/gwaith ar raddfa fawr eisoes wedi cael ei sefydlu ar y 

safle a chan ystyried lleoliad yr estyniad yng nghefn yr adeilad presennol credir na fydd 

mwynderau preswyl a chyffredinol deiliaid yr eiddo hwn yn mynd i’w cael eu tanseilio’n 

sylweddol pe caniateir y cais yma. Mae’r sŵn a gynhyrchir gan yr offer a’r peiriannau a 

ddefnyddir ar gyfer y defnydd presennol yn cael ei gyfyngu’n effeithiol i’r gwagle sydd oddi 

fewn i’r adeiladwaith ac nid oes bwriad i ychwanegu at y rhain o fewn y cynllun diweddaraf 

hwn. Credir na fydd cynnydd sylweddol mewn trafnidiaeth/symudiadau i mewn ac allan o’r 

safle i’r hyn sy’n bodoli’n bresennol a chan ystyried bod y bwriad yn caniatáu i loriau a 

threlars uchel iddynt ddadlwytho eu nwyddau ar y safle bydd hyn, yn ei dro, yn golygu 
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lleihad yn y nifer o loriau sy’n ymweld â’r safle ei hun. Ystyrir hefyd, wrth ddarparu’r 

adroddiad hwn, nad oes unrhyw ymateb wedi ei dderbyn hyd yn hyn gan y cyhoedd i’r bwriad 

fel y’i cyflwynwyd yn ystod y cyfnod hysbysu statudol.  Credir bod y bwriad, felly, yn 

dderbyniol ar sail gofynion Polisi B23, B33 a D8 o GDUG.    

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.8  Mewn ymateb i dderbyn ymgynghoriad statudol parthed y cais hwn dywed yr Uned 

Drafnidiaeth nid yw’r bwriad yn debygol o ychwanegu at lefelau traffig trwy drefi neu 

bentrefi cyfagos ac mae’r niferoedd o lecynnau parcio presennol ar y safle dros ddwbl yr hyn 

a ddisgwylir ar gyfer y math yma o ddefnydd. Credir, felly, bod y bwriad yn dderbyniol ar 

sail gofynion Polisi CH33 a CH36 o GDUG. 

 

Materion bioamrywiaeth 

 

5.9  Mae Uned Bioamrywiaeth y Cyngor wedi cynnig sylwadau ar y cais sydd wedi eu selio ar 

gynnwys Rhan 4 o’r Arolwg Cynefin Estynedig Cam 1 a gyflwynwyd gyda’r cais. Er mwyn 

diogelu fflora a ffawna’r cynefin sydd wedi cael ei adnabod fel rhan o Frithwaith o 

Gynefinoedd Agored ar dir a oedd Cynt wedi ei Ddatblygu bydd angen ymgymryd â’r  

mesuriadau lliniaru  sydd wedi eu cynnwys yn yr arolwg a gellir sicrhau hyn drwy gynnwys 

amodau cynllunio perthnasol. 

 

5.10 Mae sylwadau Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ar y bwriad yn datgan nad oes digon o 

wybodaeth wedi ei gyflwyno gyda’r cais sydd yn eu caniatáu i ymateb yn llawn iddo. I’r 

perwyl hyn, gofynnwyd i’r ymgeisydd gyflwyno gwybodaeth ychwanegol yn ymwneud a 

chyflwyno cynllun goleuo, asesiad risg bioamrywiaeth a manylion pellach yn ymwneud a 

madfall ddwr Great Crested. Nid oedd y wybodaeth yma wedi ei dderbyn ar adeg paratoi’r 

adroddiad ond deallir fod yr ymgeisydd mewn trafodaethau gyda Chyfoeth Naturiol Cymru 

ynglŷn â’r agweddau hyn o’r bwriad. Pe tai’r wybodaeth yma yn cael ei gyflwyno a’i fod yn 

cadarnhau na fydd unrhyw effaith ar rywogaethau gwarchodedig (ystlumod a’r fadfall ddŵr 

Great Crested), yna, credir bydd y bwriad yn cydymffurfio a gofynion Polisi A1, A3, B16 a 

B20 o GDUG ynghyd a chydymffurfio gyda’r cyngor a gynhwysir ym Mhennod 5 o Bolisi 

Cynllunio Cymru Gwarchod a Gwella’r Dreftadaeth Naturiol a’r Arfordir a NCT 5 Cynllunio 

a Chadwraeth Natur. Bydd modd gosod amodau priodoli sicrhau hyn os bydd CNC yn credu 

fod angen amodau i reoli’r sefyllfa. 

 

Materion Ieithyddol a Chymunedol 

 

5.11  Yn unol â gofynion CCA: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg cyflwynwyd Datganiad Ieithyddol a 

Chymunedol gyda’r cais ond ar adeg paratoi’r adroddiad hwn nid oes ymateb wedi ei dderbyn 

gan yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd i’w gynnwys. Pe tai’r Uned yn ymateb yn ffafriol ar ei 

gynnwys gellir tybio wedyn i’r bwriad cydymffurfio a Pholisi A2, NCT 20 a’r CCA 

perthnasol sy’n diogelu cydlyniad cymdeithasol, ieithyddol a diwylliannol cymunedau.   

 

Hanes cynllunio perthnasol 

 

5.12  Fel y cyfeiriwyd ato uchod mae’r llecyn tir sy’n gynwysedig yn y cais diweddaraf hwn eisoes 

wedi cael ei baratoi a’i ddarparu ar gyfer cynllun i ehangu’r busnes presennol ac mae hyn 

wedi ei gadarnhau pan gyflwynwyd y cais cynllunio blaenorol. 
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Yr economi 

 

5.13  Mae cyngor a chanllawiau cenedlaethol a gynhwysir yn NCT 23 a Pholisi Cynllunio Cymru, 

Pennod 7 yn pwysleisio dylai awdurdodau cynllunio lleol geisio sicrhau bod datblygiadau 

economaidd yn digwydd yn y mannau mwyaf priodol a chynaliadwy (fel safleoedd cyflogaeth 

safon uchel yn yr achos hwn) yn hytrach na rhwystro a dadlau yn erbyn datblygiadau o’r fath. 

Dywed hefyd gall manteision economaidd sy’n gysylltiedig â datblygiad ymestyn ymhell tu 

hwnt ardal ddaearyddol y datblygiad ei hun ac o ganlyniad mae’n hanfodol bod y system 

gynllunio’n cydnabod ac yn rhoi ystyriaeth briodol i’r manteision economaidd sy’n 

gysylltiedig â datblygiad newydd…. Dylai awdurdodau hefyd ddelio a cheisiadau datblygu 

economaidd mewn ffordd bositif ac adeiladol. O fewn y cyd-destun cenedlaethol yma credir 

bod y bwriad hwn yn dderbyniol a'i fod yn fodd o gynnal a hybu’r busnes llwyddiannus yma 

sy’n werthfawr iawn o fewn yr economi leol a thu hwnt. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Gan ystyried yr asesiad hwn ac yn ddarostyngedig i dderbyn sylwadau ffafriol gan CNC ar 

gynnwys amodau cynllunio perthnasol credir bod y cais cyfredol hwn yn dderbyniol ar sail 

graddfa, lleoliad, dyluniad, ffurf, deunyddiau, diogelwch ffyrdd, parcio, mwynderau 

gweledol, mwynderau preswyl ac yn cydymffurfio gyda pholisïau a chyngor cynllunio lleol a 

chenedlaethol perthnasol. 

 

7. Argymhelliad: 

 

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

ddarostyngedig i dderbyn sylwadau ffafriol gan CNC a’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd ac i 

amodau perthnasol yn ymwneud a:- 

  

 1. 5 mlynedd. 

 2. Yn unol â’r cynlluniau. 

 3. Amodau Bioamrywiaeth sy’n ymwneud ac ymgymryd â mesuriadau lliniaru fel y’i 

 cynhwysir yn yr     Arolwg Cynefin Estynedig Cam 1 a gyflwynwyd gyda’r cais cynllunio. 

 4. Deunyddiau allanol. 

 5. Amodau CNC parthed diogelu rhywogaethau gwarchodedig. 

 6. Cyflwyno cynllun goleuo i’w gytuno gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol. 

 7. Cyflwyno cynllun rheoli tirlunio i’w gytuno gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol. 

 8. Cyfyngu’r llawr mezzanine i’r lleoliad a ddangosir yng nghynllun rhif BAS-DR-A 023 

 Rev. P3. 
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Cais Rhif: C16/0155/11/R3 

Dyddiad Cofrestru: 19/02/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Bangor 

Ward: Marchog 

 

Bwriad: DYMCHWEL ADEILAD YSGOL PRESENNOL A CHODI ADEILAD YSGOL NEWYDD 

YNGHYD A GWAITH CYSYLLTIEDIG 

Lleoliad: YSGOL GLAN CEGIN, MAESGEIRCHEN, BANGOR, LL571ST 

 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:   HAWL I WEITHREDU I GANIATÁU’R CAIS  

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn yw hwn ar gyfer codi adeilad ysgol newydd ar dir yr ysgol bresennol ac 

wedyn dymchwel yr ysgol bresennol unwaith mae’r ysgol newydd wedi agor. Mae’r 

cynllun hefyd yn cynnwys gwaith tirweddu sylweddol, darpariaeth o lefydd chware 

newydd, mynedfeydd a darpariaeth parcio newydd 

 

1.2 Mae’r safle wedi ei leoli o fewn stad Maesgeirchen sydd o fewn ffiniau datblygu 

Bangor. Fe fyddai’r ysgol newydd yn darparu lle ar gyfer 210 o blant a 30 o lefydd 

meithrin. Lleolir  yr ysgol newydd i ogledd y safle ar yr  iard chware presennol. 

Oherwydd natur serth y tir fe fyddai’r adeilad ar ddwy lefel er mwyn gwneud 

defnydd gorau o’r tir a lefelau presennol. Mae dyluniad yr adeilad yn un modern gyda 

chymysg o doeau llethr a fflat. Bwriedir defnyddio cymysg o gladin metel a llechi 

naturiol ar y waliau allanol. 

 

1.3 Mae’r dogfennau canlynol wedi eu cyflwyno fel rhan o’r cais: 

 

 Datganiad Dylunio a Mynediad 

 Arolwg ecolegol 

 Asesiad BREEAM. 

 Datganiad ac Asesiad Cymunedol ac Ieithyddol. 

 Asesiad canlyniadau llifogydd a strategaeth draenio. 

 Arolwg Coed ac asesiad effaith. 

 Strategaeth Gynaliadwy. 

 Adroddiad ymchwiliad daearegol a geotechnegol. 

 

1.5 Mae barn sgrinio wedi ei gwblhau ar gyfer y datblygiad sy’n cadarnhau nad oes 

angen Asesiad Effaith Amgylcheddol ar gyfer y bwriad.  

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 
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2.2 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

POLISI A1 - ASESIADAU AMGYLCHEDDOL NEU ASESIADAU EFFEITHIAU ARALL 

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

effeithiau amgylcheddol neu eraill sylweddol tebygol ar ffurf asesiad amgylcheddol neu 

asesiadau o effeithiau eraill. 

 

POLISI A2 - GWARCHOD GWEAD CYMDEITHASOL, IEITHYDDOL A 

DIWYLLIANNOL CYMUNEDAU 

Diogelu cydlyniad cymdeithasol, ieithyddol neu ddiwylliannol cymunedau rhag niwed 

arwyddocaol oherwydd maint, graddfa, neu leoliad cynigion. 

 

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

RHYNGWLADOL A CHENEDLAETHOL 

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

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

ddiogelu nodweddion cydnabyddedig y safle. 

 

POLISI B22 - DYLUNIAD ADEILADAU 

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

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

amgylchedd lleol. 

 

POLISI B23 - MWYNDERAU 

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

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

leol. 

 

POLISI B25 - DEUNYDDIAU ADEILADU 

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 B32  - YCHWANEGU AT DDWR WYNEB 

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

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

afonydd a chyrsiau dŵr eraill. 

 

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. 
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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.   

 

POLISI CH30 - MYNEDIAD I BAWB 

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

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

priodol i’r ystod ehangaf posib o unigolion. 

 

POLISI CH33 - DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD 

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

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

traffig.     

 

POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT 

Gwrthodir cynigion am ddatblygiadau newydd, ehangu datblygiadau presennol neu newid 

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

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

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

 

POLISI CH37 - CYFLEUSTERAU ADDYSGOL, IECHYD A CHYMUNEDOL 

Caniateir cynigion datblygu ar gyfer cyfleusterau addysgol, iechyd a chymunedol newydd neu 

estyniadau i rai presennol os gellir cydymffurfio a chyfres o feini prawf sy’n ymwneud a 

lleoliad y cynnig, ei hygyrchedd i wahanol ddulliau o deithio, ynghyd â ystyriaethau 

priffyrdd, dyluniad unrhyw ysgol newydd a’r effaith ar ganol tref diffiniedig. 

 

Canllaw Cynllunio Atodol : Cynllunio a'r Iaith Gymraeg 

Canllaw Cynllunio Atodol : Cynllunio ar gyfer Adeiladu'n Gynaliadwy 

Canllaw Dylunio Gwynedd 

 

2.3 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 8, 2016 

 

NCT 5: Cynllunio a Chadwraeth Natur 2009 

NCT 12: Dylunio 2014 

NCT 20: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 2013 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

 Dim hanes perthnasol i’r cais dan sylw. Mae’r hanes cynllunio yn ymwneud a’r 

adeiladau / defnydd presennol y safle fel ysgol. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Heb eu derbyn 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad.  

Argymhellaf amodau safonol parthed darparu'r mynedfeydd a 

gwyro'r llwybr cyhoeddus, ac hefyd argymhellaf ail wynebu'r 

briffordd o flaen yr ysgol gan tybir y byddai'r gweithgareddau 

peirianyddol sifil yn dirwyo’i gwyneb yn ystod y cyfnod 
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adeiladu. Mae’r gwaith sifil o adeiladu’r mynedfeydd ac ail-

leoli’r twmpath, yn ogystal i llif trwm o cerbydau yn ystod y 

gwaith yn debygol o gwanio’r ffordd ac argymhellaf ail 

wynebu hyd y ffordd o’i gyffordd gyda Ffordd y Castell hyd 

at fflatiau Plas Mabon. Argymhellaf hefyd fod graddiant y 

llwybr troed o flaen y 'service area' ddim mor serth a 

graddiant y llecyn parcio yma. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Dim gwrthwynebiad a chyngor safonol 

 

Dŵr Cymru: Dim gwrthwynebiad, angen amod – cyflwyno cynllun draenio  

manwl cyn cychwyn gwaith ar y safle. 

 

Gwarchod y Cyhoedd: Heb eu derbyn 

 

Bioamrywiaeth: Heb eu derbyn 

 

Uned Coed: 

 

Uned Llwybrau: 

Dim gwrthwynebiad 

 

Mae’r adran Cefn Gwlad a Mynediad yn awyddus i sicrhau 

bydd llwybr cyhoeddus rhif 12 Bangor yn cael ei warchod yn 

ystod a hefyd ar ddiwedd y datblygiad yma. Fel y mae wedi 

ei gyfeirio yn y cais bydd angen gwyro rhan o’r Llwybr yma 

o dan adran 257  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref ac felly 

bydd rhaid i’r ymgeisydd cadarnhau cyfarfod y costau 

perthnasol o wneud hyn cyn i ni fedru cefnogi’r cais yma. 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daw’r cyfnod hysbysebu i ben ar ôl darparu’r 

adroddiad hwn (ond cyn dyddiad y pwyllgor), ac ar adeg 

ysgrifennu’r adroddiad dderbyniwyd sylwadau yn 

gwrthwynebu ar sail: 

 Materion dwr wyneb, tir is na’r Ysgol, mae’r cais 

angen cynllun draenio tir da i stopio dŵr adael y 

safle. 

 Uchder ac agosrwydd yr adeilad i dŷ annedd. 

 Achosi cysgodi a cholli golau. 

 Gofyn i’r adeilad cael ei symud ffwrdd o dai. 

 Sŵn, llwch ac aflonyddwch yn ystod y cyfnod 

adeiladu. 

 Gofyn am amod, dim gwaith adeiladu ar y safle cyn 

8yb ac ôl 5yh a dim gweithio o gwbl ar y 

penwythnos. 

 Angen sicrhau dim niwed i’r lonydd stad o’r traffig 

adeiladu. 

 Mynedfa newydd yn agos i fae parcio presennol sydd 

yn brysur yn barod. Ddim eisiau gweld mwy o draffig 

ar yr allt. 

 Mynedfa newydd yn agos i arosfa bws ac yn debygol 

o gael effaith niweidiol gan newidiadau traffig. 

 Agosrwydd yr ardal storio biniau i dy breswyl a 

phryder am arogleuon. 
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5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y Datblygiad 

 

5.1 Mae polisi C1 o’r CDU yn annog datblygiad o fewn ffiniau datblygu trefi a phentrefi 

tra mae polisi C3 yn gefnogol i ail-ddefnyddio safleoedd a ddefnyddiwyd o'r blaen. 

Fe fyddai'r datblygiad hwn yn cwrdd ag amcanion y polisïau hyn.  

 

5.2 Mae Polisi CH37 o'r CDU yn gefnogol i gyfleusterau addysgol newydd yn ddibynnol 

ar gwrdd â meini prawf penodol. Mae'r datblygiad hwn yn cwrdd a’r meini prawf 

hynny am y rhesymau canlynol: 

 

1. Fe leolir yr holl waith adeiladu o fewn ffin ddatblygu bresennol ar dir a 

ddatblygwyd o’r blaen. 

2. Mae'r safle yn hygyrch heb ddefnyddio car - mae o fewn pellter cerdded i 

drigolion.  

3. Byddai'r newidiadau o fewn y safle yn gwella diogelwch ac yn gwella 

trefniant o safbwynt trafnidiaeth trwy ddarparu mynedfeydd ar wahân ar 

gyfer parcio staff/cyhoeddus a lle tynnu i mewn/troi ar gyfer cerbydau mwy a 

fyddai’n gwasanaethu’r safle (derbyn nwyddau, chaglu sbwriel, cerbydau 

cynnal a chadw) sy'n gyfan gwbl o fewn y safle. 

4. Ni fyddai'r datblygiad yn tanseilio canol tref diffiniedig. 

 

5.3 Ystyrir fod egwyddor y datblygiad cydymffurfio gyda pholisïau C1, C3 a CH37 o’r 

CDU ac fod y bwriad yn gyfle i wella’r ddarpariaeth is-safonol bresennol.  

 

Materion cynaladwyedd  
5.4 Dangosodd asesiad rhagarweiniol safonau BREEAM bod y datblygiad yn cwrdd â 

safon rhagorol  ar gyfer adeiladau gwyrdd gyda sgôr o 75.52. Mae potensial iddo 

gyrraedd lefel rhagorol (70 credyd) os cwblheir pob agwedd o'r cynlluniau 

amgylcheddol a fwriedir. 

5.5 Mae'r datblygiad felly'n gydnaws gyda pholisi C7 o’r CDU sy'n ymwneud a 

gwarchod safonau amgylcheddol ynghyd a'r Canllaw Cynllunio Atodol: Cynllunio ar 

gyfer Adeiladu'n Gynaliadwy. 

 

Mwynderau Gweledol a Phreswyl. 

 

5.6 Mae polisi B22, B23, B25 a B27  o’r CDU yn berthnasol ac ymwneud â hyrwyddo 

dyluniad adeiladu, diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol, tirweddu ynghyd a 

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

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

 

5.7 Mae’r safle wedi lleoli mewn ardal breswyl sydd gyda chymysg o gyfleusterau 

cymunedol ar wasgar trwy’r stad. Cydnabyddi’r bod adeilad ysgol bresennol wedi 

cyrraedd diwedd ei oes ac nad oes reswm dylunio / pensaernïol i gyfiawnhau cadw’r 

adeilad. Mae dyluniad yr adeilad ysgol newydd yn un modern a bwriedir defnyddio 

cymysg o gladin metel a llechi naturiol ar y waliau allanol ac felly fe ystyrir byddai’n 

cynnig gwelliant i’r safle presennol ac yn gweddu'n dderbyniol i'r lleoliad. Wrth roi 

ystyriaeth i faint, dyluniad a’r deunyddiau arfaethedig credir na fyddai’r bwriad yn 

debygol o gael unrhyw niwed sylweddol ar fwynderau gweledol yr ardal leol. 

 

5.8 Yn ystod y cyfnod hysbysebu statudol derbyniwyd un llythyr yn gwrthwynebu i’r 

bwriad. Mae polisi B23 yn pwysleisio’r rheidrwydd i asesu effaith y bwriad ar 

fwynderau trigolion cyfagos. Datgan y polisi y dylid gwrthod cynigion fyddai’n 
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achosi niwed arwyddocaol i fwynderau’r gymdogaeth leol. Lleolir yr ysgol newydd i 

ffin gogledd y safle ac felly rhaid cydnabod byddai effaith wahanol ar y tai preswyl 

cyfagos na’r hyn sy’n bodoli yn bresennol. Er hyn,  mae rhan deulawr yr adeilad wedi 

ei lleoli yn agos i ffin ogleddol y safle, mae’r adeilad wedi ei osod yn ôl o derfyn 

blaen y safle ac mae’r tai preswyl bellach ymlaen na hynny. Cydnabyddi’r sylwadau 

yn ymwneud a chysgodi a cholli golau ond wedi rhoi ystyried i lefelau tir presennol, 

lleoliad yr ysgol newydd a pharth yr haul, ni ystyrir byddai lleoliad yr ysgol newydd 

yn debygol o gael effaith andwyol sylweddol ar fwynderau preswyl tai Llys Owain. 

Ni ystyrir ychwaith byddai’n creu nodwedd ormesol. 

 

5.9 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. Cydnabyddir sylwadau am leoliad y storfa biniau ond fe fyddai’r biniau 

yn cael eu cadw mewn adeilad pwrpasol sydd gyda lle i 8 bin mawr gyda chaeadau. 

Gyda rheolaeth briodol, ni ddylai’r storfa gael effaith andwyol ar fwynderau preswyl. 

  

5.10 Ystyrir felly fod y bwriad yn cydymffurfio gyda gofynion polisïau B22, B23, B25 a 

B27  o’r CDU. 

 

Materion Trafnidiaeth a Mynediad 

 

 

5.13 Mae’r bwriad yn golygu bydd y cynllun yn darparu mynedfeydd ar wahân ar gyfer 

parcio staff/cyhoeddus a lle tynnu i mewn/troi ar gyfer cerbydau mwy a fyddai’n 

gwasanaethu’r safle (derbyn nwyddau, casglu sbwriel, cerbydau cynnal a chadw ayb) 

sy'n gyfan gwbl o fewn y safle. Yn ddarostyngedig i amodau nid oedd gan yr Uned 

Trafnidiaeth wrthwynebiad i osodiad y bwriad, y mynedfeydd a’r ddarpariaeth parcio. 

Mae’r Uned Drafnidiaeth a’r gwrthwynebiad a dderbyniwyd wedi codi pryder am 

gyflwr y lonydd sy’n arwain at y safle yn ystod y cyfnod adeiladu. Er hynny, mae’n 

bosib rheoli hyn trwy ‘Gytundeb Traffig Anghyffredin’ o dan Adran 59 o Ddeddf 

Priffyrdd 1980, sydd tu hwnt i’r system gynllunio. Fe fyddai’n bosib gosod nodyn ar 

y dyfarniad, pe caniateir y cais, i amlygu’r angen am hyn er mwyn gwarchod cyflwr y 

rhwydwaith ffyrdd lleol yn ystod y cyfnod dymchwel/adeiladu. Ystyrir felly fod y 

bwriad yn cydymffurfio a gofynion polisïau CH33 a CH36 uchod. Mae’r cais hefyd 

wedi rhoi ystyriaeth lawn i ddarparu mynediad priodol i’r ystod ehangaf posib o 

unigolion yn unol â pholisi CH30. 

 

Materion Dwr Wyneb 

 

5.14 Mae polisi B32 yn gwrthod cynigion sydd ddim 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. 

 

5.15 Fel rhan o’r cais cyflwynwyd asesiad canlyniadau llifogydd a strategaeth draenio sy’n 

cyfeirio at y dull o ddelio gyda dŵr wyneb. Nid yw safle’r cais mewn parth risg 

llifogydd ac ni dderbyniwyd gwrthwynebiad gan  Gyfoeth Naturiol Cymru na Dwr 

Cymru. Bu i ymgynghoriad gymryd lle gyda’r Uned Ddraenio sy’n rhan o 

Ymgynghoriaeth Gwynedd ond ni dderbyniwyd ymateb ar adeg ysgrifennu’r 

adroddiad.  
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5.16 Mae’r strategaeth draenio yn cydnabod byddai’r wynebau anhydraidd yn cynyddu ar 

y safle i gymharu a’r sefyllfa bresennol. Mae profion ffosydd cerrig wedi cael eu 

cynnal ar y safle sy’n cadarnhau na fydd ymdreiddiad yn addas ar gyfer gwaredu dŵr 

wyneb. Yn bresennol mae’r safle yn gwaredu a dŵr wyneb trwy garthffosydd dwr 

wyneb sy’n cysylltu mewn i’r Afon Cegin. Mae’r datganiad yn cydnabod bod 

cynhwysedd y draeniau presennol sy'n gwasanaethu'r safle yn cyfyngu ar y llif sydd 

eisioes yn gadael y safle. Bwriedir rheoli llif a gosod stôr gwanhau (attenuation 

storage) dan ddaear o fewn y datblygiad er mwyn lleihau llif brig o’r safle o oddeutu 

30% ac fe ddyliau hyn cynnig gwelliant i’r sefyllfa bresennol a hefyd ymateb i’r 

gwrthwynebiad a dderbyniwyd. 

 

5.17 Yn ddarostyngedig i amod i gytuno ar gynllun draenio tir manwl ystyrir fod y bwriad 

yn gallu cydymffurfio gyda Pholisi B32 CDUG. 

 

 

Materion Ieithyddol a Chymunedol 

 

5.18 Cyflwynwyd Asesiad a Datganiad Ardrawiad Iaith gyda'r cais. Daw hwn i’r casgliad, 

o fabwysiadu argymhellion penodol, fod cyfleoedd yn bodoli i gynnal a chryfhau 

sefyllfa'r iaith Gymraeg trwy'r datblygiad. Mae polisi A2 o’r CDU yn anelu at 

warchod gwead cymdeithasol, ieithyddol a diwylliannol cymunedau ac fe ystyrir, 

drwy ddarparu adnoddau o safon fydd ar gael at ddefnydd cymunedol, y gall y 

datblygiad wneud cyfraniad pwysig i’r gymuned a thrwy hynny gyfrannu tuag at 

warchod a chryfhau gwead cymdeithasol, ieithyddol a diwylliannol y gymuned. 

Disgwylir ymateb yr Uned Bolisi Cynllunio ar y Cyd ar yr asesiad a hyderir y bydd 

hwn wedi ei dderbyn cyn dyddiad y Pwyllgor. 

 

Materion Bioamrywiaeth 

 

5.19 Mae polisi B20 o’r CDU yn diogelu rhywogaethau a’u cynefinoedd sy’n bwysig yn 

rhyngwladol, ac mae’n 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. Mae polisi B27 yn ymwneud a chynlluniau tirweddu. 

Derbyniwyd adroddiad ecolegol a choed ar gyfer y bwriad. Derbyniwyd strategaeth 

plannu ddiwygiedig yn defnyddio mwy o blanhigion a choed cynhenid fel rhan o’r 

cynllun tirweddu. Nid oed gan Cyfoeth Naturiol Cymru gwrthwynebiad i’r cais a 

disgwylir ymateb gan yr Uned Bioamrywiaeth a hyderir y bydd hwn wedi ei dderbyn 

cyn dyddiad y Pwyllgor. Yn ddarostyngedig i sylwadau ffafriol gan yr Uned 

Bioamrywiaeth, ystyrir fod y bwriad, gydag amodau os oes angen yn gallu 

cydymffurfio ac anghenion polisi B20 a pholisi B27 o’r CDU. 

 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Wedi ystyried y sylwadau a dderbyniwyd, yr holl bolisïau a materion cynllunio 

perthnasol ni chredir y byddai’r datblygiad yn cael effaith negyddol arwyddocaol ar 

fwynderau preswyl a gweledol yr ardal, ddiogelwch ffyrdd na bioamrywiaeth ac yng 

nghyd-destun polisïau cenedlaethol ni chredir fod y bwriad yn groes i’r polisïau 

perthnasol hyn. 

 

 

 

 

Tud. 147



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 04/04/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
CAERNARFON, GWYNEDD 

 
7. Argymhelliad: 

 

7.1 I ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i dderbyn sylwadau ffafriol gan Uned Polisi 

Cynllunio ar y Cyd a’r Uned Bioamrywiaeth ac i’r amodau canlynol: 

 

1. Amser 

2. Unol â’r cynlluniau 

3. Amodau trafnidiaeth 

4. Amodau bioamrywiaeth (os oes angen) 

5. Cyflwyno cynllun draenio tir manwl. 

6. Dymchwel yr ysgol bresennol, adfer y tir a chwblhau'r gwaith tirweddu o 

fewn cyfnod rhesymol (i’w gytuno). 

7. Cyflwyno cynlluniau manwl o’r storfa biniau. 

8. Amser gwaith yn ystod y cyfnod adeiladu.  
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Rhif:    7 
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Cais Rhif: C16/0157/11/LL 

Dyddiad Cofrestru: 18/02/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Bangor 

Ward: Marchog 

 

Bwriad: DYMCHWEL CLWB CYMDEITHASOL PRESENNOL A CHODI ADEILAD TRI LLAWR 

GYDA SIOP (YN CYNNWYS CAFFI, ARWYDDION FFASGIA A PHEIRIANT TALU 

ARIAN) AR Y LLAWR GWAELOD A 10 FFLAT UN LLOFFT AR Y LLORIAU UWCH 

Lleoliad: MAESGEIRCHEN SOCIAL CLUB, 90, PENRHYN AVENUE, BANGOR, GWYNEDD, 

LL57 1LT 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  

 

CANIATÁU GYDAG AMODAU  

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae hwn yn gais llawn ar gyfer dymchwel adeilad presennol Clwb Cymdeithasol 

Maesgeirchen a chodi adeilad tri llawr yn ei le a fyddai'n cynnwys yr elfennau canlynol : 

 Siop ar y llawr gwaelod yn cynnwys 200m
2
 o  arwynebedd llawr mân werthu 

"nwyddau cyfleuster" (convenience goods), cownter caffi ac ardal eistedd, ynghyd ag 

ardal storfa / swyddfa / ffreutur ar gyfer staff - bwriedir agor y siop 24 awr y 

diwrnod, 7 diwrnod yr wythnos 

 10 fflat un llofft ar y lloriau uwch (5 ar bob llawr). Byddai pob fflat yn cynnwys 

ystafell wely, ystafell fyw / fwyta, cegin, ystafell ymolchi a chyntedd ac fe fyddai 

ganddynt arwynebedd llawr o thua 45m
2
 pob un. 

 Y tu allan fe fyddai 7 gofod parcio wedi'u neilltuo, gan gynnwys 2 ofod ar gyfer 

gyrwyr anabl, ynghyd a mannau ar wahân i gadw gwastraff masnachol a phreswyl 

 

1.2 Fe fyddai'r adeilad newydd yn 9.8m o uchder ac fe fyddai ei ôl troed yr un fath a'r adeilad 

presennol. Fe fyddai ganddo waliau bric coch tra byddai ymylon llethrog o lechi i'r to fflat. 

 

1.3 Fe gyflwynwyd yr wybodaeth ychwanegol isod fel rhan o'r cais 

 Datganiad Dyluniad a Mynediad 

 Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol 

 Datganiad Dull Dymchwel 

 Adroddiad Mân Werthu 

 Asesiad Marchnad Dai 

 

1.4 Mae’r safle wedi ei leoli y tu mewn i ffin ddatblygu Canolfan Isranbarthol Bangor fel y'i 

diffinnir gan Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd.  Mae'r safle mewn ardal anheddol yn 

bennaf, sy'n cynnwys amrywiaeth o fusnesau megis siopau a busnesau gwasanaeth. Mae'r 

lleoliad y tu allan i'r ardal a ddynodwyd fel Canol Tref Bangor a hefyd saif tu allan i Brif 

Ardal Siopa'r ddinas.   

 

1.5 Mae lleoliad y safle yn weddol ynysig o ddatblygiadau eraill o fewn Stad Maesgeirchen gyda 

dau Lecyn Chwarae i'w Gwarchod dynodedig gerllaw, un i'r gogledd a'r llall i'r de, llethr 

coediog i'r gorllewin sy'n codi at stryd Tan y Coed ac, i'r dwyrain, mae Rhodfa Penrhyn gyda 

thai unllawr Llys Dylan gyferbyn. 
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2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

oni bai bod ystyriaeth faterol cynllunio yn nodi fel arall. Mae ystyriaethau cynllunio yn 

cynnwys Polisi Cynllunio Cenedlaethol, a’r Cynllun Datblygu Unedol. 

 

2.2 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

POLISI A2 - GWARCHOD GWEAD CYMDEITHASOL, IEITHYDDOL A DIWYLLIANNOL 

CYMUNEDAU 

Diogelu cydlyniad cymdeithasol, ieithyddol neu ddiwylliannol cymunedau rhag niwed arwyddocaol 

oherwydd maint, graddfa, neu leoliad cynigion. 

 

POLISI B22 - DYLUNIAD ADEILADAU 

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

sy’n anelu i ddiogelu nodweddion a chymeriad cydnabyddedig y dirwedd a’r amgylchedd lleol. 

 

POLISI B23 - MWYNDERAU 

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

feini prawf sy’n anelu i warchod nodweddion cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol.  

 

POLISI B25 - DEUNYDDIAU ADEILADU 

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

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

 

POLISI B28 - TIR ANSEFYDLOG 

Gwrthod cynigion ar dir ansefydlog neu ar dir cyfagos oni bai y gellir bodloni cyfres o feini prawf 

sy’n anelu i osgoi niwed i’r datblygiad a sefydlogrwydd tir cyfagos. 

 

POLISI B33 - DATBLYGIADAU SY’N CREU LLYGREDD NEU BOENDOD 

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

o lygredd. 

 

POLISI C1 - LLEOLI DATBLYGIAD NEWYDD 

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

gyfer datblygiadau newydd. Gwrthodir adeiladau, adeiladweithiau a chyfleusterau atodol newydd yng 

nghefn gwlad ar wahân i ddatblygiad sy’n cael ei ganiatáu gan bolisi arall yn y Cynllun. 

 

POLISI C2 - MABWYSIADU’R DULL DILYNIANNOL 

Gwrthodir cynigion sy’n cael eu defnyddio gan nifer fawr o bobl ar safleoedd na chawsant eu dynodi 

yn y Cynllun ar gyfer y defnyddiau penodol hynny os nad ydynt wedi eu lleoli o fewn y Ganolfan 

Isranbarthol neu’r Canolfannau Trefol a gellir dangos tystiolaeth eglur sy’n dangos fod y prawf 

dilyniannol wedi ei ddefnyddio wrth ddewis pa safle i’w ddatblygu. 

 

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

DATBLYGU’R GANOLFAN ISRANBARTHOL 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 ISRANBARTHOL 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 CH32 - GWELLA HYGYRCHEDD GYDA CHLUDIANT CYHOEDDUS 

Gwrthodir cynigion fydd yn debygol o arwain at gynnydd sylweddol yn nifer y teithiau mewn 

moduron preifat os nad oes gwasanaeth cludiant cyhoeddus digonol yn ei le neu y bydd datblygiad yn 

cael ei wasanaethu’n effeithiol gan gludiant cyhoeddus yn y dyfodol ac y rhoddwyd ystyriaeth i 

hyrwyddo defnydd o’r gwasanaeth cludiant cyhoeddus yng nghynllun a dyluniad 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 CH35 - CYFLEUSTERAU PARCIO CYHOEDDUS  

Caniateir cynigion sy’n darparu cyfleusterau parcio cyhoeddus sy’n diwallu diffyg amlwg yn y 

ddarpariaeth bresennol os gellir cydymffurfio a chyfres o feini prawf sydd yn ymwneud gydag 

ystyriaethau gweledol, amgylcheddol, parcio a phriffyrdd, ynghyd a graddfa a dyluniad y datblygiad 

a’i effaith ar ddefnyddiau cyfagos. 

 

POLISI CH38 - DIOGELU CYFLEUSTERAU PRESENNOL 

Gwrthodir cynigion i newid defnydd adeiladau a ddefnyddir i ddarparu cyfleuster addysgol, iechyd 

neu gymunedol at bwrpasau eraill os na ellir cydymffurfio a chyfres o feini prawf penodol sydd yn 

ymwneud â’r galw am y gwasanaeth presennol gan y gymuned leol, argaeledd cyfleusterau tebyg o 

fewn taith resymol, pa mor hyfyw yw’r gwasanaeth presennol ynghyd ag ystyriaethau amgylcheddol a 

mwynderol.  

 

POLISI D27 - SIOPAU MANWERTHU NWYDDAU CYMHARIAETH A CHYFLEUSTER TU 

ALLAN I GANOL TREFI DIFFINIEDIG  

Caniatáu cynigion ar gyfer siopau manwerthu newydd sy’n gwerthu nwyddau cymhariaeth a/neu 

gyfleuster, neu, estyniadau i rai presennol ar safleoedd o fewn neu’n agos i Ganolfannau Gwasanaeth 

ond tu allan i ganol trefi diffiniedig, os gellir cydymffurfio gyda meini prawf yn ymwneud a sefydlu 

angen, y prawf dilyniannol, effaith ar hyfywedd, bywiogrwydd ac atyniad canol tref, materion traffig 

a pharcio ac argaeledd cyfleusterau . 

 

Canllaw Cynllunio Atodol - Cynllunio a'r Iaith Gymraeg 

 

2.3 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru – (Argraffiad 8, Ionawr 2016)  

Nodyn Cyngor Technegol 4 : Manwerthu a Chanol Trefi (1996) 

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio (2009)  

Nodyn Cyngor Technegol 20 : Cynllunio a'r Iaith Gymraeg (2013) 
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3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.11.309 : Clwb cymdeithasol trwyddedig, ystafell gymuned a maes parcio - Caniatawyd : 05/08/77 

 

3.11.309A : Ail-drefnu adeiladau dros dro - Caniatawyd : Rhagfyr 1985 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned:  Heb eu derbyn 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad - cynnig amodau ynghylch y trefniant parcio a 

mynediad 

 

Iechyd yr Amgylchedd / 

Gwarchod y Cyhoedd: 

Sylwadau 

Gall fod angen system echdynnu aer ar gyfer cegin y caffi ac 

os oes, bydd angen rhagor o fanylion ynghylch y system gan 

gynnwys asesiad sŵn. 

Pwysleisio pwysigrwydd cael trefniadau priodol ar gyfer 

cadw a chasglu sbwriel masnachol 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru 

 

Dim gwrthwynebiad - sylwadau safonol i'r datblygwyr 

 

Dŵr Cymru: Heb eu derbyn 

 

Uned Bioamrywiaeth Heb eu derbyn 

 

Uned Strategol Tai 

 

Heb eu derbyn 

 

Heddlu Gogledd Cymru 

 

Am gael rhagor o wybodaeth ynghylch y trefniadau 

diogelwch ar gyfer y safle 

 

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

cymdogion. Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn nid yw’r 

cyfnod hysbysebu wedi dod i ben ond mae'r 

gwrthwynebiadau isod eisoes wedi eu derbyn yn ymwneud a 

materion cynllunio perthnasol : 

 Yr effaith ar breifatrwydd tai o amgylch oherwydd 

gor-edrych o ffenestri'r fflatiau arfaethedig 

 Fe fyddai'r cynnydd mewn traffig a sŵn gyda'r nos yn 

ychwanegu at ymyrraeth i drigolion yn enwedig i'r 

rheini sy'n byw yn y cartrefi henoed sydd gyferbyn 

 Fe fyddai agor siop 24 awr yn ychwanegu at 

broblemau gwrthgymdeithasol 

 Bod dyluniad yr adeilad yn is-safonol, byddai'r 

adeilad yn rhy fawr i'r safle ac y byddai'n edrych allan 

o'i le yn y lleoliad hwn 

 Fe fyddai'r datblygiad cyfystyr a gor-ddatblygiad o'r 

safle 

 Mae digon o fflatiau eisoes ar y stad ac ym Mangor yn 

gyffredinol ac nid oes angen rhagor 

 Nid oes angen am ragor o siopau ar y stad  

 Mae ymsuddiant tir eisoes yn broblem i dai Tan y 

Coed a bydd tyllu yng ngwaelod y llethr yn 
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gwaethygu'r broblem hon 

 Mae siopau stryd fawr Bangor yn ddigon agos os oes 

angen nwyddau o'r fath ar drigolion 

 

Derbyniwyd yn ogystal y sylwadau isod nad ydynt yn 

ystyriaethau cynllunio materol :  

 Mae siopau eraill eisoes ar y stad ac fe fyddai eu 

busnes hwythau dan fygythiad o'r siop newydd 

 Fe fyddai'r datblygiad yn niweidiol i'r golygfeydd o 

dai Tan y Coed 

 Pryderon ynghylch pwy fydd yn meddiannu'r fflatiau 

un-llofft yn enwedig wrth ystyried agosatrwydd 

safleoedd chwarae dynodedig i'r datblygiad 

 Dylid defnyddio'r safle ar gyfer fflatiau'r henoed 

 Mae cyfamod cyfreithiol ar y safle yn cyfyngu ei 

ddefnydd i glwb cymdeithasol ar gyfer trigolion 

Maesgeirchen 

 Pryder ynghylch diogelwch plant yn ystod y broses 

adeiladu 

 Bod y perchennog presennol wedi gadael i ansawdd yr 

adeilad presennol ddirywio'n fwriadol 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae’r safle wedi ei leoli y tu fewn i ffin ddatblygu Bangor ac mae Polisi C1 y Cynllun 

Datblygu Unedol yn datgan mae tir o fewn ffiniau datblygu trefi a phentrefi a ffurf 

ddatblygedig pentrefi gwledig fydd y prif ffocws ar gyfer datblygiadau.  

 

5.2 Mae Polisi C3 yn cymeradwyo datblygiadau sy'n ail-ddefnyddio tir neu adeiladau a 

ddatblygwyd o'r blaen a leolir o fewn ffin datblygu, cyn belled ag y bo'r safle neu'r adeilad a'r 

defnydd yn addas. 

 

5.3 Mae Polisi CH38 y CDU yn ceisio diogelu cyfleusterau cymunedol presennol trwy osod 

pedwar maen prawf cyn y dylid newid defnydd safle : 

1. Yn gyntaf, gofynnir bod tystiolaeth glir nad oes galw sylweddol am y cyfleuster 

presennol : bu i'r drysau gau ar y cyfleuster presennol ym mis Awst 2015 wedi sawl 

blwyddyn o drafferthion ariannol a newidiadau i'r gyfundrefn rheolaethol. Petai'r galw 

digonol i gadw'r clwb cymdeithasol yn agored fe fyddai'r cyfleuster wedi bod yn 

hyfyw ac ni fyddai'r adeilad yn wag. 

2. Bod cyfleusterau tebyg arall o fewn taith rhesymol o'r datblygiad newydd : tra nad oes 

yr union fath hwn o gyfleuster ar gael o fewn Maesgeirchen mae'n bwysig nodi bod 

bwriad darparu elfen caffi o fewn yr adeilad newydd ac fe ellid dadlau y buasai 

cyfleuster o'r fath yn fwy hygyrch i'r cyhoedd yn gyffredinol na chlwb gydag 

aelodaeth cyfyngedig. O safbwynt cyfleusterau megis bar ac ystafelloedd ar gyfer 

digwyddiadau, nid oes prinder o'r rhain yn ninas Bangor a thra byddai angen peth 

teithio ychwanegol ni ystyrir y byddai hyn yn afresymol ar gyfer gwasanaethau o'r 

fath. 

3. Nad yw'r cyfleuster presennol yn hyfyw - gweler pwynt 1 uchod 

4. Na fydd y newid yn achosi niwed arwyddocaol i'r amgylchedd neu fwynderau - 

gweler y drafodaeth isod ynghylch yr effeithiau ar yr fwynderau'r ardal a thrigolion 

unigol. 
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5.4 Wrth dderbyn bod cyfleuster cymunedol wedi ei golli o'r safle hwn oherwydd problemau 

gydag hyfywdra'r busnes blaenorol, fe nodir y buasai'r adeilad newydd hefyd yn gyfleuster 

cymunedol ynddo'i hun a, thrwy ddarparu ystod mwy eang o wasanaethau, mae potensial i 

sicrhau dyfodol mwy sicr i'r safle. Am y rhesymau hyn fe gredir bod y datblygiad arfaethedig 

yn gyson gydag amcanion Polisi CH38 y CDU.  

 

5.5 O safbwynt yr uchod, mae polisïau'r Cynllun Datblygu Unedol yn gefnogol o'r egwyddor o 

geisio sicrhau datblygiadau cadarnhaol ar safleoedd ail-ddatblygu fel hwn sydd o fewn ffiniau 

datblygu trefol. Mae'n bwysig hefyd ystyried cyd-destun presennol yr adeilad, sef bod hawl 

cynllunio'n bodoli ar gyfer Clwb Cymdeithasol trwyddedig, heb unrhyw gyfyngiad cynllunio 

ar amseroedd gweithredu'r busnes.  Tra bydd y rhannau sydd i ddilyn o'r adroddiad yn 

ystyried goblygiadau cynllunio gwahanol agweddau'r cais, mae'n hollbwysig hefyd ystyried 

os byddai effeithiau niweidiol y datblygiad arfaethedig hwn yn waeth o safbwynt eu 

heffeithiau ar fwynderau trigolion lleol na'r hyn y gellid digwydd wrth ddefnyddio'r hawliau 

presennol i'r eithaf. 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.6 Fe fyddai’r adeilad a fwriedir yn sylweddol uwch na'r adeilad presennol, ac yn wir fe fyddai'n 

uwch na'r holl adeiladau eraill sydd yn y cyffiniau. Wedi dweud hynny mae sawl adeilad tri 

llawr mewn rhannau eraill o Faesgeirchen, gan gynnwys blociau o fflatiau o faint cyffelyb, ac 

ni ystyrir y buasai adeilad o'r fath hon yn wahanol ei naws i adeiladau eraill yn y stad. Yn 

ogystal, gan i'r adeilad fod ar waelod llethr, o sawl cyfeiriad fe'i gwelir yng nghyd-destun yr 

adeiladau sydd y tu cefn iddo, ar ben y llethr, ac fe fyddai'r rhain yn parhau i fod a thoeau ar 

lefel uwch na'r adeilad newydd gan olygu na fyddai'r adeilad yn dominyddu'r drefwedd lleol. 

 

5.7 Nid oes unrhyw rinweddau pensaernïol i'r adeilad presennol ac mae hwnnw mewn cyflwr 

gwael, fe ystyrir felly ei fod yn rhesymol ei ddymchwel a chodi adeilad newydd, addas yn ei 

le. Tra nad oes unrhyw nodweddion pensaernïol arbennig i'r adeilad a fwriedir, fe'i hadeiledir 

i safonau adeiladu cyfoes ac ni fyddai'n annhebyg yn ei naws a chymeriad i sawl adeilad arall 

ar y stad ac felly fe ystyrir y buasai yn gweddu'n dderbyniol i'r lleoliad. 

 

5.8 Gan fod y datblygiad ar safle a ddefnyddiwyd o'r blaen at ddibenion sy'n dderbyniol mewn 

lleoliad trefol a'i fod mewn ardal sy'n cynnwys sawl adeilad o raddfa a chymeriad tebyg,  ni 

ystyrir y byddai’n edrych allan o le ac fe ystyrir y byddai edrychiad y datblygiad yn 

dderbyniol ac yn cydymffurfio gyda gofynion Polisïau B22 & B25 o’r CDU. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.9 O ystyried bod y datblygiad arfaethedig ar safle sydd wedi ei ddefnyddio yn y gorffennol ar 

gyfer Clwb Cymdeithasol nad oedd unrhyw gyfyngiad arno o safbwynt amodau oriau agor, 

wrth dderbyn bod unrhyw niwsans a gynhyrchwyd gan y defnydd blaenorol wedi bod yn 

achlysurol ei naws, ni ystyrir y byddai defnydd fel siop a fflatiau yn waeth o safbwynt y 

potensial i greu sŵn ac ymyrraeth i drigolion lleol. Yn ogystal, nid oes unrhyw reswm i dybio 

y buasai siop a fflatiau ar y safle hwn yn gwaethygu'r sefyllfa o safbwynt ymddygiad 

gwrthgymdeithasol nag oedd yn wir pan 'roedd y clwb ar agor. 

 

5.10 O safbwynt mwynderau gweledol eiddo preifat gerllaw, derbynnir bydd yr adeilad newydd yn 

fwy na'r adeilad gwreiddiol ac fe fydd yn nodwedd fwy amlwg yn y drefwedd na'r adeilad 

presennol, yn enwedig wrth edrych o gefnau rhai o'r tai yn Tan y Coed. Wedi dweud hynny, o 

ystyried natur drefol yr ardal, ni ystyrir bod dyluniad a maint y datblygiad yma yn anaddas ar 

gyfer y lleoliad ac ni fyddai ei effaith gweledol yn annisgwyl mewn stad o adeiladau cymysg 

eu maint a dyluniad fel Maesgeirchen.  
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5.11 Wrth edrych ar batrwm datblygu’r safle a'r strydoedd o'i amgylch, fe fyddai'r pellter rhwng 

cefn y fflatiau a thai Tan y Coed yn 27.5m, sydd yn debyg iawn i'r pellter rhwng y tai sy'n 

wynebu ei gilydd ar hyd ffordd Tan y Coed.  O ystyried natur drefol y safle a'r pellter sydd 

rhwng yr adeiladau, ni ystyrir bydd gor-edrych annerbyniol rhwng yr eiddo hyn yn deillio o'r 

datblygiad. Yn ogystal mae llethr coediog rhwng yr adeiladau sydd eisoes yn darparu sgrin 

dra effeithiol rhwng Tan y Coed a'r safle. 

 

5.12 Oherwydd pellter y datblygiad o'r tai agosaf, ni ystyrir y buasai unrhyw effaith niweidiol o 

safbwynt cysgodi a cholled goleuni'n digwydd i unrhyw eiddo preifat arall. 

 

5.13 Mae Uned Gwarchod y Cyhoedd wedi codi'r ffaith y gall systemau echdynnu aer achosi 

problemau o safbwynt arogleuon a sŵn i drigolion lleol. Nid oes manylion o union natur y 

caffi a fwriedir wedi'i gynnwys yn y cais ond, petai angen system echdynnu aer, fe fyddai 

hwnnw'n ddatblygiad a fyddai angen caniatâd cynllunio ynddo'i hun a gellid ystyried 

goblygiadau datblygiad o'r fath pan ddaw cais priodol i mewn.  

 

5.14 Er y gwerthfawrogir pryderon lleol am y bwriad rhaid ystyried y cynllun yng nghyd-destun 

lleoliad trefol y safle yn ogystal â’i ddefnydd blaenorol. Yn sgil hyn, ac am y rhesymau 

uchod, fe gredir na fyddai'r datblygiad yn cael effaith niweidiol arwyddocaol ychwanegol ar 

fwynderau trigolion cyfagos ac y byddai’r datblygiad felly'n gydnaws gyda Pholisïau B23 a 

B33 y CDU sy'n anelu at amddiffyn mwynderau trigolion lleol. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

5.15 O sicrhau bod y trefniant parcio a mynediad yn cael ei gwblhau yn unol â'r cynlluniau a 

gyflwynwyd fe fyddai'r ddarpariaeth yn cwrdd â gofynion yr Uned Drafnidiaeth ac fe ystyrir 

felly bod y datblygiad yn cydymffurfio â Pholisi CH33 ac CH35 o’r CDU. O ystyried safle'r 

cais yng nghanol stad o dai a wasanaethir gan wasanaeth bysiau rheolaidd fe ystyrir bod y 

safle wedi ei leoli mewn man hygyrch i drigolion lleol yn unol â gofynion Polisi CH32 y 

CDU. 

   

Materion Mân-werthu 

5.16 Cyflwynwyd Adroddiad Mân-werthu gyda'r cais ac mae hwn yn gwneud y pwyntiau isod : 

 Bod y ddarpariaeth siopa bresennol ym Maesgeirchen yn annigonol ar gyfer ei 

boblogaeth o thua 4,000 

 Bod cwmni masnachol cenedlaethol (Costcutter Supermarket Group) yn cytuno bod y 

cynllun yn un hyfyw 

 Ni ystyrir bod y Prawf Dilyniannol yn gwbl berthnasol ar gyfer y datblygiad hwn gan 

na fyddai'r datblygiad yn cystadlu'n uniongyrchol gyda siopau canol dinas Bangor ac 

mae'r bwriad yw darparu gwasanaeth cymunedol ar gyfer trigolion y stad  

 Mae'n debygol mai siopa "dydd i ddydd" bydd cwsmeriaid yn ei wneud yn y siop 

newydd ac ni fydd hyn yn effeithio ar eu siop wythnosol yn eu siopau arferol 

 

5.17 Mae Polisi D27 y CDU yn caniatáu cynigion ar gyfer siopau manwerthu newydd sy’n 

gwerthu nwyddau cymhariaeth a/neu gyfleuster ar safleoedd o fewn neu’n agos i ganolfannau 

gwasanaeth ond tu allan i ganol trefi diffiniedig a nodwyd ar y Mapiau Cynigion os gellir 

cydymffurfio â’r holl feini prawf canlynol: 

1. bod angen rhagor o arwynebedd llawr ar gyfer nwyddau cymhariaeth neu 

gyfleuster;  

2. bod y prawf dilyniannol yn dangos nad oes safle arall mwy addas ar gael nac yn 

debygol o ddod ar gael;  

3. na fyddai’r datblygiad arfaethedig yn niweidio hyfywedd, bywiogrwydd ac 

atyniad y canol trefi diffiniedig neu ganolfan siopa arall gyfagos yn sylweddol;  
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4. bod y safle’n wirioneddol hygyrch i wahanol ddulliau teithio sy’n golygu y gall 

cwsmeriaid a staff gyrraedd y safle heb orfod dibynnu ar gar preifat; 

5. nad yw’r datblygiad yn cael effaith andwyol ar batrymau teithio nac yn creu 

cynnydd annerbyniol yn y defnydd o geir preifat; 

6. y gwneir darpariaeth ar gyfer cyfleusterau casglu gwastraff ac ailgylchu ar y 

safle (yn unol â graddfa a natur y datblygiad)  

 

5.18    Mae gofynion polisi D27 yn glir ac mae hyn yn cael ei ategu gan Bolisi Cynllunio Cymru. 

Nid yw maint cymharol fychan y datblygiad yn cyfiawnhau cyflwyno asesiad effaith 

masnachol llawn (yn unol â’r CDU a NCT 4) ond mae gofynion y polisi yn gofyn i’r 

datblygwr brofi angen ac asesu effaith tebygol y datblygiad trwy ddefnyddio’r dull 

dilyniannol. O’r agwedd yma mae polisi C2 o'r CDU hefyd yn berthnasol. Mae paragraff 

10.3.4 o Bolisi Cynllunio Cymru yn datgan, yn achos defnydd sy’n allweddol i ganol trefi, 

dylai datblygwyr allu dangos bod yr holl opsiynau posibl yng nghanol y dref, ac yna’r 

opsiynau ar gyrion y canol, wedi’u hasesu’n drwyadl gan ddefnyddio’r dull dilyniannol o 

ddewis safle cyn ystyried safleoedd y tu allan i’r canol. Cyfrifoldeb y datblygwr yw profi bod 

safleoedd mwy canolog wedi’u hasesu’n drwyadl.   

 

5.19       Fel y gwelir uchod mae’r ymgeisydd wedi rhoi sylw i ofynion polisi D27 ac isod fe drafodir y 

datblygiad arfaethedig yng nghyd-destun meini prawf y polisi hwnnw yn eu tro : 

 

1.  Mae'r ystod siopa presennol o fewn Maesgeirchen yn cynnwys : 

 Swyddfa bost 

 Siop bapur newydd / nwyddau cyfleuster bychan 

 Siop sglodion 

 Siop prydau parod Tsieineaidd 

 Golchdy 

Siopau bychain sydd ar y stad yn bresennol ac nid oes cyfleuster megis 

archfarchnad fechan debyg i'r un dan sylw. O safbwynt maint ei boblogaeth a'r 

ffaith ei fod ar wahân yn ffisegol i weddill y ddinas, mae Maesgeirchen mwy neu 

lai yn dref ar wahân ac, o ystyried yr wybodaeth a gyflwynwyd gyda'r cais, nid 

oes rheswm i amau  rhesymeg yr Adroddiad Manwerthu sy'n datgan bod tan-

ddarpariaeth presennol o gyfleusterau siopa o fewn y stad. 

2.  Mae'r Adroddiad Manwerthu yn egluro'r rhesymeg pam na fyddai'n briodol 

ceisio safle'n agosach at ganol y ddinas. Ac yn wir, o ystyried mai safle sydd 

wedi dod ar gael "ar hap" yw hwn, a'i fod oddeutu 2km o Brif Ardal Siopa 

Bangor (o ddilyn ffyrdd cyhoeddus) fe ystyrir mai datblygiad ar gyfer Stad 

Maesgeirchen yn unig fyddai hwn a bychan iawn, os o gwbl, fyddai'r effaith ar 

siopa canol y ddinas.     

3.  Oherwydd y math o siop, ei leoliad ar wahân yng nghanol stad o dai a'i bellter o 

ganol tref Bangor, ni ystyrir y byddai'r datblygiad yn cael unrhyw effaith 

arwyddocaol ar ganol tref diffiniedig neu ganolfan siopa arall gyfagos. Mae 

posibilrwydd yr effeithir ar siopau eraill sydd eisoes yn bodoli ar y stad ond nid 

yw cystadleuaeth fasnachol rhwng busnesau unigol yn ystyriaeth cynllunio. 

4.  Oherwydd ei leoliad yng nghanol stad o dai a'i gwasanaethir gan wasanaeth 

bysiau rheolaidd, fe ystyrir bod y safle'n hygyrch iawn i wahanol ddulliau o 

deithio ac na fyddai'n or-ddibynnol ar gwsmeriaid sy'n defnyddio ceir preifat. 

5.   Fe ystyrir mai dim ond o fewn stad Maesgeirchen bydd tebygolrwydd o unrhyw 

newid mewn patrymau teithio ac ni ddisgwylir unrhyw newid arwyddocaol yn y 

defnydd o geir preifat yn deillio o'r datblygiad. 

6.  Dangosir darpariaeth o gyfleusterau casglu gwastraff ar wahân ar gyfer y busnes 

yn y cynlluniau a gyflwynwyd. 
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5.20       Ystyrir yn annhebygol bydd pobol yn cerdded o ganol y dref i’r siop nac o’r siop i ganol y 

dref oherwydd y pellter a'r faith nad oes linc weledol rhwng y safle a’r siopau presennol. Yn 

ôl i ddiffiniadau NCT 4 gellid ystyried y safle yma fel un sydd yn ‘allan o'r canol’, sef 

 lleoliad sy'n sefyll yn glir ar wahân i ganol y dref, ond nid o angenrheidrwydd y tu allan i'r 

ardal drefol. Ar sail hyn, ystyrir y na fyddai’r datblygiad yn debygol o fod yn niweidiol i’r 

siopau nwyddau cyfleuster presennol sydd yng nghanol Bangor ac ni fydd yn newid patrymau 

teithio trigolion Bangor yn arwyddocaol. 

 

5.21 O ystyried yr uchod fe gredir bod elfen manwerthu'r cynnig hwn yn cwrdd â gofynion polisi 

D27 y CDU 

 

Materion Tai 

 

5.22 Mae polisi cynllunio CH3 o Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn gefnogol i'r egwyddor o 

ddatblygu unedau anheddol ar safleoedd sydd heb eu dynodi o fewn ffin ddatblygu Canolfan 

Isranbarthol Bangor. Yn yr achos hwn mae’r bwriad ar gyfer ail-ddatblygu safle a 

ddefnyddiwyd o'r blaen, yn unol â Pholisi C3, gan ddarparu 10 o fflatiau un llofft. Mae'r safle 

yng nghanol stad o dai ac nid oes unrhyw resymau cynllunio dros wrthwynebu'r egwyddor o 

ddarparu rhagor o unedau byw yn y lleoliad hwn.    

 

5.23 Mae polisi CH6 y CDU yn gofyn darparu unedau fforddiadwy ar bob safle unedau anheddol a 

ddaw ar gael o fewn ffin ddatblygu'r Ganolfan Isranbarthol sydd am gael rhagor na 5 uned oni 

bai na fyddai'n briodol i wneud hynny. 

 

5.24 Mae'r Asesiad Marchnad Dai a gyflwynwyd gyda'r cais yn honni bod diffyg yn y farchnad dai 

yn lleol ar gyfer unedau un llofft ar gyfer unigolion neu gyplau sydd am gymryd eu camau 

cyntaf yn y farchnad dai. Mae prisiau unedau o'r fath mewn rhannau eraill o Fangor yn uchel 

oherwydd y galw ychwanegol oddi wrth fyfyrwyr gyda phrisiau fflatiau sydd ar werth ar hyn 

o bryd rhwng £90,00 a £120,000. Oherwydd eu lleoliad anghyfleus i'r Brifysgol, ni thybir 

bydd yr unedau a gynhigir fel rhan o'r cais hwn yn ddeniadol i fyfyrwyr a'r farchnad leol 

fyddai'r targed pennaf ar gyfer y fflatiau.  Disgwylir i'r prisiau gwerthu fod yn £50,000 i 

£60,000 ac, os penderfynir gosod y fflatiau yn hytrach na'u gwerthu, disgwylir i'r rhenti fod 

yn llai na 80% o bris y farchnad ar gyfer Bangor yn gyffredinol.  O ystyried maint a lleoliad y 

fflatiau hyn, ni ddisgwylir i'w prisiau godi allan o afael trigolion lleol ac felly ni ystyrir bod 

angen trefniant ffurfiol i sicrhau fforddiadwyedd yr unedau. 

 

5.25 Yn gyffredinol fe ystyrir fod y safle yn addas ar gyfer unedau byw a byddai'r fflatiau hyn yn 

cwrdd â galw lleol mewn modd sy'n fforddiadwy. Mae'r safle yn un hygyrch ac mae 

gwasanaethau a chyfleusterau preswyl disgwyliedig ar gael yn lleol. Ystyrir felly fod y 

bwriad yn cydymffurfio a gofynion y polisïau C3, CH3 ac CH6 a drafodir uchod.  

     

Materion Ieithyddol  
 

5.26 Yn unol â gofynion Canllaw Cynllunio Atodol - Cynllunio a'r Iaith Gymraeg, cyflwynwyd 

Datganiad Cymuned ac Ieithyddol i gyd-fynd gyda’r cais. Daw hwn i'r casgliad ei fod yn 

debygol bydd preswylwyr y fflatiau'n dod o'r gymuned leol ac fe fyddai eu strwythur 

ieithyddol yn adlewyrchu hynny sydd eisoes yn bodoli yn stad Maesgeirchen. O ystyried 

maint a lleoliad y datblygiad arfaethedig ni chredir fod graddfa’r datblygiad arfaethedig yn 

debygol o achosi tyfiant sylweddol yn y boblogaeth a all effeithio’n andwyol ar yr iaith 

Gymraeg yng nghymuned Maesgeirchen nag ychwaith yn ninas Bangor. Fe ystyrir felly bod y 

datblygiad cydnaws ag amcanion Polisi A2 y CDU sy'n anelu at warchod gwead cymdeithasol 

ac ieithyddol cymunedau lleol. 
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Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

5.27 Fe godwyd sawl gwrthwynebiad i'r cynllun, rhai ohonynt,  megis cytundebau cyfreithiol 

preifat a chystadleuaeth busnes, nad ydynt yn ystyriaethau cynllunio. Mae'r drafodaeth uchod 

yn ystyried y prif faterion cynllunio a godwyd fodd bynnag mae materion eraill a godwyd 

hefyd yn berthnasol. Un ohonynt yw honiad bod y tir yn Tan y Coed, sydd ar ben y llethr tu 

cefn i'r safle, yn ansefydlog ac yn ymsuddo. Mae polisi B28 y CDU yn annog gwrthod 

cynigion cyfagos i dir ansefydlog fodd bynnag nid oes unrhyw dystiolaeth gadarn wedi ei 

gyflwyno i gefnogi'r honiad o ansefydlogrwydd y tir ac nid oes unrhyw un o'r asiantaethau 

swyddogol a ymgynghorwyd a hwy wedi codi'r mater yn eu hymatebion. Fe fyddai'n rhaid i 

unrhyw ddatblygiad fynd trwy'r broses Rheolaeth Adeiladu er sicrhau ei ddiogelwch ac yn y 

pendraw, mater i'r datblygwr ydyw sicrhau bod gwaith adeiladu'n cael ei gwblhau mewn 

modd diogel ac nad oes niwed i fuddiannau cymdogion yn ystod y broses o weithio ar y tir. 

 

5.28 Datganwyd pryder yn ogystal ynglŷn â'r bwriad i agor y siop am 24 awr y dydd. O ystyried 

defnydd awdurdodedig y safle fel clwb cymdeithasol heb amod cynllunio'n cyfyngu ar ei 

oriau, ni ystyrir y byddai problemau a all ddeillio o siop yn debygol o fod yn waeth na'r rheini 

a achosir gan glwb cymdeithasol ac felly nid oes rheswm cynllunio dros osod amod yn 

cyfyngu amseroedd agor yn yr achos hwn. 

  

5.29 Ar y cyfan fe ystyrir fod defnydd a dyluniad yr adeilad a'r effeithiau mwynderol tebygol yn 

dderbyniol o safbwynt polisïau’r Cynllun Datblygu Unedol, yn enwedig o ystyried defnydd 

cyfreithiol presennol y safle. Rhoddwyd ystyriaeth deilwng i bob mater cynllunio perthnasol a 

godwyd gan y gwrthwynebwyr wrth ystyried y cais hwn ond nid ydynt wedi newid yr 

argymhelliad. 

 

6. Casgliadau: 

6.1 Wrth gymryd i ystyriaeth yr asesiad uchod credir fod y bwriad o ddymchwel yr adeilad clwb 

cymdeithasol presennol a chodi adeilad tri llawr gyda siop ar y llawr gwaelod a 10 fflat un 

llofft uwchben yn dderbyniol o safbwynt y defnydd, lleoliad, gosodiad, dyluniad, deunyddiau, 

graddfa a'r effeithiau bosibl ar  fwynderau cyffredinol yr ardal ac ar fwynderau unigolion. Fe 

ystyrir felly bod y cynnig hwn yn cwrdd gyda gofynion y polisïau lleol a chenedlaethol 

perthnasol a nodir yn yr adroddiad.   

 

 

7. Argymhelliad: 

7.1 Caniatáu gydag amodau: 

 

1.  Amser 5 mlynedd. 

2.  Yn unol â’r cynlluniau  

3.  Gorffeniad allanol yr adeilad. 

4.  Amodau Priffyrdd / Parcio  

5. Cyfyngu arwynebedd cownter caffi a man eistedd (er sicrhau ei fod yn is-raddol i'r 

siop) 

6. Gwaith i ddigwydd yn unol a'r Datganiad Dull Dymchwel 

7. Amod i gyfyngu'r gwaith dymchwel ac adeiladu i 09:00-18:00 Dydd Llun -

 Dydd Gwener, 09:00-13:00 Dydd Sadwrn, a dim o gwbl ar Ddydd Sul a Gŵyl y 

Banc. 

 

Nodiadau 

1. Nodiadau Priffyrdd 

2. Nodiadau Gwarchod y Cyhoedd parthed echdynwyr aer  
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Rhif:    8 
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Cais Rhif: C14/1118/45/LL 

Dyddiad Cofrestru: 03/02/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Pwllheli 

Ward: Gogledd Pwllheli North 

 

Bwriad: DYMCHWEL ADEILADAU PRESENNOL AC ADEILADU TAI YMDDEOL (30 O 

UNEDAU) YNGHYD A CHYFLEUSTERAU CYMUNEDOL, TIRLUNIO A SAFLE PARCIO 

CEIR  

Lleoliad: TIR GER ALA COTTAGE , YR ALA, PWLLHELI, LL535BU 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATAU YN DDAROSTYNGEDIG I 106  

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Gohiriwyd y cais ym Mhwyllgor Cynllunio 22 Chwefror 2016 er mwyn derbyn mwy 

o wybodaeth yn ymwneud gyda’r pris marchnad agored yr unedau, materion 

hyfywdra ac eglurhad pam fod y dyluniad ar gyfer adeilad 3 llawr.   

 

1.2 Mae’r datblygiad ar gyfer dymchwel adeiladau presennol ac adeiladu adeilad newydd 

ar gyfer darparu 30 o fflatiau ymddeol ynghyd â chyfleusterau cymunedol a fewn y 

datblygiad ar gyfer y preswylwyr.  Byddai’r 30 fflat ymddeol yn cynnwys 17 o rai 1 

ystafell wely a 13 o rai 2 ystafell wely.  O’r wybodaeth a gyflwynwyd gyda’r cais 

deallir y byddai’r unedau yn cael eu gwerthu ar les 125 mlynedd gyda’r llety angen 

cael ei feddiannu gan berson dros 60 mlwydd oed neu yn achos cwpl fod un ohonynt 

dros 60 oed a’r llall  dros 55 oed.  Byddai’r datblygiad yn gyfuniad o adeilad tri a dau 

lawr ac yn cynnwys y canlynol:- 

 Llawr daear – 11 fflat ymddeol, lolfa a chegin gymunedol, storfa sgwteri symudedd, 

swyddfa, toiledau, storfa, ystafell beiriannau, ystafell wely ar gyfer ymwelwyr, storfa 

biniau / ailgylchu a lifft. 

 Llawr cyntaf – 14 fflat ymddeol, storfa, ystafell beiriant a lifft. 

 Ail lawr – 5 fflat ymddeol, teras to cymunedol, cegin, toiled a lifft. 

Bwriedir gorffen to’r datblygiad gyda llechi a byddai’r waliau allanol yn gyfuniad o 

rendr lliw, bric lliw bwff ac elfen o fric coch ynghyd ac elfen o gladio sinc.  Byddai 

mynedfa gerbydol a cherdded o Ffordd Ala.  Bwriedir cael mynedfa gerdded hefyd 

yn cysylltu i faes parcio Lidl tua ffin ddeheuol y safle.  Mae’r datblygiad yn cynnwys 

22 o lefydd parcio gan gynnwys porth car sydd hefyd yn gweithredu fel clwydfan 

ystlumod.  Mae’r bwriad hefyd yn cynnwys tirlunio. 

 

1.3 Lleolir y safle oddi fewn i ffin ddatblygu Pwllheli gyda rhan ddeheuol y safle yn 

ffurfio rhan o safle mwy sydd wedi ei ddynodi ar gyfer ei ail-ddatblygu yn CDUG.  

Mae rhan o ffordd fynediad y safle yn disgyn o fewn yr Ardal Cadwraeth gyda’r 

gweddill o’r safle yn ffinio gyda’r Ardal Cadwraeth.  Gorwedd yr oll o’r safle o fewn 

Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llyn ac Ynys Enlli.  Tua’r gogledd 

mae ffordd ddosbarth 1 yr A497 sef Ffordd Ala.  Tua’r gogledd ddwyrain o’r safle 

mae gorsaf heddlu a thua’r dwyrain mae eglwys a modurdy masnachol.  Tua’r de ceir 

safle Lidl a thua’r gorllewin ceir tai annedd.  Mae tŷ annedd Neigwl ar y ffin 

orllewinol hefyd yn adeilad rhestredig gradd II.  Gorwedd yr holl safle o fewn parth 

llifogydd C1.     

 

1.4 Cyflwynwyd fel rhan o’r cais y dogfennau canlynol:- 

 Asesiad canlyniadau llifogydd 

 Datganiad dyluniad, mynediad a chynaliadwyedd 

 Datganiad cynllunio 
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 Datganiad cymunedol ac ieithyddol 

 Arolwg ystlumod 

 Arolwg cynefinoedd estynedig cam 1 

 Datganiad ymrwymiadau cynllunio a thai fforddiadwy 

 Adroddiad cyflenwad a galw am dai 

 Datganiad o ymglymiad cymunedol 

 Arolwg coed 

 Adroddiad coedyddiaeth 

 Adroddiad draenio 

 Arolwg Llysiau’r Dial 

 Datganiad trafnidiaeth 

 Adroddiad amodau cynllunio 

 Adroddiad gwasanaethau 

 Adroddiadau rhan 1 a 2 o ran halogiad tir 

 

1.5 Cyflwynir y cais i Bwyllgor oherwydd ei fod yn ymwneud gyda 5 neu ragor o dai 

(fflatiau).   

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

2.2 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

POLISI A1 - ASESIADAU AMGYLCHEDDOL NEU ASESIADAU EFFEITHIAU 

ARALL - Sicrhau fod gwybodaeth ddigonol yn cael ei darparu gyda’r cais cynllunio 

ynglŷn ag unrhyw effeithiau amgylcheddol neu eraill sylweddol tebygol ar ffurf 

asesiad amgylcheddol neu asesiadau o effeithiau eraill.   

 

POLISI A2 – GWARCHOD GWEAD CYMDEITHASOL, IEITHYDDOL A 

DIWYLLIANNOL CYMUNEDAU - Diogelu cydlyniad cymdeithasol, ieithyddol 

neu ddiwylliannol cymunedau rhag niwed arwyddocaol oherwydd maint, graddfa, 

neu leoliad cynigion. 

 

 POLISI B3 – DATBLYGIADAU SY’N EFFEITHIO AR OSODIAD ADEILAD 

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

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

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

 

 POLISI 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 B7 - SAFLEOEDD O BWYSIGRWYDD ARCHEOLEGOL - Gwrthod 

cynigion fydd yn difrodi neu ddifetha gweddillion archeolegol o bwysigrwydd 

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

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

y datblygiad yn drech nag arwyddocâd y gweddillion archeolegol. 
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POLISI B12 - GWARCHOD TIRWEDDAU, PARCIAU A GERDDI 

HANESYDDOL - Gwarchod tirweddau, parciau a gerddi ddiddordeb hanesyddol 

arbennig yng Nghymru os byddant yn achosi niwed arwyddocaol i’w cymeriad, eu 

hedrychiad neu eu gosodiad. 

 

POLISI 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 at 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 at 

warchod nodweddion cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol. 

 

POLISI B25 – DEUNYDDIAU ADEILADU -  Gwarchod cymeriad gweledol trwy 

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

gymeriad ac edrychiad yr ardal leol. 

 

POLISI B27 – CYNLLUNIAU TIRLUNIO - Sicrhau fod cynigion a ganiateir yn 

ymgorffori tirlunio meddal/caled o safon uchel sy’n briodol ar gyfer y safle ac sy’n 

ystyried cyfres o ffactorau sy’n anelu i osgoi niwed i nodweddion cydnabyddedig. 

 

 POLISI B29 – DATBLYGIADAU AR DIROEDD DAN FYGYTHIAD 

LLIFOGYDD - Rheoli datblygiad penodol ym mharth llifogydd C1 a C2 a’u cyfeirio 

tuag at dir addas ym mharth A oni bai y gellid cydymffurfio â chyfres o feini prawf 

sy’n berthnasol i nodweddion y safle a phwrpas y datblygiad. 

 

 POLISI B32 – YCHWANEGU AT DDWR WYNEB - Gwrthod cynigion na fyddant 

yn cynnwys mesurau lleihau llif neu fesurau lliniaru priodol fydd yn arwain at ostwng 

maint a graddfa’r dŵr wyneb fyddai’n cyrraedd ac yn llifo i afonydd a chyrsiau dŵr 

eraill. 

 

 POLISI B35 – OSGOI RHYWOGAETHAU YMWTHIOL RHAG LLEDAENU - 

Sicrhau bod mesurau i drin â rhywogaeth ymwthiol yn cael eu gweithredu, lle mae 

datblygiad yn golygu aflonyddu ar bridd wedi ei halogi ganddo. 

 

POLISI C1 – LLEOLI DATBLYGIAD NEWYDD - Tir o fewn ffiniau datblygu trefi 

a phentrefi a ffurf ddatblygedig pentrefi gwledig fydd y prif ffocws ar gyfer 

datblygiadau newydd. Gwrthodir adeiladau, adeiladweithiau a chyfleusterau atodol 

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

arall yn y Cynllun. 

 

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

BLAEN  - Cymeradwyir cynigion sy’n rhoi blaenoriaeth i ailddefnyddio tir neu 

adeiladau a ddatblygwyd o’r blaen a leolir o fewn neu o gwmpas ffiniau datblygu cyn 

belled ag y bo’r safle neu’r adeilad a’r defnydd yn addas.  

 

POLISI C7 – ADEILADU MEWN MODD CYNALIADWY - Gwrthodir cynigion ar 

gyfer datblygiadau newydd neu i addasu a newid defnydd tir neu adeiladau pan nad 
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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.   

 

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 - Gwrthod cynigion i ddatblygu 

tai ar safleoedd  wedi eu dynodi ar gyfer nifer penodol o dai neu ar safleoedd ar hap o 

fewn ffiniau datblygu’r ganolfan isranbarthol a’r canolfannau trefol na ellir 

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

 

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. 

 

Canllaw Cynllunio Atodol – Briffiau Datblygu (2009) 

Canllaw Cynllunio Atodol – Cynllunio ar gyfer adeiladu’n gynaliadwy (2010) 

Canllaw Cynllunio Atodol – Tai Fforddiadwy (2009) 

Canllaw Cynllunio Atodol – Cynllunio a’r Iaith Gymraeg (2009) 

Canllaw Cynllunio Atodol – Ymrwymiadau Cynllunio (2009) 

 

2.3 Polisïau Cenedlaethol: 

Polisi Cynllunio Cymru – (Argraffiad 8, Ionawr 2016)  

Nodyn Cyngor Technegol 2 : Cynllunio a Thai Fforddiadwy  

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio  

Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygiad a Pherygl o Lifogydd 

Nodyn Cyngor Technegol 18:  Trafnidiaeth  

Nodyn Cyngor Technegol 20 : Cynllunio a’r Gymraeg 

 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C10D/0247/45/AM - Datblygiad preswyl o 28 tŷ annedd ynghyd a chreu mynedfa 

gerbydol, ffordd ystâd a gwaith cysylltiol - Cyflwynwyd y cais i Bwyllgor ar 28 

Chwefror 2011 pryd y penderfynwyd caniatáu’r cais yn ddarostyngedig i arwyddo 

cytundeb 106 yn clymu 6 uned fel tai fforddiadwy.  Mae’r cais yn dal heb 

benderfyniad gan nad oes cytundeb 106 wedi ei arwyddo. 
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3.2 C10D/0246/45/CR - Dymchwel 2 adeilad allanol cysylltiol sydd ynghlwm ag adeilad 

rhestredig - Tir ger Ala Cottage, Yr Ala, Pwllheli - Caniatáu 28 Ebrill 2011. 

 

3.3 C09D/0398/45/AM - Cais amlinellol i ddymchwel tŷ annedd, cyn milfeddygfa ac 

adeiladau allanol, ac adeiladu 28 tŷ annedd. Tynnwyd y cais yn ôl 26 Ionawr 2010. 

 

3.4 963 - Adeiladu tŷ newydd ger Milfeddygfa, Pwllheli - Caniatáu 21 Medi 1949. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Caniatáu yn amodol ar yr ymgeisydd ofalu fod yn y cynllun 

dai fforddiadwy un unol a gofynion Cyngor Gwynedd yn ôl 

maint y datblygiad neu ei bod yn talu swm o arian yn unol ar 

gofynion hyn i Gyngor Gwynedd allu adeiladu tai 

fforddiadwy mewn safle arall o fewn y dref.  Datganwyd 

hefyd bryder y bydd y tai gan mai tai ar gyfer pobl hyn ydynt 

yn rhoi straen ychwanegol ar feddygfa’r dref sydd eisoes o 

dan bwysau oherwydd diffyg gallu denu meddygon i 

ardaloedd gwledig fel hyn. 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad i’r bwriad.  Mae’r fynedfa yn gymharol 

i’r hwnnw a ganiatawyd ar gyfer y datblygiad tai blaenorol ac 

mae’r ddarpariaeth parcio o fewn y safle’n cydymffurfio a’r 

anghenion CSS safonau parcio Cymru.  Argymhellaf amodau 

parthed darparu’r parcio cyn preswylio, adeiladu’r fynedfa, 

lleiniau gwelededd, trwyddedau a chytundebau deddf 

priffyrdd. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Sylwadau Cyfoeth Naturiol Cymru (12 Chwefror 2016) 

Tynnu eu gwrthwynebiad ar gyfer y cais ond yn argymell 

cynnwys amodau ar unrhyw ganiatâd cynllunio yn ymwneud 

gyda chyflwyno cynlluniau lefelau safle, lefel llawr daear yr 

adeilad i fod ddim is na 3.87m AOD, cynnwys coed 

ychwanegol o fewn y cynllun tirlunio, lefel goleuo ac unol ac 

argymhellion lliniaru adroddiad ystlumod. 

 

Dŵr Cymru: Argymell cynnwys amodau yn ymwneud gyda dŵr wyneb, 

dwr aflan a draeniad tir ar unrhyw ganiatâd cynllunio. 

 

Gwarchod y Cyhoedd: Heb eu derbyn. 

 

Uned Bioamrywiaeth: Mae gwybodaeth bellach wedi eu cyflwyno: 

 Ymateb i lythyr CNC 08/12/2015 (E2110151429) 

sydd yn cynnwys cynlluniau diwygiedig. 

 Cynllun Tirlunio Diwygiedig (2101-01E) 

 Datganiad archwiliad a monitro ystlumod 

Hoffwn gynnwys amod fod y manylion yn y dogfennau yma 

yn cael eu dilyn yn union.  Ymhellach rwyf yn cyd-fynd a 

sylwadau Cyfoeth Naturiol Cymru bod angen plannu mwy o 

goed mwy ar ochr deheuol y safle ac ar ochr orllewinol y 

safle.  Dylid cynnwys amod fod y wybodaeth bellach yma yn 

cael ei gyflwyno i’r awdurdod am gymeradwyaeth gennym a 

Chyfoeth Naturiol Cymru cyn i’r gwaith gychwyn.  Dylid 
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hefyd gynnwys amod fod y mesurau i ddelio a Llysiau’r Dial 

yn cael eu dilyn yn unol â’r wybodaeth wedi ei gyflwyno yn 

y cynlluniau.   

 

Uned Coed: Yn hapus hefo’r wybodaeth sydd wedi ei gyflwyno.  Cynnig 

amodau fod y gwaith yn cydymffurfio gyda’r adroddiadau 

coed ar cynllun gwarchod gwreiddiau, dim gwaith i’w wneud 

i’r coed heb ganiatâd ac ail-blannu coed os oes rhai yn cael eu 

colli o fewn 5 mlynedd. 

 

Uned Strategol Tai: Dim yn gallu rhedeg adroddiad oedran o’r system Tai Teg 

ond mae’n fwy tebyg fod y rhai ar y rhestr aros yn bobl ifanc.  

Mae 18 o bobl wedi cofrestru fod angen fflat ond dim ond 

gwybodaeth am lety 2+ ystafell wely sydd ar gael.  Mae 12 

wedi nodi bod angen eiddo 2 ystafell wely ym Mhwllheli ond 

ni ellir cadarnhau union oedran yr unigolion yma.  Mae 

Strategaeth Lletya Pobl Hŷn yn cael ei ddatblygu ar hyn o 

bryd ond nid yw wedi ei gyhoeddi eto. 

 

Gwasanaeth Cynllunio 

Archeolegol Gwynedd: 

Rwyf wedi gwirio'r cais yn erbyn y Cofnod Amgylchedd 

Hanesyddol (HER) ac wedi casglu bod goblygiadau 

archeolegol i'r cynnig.  Mae'r adeiladau sydd i'w dymchwel 

wedi'u cofnodi ar fap degwm 1844 ac felly maent yn dyddio 

yn ôl i ganol y 19eg ganrif o leiaf. Nid ydynt wedi'u henwi ar 

fapiau hanesyddol ac mae'n ymddangos fel petaent wedi 

cynnwys tŷ ac adeiladau allanol yn wreiddiol.  Ar hyn o bryd, 

ni wyddys p'un a oedd unrhyw berthynas rhwng y grŵp a'r tŷ 

rhestredig gyferbyn ('Neigwl'), neu'r wyrcws gerllaw, a 

sefydlwyd yn y 1830au.   Mae'r adeiladau wedi cael eu 

haddasu sawl tro dros y blynyddoedd ac nid yw'n glir faint o 

wead a manylder hanesyddol sy'n dal yno, yn enwedig y tu 

mewn. Fodd bynnag, o'r wybodaeth sydd ar gael, ymddengys 

bod y gwaith adnewyddu wedi bod yn ychwanegiadau yn 

hytrach nac amnewidiadau, ac felly mae'r adeiladau'n ffurfio 

rhan o drefwedd hanesyddol Pwllheli.  

 

Gwnaethom sylw ar gynigion blaenorol i ailddatblygu ar y 

safle (C10D/0247/45/AM), gan nodi'r diddordeb hanesyddol 

yn yr adeilad ac argymell bod yr adeilad yn cael ei gofnodi'n 

archeolegol cyn cael ei ddymchwel. Gan nad yw'n ymddangos 

bod y cais wedi'i weithredu, ni wnaed y cofnod hwn, ac erys 

yr argymhelliad yn briodol.    

 

Yn sgil y sylwadau uchod ac yn unol â Pholisi Cynllunio 

Cymru 2014 a Chylchlythyr y Swyddfa Gymreig 60/96 

Cynllunio a'r Amgylchedd Hanesyddol: Mae angen mesurau 

lliniaru archeoleg briodol.   I gyflawni mesurau lliniaru o'r 

fath, awgrymir y dylid cynnwys amod ar gyfer rhaglen o 

waith archeolegol ar unrhyw ganiatâd cynllunio. 
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Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben a derbyniwyd 2 

llythyr / gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 Diogelwch ffyrdd. 

 Rheoli oriau gwaith wrth ddymchwel ag adeiladu. 

 

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio 

dilys oedd yn cynnwys: 

 Materion yn ymwneud a rhedeg y safle o ddydd i 

ddydd pan yn weithredol. 

 

Derbyniwyd 5 llythyr / gohebiaeth oedd yn gefnogol o’r 

bwriad mewn egwyddor ond oedd yn lleisio pryder am rhai 

agweddau o’r bwriad yn cynnwys:- 

 Pryder am agosatrwydd yr adeilad i wreiddiau coed 

ar y ffin gydag eiddo cyfagos. 

 Pryder nad oedd adeilad 3 llawr yn cadw edrychiad y 

dref. 

 Pryder fod nifer yr unedau yn ormodol a ddim yn 

siŵr os fyddai’r pris yn fforddiadwy i bobl leol. 

 Materion yn ymwneud gyda rhedeg dydd i ddydd y 

cwmni. 

 

Derbyniwyd 18 llythyr / gohebiaeth yn cefnogi / rhoi 

sylwadau ar y cais ar sail: 

 Diffyg llety o’r math yma ym Mhwllheli a’r ardal o 

amgylch a bod galw amdano. 

 Safle cyfleus ac addas i’r math yma o ddatblygiad. 

 Y safle yn bresennol yn flêr ac yn ddolur llygaid. 

 Gwella cornel beryglus o’r ffordd. 

 Budd economaidd i fusnesau lleol. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

 Egwyddor y datblygiad 
5.1 Gorwedd safle’r cais o fewn ffin ddatblygu Pwllheli fel y dangosir ar fapiau cynigion 

CDUG.  Nid oes unrhyw ran o’r safle wedi ei ddynodi ar gyfer defnydd penodol yn 

CDUG.  Mae Polisi C1 CDUG yn datgan mai tir o fewn ffiniau datblygu trefi a 

phentrefi a ffurf ddatblygedig pentrefi gwledig fydd y prif ffocws ar gyfer 

datblygiadau newydd. Ymhellach mae’r polisi yn datgan y gwrthodir adeiladau, 

adeiladweithiau a chyfleusterau atodol newydd yng nghefn gwlad (h.y. y tu allan i 

ffiniau datblygu a thu allan i ffurf ddatblygedig pentrefi gwledig) ar wahân i 

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

 

5.2 Ystyrir hefyd y safle fel un a ddatblygwyd o’r blaen.  Mae Polisi C3 CDUG yn 

datgan y cymeradwyir cynigion sy’n rhoi blaenoriaeth, lle bynnag y bo modd, i 

ailddefnyddio tir neu adeiladau a ddatblygwyd o’r blaen ac a leolir o fewn neu o 

gwmpas ffiniau datblygu, yn hytrach na defnyddio safleoedd tir glas, cyn belled ag y 

bo’r safle neu’r adeilad a’r defnydd arfaethedig yn addas ac yn cyd-fynd ag amcanion 

a strategaeth ddatblygu’r Cynllun.  Byddai’r bwriad felly yn gwneud defnydd 

derbyniol o dir a ddatblygwyd o’r blaen. 
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5.3 Datgan Polisi CH3 CDUG y caniateir cynigion i adeiladu tai ar safleoedd priodol 

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

Trefol.   O ran datblygiadau tai yn y canolfannau trefol mae Polisi CH6 CDUG hefyd 

yn berthnasol.  Datgan y polisi yma y gwrthodir cynigion i ddatblygu tai ar safleoedd 

neu rannau o safleoedd a allai yn eu cyfanrwydd ymdopi gyda 5 neu fwy o unedau tai 

os na gydymffurfir gyda’r meini prawf yn y polisi.  Mae maen prawf 1 o Bolisi CH6 

yn gofyn i ganran o’r unedau a ddarperir fod ar gyfer angen cyffredinol am dai 

fforddiadwy oni bai y gellir bodloni’r Awdurdod Cynllunio Lleol, ar ôl ystyried y 

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

 

5.4 O ganlyniad, ac yn ddarostyngedig i asesiad o’r materion fforddiadwy, ieithyddol a 

chymunedol, gweledol, cadwraethol ac archeolegol, mwynderau cyffredinol a 

phreswyl, trafnidiaeth, llifogydd a bioamrywiaeth fe ystyrir fod egwyddor y bwriad 

yn dderbyniol. 

 

Materion tai fforddiadwy 

5.5 Mae’r bwriad yn fwriad ar gyfer darparu 30 o fflatiau ymddeol.  Mae’r fflatiau yma 

yn rhai hunangynhaliol ac felly yn disgyn i’w hystyried o dan bolisïau tai CDUG ac 

nid o dan y polisïau sy’n ymwneud gyda chartrefi preswyl / nyrsio.  Mae Polisi CH6 

CDUG yn datgan y dylai canran (fydd yn amrywio o safle i safle) yr unedau a 

ddarperir fel rhan o’r cynllun ar unrhyw safle ym Mangor, Blaenau Ffestiniog, 

Caernarfon, Porthmadog a Phwllheli fod yn rhai sy’n cwrdd ag angen am dai 

fforddiadwy oni bai y gellir bodloni’r Awdurdod Cynllunio, ar ôl ystyried y ffactorau 

perthnasol i gyd, y byddai’n amhriodol darparu tai fforddiadwy ar y safle.   

 

5.6 Credir yn y lle cyntaf bod angen ystyried yr angen ar gyfer datblygiad o’r fath h.y. 

datblygiad ar gyfer defnydd gan bobl hŷn. Nodir bod yr ymgeisydd wedi darparu 

cyfiawnhad gyda’r cais cynllunio ar gyfer y datblygiad.  O ran ward Gogledd Pwllheli 

(ble lleolir safle’r cais), mae gwybodaeth o Gyfrifiad 2011 yn dangos bod 19.8% o 

boblogaeth y ward yn 65 mlwydd oed neu’n hŷn (mae’r ffigwr hwn yn 24.7% ar 

gyfer ward De Pwllheli). O ran y grŵp oedran a fyddai’n gymwys i fyw yn yr unedau 

arfaethedig, sef pobl sy’n 60 mlwydd oed neu’n hŷn, nodai’r Cyfrifiad bod 26.7% o 

boblogaeth ward Gogledd Pwllheli yn perthyn i’r categori hwn (mae’r ffigwr hwn yn 

30.5% ar gyfer ward De Pwllheli). Nodir fod poblogaeth Gwynedd yn parhau i 

heneiddio ac mae rhagolygon poblogaeth sail-2011 yn cefnogi hyn:  [Gwybodaeth 

isod yn seiliedig ar wybodaeth rhagolygon poblogaeth oddi ar wefan Stats Wales].   

 

Amcanestyniad o gyfradd cynnydd y grwpiau oedran penodol (o’u cymharu â 

ffigyrau sail 2011) ar gyfer y blynyddoedd dethol  - Gwynedd 

 

 2011 2016 2021 2026 2031 2036 

Plant (0 – 15 

mlwydd oed)  
- -2.8% -1.5% -1.9% +1.0% +2.6% 

Poblogaeth 

sydd yn 65 

mlwydd neu’n 

hŷn 

- +8.8% +13.3% +19.7% +27.1% +31.8% 

Cyfanswm 

poblogaeth  
- +1.3% +3.0% +5.0% +6.9% +8.5% 
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Amcanestyniad o ganran y boblogaeth fydd yn perthyn i’r grwpiau oedran penodol yn 

y blynyddoedd dethol - Gwynedd 

 

 2011 2016 2021 2026 2031 2036 

Plant (0 – 15 

mlwydd oed)  
17.2% 16.5% 16.4% 16.0% 16.2% 16.2% 

Poblogaeth 

sydd yn 65 

mlwydd neu’n 

hŷn 

20.8% 22.4% 22.9% 23.8% 24.8% 25.3% 

Cyfanswm 

poblogaeth  
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

5.7 O ran ystyried y ddarpariaeth fforddiadwy yn unol â Pholisi CH6 noder y wybodaeth 

ganlynol ddarparwyd gan yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd:  

 Roedd 32 uned fforddiadwy yn berthnasol i’w hystyried yn ardal Cyngor Tref 

Pwllheli ar gyfer Cydastudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai Gwynedd 2014. Yn ôl y 

gwaith maes ar gyfer y gydastudiaeth hon (Ebrill 2014), roedd 16 o’r unedau hyn 

wedi eu cwblhau tra nad oedd yr un o’r 16 uned arall wedi eu dechrau. 

 Mae 4 safle wedi eu dynodi yn benodol ar gyfer tai ym Mhwllheli yn y CDU. 

Byddai’n ddisgwyliedig i ddatblygiad ar y safleoedd hyn gynnwys elfen o dai 

fforddiadwy.  

 Mae’r wybodaeth mewn perthynas â’r Gydastudiaeth Argaeledd tir ar gyfer tai Ebrill 

2013 yn awgrymu y gellir darparu 54 unedau ar y safleoedd hyn hyd at y flwyddyn 

2018. Wrth drosglwyddo’r canran o unedau fforddiadwy a ddisgwylir i’w darparu ar 

y safleoedd hyn (fel y nodir yn y CDU) i’r wybodaeth hyn, byddai disgwyl darparu 

20 uned fforddiadwy ar y safleoedd hyn yn y cyfnod hyd at 2016. 

 Nododd cyfrifiad 2011 bod 586 allan o’r 1,154 o ofodau teuluol (‘household spaces’) 

a feddiannwyd yn ward Gogledd Pwllheli (ble lleolir y safle hwn) yn rhai a oedd wedi 

eu perchen gan y sawl a oedd yn byw ynddynt. Roedd 198 uned wedi eu rhentu’n 

gymdeithasol. O ran ward De Pwllheli, nodir bod 449 allan o’r 966 o ofodau teuluol a 

feddiannwyd yn rhai a oedd wedi eu perchen gan y sawl a oedd yn byw ynddynt, 

gyda 234 uned wedi eu rhentu’n gymdeithasol. 

 Wrth gymharu gwybodaeth o ran canolrif prisiau tai
1
 (£115,000 ar sail 21 gwerthiant) 

gyda’r canolrif incwm (£19,925) yn 2013, noder bod y gymhareb fforddiadwyedd ar 

gyfer ward Gogledd Pwllheli yn 5.8 h.y. mae canolrif prisiau tai yn 5.8 gwaith yn fwy 

na’r canolrif incwm (aelwydydd). Y gymhareb fforddiadwyedd ar gyfer ward De 

Pwllheli oedd 9.4 (Canolrif prisiau tai = £173,000 ar sail 19 gwerthiant; Canolrif 

incwm = £18,476). 

 Mae gwybodaeth gan Uned Ymchwil Corfforaethol Cyngor Gwynedd, ar sail 

gwybodaeth o 2013, yn nodi fod 64.7% o aelwydydd wedi eu prisio allan o’r 

farchnad yn ward Gogledd Pwllheli. Mae’r ffigwr hwn yn 74.2% ar gyfer ward De 

Pwllheli. Mae’r wybodaeth hyn wedi ei seilio ar y nifer o aelwydydd sydd ag incwm 

o lai na 1/3.5 o’r pris tai chwartel isaf [pris chwartel isaf tai yn ward Gogledd 

Pwllheli yn 2013 = £98,250; Ward De Pwllheli = £113,500].    

   

Ar sail yr uchod felly nid oes amheuaeth ein bod yn derbyn fod yna gyfiawnhad i 

ofyn am dai fforddiadwy oni bai fod materion eraill megis dichonolrwydd yn atal 

hynny. 
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5.8 Fodd bynnag, yn unol â’r polisi fel y gwelir uchod, rhaid hefyd yw ystyried beth yw 

dichonolrwydd ariannol darparu tai fforddiadwy ar safle.  Nodai paragraff 10.6 o 

Nodyn Cyngor Technegol 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy bod hyfywedd safle yn 

ffactor tyngedfennol i’w ystyried wrth bennu trothwyon (ar gyfer tai fforddiadwy), yn 

arbennig ar safleoedd bach. Mae effaith costau penodol ar hyfywedd datblygiad yn 

ffactor sydd yn cael ei ystyried ym maen prawf cyntaf Polisi CH6.  Nodai’r maen 

prawf hwn y dylai cyfran o’r unedau ar safle o’r math hwn fod yn rhai fforddiadwy, 

oni bai y gellir bodloni’r Awdurdod Cynllunio Lleol, ar ôl ystyried y ffactorau 

perthnasol i gyd y byddai’n amhriodol darparu tai fforddiadwy. Nodai paragraff 

5.2.40 bydd “yr Awdurdod Cynllunio’n… negodi gyda datblygwyr i gynnwys elfen o 

dai fforddiadwy ar safleoedd sy’n ddarostyngedig i’r polisi hwn. Bydd yn ofynnol i 

ddarpar ddatblygwr gyflwyno tystiolaeth i ddangos a chyfiawnhau sut mae wedi 

penderfynu ar y math penodol o dai ar y safle a sut mae hynny’n cyfrannu tuag at 

greu cymunedau cymysg”. 

 

5.9 Fel rhan o’r cais cyflwynodd yr ymgeisydd ddatganiad ymrwymiadau cynllunio a thai 

fforddiadwy.  Mae’r ddogfen yma yn cynnwys asesiad hyfywdra o’r datblygiad ac 

mae’r ymgeisydd yn datgan fod costau sydd yn gysylltiedig â’r datblygiad yn golygu 

na fyddai’n hyfyw i roi cyfraniad tuag at ddarpariaeth tai fforddiadwy nac ychwaith 

unrhyw ddarpariaeth gynllunio arall.   O fewn y ddogfen yma hefyd nodir fod prisiau 

marchnad agored yr unedau 1 ystafell wely yn £157,000 a’r unedau 2 ystafell wely yn 

£215,000.  Mae’r asiant wedi cadarnhau fod y ffigyrau yma parhau i adlewyrchu’r 

sefyllfa bresennol o ran prisiau’r unedau.  Mae’r prisiau yma hefyd yn adlewyrchu’r 

ffaith y bydd yna gyfleusterau / gwasanaethau ar gael ar gyfer y preswylwyr o fewn y 

datblygiad.  Ymgymerwyd gydag asesiad o’r materion hyfywdra gan yr Uned Polisi 

Cynllunio ar y Cyd gan ddefnyddio pecyn cyfrifiadurol ar gyfer gwerthuso hyfywdra 

datblygiadau.  Yn ychwanegol i hyn mae yna gryn drafodaethau wedi mynd ymlaen 

rhwng swyddogion ar ymgeisydd am y materion hyfywdra.  Edrychwyd yn wreiddiol 

am gael cyfraniad o oddeutu 20% tuag at dai fforddiadwy.   Fodd bynnag, yn dilyn 

gwneud yr asesiadau hyfywdra perthnasol daeth yn amlwg na fyddai cyfraniad o’r 

math yma yn hyfyw ar gyfer y datblygiad.  Daethpwyd i’r canlyniad, yn sgil yr 

asesiadau a wnaethpwyd gan yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd, y byddai’n bosibl 

cael cyfraniad o 7%.  Byddai hyn yn gyfystyr a rhyw 2 uned fforddiadwy ar y safle 

neu os yn gyfraniad cymudo tuag at ddarpariaeth tai fforddiadwy yn yr ardal byddai 

yn gyfystyr a rhyw £94,000.   Mae’r ymgeisydd fodd bynnag yn dal i ddadlau nad 

yw’n hyfyw cael unrhyw gyfraniad tuag at dai fforddiadwy yn rhan o’r datblygiad.  

Er hynny, fe gofiwch pan gyflwynwyd y cais i Bwyllgor 22 Chwefror 2016 fod yr 

ymgeisydd wedi cynnig swm cymudol tuag at dai fforddiadwy o £40,000 er symud 

pethau ymlaen.  Yn dilyn penderfyniad y Pwyllgor i ohirio’r cais ym Mhwyllgor 22 

Chwefror 2016 cysylltwyd gyda’r ymgeisydd ynglŷn â’r materion hyfywdra a pam 

nad oedd yn bosibl cael cyfraniad cymudol uwch.  Mae’r ymgeisydd erbyn hyn wedi 

dod ymlaen gyda chynnig o £94,000 tuag at dai fforddiadwy sydd yn cyd-fynd gyda’r 

swm roedd asesiad yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd wedi ei ddatgan oedd yn bosibl 

iddynt ei gynnig. 

 

5.10 Mae’r cyfraniad ariannol yma tuag at ddarpariaeth tai fforddiadwy oddi ar y safle i’w 

groesawu ac yn sgil y ffaith fod yna faterion hyfywdra yn gysylltiedig gyda’r bwriad 

yn un y byddai’n rhesymol i’w dderbyn.  Byddai’r bwriad dan sylw yn cyfrannu tuag 

at ddarpariaeth o dai ymddeol yn lleol a ble nad oes y math yma o gartrefi i’w cael yn 

lleol.  Byddai’r bwriad hefyd yn ail ddefnyddio safle tir llwyd sydd yn bresennol yn 

flêr ac yn ddolur llygad a byddai hefyd yn dod a buddion economaidd o safbwynt 

gwaith (rheolwr safle i redeg y safle yn dilyn cwblhau a gwaith adeiladu yn 

gysylltiedig gyda’r datblygu) ac yn ehangach yn y gymuned gyda’r preswylwyr yn 

defnyddio cyfleusterau lleol.  Ystyrir felly yn sgil materion hyfywdra yn ymwneud 
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gyda’r datblygiad ei bod yn rhesymol derbyn y cynnig o £94,000 tuag at ddarpariaeth 

tai fforddiadwy oddi ar y safle ac, yn yr achos yma, bod y bwriad felly yn 

cydymffurfio gyda gofynion Polisi CH6 CDUG. 

 

Materion ieithyddol a chymunedol 

5.11 Derbyniwyd datganiad ieithyddol a chymunedol fel rhan o’r cais.  Nodir fod canran 

gymharol uchel o boblogaeth Pwllheli yn gallu siarad Cymraeg.  Mae’r datblygiad 

arfaethedig wedi ei leoli mewn man cyfleus ym Mhwllheli, yn agos at wasanaethau a 

chyfleusterau, sy’n debygol o gael effaith bositif ar wasanaethau a siopa lleol.  Dylid 

ystyried potensial cynnydd yn y boblogaeth yn sgil y datblygiad ar yr iaith Gymraeg.  

Gall fod yr achos na fyddai preswylwyr mewn cartrefi o’r fath yn integreiddio gyda’r 

gymuned leol gymaint â phreswylwyr iau gan nad ydynt yn gallu gwneud hynny 

oherwydd symudoledd cyfyngedig.  Nodir hefyd, oherwydd natur leol preswylwyr 

cartrefi gofal, mae’n debygol mai pobl leol fyddai’r preswylwyr, ond ni ellir 

gwarantu hyn.  Bydd y datblygiad yn gallu golygu bydd tai yn cael eu rhyddhau ar 

gyfer pobl eraill ac mae’n bwysig ystyried yr effaith o hyn ar yr iaith Gymraeg.  Ar y 

cyfan, ni chredir fod graddfa’r datblygiad arfaethedig yn debygol o achosi tyfiant 

sylweddol yn y boblogaeth a all effeithio’n andwyol ar yr iaith Gymraeg.  Wedi 

dweud hyn, fe fydd unrhyw effaith yn gwbl ddibynnol ar iaith preswylwyr.  Nodir na 

fyddai sicrwydd na modd rheoli pwy fyddai’n byw yn yr unedau preswyl nac yn cael 

eu cyflogi yno.  Bydd rhaid pwyso a mesur budd y datblygiad yn erbyn yr effaith 

posibl ar fywiogrwydd yr iaith Gymraeg ond ni ragwelir y byddai’r bwriad yn cael 

effaith arwyddocaol ar yr iaith Gymraeg na’r gymuned ac y byddai’n dderbyniol o 

agwedd Polisi A2 CDUG. 

 

Dyluniad a mwynderau gweledol 

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

dyluniad, gorffeniadau, edrychiadau, mwynderau gweledol a thirweddu. Byddai gan 

yr adeilad ffryntiad o ryw 31 medr gyda’r ffordd sirol sydd wedi ei lleoli tua’r 

gogledd a byddai’r adeilad yn mynd yn ôl o’r ffordd sirol honno i’r de o’r safle am 

oddeutu 50 medr.   Mae’r adeiladau a fwriedir ei godi ar y safle yn gymysgedd o 

ddeulawr a thri llawr, gyda’i uchder yn amrywio rhwng 6.5 - 10.5 medr uwchlaw lefel 

y ddaear. Bydd y rhan trillawr yn cael eu gosod ar hyd ffryntiad y safle gyda’r ffordd 

sirol. Er bod yr adeilad yn un sylweddol o faint mae wedi cael ei dorri fyny o ran ei 

uchder, siapiau to a hefyd yn cynnig nodweddion fel talcenni a hefyd amrywiaeth 

mewn deunyddiau ar y waliau allanol.   Byddai’r toeau yn gyfuniad o rhai brig a 

thalcendo (hip-roof) wedi eu gorchuddio gyda llechi naturiol.   Byddai’r waliau 

allanol yn gyfuniad o rendr lliw, bric lliw bwff ac elfen o fric coch ynghyd ac elfen o 

gladio sinc.   Ystyrir y byddai gorffeniadau o’r math yma yn dderbyniol ac o edrych 

ar y strydlun cyfagos gellir gweld elfennau o’r gorffeniadau yma mewn adeiladau 

cyfagos fel yr orsaf heddlu a’r eglwys.  Ystyrir fod diddordeb wedi ei greu yn yr 

edrychiad fyddai’n wynebu Ffordd Ala drwy gael talcenni i dorri’r ffryntiad fyny a 

hefyd fod amrywiaeth yn uchder yr adeilad a siapiau’r to.  Ystyrir mai’r edrychiad 

blaen yma yw’r pwysicaf o’r datblygiad o ran sut y bydd yn cyfrannu at y strydlun.  

Er bod y bwriad yn rhannol yn dri llawr mae yna adeiladau tri llawr eraill i’w cael yn 

y cyffiniau a ni ystyrir fod adeilad o’r uchder yma felly allan o’i le ar y safle.  Ystyrir 

felly fod y bwriad yn parchu’r safle a’i gyffiniau a'i fod o ran ei raddfa, maint, ffurf, 

dwysed, lleoliad a deunyddiau yn dderbyniol.  Ni ystyrir y byddai’r bwriad yn cael 

effaith andwyol annerbyniol ar ffurf a chymeriad y drefwedd nac yn cael effaith 

andwyol annerbyniol ar olygfeydd i mewn, allan nac ar draws y ganolfan.  Ystyrir fod 

y bwriad felly yn dderbyniol o safbwynt Polisïau B22 a B25 CDUG. Bydd angen 

amodau o ran cytuno lliw'r llechen a hefyd o ran cyflwyno samplau o’r deunyddiau 

allanol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol eu cytuno. 
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5.13 Roedd yr aelodau yn bryderus ym Mhwyllgor 22 Chwefror 2016 am addasrwydd 

adeilad sydd yn rhannol dri llawr ar gyfer pobl hyn.  Mae’r asiant wedi egluro 

ymhellach eu bod wedi gwneud dros 1000 o gynlluniau ar draws y wlad a bod eu 

cynlluniau ar y cyfan yn rhwng 3 a 4 llawr mewn uchder gyda nifer sydd wedi eu 

cwblhau yn 6 neu 7 llawr o uchel.  Mae’r pum cynllun sydd wedi eu cwblhau yng 

Ngogledd Cymru (2 yn Llandudno, 2 ym Mae Colwyn ac 1 yn Llangollen) oll yn 

gynlluniau sy’n cynnwys 4 llawr yn y dyluniad.  Mae’r dyluniad yn arferol yn 

cynnwys un lifft i’r holl loriau.  Mae’r lifft yma yn cael ei gynnal yn rheolaidd a pan 

mae achlysuron prin pan mae’n torri lawr mae’n destun galwad allan 24 awr er 

lleihau unrhyw anghyfleustra i’r preswylwyr.  Mae’r lloriau uwch yn aml yn 

boblogaidd gan y darpar brynwyr gan yn aml mae yna well golygfa a hefyd oherwydd 

y gred fod yna well diogelwch. 

 

5.14 Cyflwynwyd cynllun tirlunio yn rhan o’r cais.  Dengys y cynllun yma fwriad i 

atgyfnerthu'r tyfiant presennol ar y safle drwy blannu coed ychwanegol ar ffin 

orllewinol a dwyreiniol y safle ynghyd ag oddi fewn y safle.  Bwriedir hefyd blannu 

gwlâu o lwyni o fewn y safle a hefyd ar y ffryntiad gyda’r ffordd sirol.  Byddai’r coed 

a fwriedir eu plannu yn cynnwys criafolen (Juneberry - amelanchier Canadensis), 

blaguryn rhosyn ceirios (rosebud cherry - prunus subhitella autumnalis rosea), 

cerddinen (rowan - sorbus aucuparia aspelnifolia) a cherddinen Sweden (Swedish 

whitebeam - sorbus intermedia brouwers).  Ystyrir fod y cynllun tirlunio yma yn un 

derbyniol a'i fod yn cydymffurfio gyda Pholisi B27 CDUG.  Ystyrir y bydd angen 

amod o ran cwblhau’r gwaith tirlunio yn unol gyda’r cynllun a gyflwynwyd. 

 

 Materion Cadwraethol 

5.15 Mae’r tŷ annedd sydd wedi ei leoli ar ffin orllewinol rhan ogleddol y safle yn adeilad 

rhestredig gradd II ac felly mae’n ofynnol ystyried os bydd y bwriad yn amharu ar 

gymeriad a gosodiad yr adeilad hwnnw.   Yn bresennol, mae golygfeydd o’r adeilad 

rhestredig o gyfeiriad y dwyrain wedi eu cau allan gan fodolaeth adeilad y cyn 

filfeddygfa.  Oherwydd y bwriad i ddymchwel yr adeilad yma, bydd llinell adeiladu'r 

bwriad arfaethedig wedi ei osod yn ol oddeutu 3 medr ar y safle o’i gymharu gyda’r 

sefyllfa bresennol.  Er bod mwyafrif y rhan o’r adeilad sydd yn ffinio gyda Ffordd 

Ala yn dri llawr mae’r rhan agosaf at yr adeilad rhestredig wedi ei leihau mewn 

uchder i fod yn ddeulawr.  Byddai oddeutu 2 fedr o fwlch rhwng talcen agosaf yr 

adeilad arfaethedig a’r adeilad rhestredig ei hun.  O ganlyniad i hyn, bydd agwedd yr 

adeilad rhestredig o gyfeiriad y dwyrain yn gwella, ac yn creu ymdeimlad mwy 

agored iddo.  Ni ystyrir y byddai’r bwriad felly, o’i gymharu gyda’r sefyllfa 

bresennol, yn effeithio ar osodiad yr adeilad rhestredig a'i fod felly yn dderbyniol o 

safbwynt Polisi B3 CDUG.   

 

5.16 Gorwedd rhan o’r ffordd fynediad o fewn ardal cadwraeth y dref gyda’r gweddill o’r 

safle yn ffinio gyda’r ardal cadwraeth.  Rhaid felly yw rhoddi ystyriaeth i Bolisi B4 

CDUG ar angen i gynnal neu gyfoethogi cymeriad neu olwg yr ardal gadwraeth.  

Mae’r safle, fel sydd wedi ei grybwyll yn y llythyrau cefnogi, yn bresennol mewn 

cyflwr blêr ac yn ddolur llygaid.  Felly, yn bresennol nid yw’r safle yn cyfrannu tuag 

at gynnal na chyfoethogi’r ardal gadwraeth.  Ystyrir fod y bwriad, fel eglurwyd yn 

flaenorol, o ddyluniad addas i’r lleoliad.  Ni ystyrir y byddai’r bwriad yn achosi 

niwed arwyddocaol i olygfeydd pwysig i mewn ac allan o’r ardal cadwraeth.  Ystyrir 

fod y bwriad yn dderbyniol o ran Polisi B3 CDUG. 

 

5.17 Lleolir y safle o fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llyn ac Enlli.  

Mae Polisi B12 yn datgan y rhoddir ystyriaeth i’r wybodaeth am y tirweddau 

hanesyddol pan asesir effaith cynigion sydd ar y fath raddfa ac mor fawr fel y byddent 

yn cael effaith fwy nag effaith leol arnynt.  O ran ei leoliad o fewn ffurf adeiledig y 
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dref ystyrir mai yn lleol y byddai effaith y bwriad ac na fyddai’n cael effaith 

ehangach ar y dirwedd hanesyddol.  Felly, ni ystyrir fod y bwriad yn groes i Bolisi 

B12 CDUG. 

 

Materion Archeolegol 

5.18 Mae’r sylwadau a dderbyniwyd gan Wasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd yn 

datgan fod yna oblygiadau archeolegol i’r bwriad.  Mae’r adeiladau sydd i’w 

dymchwel yn dyddio o leiaf o ganol y 19eg ganrif ac er bod yr adeiladau wedi cael eu 

haddasu dros y blynyddoedd ymddengys fod hyn ar ffurf ychwanegiadau yn hytrach 

nag amnewid ac mae’r adeiladau felly yn ffurfio rhan o drefwedd hanesyddol 

Pwllheli.   Nid oes gan Wasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd wrthwynebiad i’r 

bwriad ond yn argymell rhoddi amod o ran cwblhau rhaglen o waith archeolegol cyn 

cychwyn y datblygiad.  Ystyrir yn sgil hynny fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt 

Polisi B7 CDUG. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

5.19 Mae tai annedd presennol yn gorwedd gyferbyn a’r safle i’r gogledd, a chyfochrog a’r 

safle tua’r gorllewin. Ni ystyrir bod y tai i’r gogledd o’r safle yn cael eu heffeithio 

gan y bwriad ac ni fydd mwynderau trigolion y tai hynny yn cael ei effeithio.  Mae tŷ 

annedd Neigwl wedi ei leoli oddeutu 2 fedr i’r gorllewin o ran blaen yr adeilad 

arfaethedig ac mae ffin eiddo Arddol, sydd hefyd i’r gorllewin o’r safle, wedi ei leoli 

oddeutu 6 medr o ran deulawr croes yr adeilad arfaethedig.  Er bod wal garreg uchel 

yn gwahanu’r safle oddi wrth ardd yr eiddo cyfagos, yn ogystal â choed aeddfed, mae 

edrychiad gorllewinol yr adeilad arfaethedig yn cynnwys ffenestri.  Nid oes 

oblygiadau o ran gor-edrych o’r ffenestri llawr daear ond mae potensial gor-edrych 

o’r lloriau uwch.  Byddai ffenestri i’w gael ar lefel ail lawr talcen gorllewinol yr elfen 

tri llawr o’r datblygiad yn wynebu Neigwl sydd gyda ffenestr llawr cyntaf ar ei dalcen 

dwyreiniol.  Ni ystyrir fodd bynnag y byddai’r bwriad yn achosi gor-edrych 

uniongyrchol sylweddol i’r eiddo yma gan y byddai rhannau o do’r datblygiad yn 

torri ar draws y ffenestri.  Mae nifer helaeth o ffenestri i’w cael yn y rhan deulawr 

croes cefn o’r datblygiad.  Fodd bynnag, er lleihau'r potensial gor-edrych mae’r 

cynllun wedi ymgorffori fflatiau sydd wedi eu lleoli ar ongl gyda’r ffenestri wedi eu 

gosod mewn modd na fyddai’n edrych yn uniongyrchol i’r eiddo cyfagos.  Ystyrir y 

byddai hyn yn lleihau gor-edrych rhwng y datblygiad a thai presennol.  Bwriedir 

hefyd blannu yn ychwanegol ger y ffin er ceisio lleihau gor-edrych.  Mae fodd 

bynnag yn annatod bod rhyw gymaint o or-edrych yn digwydd o fewn aneddleoedd 

sydd gyda dwysedd uchel o ddatblygiadau, ond ni ystyrir bod mwynderau deiliaid yr 

eiddo cyfochrog yn cael ei niweidio’n arwyddocaol yn sgil y datblygiad arfaethedig. 

Ni ystyrir y byddai’r bwriad yn achosi gorddatblygiad o’r safle ac er y gallai’r bwriad 

gynyddu’r traffig yn defnyddio’r safle mewn cymhariaeth gyda’r sefyllfa bresennol ni 

ystyrir y byddai’r cynnydd yma yn amharu yn sylweddol ar drigolion cyfagos.  Ni 

ystyrir felly fod y bwriad yn debygol o achosi niwed arwyddocaol i fwynderau’r 

gymdogaeth a'i fod yn dderbyniol o safbwynt Polisi B23 CDUG. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

5.20 Yn bresennol mae dwy fynedfa yn gwasanaethu’r safle.  Bydd yr adeiladau 

arfaethedig yn cael eu lleoli ar draws y fynedfa fwyaf gorllewinol ac felly'r bwriad fel 

rhan o’r cais yw defnyddio’r fynedfa ar ochr ddwyreiniol y safle ac sydd wedi ei lleoli 

gerllaw’r eglwys.  Byddai’r fynedfa yma yn caniatáu mynediad tuag at gefn y safle ar 

gyfer cerbydau ble byddai 22 o lefydd parcio wedi eu lleoli.  Nid oes gan yr Uned 

Drafnidiaeth wrthwynebiad i’r bwriad.  Mae sylwadau’r Uned Drafnidiaeth yn datgan 

fod y fynedfa yn gymharol i’r hwnnw a ganiatawyd ar gyfer y datblygiad tai 

blaenorol ac mae’r ddarpariaeth parcio o fewn y safle’n cydymffurfio a’r anghenion 

safonau parcio Cymru.  Ystyrir felly fod y bwriad yn unol gyda pholisïau CH33 a 
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CH36 ond argymhellir fod amodau yn cael eu cynnwys ar unrhyw ganiatâd  parthed 

darparu’r parcio cyn preswylio ac adeiladu’r fynedfa yn unol gyda’r cynlluniau. 

 

Materion llifogydd 

5.21 Gorwedd yr holl safle o fewn parth llifogydd C1 fel a ddangosir ar fapiau cyngor 

datblygu a llifogydd yn gysylltiedig gyda TAN 15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd.  

Fel rhan o’r cais felly cyflwynwyd asesiad canlyniadau llifogydd.  Yn ystod ymdrin 

gyda’r cais mae sawl diwygiad ac ychwanegiad wedi ei wneud o safbwynt yr asesiad 

canlyniadau llifogydd.  Cynhaliodd yr ymgeisydd gyfarfod gyda Chyfoeth Naturiol 

Cymru a derbyniwyd  asesiad canlyniadau llifogydd diwygiedig.  Yn ychwanegol 

addaswyd llinell goch safle’r cais er cynnwys y tir yng nghornel de orllewinol y safle, 

oedd wedi ei nodi yn wreiddiol fel estyniad posibl i faes parcio Lidl,  a hynny yn 

bennaf er ceisio dod dros bryderon Cyfoeth Naturiol Cymru o ran gallu rhoddi amod i 

reoli'r gwaith lefelu tir oedd ei angen er creu safle ar gyfer storio cydadferol o ran dŵr 

yn sgil codi lefelau mewn rhannau eraill o’r safle.  Yn sgil hyn mae Cyfoeth Naturiol 

Cymru wedi tynnu eu gwrthwynebiad yn ôl.  Fodd bynnag maent wedi argymell 

cynnwys amodau ar y caniatâd cynllunio o safbwynt manylion lefelau safle presennol 

ac arfaethedig ac y dylai lefel llawr gorffenedig y datblygiad ddim is na 3.87mAOD.   

 

5.22 Mae datblygiad preswyl yn cael ei ddiffinio fel datblygiad sy’n agored iawn i niwed o 

fewn NCT 15 ac felly ni ddylid caniatáu datblygiad o’r math yma o fewn ardal parth 

C1 oni bai ei fod yn cydymffurfio â’r meini prawf penodol o fewn polisi B29 a NCT 

15. Yn yr achos yma, mae’r bwriad yn ffurfio rhan o strategaeth yr Awdurdod 

Cynllunio Lleol drwy ei leoliad tu fewn i ffin ddatblygu'r ganolfan a hefyd fod rhan 

o’r safle wedi ei ddynodi fel safle ail-ddatblygu yn CDUG.  Byddai’r bwriad hefyd 

wedi ei leoli ar dir a ddatblygwyd o’r blaen.  Mae’r bwriad bellach hefyd wedi  gallu 

dangos bod canlyniadau posib unrhyw lifogydd ar gyfer y math penodol o 

ddatblygiad yn dderbyniol ac felly yn ei ffurf bresennol mae’n  cydymffurfio gyda  

gofynion Polisi B29 CDUG a hefyd y  cyngor a roddir yn NCT 15: Datblygu a 

Pherygl o Lifogydd. 

 

Materion bioamrywiaeth 

5.23 Fel rhan o’r cais cyflwynwyd arolwg cynefinoedd rhan 1 estynedig ac arolwg o 

bresenoldeb / absenoldeb ystlumod.  Dangosodd yr arolwg ystlumod nad oedd 

ystlumod yn defnyddio’r safle i aeafgysgu ond ei bod yn cael ei ddefnyddio yn 

helaeth yn yr haf gan ystlumod pedol leiaf a pipistrelle.  Hefyd dangosodd fod 

rhywogaethau eraill o ystlumod yn defnyddio’r ardd i hela.  Fel rhan o’r bwriad 

cyflwynwyd cynlluniau yn dangos bwriad i greu clwydfan ystlumod yn rhan o ofod 

to’r adeilad newydd ynghyd ac yn nho porth car sydd i’w leoli o fewn y safle.  Yn 

sgil pryderon Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Uned Bioamrywiaeth cyflwynwyd 

gwybodaeth bellach yn cynnwys cynllun diwygiedig ar gyfer y glwydfan ystlumod 

sydd i’w lleoli o fewn gwagle to’r prif adeilad a hefyd datganiad archwilio a monitro 

ystlumod.  Yn sgil derbyn y wybodaeth ychwanegol yma mae Cyfoeth Naturiol 

Cymru a’r Uned Bioamrywiaeth yn fodlon gyda’r bwriad ond fod angen cynnwys 

amodau ar unrhyw ganiatâd cynllunio.  Mae’r amodau yma yn ymwneud gyda 

gwneud y gwaith yn unol gyda manylion gynhwysir yn  yr ymateb i lythyr Cyfoeth 

Naturiol Cymru 08/12/2015 (E2110151429) sydd yn cynnwys cynlluniau diwygiedig, 

Cynllun Tirlunio Diwygiedig (2101-01E) a datganiad archwiliad a monitro ystlumod; 

angen plannu mwy o goed mwy ar ochr deheuol y safle ac ar ochr orllewinol y safle;  

cadw at y lefel o olau a ddangosir ar y cynlluniau.  Ystyrir felly yn sgil gosod amodau 

priodol fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt Polisïau  A1 a B20 CDUG. 

 

5.24 Cyflwynwyd arolwg coed ac adroddiad coedyddiaeth yn rhan o’r cais.  Derbyniwyd 

hefyd gynllun diogelu coed.  Derbyniwyd sylwadau’r Uned Goed ar y bwriad ac 
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maent yn fodlon gyda’r wybodaeth sydd wedi ei gyflwyno.  Os caniateir y cais bydd 

angen amodau o safbwynt gwaith i gydymffurfio gyda’r adroddiadau coed a chynllun 

gwarchod coed, dim gwaith i’w wneud i’r coed heb ganiatâd ac ail-blannu coed os 

oes rhai yn cael eu colli o fewn 5 mlynedd i’r gwaith datblygu. 

 

5.25 Cyflwynwyd arolwg a chynllun Llysiau’r Dial yn rhan o’r cais.  Dengys y wybodaeth 

yma fod Llysiau’r Dial a ‘horesetail’ wedi eu lleoli ar rannau o’r safle.  Mae’r 

Llysiau’r Dial i gael fwy tuag at ran deheuol y safle a’r ‘horsetail’ tuag at ran o ffin 

ddwyreiniol y safle.  Mae’r ddau yma yn rywogaethau ymwthiol ac mae cynllun wedi 

ei gyflwyno ar gyfer eu gwaredu.  Os caniateir y cais bydd angen amod i sicrhau fod 

y gwaith gwaredu yn cael ei gwblhau yn unol gyda’r wybodaeth sydd wedi ei 

gynnwys yn yr arolwg Llysiau’r Dial.  Os waredir y rhywogaethau o’r safle yn unol 

gyda’r gwaith yma ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt Polisi B35 CDUG. 

 

6. Casgliadau: 

6.1 Mae’r bwriad yn fwriad ar gyfer darparu 30 o fflatiau ymddeol.  Mae’r fflatiau yma 

yn rhai hunangynhaliol ac felly yn disgyn i’w hystyried o dan bolisïau tai CDUG.  

Mae Polisi CH6 CDUG yn datgan y dylai canran (fydd yn amrywio o safle i safle) yr 

unedau a ddarperir fel rhan o’r cynllun ar unrhyw safle ym Mangor, Blaenau 

Ffestiniog, Caernarfon, Porthmadog a Phwllheli fod yn rhai sy’n cwrdd ag angen am 

dai fforddiadwy oni bai y gellir bodloni’r Awdurdod Cynllunio, ar ol ystyried y 

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

Fel rhan o’r cais cyflwynodd yr ymgeisydd ddatganiad ymrwymiadau cynllunio a 

thai fforddiadwy.  Mae’r ddogfen yma yn cynnwys asesiad hyfywdra o’r datblygiad 

ac mae’r ymgeisydd yn datgan fod costau sydd yn gysylltiedig â’r datblygiad yn 

golygu na fyddai’n hyfyw i roi cyfraniad tuag at ddarpariaeth tai fforddiadwy nac 

ychwaith unrhyw ddarpariaeth gynllunio arall. Ymgymerwyd gydag asesiad o’r 

materion hyfywdra gan yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd gan ddefnyddio pecyn 

cyfrifiadurol ar gyfer gwerthuso hyfywdra datblygiadau.  Yn ychwanegol i hyn mae 

yna gryn drafodaethau wedi mynd ymlaen rhwng swyddogion ar ymgeisydd am y 

materion hyfywdra.  Edrychwyd yn wreiddiol am gael cyfraniad o oddeutu 20% tuag 

at dai fforddiadwy.   Fodd bynnag, yn dilyn gwneud yr asesiadau hyfywdra 

perthnasol daeth yn amlwg na fyddai cyfraniad o’r math yma yn hyfyw ar gyfer y 

datblygiad.  Daethpwyd i’r canlyniad, yn sgil yr asesiadau a wnaethpwyd gan yr 

Uned Polisi ar y Cyd, y byddai’n bosibl cael cyfraniad o 7%.  Byddai hyn yn gyfystyr 

a rhyw 2 uned fforddiadwy ar y safle neu os yn gyfraniad cymudo tuag at 

ddarpariaeth tai fforddiadwy yn yr ardal byddai yn gyfystyr a rhyw £94,000.   Yn 

wreiddiol cynigodd yr ymgeisydd gyfraniad cymudol o £40,000 ond mae hyn bellach 

wedi cael ei gynyddu i £94,000. Mae’r cyfraniad ariannol yma tuag at ddarpariaeth 

tai fforddiadwy oddi ar y safle i’w groesawu ac yn sgil y ffaith fod yna faterion 

hyfywdra yn gysylltiedig gyda’r bwriad yn un y byddai’n rhesymol i’w dderbyn yn 

yr achos yma.  Byddai’r bwriad dan sylw yn cyfrannu tuag at ddarpariaeth o dai 

ymddeol yn lleol a ble nad oes y math yma o gartrefi i’w cael yn bresennol.  Byddai 

hefyd yn ail ddefnyddio safle tir llwyd sydd yn bresennol yn flêr ac yn ddolur llygad 

a byddai hefyd yn dod a buddion economaidd.  Ystyrir felly yn sgil materion 

hyfywdra yn ymwneud gyda’r datblygiad ei bod yn rhesymol derbyn y cynnig o 

£94,000 tuag at ddarpariaeth tai fforddiadwy oddi ar y safle a bod y bwriad felly yn 

cydymffurfio gyda gofynion Polisi CH6 CDUG. 

 

6.2 Gorwedd y safle o fewn parth llifogydd C1 ac mae’r bwriad ar gyfer datblygiad sydd 

yn un agored iawn i niwed ar sail llifogydd.  Ers cyflwyno’r cais i Bwyllgor 22 

Chwefror 2016 mae’r materion llifogydd wedi cael eu datrys i foddhad Cyfoeth 

Naturiol Cymru ac felly erbyn hyn ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt 

gofynion Polisi B29 CDUG a hefyd y cyngor a roddir yn NCT 15: Datblygu a 
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Pherygl o Lifogydd.  Bydd angen gosod amodau o safbwynt lefelau safle presennol ac 

arfaethedig a hefyd ar gyfer isafswm lefel llawr daear ar unrhyw ganiatâd cynllunio. 

 

6.3 Yn ychwanegol ers Pwyllgor 22 Chwefror 2016 mae Cyfoeth Naturiol Cymru a’r 

Uned Bioamrywiaeth wedi eu hargyhoeddi na fyddai’r bwriad yn achosi aflonyddwch 

neu niwed annerbyniol i rywogaethau a warchodir ac felly ystyrir fod y bwriad yn 

dderbyniol o safbwynt Polisi A1 a B20 CDUG.  Bydd angen amodau priodol o 

safbwynt bioamrywiaeth ar unrhyw ganiatâd cynllunio.   

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu yn ddarostyngedig i arwyddo cytundeb 106 am y cyfraniad swm cymunedol 

o £94,000 tuag at dai fforddiadwy ac i amodau –  

 

1. Cychwyn o fewn 5 mlynedd. 

2. Unol gyda chynlluniau. 

3. Cytuno deunyddiau waliau allanol a llechi to. 

4. Amodau priffyrdd i gynnwys - llefydd parcio i fod yn weithredol cyn meddiannu’r 

unedau, cwblhau’r fynedfa yn unol gyda chynlluniau, cwblhau’r fynedfa gyda cherrig 

sadio wedi eu cywasgu a’u gwastatau a’u sicrhau fod y system draenio dŵr wyneb 

wedi ei chwblhau. 

5. Amodau Cyfoeth Naturiol Cymru o safbwynt materion llifogydd -  cynlluniau lefel 

safle, lefel llawr daear i fod dim is na 3.87m 

6. Amodau Cyfoeth Naturiol Cymru ac Uned Bioamrywiaeth o safbwynt materion 

tirlunio, lefel goleuo ac unol gyda manylion ystlumod a gyflwynwyd. 

7. Amodau Dwr Cymru yn ymwneud gyda dŵr wyneb, dwr aflan a draeniad tir. 

8. Gwaith i gydymffurfio gydag adroddiad coed a chynllun gwarchod gwreiddiau coed. 

9. Dim gwaith i goed heb ganiatad. 

10. Ail-blannu coed sy’n cael eu colli o fewn 5 mlynedd. 

11. Cwblhau rhaglen o waith archeolegol. 

12. Ymgymryd gyda’r gwaith yn unol gydag argymhellion yr Adroddiad Halogiad Tir. 

13. Angen gwaredu Llysiau’r Dial. 
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