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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 y cyfarfod blaenorol 
o’r pwyllgor hwn, a gynhaliwyd ar 4 Ebrill 2016, fel rhai cywir. (copi 
ynghlwm) 
 

 

5.   GORCHYMYN DIOGELU COED (GDC) – TIR RHWNG GILFACH 
GOED A GORSE BANK, LÔN PEN CEI, ABERSOCH 
 

15 - 19 

 Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Rheoleiddio (copi ynghlwm)  
 
AELOD LLEOL:  Cynghorydd R. H. Wyn Williams 
 

 

6.   CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO 
 

 

 Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Rheoleiddio (copi ynghlwm)  
 

 

6.1 CAIS RHIF C15/0215/40/LL - TIR GER TAN YR EGLWYS, 
ABERERCH 
 

20 - 41 

 Adeiladu 8 tŷ annedd newydd a fydd yn cynnwys 2 annedd fforddiadwy 
ynghyd a ffurfio ffordd fynediad fewnol a llwybr cerdded mewnol. 
 
AELOD LLEOL:  Cynghorydd Peter Read 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 
 

 

6.2 CAIS RHIF C15/1358/42/LL - FFERM PORTHDINLLAEN, MORFA 
NEFYN 
 

42 - 59 

 Gwelliannau i safle carafannau teithiol sy’n cynnwys cynnyddu nifer o 36 i 
60 uned, creu 61 llawr caled, ail leoli man chwarae a chreu man chwarae 
newydd, cysylltiadau gwasanaethau, dymchwel bloc cyfleusterau a chodi 
adeilad cyfleusterau newydd i gynnwys siop, creu ffordd fewnol a safle 
parcio, lleoli carafan rheolwr a gwaith tirlunio 
 
AELOD LLEOL:  Cynghorydd Sian Wyn Hughes 
 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C15/0215/40/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=517010%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1518937%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=517010%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C15/1358/42/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=537288%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1572305%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=537288%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2


 

 

6.3 CAIS RHIF C16/0034/42/LL - FRON HYFRYD, MYNYDD NEFYN 
 

60 - 78 

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

 

 

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

79 - 91 

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

 

6.5 CAIS RHIF C16/0190/03/LL - LLWYN RHEDYN, 1 OAKELEY 
SQUARE, BLAENAU FFESTINIOG 
 

92 - 100 

 Cais ôl weithredol i gadw llwyfanau pren i gefn yr annedd. 
 
AELOD LLEOL:  Cynghorydd Annwen Daniels 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 
 

 

 

 
 
 
 
 

https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/0034/42/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=531458%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1556418%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=531458%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/0183/32/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=537292%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1572309%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=537292%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/0183/32/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=537292%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1572309%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=537292%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/0190/03/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=537293%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1572310%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=537293%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/0190/03/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=537293%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1572310%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=537293%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
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Yn bresennol:  Y Cynghorydd Michael Sol Owen – Cadeirydd 
   Y Cynghorydd Anne Lloyd Jones – Is-gadeirydd 
 

Y Cynghorwyr:, Elwyn Edwards, Simon Glyn, Gwen Griffith, Eric M. Jones,  June Marshall, W. 
Tudor Owen, John Pughe Roberts, Eirwyn Williams, Gruffydd Williams, Hefin Williams, Eurig Wyn 
a John Wyn Williams 
 

Eraill a wahoddwyd: Y Cynghorwyr Sian Gwenllïan, Gareth A Roberts a Stephen Churchman, 
(Aelodau lleol). 
 

Hefyd yn bresennol: Gareth Jones (Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio), Cara Owen (Rheolwr 
Rheolaeth Datblygu), Rhys Roberts (Swyddog Prosiect Llwybr Arfordir), Idwal Williams (Uwch 
Swyddog Rheolaeth Datblygu), Gareth Roberts (Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu 
Trafnidiaeth), Rhun ap Gareth (Uwch Gyfreithiwr) a Lowri Haf Evans (Swyddog Cefnogi Aelodau a 
Chraffu). 
 

1. YMDDIHEURIADAU: Y Cynghorwyr Dyfrig Jones ac W Gareth Roberts (Aelod Lleol) 
 

2.   DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 

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

 Y Cynghorydd Sian Gwenllian, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5 ar y rhaglen 

 Y Cynghorydd Gareth A Roberts, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 6.1 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C13/113/11/AM); 

 Y Cynghorydd Stephen Churchman, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 6.2 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C15/1296/36/LL) 

 Y Cynghorydd Gruffydd Williams, (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 
6.3 ar y rhaglen, (cais rhif C16/0034/42/LL)   

 Y Cynghorydd John W Williams, (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 
6.5 ar y rhaglen, (cais rhif C16/0154/25/LL) 

 Y Cynghorydd Michael Sol Owen, (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 
6.8 ar y rhaglen, (cais rhif C14/1118/45/LL) 
 

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

3. MATERION BRYS 
 

Dim i’w nodi 
 
4. COFNODION 
 

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod blaenorol y pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 14 
Mawrth 2016, fel rhai cywir yn ddarostyngedig ar gynnwys enw'r Cynghorydd Gwen Griffith 
ar y rhestr presenoldeb yn y fersiwn Saesneg.   

 
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. 

Tud. 1
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a) Cyflwynwyd adroddiad  yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio yn gofyn i’r Pwyllgor 

gymeradwyo bwriad i baratoi Gorchymyn Creu Adran 26 i’w gyflwyno i’r Arolygaeth 
Gynllunio benderfynu os bydd y Cyngor yn derbyn gwrthwynebiad i’r gorchymyn na ellir ei 
ddatrys. Nodwyd bod gan Awdurdodau Lleol ddisgresiwn o dan Adran 26 Deddf Priffyrdd 
1980 i lunio Gorchymyn Creu os ydynt yn ystyried bod angen llwybr troed mewn ardal 
ddynodedig. 
 
Adroddodd Swyddog Prosiect Llwybr yr Arfordir  bod nifer o drafodaethau wedi eu cynnal 
gyda’r tirfeddiannwr presennol ynglŷn â mabwysiadu darn o dir ar gyfer mynediad 
cyhoeddus drwy ardal y Marina dros yn agos i 8 mlynedd. Eglurwyd bod amgylchiadau a 
chymhlethdod perchnogaeth eiddo  wedi golygu bod y broses hyd yma wedi bod yn araf ac 
ar adegau yn rhwystredig iawn. Bellach, mae cynllun Llwybr yr Arfordir  yn agos i gyrraedd y 
nod ag eithr y llain 8m yma. 
 
Y dymuniad yw ceisio sicrhau hawliau mynediad cyhoeddus drwy gytundeb ond gan nad  yw 
cytundeb wedi ei gyrraedd, er gwaethaf yr holl ymdrechion, y dewis bellach yw  dilyn trefn 
gorchymyn A26 er mwyn cael symud ymlaen i gwblhau Llwybr yr Arfordir. 

  
Nodwyd bod y bwriad yn cael ei gefnogi gan Gyfoeth Naturiol Cymru gan ei fod yn rhan 
allweddol o’r Llwybr Arfordir Cenedlaethol gyda chyllid wedi ei glustnodi i wneud y gwaith 
angenrheidiol i greu’r llwybr. Byddai cwblhau'r  llwybr troed  yn dod â manteision sylweddol 
o ran darparu cyswllt deniadol, diogel a chyfleus i ddefnyddwyr y Llwybr Arfordir ynghyd a  
budd o ran hamdden a mwynhad i’r gymuned leol fydd yn cynnwys rhieni gyda phramiau, 
defnyddwyr cadair olwyn ag ati. 

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

 Bod y cynllun yn un cymhleth a sawl rhwystr yn ystod y daith wedi ei goresgyn 

 Bod swyddogion wedi bod yn gweithio yn ddygn iawn i geisio Llwybr Arfordir 

 Bod lleoli Llwybr yr Arfordir wrth yr arfordir yn gaffaeliaid ac o fudd economaidd i 
Felinheli a Bangor. Amlygwyd bod nifer o fusnesau bychain wedi agor yn ardal y Doc 
ac y byddai cwblhau'r llwybr cyhoeddus yn hwb pellach i’r economi leol. 

 Creu Gorchymyn yw'r opsiwn gorau i symud ymlaen 

 Opsiwn amgen wedi ei ystyried ond nid yn addas o ran diogelwch ffyrdd 

 Cefnogol i’r cais ac yn gofyn am gefnogaeth y Pwyllgor i’r gorchymyn 
 

c) Cynigiwyd ac eiliwyd i gymeradwyo Gorchymyn Creu Adran 26 yn unol ag argymhelliad y 
swyddogion cynllunio. 

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

 Cefnogol i’r gwaith ac angen dod i gytundeb er mwyn cwblhau y llwybr 

 Y Llwybr Arfordir yn bwysig i hybu twristiaeth i’r ardal 

 Croesawu'r datblygiad 
 

PENDERFYNWYD 

 Cyflwyno  Gorchymyn Creu Adran 26 er mwyn sicrhau mynediad cyhoeddus 
dros 8m o dir ym mherchnogaeth Gwesty Plas Port Dinorwig, Y Felinheli. 

 Os derbynnir gwrthwynebiad sydd ddim yn cael ei dynnu’n ôl bod y cyngor yn 
ei gyflwyno i’r Arolygaeth Gynllunio am  ddyfarniad 

 

6. CEISIADAU CYNLLUNIO 
 

Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i’r ceisiadau canlynol i ddatblygu. 
 

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

  

1. Cais rhif C13/1143/11/AM  – Tir yn Pen y Ffridd, Bangor 
 

Cais amlinellol i godi hyd at 366 o unedau byw, gyda datblygiadau cysylltiol gan gynnwys 
ffordd fynedfa, llecynnau parcio ag adnoddau cysylltiol.  
 
Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a gyflwynwyd 
 

(a) Ymhelaethodd Uwch Reolwr, Gwasanaeth Cynllunio ac Amgylchedd  ar gefndir y cais, gan 
amlinellu bod y cais wedi ei gyflwyno yn wreiddiol i’r Pwyllgor Cynllunio Rhagfyr  2015. 
Penderfyniad y pwyllgor hwnnw oedd i wrthod y cais, yn groes i argymhellion swyddogion, 
ar sail 

i. y byddai’n cael effaith andwyol ar yr iaith Gymraeg,  
ii. bod diffyg tystiolaeth yn adrodd sut y byddai’r isadeiledd yn gallu ymdopi, 
iii. nad oedd tystiolaeth ddigonol wedi ei gyflwyno yn dangos fod ysgolion lleol yn gallu 

ymdopi  
iv. nad oedd  tystiolaeth ddigonol yn dangos fod y rhwydwaith priffyrdd yn ddigonol.  

O ganlyniad i benderfyniad y Pwyllgor, cyfeiriwyd y mater i gyfnod cnoi cil yn unol â rheolau 
sefydlog y Pwyllgor.  

 
Mewn ymateb i’r pryderon a godwyd gan y pwyllgor cynllunio am yr agweddau uchod 
cyflwynwyd adroddiad yn ymateb yn benodol i’r materion hyn. Amlygwyd bod oediad i’r 
ymateb oherwydd bod gwybodaeth ychwanegol wedi ei gyflwyno gan wrthwynebydd, a’r 
ymgeisydd, a bod penderfyniad wedi ei wneud gan y gwasanaeth i ail ymgynghori yn ffurfiol  
ar y wybodaeth ychwanegol yma. Nodwyd bod yr adroddiad cnoi cil yn cynnwys asesiad o’r 
holl wybodaeth a gyflwynwyd yng nghyd-destun y 4 rheswm gwrthod a roddwyd gan y 
Pwyllgor yn y cyfarfod yn Rhagfyr 2015.  Cyfeiriwyd hefyd at yr adroddiad cynllunio llawn 
oedd yn Atodiad 1 oedd yn cynnwys asesiad o’r holl ystyriaethau cynllunio  yng nghyd-
destun y polisïau cynllunio perthnasol. 

 
(b) Adroddwyd bod y safle  wedi ei leoli oddi mewn i ffiniau datblygu dinas Bangor, ac wedi ei 

ddynodi’n benodol ar gyfer tai yng Nghynllun Datblygu Unedol Gwynedd (Gorffennaf 2009) a 
bod yr egwyddor o dai ar y safle felly’n dderbyniol.  

 
(c) O safbwynt y 4 rheswm gwrthod a roddwyd gan y Pwyllgor yn y cyfarfod yn Rhagfyr 2015 

cadarnhaodd yr Uwch Reolwr : 
i. Roedd asesiad trylwyr wedi ei gynnal o’r holl wybodaeth a gyflwynwyd yng nghyd-

destun yr effaith bosib ar yr iaith Gymraeg. Roedd y wybodaeth a gyflwynwyd gan yr 
ymgeisydd ar sail Datganiad o Effaith Ieithyddol a Chymunedol yn unol â gofynion  
polisïau cynllunio’r Cyngor ac ar sail y dystiolaeth roedd y datblygiad yn unol â’r 
polisïau cynllunio perthnasol 

ii. Nid oedd gan Dŵr Cymru na Chyfoeth Naturiol Cymru unrhyw wrthwynebiad i’r cais yn 
ddarostyngedig i amodau cynllunio ac felly  roedd y datblygiad yn dderbyniol o 
safbwynt materion isadeiledd. 

iii. Roedd materion addysg o ran materion capasiti wedi cael eu hasesu’n unol a gofynion 
y Canllaw Cynllunio Atodol perthnasol oedd yn cynnwys mewnbwn gan Adran addysg 
y Cyngor. Yn sgil hyn  datblygwr yn rhoi cyfraniad ariannol o £907,018 drwy drefniant 
cytundeb 106 er mwyn diwallu’r anghenion addysg a fuasai’n deillio o'r datblygiad. 
Roedd y datblygiad felly’n unol a’r polisïau perthnasol o safbwynt materion addysg. 

iv. Roedd tystiolaeth sylweddol wedi ei gyflwyno ac wedi ei asesu yng nghyd-destun 
materion trafnidiaeth ac yn sgil hyn nid oedd Uned Drafnidiaeth y Cyngor yn 
gwrthwynebu’r cais. 
 

(ch) Cyfeiriodd yr Uwch Reolwr hefyd at faterion argaeledd / angen tai oedd wedi ei gynnwys yn  
yr adroddiad cnoi cil er nad oedd hyn yn rheswm gwrthod. Pwysleisiodd fod yr wybodaeth o 
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ran angen yn bwysig yng nghyd-destun y cais yma oedd yn darparu 366 o dai gyda (110 yn 
dai fforddiadwy), ac yn profi fod tystiolaeth gadarn fod angen am dai yn yr ardal. 

 
(d) Pwysleisiwyd  nad oedd tystiolaeth gadarn i wrthod y cais, ac ar sail y wybodaeth a’r 

dystiolaeth a gyflwynwyd a’r ymatebion a dderbyniwyd, roedd y cais yn dderbyniol ac yn 
cydymffurfio gyda gofynion polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol perthnasol. Tynnwyd 
sylw at y risgiau i’r Cyngor o wrthod y cais a hefyd i’r opsiynau oedd yn agored i’r Pwyllgor 
wrth benderfynu ar y cais. Amlygwyd bod risgiau sylweddol ynghlwm â gwrthod y cais gyda 
risgiau ariannol yn gysylltiedig â phob un o’r rhesymau gwrthod, oherwydd buasai apêl yn 
erbyn gwrthodiad yn debygol o olygu cais llwyddiannus am gostau yn erbyn y Cyngor gan 
nad oes tystiolaeth i gefnogi’r rhesymau gwrthod. 

 
Argymhellwyd  yn seiliedig ar y dystiolaeth , i ganiatáu y cais yn ddarostyngedig i gwblhau 
cytundeb 106 ar gyfer tai fforddiadwy a chyfraniad ariannol tuag at addysg,  gydag amodau 
perthnasol fel sydd wedi eu hamlinellu yn yr adroddiadau. 

 
Nododd yr Uwch Reolwr hefyd os oedd y Pwyllgor yn bwriadu gwrthod y cais yna buasai 
disgwyl i’r cynigydd a’r eilydd gynrychiol’r Cyngor i amddiffyn apêl yn erbyn y gwrthodiad, yn 
unol a’r trefniadau arferol. 

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

hwn) a oedd yn gwrthwynebu y cais: 

 Bod y datblygiad yn un dadleuol  

 Bod y datblygiad yn rhy fawr ac yn ddiangen 

 Yn bentref newydd ar drothwy cymuned sydd eisoes mewn bodolaeth - angen 
datblygu a buddsoddi yn y cymunedau hyn ac nid adeiladu o’r newydd 

 Datblygiadau mawr cyfagos llai na 1km o’r safle. Dros 250 o dai ar werth ym 
Mangor ar hyn o bryd felly nid oes angen mwy. 

 Os caniatáu, beth fydd y goblygiadau? Ni all isadeiledd lleol presennol ymdopi 
gyda maint y datblygiad ac mae ysgolion lleol yn llawn. Nid yw’r cyfraniad addysg 
yn ddigonol 

 Dyletswydd y Cyngor yw gwarchod yr Iaith Gymraeg a’r hunaniaeth ddiwylliannol 

 Penrhosgarnedd yn ardal Gymraeg – unig ran bellach lle siaredir Cymraeg yn 
gyson - y datblygiad yn sicr o greu effaith niweidiol yma 

 Cyngor Dinas yn gwrthwynebu ynghyd a nifer o drigolion lleol 
 
(e) Cynigiwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais. 

 
(f) Yn ystod y drafodaeth ddilynol, nodwyd y prif sylwadau canlynol yn cefnogi’r cais: 

 Rhaid ystyried bod angen tai newydd o safon ym Mangor i ddenu pobl i weithio yn 
yr ardal ac i annog pobl ifanc i aros yn lleol 

 Angen amod i’r bwriad ddatblygu gam wrth gam fel nad ydyw yn ormesol 

 Croesawu 110 o dai fforddiadwy 

 Bod y safle wedi ei leoli o fewn ffin datblygu 

 Bod angen cydymffurfio a pholisïau Gwynedd 

 Bod y tai ar gael i Gymry eu prynu 

 Nid oes tystiolaeth ddigonol bod tai myfyrwyr yn dychwelyd i ddefnydd teuluoedd 

 Croesawu'r datblygiad -  o fudd i bobl Bangor. 
 

  (ff)  Gwnaed awgrym gan un aelod i ystyried moratoriwm, sef gohirio penderfyniad dros dro 
hyd nes bydd gwell trefn o ddadansoddi data wedi cael ei sefydlu. Awgrymwyd bod angen 
gwell methodoleg wrth asesu asesiadau iaith ac asesiadau cyfraniadau addysg a derbyn 
adroddiad manylach ar sut cafodd y wybodaeth ei bwyso a’i fesur. Amlygwyd bod hyn yn 
fater arwyddocaol o safbwynt hunaniaeth a dyfodol yr iaith Gymraeg. 
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Mewn ymateb i’r sylw, nododd yr Uwch Gyfreithiwr nad oedd gan y Pwyllgor hawl i wneud 
cais am foratoriwm na hawl i wneud cais i addasu polisiau. Eglurwyd, petai y cais yn cael 
ei ohirio, y tebygolrwydd yw y byddai’n cael ei gyfeirio at apêl yn erbyn diffyg penderfyniad. 

 
 Amlygodd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio bod Polisiau Cenedlaethol a Lleol 
ynghyd a Chanllawiau Atodol yn gosod rheolau pendant ar y drefn cynllunio ac ategwyd 
bod y wybodaeth a gyflwynwyd wedi ei asesu yn drylwyr a’r holl gasgliadau wedi eu 
cynnwys yn yr adroddiad o fewn cyd-destun polisiau Gwynedd. Yng nghyd-destun 
cyfraniadau addysgol, adroddwyd bod canllawiau a fformiwla cenedlaethol ar gyfer 
adnabod symiau ariannol sydd yn gyfatebol i’r angen. Ategwyd bod yr Adran Addysg wedi 
cael eu cynnwys yn y trafodaethau. Pwysleisiwyd mai polisiau cyfredol Gwynedd sydd 
wedi cael eu hystyried wrth asesu materion addysg ac iaith, ac bod Cyngor Gwynedd yn 
mynd tu hwnt i’r hyn sy’n ofynnol yn genedlaethol wrth asesu materion ieithyddol. 
 

(g)    Nodwyd y prif sylwadau canlynol yn gwrthwynebu’r cais 

 Bod y datblygiad yn rhy fawr ac yn fygythiad i un o gadarnleoedd yr iaith Gymraeg 
ym Mangor  

 Nad yw'r tir wedi ei glustnodi ar gyfer ei ddatblygu yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y 
Cyd ac felly nid yw’r angen yn bodoli mwyach 

 Er bod cynnig i adeiladu gam wrth gam, ni fyddai hyn yn hyfyw – cysur ar bapur yn 
unig ydyw 

 Ffolineb fyddai dibynnu ar asesiadau 
 

Mewn ymateb i sylw am y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, nododd yr Uwch Gyfreithiwr 
nad oedd y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd wedi bod drwy’r broses Archwiliad Cyhoeddus 
eto, ac felly ni ellid rhoi fawr ddim o bwysau i’r mater yng nhyd-destun y cais 

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

O blaid (4)     Y Cynghorwyr Gwen Griffith,  Anne Lloyd Jones, June Marshall a Michael 
Sol Owen 

 
Yn Erbyn (10)  Y Cynghorwyr Elwyn Edwards, Simon Glyn, Eric M. Jones, Tudor Owen, 
John Pughe Roberts, Eirwyn Williams, Gruffydd Williams, Hefin Williams, John Wyn 
Williams ac Eurig Wyn 

 
Atal (0) 
 

(h) Cynigiwyd ac eiliwyd i wrthod y cais. 
 

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

O blaid  (10)  Y Cynghorwyr Elwyn Edwards, Simon Glyn, Eric M. Jones, Tudor Owen, 
John Pughe Roberts, Eirwyn Williams, Gruffydd Williams, Hefin Williams, John Wyn 
Williams ac Eurig Wyn 

 
Yn Erbyn (3)  Y Cynghorwyr Gwen Griffith, Anne Lloyd Jones a June Marshall 

 
Atal (0) 
 

PENDERFYNIAD gwrthod yn groes i argymhelliad y swyddogion. 
 

Rheswm: 
Nid yw’r Awdurdod Cynllunio Lleol wedi’i argyhoeddi yn llawn fod y wybodaeth sydd 
wedi ei gyflwyno yn profi na fydd yna effaith andwyol ar yr iaith Gymraeg ac felly 
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ystyrir fod y cais yn groes i Bolisiau A2 ag A3 o Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd, 
CCA: Cynllunio a'r Iaith Gymraeg (Tachwedd 2009) a pholisi a chyngor cenedlaethol a 
gynhwysir yn NCT 20: Cynllunio a'r Iaith Gymraeg ag o fewn pennod 4.13 o Bolisi 
Cynllunio Cymru (Argraffiad 8 Ionawr 2016).  

 

Nodir yng nghyd-destun apel posib yn erbyn y gwrthodiad mai’r Cynghorydd John Wyn Williams 
oedd y cynigydd a’r  Cynghorydd Simon Glyn oedd yr eilydd. 
 
2.  Cais rhif C15/1296/36/LL - LLYSTYN CANOL,  GARNDOLBENMAEN,  
 

 Gosod tyrbin gwynt fferm 85kw ar dwr 25m cyfanswm uchder 37m at frig y llafn 
 

(a) Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi mai cais 
llawn ydoedd i godi tyrbin gwynt 85kw ar dŵr 25m gyda chyfanswm uchder o 37m at ei frig 
(gan gynnwys y llafnau) ar dir amaethyddol rhwng pentrefi Bryncir a Garndolbenmaen. 
Eglurwyd bod lleoliad y tyrbin o fewn oddeutu 260m i eiddo preswyl Llystyn Ganol ac o fewn 
150m i’r tyrbin presennol sydd ar y tir. Amlygwyd bod ffin Parc Cenedlaethol Eryri wedi ei 
leoli oddeutu 440m i gyfeiriad y dwyrain o’r safle.  

 
Cafodd y cais 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 
diwygiwyd) ac ni ystyriwyd bod effaith y datblygiad arfaethedig ar yr amgylchedd yn ddigon 
sylweddol i gyfiawnhau cyflwyno datganiad amgylcheddol gyda’r cais hwn. 
 
O ran egwyddor y datblygiad, nodwyd bod hyn yn dderbyniol a bod polisiau cynllunio 
cenedlaethol perthnasol ynghylch datblygiadau ynni adnewyddadwy  wedi eu hystyried 
ynghyd a pholisi C26.. 
 
Yng ngyd destun mwynderau cyffredinol a phreswyl amlygwyd bod pellter sylweddol rhwng 
safle’r tyrbin arfaethedig ag unrhyw dŷ preswyl cyfagos (ar wahan yn amlwg i eiddo’r 
ymgeisydd ). Asesiwyd y asesiad swn a gyflwynwyd gyda’r cais gan Uned Gwarchod y 
Cyhoedd a cadarnhawyd na fyddai lefelau swn y tyrbin arfaethedig ynghyd a swn y tyrbin 
presennol yn codi’n uwch na lefelau swn priodol. O ganlyniad, awgrymwyd cynnwys amod 
yn sicrhau na fyddai lefelau swn yn newid i raddau annerbyniol gan amharu ar fwynderau 
cyffredinol a phreswyl yr ardal gyfagos nac o safbwynt taflu cysgod. 
 
Yng nghyd-destun mwynderau gweledol 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. Mewn ymateb i wrthwynebiadau'r Parc Cenedlaethol, Cymdeithas Eryri, 
Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig ac aelodau o’r cyhoedd sydd yn 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, nodwyd na fyddai'r bwriad 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.  
 
O ystyried yr holl sylwadau a dderbyniwyd yn ogystal â pholisïau a chanllawiau lleol a 
chenedlaethol, ategwyd na fyddai’r datblygiad arfaethedig yn cael effaith niweidiol ar 
fwynderau’r ardal leol gan gynnwys y tirlun yn gyffredinol nag edrychiadau i mewn ag allan 
o’r Parc Cenedlaethol gerllaw. 

 

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

 Nad oedd ganddo wrthwynebiad i’r cais a bod manylion yr adroddiad yn gywir 

 Bod y tyrbin ychydig yn fwy na’r un sydd eisoes ar y safle, ond yn cydweddu yn dda i’r 
cefndir 

 Bod y Parc Cenedlaethol yn gwrthod pob tyrbin sydd yn agos at eu ffiniau 

Tud. 6



PWYLLGOR CYNLLUNIO 04/04/16 

 

 

 Bod y cais yn unol â pholisiau cyfredol 

 Nad oedd gwrthwynebiad gan drigolion lleol – dim gwrthwynebiadau / sylwadau wedi 
dod i law 

 Yr ymgeisydd yn cadw ffarm draddodiadol ac angen arallgyfeirio 
 

Cynigiwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais yn unol ag argymhelliad y swyddogion cynllunio. 
 
Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â pha bwyslais sydd yn cael ei roi ar sylwadau'r Parc 
Cenedlaethol fel bod modd eu diystyru, nodwodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu fod y 
sylwadau hyn wedi eu hasesu yn llawn yn yr adroddiad ac yng nghyd destun sylwadau CNC 
sydd ddim yn gwrthwynebu er gwaethaf lleoliad y Parc.  

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

 Bod y tyrbin bwriadedig mewn safle llai amlwg na llawer 

 Cefnogol i ynni adnewyddol 

 Croesawu arallgyfeirio o ystyried y bydd taliadau sylfaenol yn lleihau ac yn dod i ben 
yn 2020 

 
Penderfynwyd caniatáu y cais. 
 
Amodau  

 1. Amser – cychwyn gwaith o fewn 2 flynedd 
 2. Cydymffurfio gyda chynlluniau 
 3. Caniatâd 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 

  
3. Cais rhif C16/0034/42/LL - FRON HYFRYD, MYNYDD NEFYN,  
 

Adeiladu estyniad unllawr a phorth i'r tŷ, trosi modurdy presennol yn uned wyliau 
hunangynhaliol ac adeiladu stablau 
 
Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a gyflwynwyd 
 

(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi bwriad i adeiladu 
estyniad unllawr a phorth i’r tŷ, trosi’r modurdy presennol yn uned wyliau hunangynhaliol 
ynghyd ag adeiladu stablau. Nodwyd bod y safle yn gorwedd yng nghefn gwlad ac oddi fewn 
i Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llyn, ac o fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol 
Eithriadol Llyn ac Ynys Enlli. 

  
 Amlygwyd bod ardal Mynydd Nefyn yn nodweddiadol yn cynnwys tai ac adeiladau cysylltiol 

sydd wedi eu lleoli yn wasgaredig o fewn yr ardal ac i’w gweld o ardal eithaf eang.  Heb 
amheuaeth, mae’r ardal yn un sydd yn weladwy yn y tirlun.  Er hynny, nodwyd, er bod safle 
yn weladwy nid yw hyn yn gwneud pob datblygiad yn anghywir ac os bydd datblygiadau o 
ddyluniad a gorffeniad addas gallant fod yn dderbyniol. Ar Fynydd Nefyn mae nifer o’r tai 
wedi eu paentio yn wyn ac ystyriwyd felly y byddai’n rhesymol rhoddi amod i gytuno 
gorffeniad y rendr allanol ar gyfer yr estyniadau ar gyfer y bwriad dan sylw.  O ystyried ei 
leoliad ystyriwyd mai lliw gwyn fyddai’r mwyaf addas gan y byddai hyn yn sicrhau cysondeb 
gyda thai eraill yn y cyffiniau. Byddai’r stablau siâp ‘L’ wedi eu lleoli yng nghornel cae gyda 
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chlawdd tua’r gogledd a’r dwyrain ac roedd bwriad hefyd i dirweddu o gwmpas y stablau. 
Roedd y cynnig i wared ar y garafán sefydlog bresennol hefyd yn welliant sylweddol i’r safle. 

 
Tynnwyd sylw at hanes cynllunio'r safle ac at gais ôl-weithredol (C09D/0039/42/LL) i gadw 
modurdy ynghyd a newid defnydd rhan o gae i ddefnydd anheddol yn gysylltiedig â'r tŷ a 
pharhau i gadw carafán sefydlog a sied ar y tir. Cafodd y cais ei wrthod ar apel yn 2010 ac 
un o’r rhesymau oedd bod 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 bod y bwriad yn ei gyfanrwydd yn cael effaith 
ar harddwch naturiol yr AHNE. Bu i lefel to y modurdy gael ei leihau wedi hynny ac bu i gais 
pellach (C10D/0183/42/LL) gael ei gyflwyno a’i ganiatau er mwyn ymestyn cwrtil y ty annedd 
ac adeiladu clawdd newydd ynghyd a chadw sied a charafan. Roedd gwelliannau yn cael eu 
dangos mewn ymateb i bryderon yr Arolygydd ar yr apel. 
 
O ystyried yr holl faterion perthnasol gan gynnwys polisïau a chanllawiau lleol a 
chenedlaethol ynghyd a sylwadau a dderbyniwyd nid yw y bwriad yn annerbyniol nac yn 
groes i ofynion y polisïau perthnasol. 

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

 Eu bod yn ddiolchgar o gefnogaeth y swyddogion 

 Eu bod yn berchnogion newydd ar Bryn Hyfryd 

 Eu bod yn derbyn sylwadau'r gwrthwynebwyr ond eu bwriad yw gwella'r safle a chadw 
cymeriad y bwthyn traddodiadol. 

 Ni fydd maint y garej yn cynyddu 

 Bydd y garafán yn cael ei symud yn gyfan gwbl 

 Bod cynllun y stablau wedi ei addasu a bod bwriad i dirweddu drwy osod gwrych 
 
(c) Nododd yr Aelod Lleol (a oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn):  

 Ei fod wedi galw y cais i mewn o flaen y Pwyllgor 

 Bod angen ystyried blaenoriaethau ac egwyddorion yr ANHE - pryder nad oes 
blaenoriaeth ddigonol yn cael ei roi i warchod ac ystyried prydferthwch a harddwch 
naturiol yr ardal 

 Addasiadau ansensitif yn creu effaith ar gefn gwlad 

 Effaith gronnol yr holl ychwanegiadau ar osodiad yr ANHE 

 Bod sawl llwybr cyhoeddus yn mynd heibio i’r safle 

 Siomedig nad oedd ymgynghoriad gyda CADW 

 Cyngor Tref wedi gwrthod y cais  

 Angen sicrhau bod y sefyllfa yn cael ei rheoli yn dilyn hanes nifer ceisiadau ar y safle 
yn y gorffennol 

 
(ch) Mewn ymateb i’r sylwadau nododd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu bod yr addasiadau i’r 

modurdy wedi eu gweithredu yn unol a gofynion yr Arolygydd a bod rheolaeth y safle wedi ei 
wireddu.  

 
 Mewn ymateb i awgyrm y gall y garafan static ddychwelyd i’r safle, amlygwyd y bydd modd 

gosod amod penodol yn nodi na chaniateir lleoli carafán o fewn y cwrtil eiddo ac felly y’r 
ymgeisydd yn colli yr hawl i osod y garfan yn ôl. 

 
(d) Cynigwyd ac eiliwyd i gynnal ymweliad safle. 

 
PENDERFYNWYD trefnu ymweliad safle. 

 
4. Cais Rhif C16/0073/30/LL - BODRYDD, RHOSHIRWAUN, PWLLHELI 

 
Creu safle carafanau teithiol 12 llain gan gynnwys gwelliannau ffyrdd  
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Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a gyflwynwyd 
 

(a) Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais a nodi'r bwriad i 
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 ac wedi ei 
gosod ar  lleiniau caled o wyneb llechi man.  Ategwyd bod bwriad hefyd gwneud gwelliannau 
i ddau gilfan anffurfiol ar y ffordd a bydd tanc septig newydd i wasanaethu’r bwriad hefyd yn 
cael ei osod. Defnyddir y safle ers sawl blwyddyn ar gyfer lleoli 5 carafán deithiol gyda 
chlybiau carafán ble nad oes angen caniatâd cynllunio ffurfiol. Deallir bod darpariaeth 
ymolchi, golchi a chyfleusterau ailgylchu yn barod ar y safle. 

 

 Mae polisi D19 yn caniatáu cynigion i ddatblygu safleoedd carafanau teithiol ac unedau 
teithiol newydd os cydymffurfir â’r cyfan o’r meini prawf perthnasol. Lleolir y safle yng nghefn 
gwlad ac oddi fewn i Ardal Gwarchod y Dirwedd a’r Dirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol 
Eithriadol Llyn ac Ynys Enlli. Ni ystyriwyd fod y safle wedi ei leoli mewn man ymwthiol yn y 
dirwedd, gan ei fod yn weddol guddiedig wedi ei amgylchynu gyda gwrychoedd presennol a 
ffiniau aeddfed. Yng nghyd-destun mwynderau cyffredinol a phreswyl, eglurwyd bod rhai tai 
annedd i’w cael yn y cyffiniau er hyn ni ystyriwyd y byddai safle o 12 carafan deithiol yn 
golygu gôr ddatblygu safle. 

 

 O safbwynt agosrwydd at y rhwydwaith ffyrdd, lleoli’r y safle oddeutu 850 medr oddi wrth 
ffordd sirol trydydd dosbarth.  Nid oes angen gwneud unrhyw addasiadau i’r fynedfa fel rhan 
o’r cais ond amlygywd y bydd amod i sicrhau bod y gwaith o wella’r cilfanau yn cael ei 
wneud cyn bod y defnydd fel safle carafanau yn dechrau. Ystyriwyd hefyd na fydd 
ychwanegiad mewn traffig yn cael niwed arwyddocaol ar fwynderau lleol. 

 

 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.  

 

Nodwyd , gan fod y bwriad yn ymwneud a datblygiad twristiaeth a fydd yn creu deg neu fwy 
o unedau gwyliau, bod gofyn i Ddatganiad Ieithyddol a Chymunedol  gael ei baratoi er mwyn 
cydymffurfio gyda gofynion Canllaw Cynllunio Atodol: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg. 
Cadarnhawyd bod datganiad ieithyddol wedi ei gynnwys fel rhan o’r cais a bod yr Uned 
Polisi Cynllunio ar y Cyd wedi ymateb gan nodi na fyddai natur na graddfa’r datblygiad yn 
debygol o gael effaith andwyol ar yr iaith Gymraeg. 
 

(b) Nodwyd nad oedd gan yr Aelod Lleol wrthwynebiad i’r cais 

(c) Yn manteisio ar ei hawl i siarad, nododd asiant ar ran yr ymgeisydd: 

 Bod 5 llain ar gyfer carafanau eisoes ar y safle -  cais i gynyddu i 12 llain 

 Bod yr adnoddau a’r cyfleusterau sydd ar y safle yn gallu ymdopi a’r ychwanegiadau 
heb unrhyw addasiadau pellach 

 Bydd dau fae pasio yn cael eu creu ermwyn gwella diogelwch y ffordd 

 Hawliau pysgota gan y fferm ac felly adnodd i ddenu ymwelwyr i hybu yr economi leol 

 Bod y datblygiad yn gwarchod swyddi lleol  
 

(ch) Cynigiwyd ac eiliwyd i ganiatau y cais 

(d) Mewn ymateb i sylw ynglŷn â’r nifer o geisiadau cynllunio oedd yn berthnasol i’r eiddo dan 
sylw, nodwyd nad oedd y ceisiadau blaenorol yn berthnasol i’r cais carafanau. Amlygwyd  
mai ceisiadau oeddynt i wella’r tŷ ac adnoddau’r fferm ac felly nid oedd pryder am 
orddatblygu y safle. 

 

Mewn ymateb i gwestiwn pellach ynglŷn â phwy sydd yn rhoi arweiniad ar y nifer o feysydd 
carafanau yng nghefn gwlad ac ar hyd yr arfordir, nodwyd bod y polisi perthnasol yn gofyn 
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ystyried unrhyw effaith cronnol ac fod hyn yn cael ei wneud ar gyfer pob cais o’r 
fath.Amlygywd hefyd bod gwaith diweddar ar gapasiti y tirwedd gan cwmni Gillespies yn 
ogystal a Land Map yn cael eu defnyddio ar gyfer asesuceisiadau cynllunio. 
 

 Gwnaed sylw nad oedd sylwadau wedi eu cyflwyno gan y Cyngor Cymuned 

 

(dd)  Penderfynwyd caniatau y cais yn unol a’r argymhelliad diwygiedig,  

PENDERFYNWYD caniatáu y cais 
 

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. 

 
5. Cais rhif C16/0154/25/LL - The Book People Ltd, Fford y Parc, Parc Menai, Bangor 

 
Estyniad 75,000 troedfedd sgwâr i'r warws presennol 
 

(a) Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi mai cais 
llawn ydoedd ar gyfer ymestyn warws llyfrau ‘The Book People’ ym Mharc Menai er mwyn  
creu storfa ychwanegol atodol i’r warws presennol.  

 
Nodwyd bod 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.  

 
Amlygwyd bod egwyddor o ymestyn ac ehangu mentrau cymdeithasol wedi ei selio ar bolisi 
D8 o CDUG sydd yn datgan y  bydd cynigion o’r fath yn cael eu cymeradwyo os gellid 
cydymffurfio gyda nifer o ganllawiau sydd yn datgan nad yw’r defnydd presennol yn achosi 
difrod arwyddocaol i’r ardal, bod y bwriad wedi ei leoli o fewn y datblygiad presennol, bod y 
bwriad yn ategol i’r gwaith presennol ac na fydd graddfa'r bwriad yn achosi niwed 
arwyddocaol i fwynderau’r amgylchedd a’r rhwydwaith ffyrdd lleol.  Nodwyd bod manylion y 
bwriad wedi ei gynnwys yn y cais gwreiddiol yn 2002 ar gyfer codi’r adeilad presennol sydd 
yn cadarnhau bwriad yr ymgeisydd i ehangu’r fenter. 

 
Cadarnahwyd y byddai’r estyniad yn adlewyrchiad o’r adielad presennol ac wedi ei sgrinio 
yn sylweddol gan goedlan sefydlog . Gan fod y estyniad o’r un edrychiad ac o’r un uchder ni 
fydd gwahaniaeth sylweddol nac arwyddocaol yn nhrawiad yr estyniad ar fwynderau 
gweledol.  Nodwyd hefyd bod y safle wedi ei leoli o fewn Ardal Gwarchod y Dirwedd yn 
CDUG yn ogystal a bod o fewn Tirwedd Hanesyddol Cofrestredig. Nodwyd, oherwydd  bod y 
safle eisoes wedi ei ddynodi ar gyfer defnyddiau diwydiannol o safon uchel, ni fyddai yn cael 
effaith sylweddol bellach ar osodiad a chymeriad y tirlun hanesyddol. Amlygywd bod y safle 
nepell i’r de o ardal gadwraeth Stad y Faenol ynghyd a wal restredig gradd II y stad sydd 
wedi ei leoli i’r dwyrain o’r safle – er hynny ni ystyriwyd y byddai unrhyw effaith negyddol 
sylweddol ar osodiad nac integredd yr ardal gadwraeth na’r wal restredig o ystyried lleoliad a 

Tud. 10



PWYLLGOR CYNLLUNIO 04/04/16 

 

 
dyluniad yr estyniad ynghyd a sgrinio a tirweddu sydd yn lleihau yr adrawiad ar yr 
amgylchedd lleol. 

 

Amlygwyd nad oedd Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cytuno i’r cais yn wreiddiol gan nad oedd 
digon o wybodaeth wedi ei gyflwyno i ymateb yn llawn iddo. Gwnaed cais i’r ymgeisydd am 
wybodaeth ychwanegol yn ymwneud a chynllun goleuo ac asesiad risg bioamrywiaeth ac 
effaith y datblygiad ar rywogaethau gwarchodedig. Er nad oedd ymateb ysgrifenedig wedi ei 
dderbyn ar ôl ymgynghori pellach gyda Cyfoeth Naturiol Cymru, cynigiwyd bod modd gosod 
amodau priodol i reoli'r  sefyllfa os oedd sylwadau CNC yn gofyn am hyn. 
 

Yn unol â gofynion perthnasol cyflwynwyd Datganiad Ieithyddol a Chymunedol gyda’r cais a 
cyfeiriwyd at yr ymateb yn y sylwadau ychwanegol a ddosbarthwyd. 
 

Wrth ystyried yr asesiad ac yn ddarostyngedig i dderbyn sylwadau ffarfiol gan Cyfoeth 
Naturiol Cymru, ystyriwyd bod y cais yn dderbyniol ar sail graddfa, lleoliad, dyluniad, ffurf, 
deunyddiau, diogelwch ffyrdd, parcio, mwynderau gweledol a phreswyl ac yn cydymffurfio 
gyda pholisiau a chyngor cynllunio lleol a chenedlaethol perthnasol. 

 

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

 Ei fod yn gefnogol i’r cais 

 Bod y safle eisoes wedi ei glustnodi ar gyfer estyniad i’r busnes presennol 

 Dyma'r cyflogwr mwyaf o fewn Parc Britannia, Parc Menai 
 

(c) Cynigiwyd ac eiliwyd i ganiatáu y cais 
 

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

 Croesawu y datblygiad ac balch bod y cwmni eisiau parhau i fuddsoddi ym Mangor 

 Bod cwmni ‘The Book People’ yn gyflogwyr pwysig iawn i ddalgylch Bangor 

 Y llyfrau yn fforddiadwy ac felly yn annog pobl i ddarllen 
 

Mewn ymateb i gwestiwn ynghlyn a thirlunio pellach, nodwyd bod y safle eisoes wedi ei 
dirlunio yn sylweddol ac yn eithaf cuddiedig, fodd bynnag nodwyd fod amod wedi ei argymell 
yn yr adroddiad i sicrhau cynllun rheoli ar gyfer tirweddu. 

 

PENDERFYNWYD caniatáu y cais 
 

Dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio ac Amgylchedd i ganiatáu’r cais yn 
ddarostyngedig i dderbyn sylwadau ffafriol gan CNC.  
 

Amodau: 
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. 
 

6. Cais Rhif C16/0155/11/R3 – Ysgol Glan Cegin, Maegeirchen, Bangor 
 

Dymchwel adeilad ysgol bresennol a chodi adeilad ysgol newydd ynghyd a gwaith 
cysylltiedig. 
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Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a gyflwynwyd. 

 

(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi mai cais llawn 
ydoedd ar gyfer codi adeilad ysgol newydd ar dir yr ysgol bresennol gan ddymchwel yr ysgol 
bresennol unwaith y bydd yr ysgol newydd wedi agor. Amlygwyd bod y  cynllun hefyd yn 
cynnwys gwaith tirweddu sylweddol, darpariaeth o lefydd chware newydd, mynedfeydd a 
darpariaeth parcio newydd. Eglurwyd bod y safle wedi ei leoli o fewn stad Maesgeirchen 
sydd o fewn ffiniau datblygu Bangor. Byddai’r ysgol newydd yn darparu lle ar gyfer 210 o 
blant a 30 o lefydd meithrin. Oherwydd natur serth y tir bydd yr adeilad ar ddwy lefel er 
mwyn gwneud defnydd gorau o’r tir a lefelau presennol. 

 

Ategwyd bod egwyddor y datblygiad yn dderbyniol ac yn cydymffurfio gyda gofynion polisiau 
perthnasol. Yng nghyd-destun mwynderau gweledol a phreswyl nodwyd bod y safle wedi ei 
leoli mewn ardal breswyl gyda chymysg o gyfleusterau cymunedol ar wasgar trwy’r stad. 
Cydnabuwyd bod adeilad yr ysgol bresennol wedi cyrraedd diwedd ei oes ac nad oedd 
rheswm dylunio / pensaernïol i gyfiawnhau cadw’r adeilad. 

 

Wrth ystyried maint, dyluniad a’r deunyddiau arfaethedig amlygwyd na fyddai’r bwriad yn 
debygol o gael unrhyw niwed sylweddol ar fwynderau gweledol yr ardal leol. Derbyniwyd  
sylwadau yn ymwneud a chysgodi a cholli golau, ond wedi ystyried y lefelau tir presennol, 
lleoliad yr ysgol newydd a pharth yr haul, ni ystyriwyd y byddai lleoliad yr ysgol newydd yn 
debygol o gael effaith andwyol sylweddol ar fwynderau preswyl tai cyfagos nac yn creu 
nodwedd ormesol. Cydnabyddwyd y byddai cyfnod o aflonyddwch anarferol yn ystod y 
cyfnod adeiladu, ond nid oedd hynny yn ddigonol i wrthod y cais a bod modd cynnwys amod 
i reoli hyn. 

 

Yng nghyd destun materion trafnidaieth a mynediad, amlygywd bod yr adran wedi cael 
mewnbwn sylweddol i’r trafodaethau cyn i’r cais gael ei gyflwyno ac o ran materion 
ieithyddol a chymunedol awgrymwyd y gall y datblygiad wneud cyfraniad pwysig i’r gymuned 
a hynny drwy gyfrannu tuag at warchod a chryfhau gwead cymdeithasol, ieithyddol a 
diwylliannol y gymuned. 

 

Wedi ystyried y sylwadau a dderbyniwyd, yr holl bolisïau a materion cynllunio perthnasol ni 
ystyriwyd 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. 

 
(b) Cynigwyd ac eilwyd i ganiatau y cais 

 
(c) Yn ystod y drafodaeth ddilynol, nodwyd y sylwadau canlynol: 

 Croesawu buddsoddiad i’r ardal 

 Ysgol newydd yn sicr o godi uchelgais a hyder plant yr ardal 

 Siom nad oedd yr Aelodau Lleol yn bresennol i groesawu a chefnogi ysgol newydd 
 

PENDERFYNWYD caniatáu y cais:   
 

Amodau 
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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7. Cais C16/0157/11/LL – Clwb Cymdeithasol Maesgeirchen, 90 Penrhyn Avenue, Bangor 

 

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. 

 

 Cafodd y cais ei dynnu yn ôl cyn y Pwyllgor 
 

8. Cais C14/1118/45/LL – Tir ger Ala Cottage, Yr Ala, Pwllheli, Gwynedd 
 

Dymchwel adeiladau presennol ac adeiladu tai ymddeol (30 o unedau) ynghyd a 
chyfleusterau cymunedol, tirlunio a safle parcio ceir. 
 

Cadeiriwyd y cais gan yr Is Gadeirydd y Cynghorydd Anne Lloyd Jones 
 

(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi y gohiriwyd y cais 
ym Mhwyllgor 22 Chwefror 2016 er mwyn derbyn mwy o wybodaeth yn ymwneud gyda phris 
marchnad agored yr unedau, materion hyfywdra ac eglurhad pam fod y dyluniad ar gyfer 
adeilad 3 llawr.   

 
Ymhelaethwyd bod y 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 bwriad dan sylw yn cyfrannu tuag at ddarpariaeth 
o dai ymddeol yn lleol  ble nad oes y math yma o gartrefi i’w cael. O’r wybodaeth a 
gyflwynwyd gyda’r cais nodwyd y byddai’r unedau yn cael eu gwerthu ar les 125 mlynedd 
a’r llety i’w feddiannu gan berson dros 60 mlwydd oed neu yn achos cwpl fod un ohonynt 
dros 60 oed a’r llall  dros 55 oed. 
 
Nodwyd, fel rhan o’r cais, y cyflwynodd yr ymgeisydd ddatganiad ymrwymiadau cynllunio a 
thai fforddiadwy. O fewn y ddogfen nodwyd bod prisiau marchnad agored yr unedau 1 
ystafell wely yn £157,000 a’r unedau 2 ystafell wely yn £215,000. Amlygwyd hefyd bod yr 
ymgeisydd yn parahu i ddadlau nad yw’n hyfyw cael unrhyw gyfraniad tuag at dai 
fforddiadwy fel rhan o’r datblygiad.  Atgoffwyd yr aelodau, pan gyflwynwyd y cais 22 
Chwefror 2016 roedd yr ymgeisydd wedi cynnig swm cymudol tuag at dai fforddiadwy o 
£40,000 er mwyn symud pethau ymlaen.  Yn dilyn penderfyniad y Pwyllgor i ohirio’r cais, 
cysylltwyd gyda’r ymgeisydd ynglŷn â’r materion hyfywdra ac fe’i heriwyd am gyfraniad 
cymudol uwch.  Adroddwyd bod yr ymgeisydd erbyn hyn wedi cynnig £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. Nodwyd bod y cyfraniad ariannol yma wedi ei glustnodi ar gyfer darpariaeth 
tai fforddiadwy oddi ar y safle. Ystyriwyd, yn sgil materion hyfywdra sydd yn ymwneud 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. 

 
Ychwanegwyd, ers Chwefror 2016, bod 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 ystyriwyd bod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt Polisi A1 
a B20 CDUG.   

 

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

 Ei fod wedi derbyn nifer o alwadau a chefnogaeth leol gryf i’r datblygiad 

 Gwaith ymgynghori da wedi ei wneud rhwng y swyddogion ar ymgeisydd 

 Safbwynt llifogydd bellach wedi ei ddatrys – hyn yn galonogol 

 Croesawu bod y swm hyfywdra wedi codi i’r swm llawn 

 Awgrymu yn gryf i’r Pwyllgor ganiatáu y cais 
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(c) Cynigiwyd ac eiliwyd i ganiatáu y cais 
 
(ch) Mewn ymateb i sylw ynglŷn â sut a phwy fydd yn penderfynu ar y gwariant £94k, nodwyd 

mai cyfrifoldeb yr Uned Strategol Tai fydd hyn sydd â chyswllt agos gyda Chymdeithasau 
Tai y Sir. Cadarnhawyd mai Ardal Dibyniaeth Llyn fyddai yn derbyn yr arian. 

 
Mewn ymateb i gwestiwn pellach ynglŷn â sicrhau bod y cwmni yn arddel yr iaith Gymraeg 
ym mhob agwedd o’i gwaith, boed yn weinyddol neu yn weledol, nodwyd nad oedd modd 
gosod amod benodol ond bod modd tynnu sylw'r ymgeisydd at y sylw. 

 
Mewn ymateb i gwestiwn ynglyn a nifer y mannau parcio nodwyd bod y cynnig o 22 safle 
parcio yn ddigonol, a nodwyd bod modd defnyddio’r maes parcio cyhoeddus cyfagos ac fod 
bwriad o wneud llwybr troed cysylltiol tuag at y cyferiad yma. 

 
(d)   Yn ystod y drafodaeth ddilynol, nodwyd y sylwadau canlynol: 

 Croesawu'r datblygiad - yn annog pobl hyn i fyw yn annibynnol 

 Croesawu bod y cyfraniad ariannol wedi cynyddu, ond parhau i weld yn swm isel o 
ystyried costau tai 

 Pryder am daliadau ychwnaegol – costau yr unedau i weld yn gostus ac felly pryder 
y byddai trigolion lleol yn cael eu prisio allan o’r farchnad 

 
Penderfynwyd caniatáu yn ddarostyngedig i arwyddo cytundeb 106 er mwyn sicrhau 
y cyfraniad o  £94,000 tuag at dai fforddiadwy oddi ar y safle 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, cadw 22 o fannau parcio ar bob amser, 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 ganiatâd. 
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. 
14. Cyfyngu oed preswylwyr yr unedau byw i rai dros 60 oed neu mew nachos cwpl 

fod un ohonynt dros 60 oed a’r llall dros 55 oed. 
 
 

Dechreuodd y cyfarfod am 1.00pm a daeth i ben am  4.00  pm. 
 

 
 
 

                                                              CADEIRYDD 
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ADRAN RHEOLEIDDIO 

 

PWYLLGOR: Pwyllgor Cynllunio  

DYDDIAD: 25 Ebrill 2016 

TEITL: Gorchymyn Diogelu Coed (GDC) – tir rhwng Gilfach 

Goed a Gorse Bank, Lôn Pen Cei, Abersoch 

 

PWRPAS YR ADRODDIAD: Ystyried cadarnhau’r GDC ar y safle uchod. 

ADRODDIAD GAN: Pennaeth Adran Rheoleiddio 

GWEITHREDU: Gofynnir i’r pwyllgor dderbyn yr argymhelliad 

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Rhoddwyd Gorchymyn Diogelu Coed Dros Dro ar 4 coeden (2 cypreswydden a 2 

ffynidwydd) yn y lleoliad a ddangosir ar y cynllun sydd ynghlwm â’r adroddiad yma 

ar 19 Tachwedd 2015 yn dilyn ymweliad ac asesiad o’r coed gan swyddog o Uned 

Bioamrywiaeth y Cyngor. 

 

1.2 Mae’r coed wedi eu lleoli ar benrhyn Penbenar yn Abersoch, rhwng eiddo a adweinir 

fel Gorse Bank a Gilfach Goed. Maent yn meddiannu llecyn gwag o dir preifat 

cyfochrog a safle ble mae caniatâd cynllunio wedi ei roddi ar gyfer adeiladu tŷ 

annedd yn 2013, ac wedi ei adnewyddu ar y 10 Chwefror 2016. 

 

1.3 Gwnaethpwyd asesiad o’r coed gan ddefnyddio sustem TEMPO (Tree Evaluation 

Method for Preservation Orders) ac mae’r coed wedi sgorio cyfanswm o 22 pwynt. 

Mae’r sustem yma yn nodi y bydd unrhyw goeden neu goed sydd yn sgorio mwy nac 

16 pwynt yn teilyngu eu diogelu. 

 

2.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

2.1 Nid oes hanes cynllunio blaenorol i’r safle sydd yn destun y Gorchymyn, ond mae yn 

fuddiol nodi hanes cynllunio’r safle cyfochrog er mwyn gosod cyd-destun ar gyfer y 

sylwadau a dderbyniwyd o ganlyniad i’r ymgynghoriad a wnaethpwyd gyda 

perchnogion y safle/ tirfeddianwyr cyfochrog.  

 

2.2 C13/0198/39/AM. Tir Rhwng Gilfach Goed & Gorse Bank, Lon Pen Cei, Abersoch, 

Pwllheli, Gwynedd, LL537AY. Adeiladu tŷ annedd a chreu ffordd fynediad newydd i 

Lon Pencei. Caniatáu 11.04.13. 

 

2.3 C15/1328/39/AM. Tir Rhwng Gilfach Goed & Gorse Bank, Lon Pen Cei, Abersoch, 

Pwllheli, Gwynedd, LL537AY. Adnewyddu caniatâd amlinellol C13/0198/39/AM 

am dy annedd a ffordd fynediad newydd. Caniatáu 10.02.16. 

 

3.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:   Cefnogi gosod gorchymyn diogelu ar y coed 

 

Aelod Lleol: Cefnogi 
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Ymgynghoriad 

Cyhoeddus: 

Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd tirfeddianwyr / 

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

derbyniwyd gohebiaeth yn cyflwyno sylwadau ar y 

gorchymyn diogelu dros dro. Mae’r asesiad isod yn trafod y 

sylwadau hynny yn fwy manwl, ond yn gryno nodwyd: 

 

 Bod y coed o fewn pellter disgyn i leoliad y ty annedd 

bwriadedig cyfochrog y mae caniatâd amlinellol ar ei 

gyfer; 

 Pryder ynglŷn â choeden T3 yn disgyn ar Gorse 

Bank; 

 Tebygolrwydd o hinsawdd fwy stormus i’r dyfodol; 

 Coed ddim yn frodorol i’r ardal a pharodrwydd i 

blannu coed eraill yn lle’r rhai sydd yn destun y 

gorchymyn diogelu; 

 Coed cyffelyb wedi disgyn yn ystod stormydd yn 

2014 gan greu difrod i Gilfach Goed; 

 Pryder bod y coed dan ystyriaeth yn beryglus ac yn 

dymuno i’r Cyngor gael barn arbenigol nad oes 

perygl iddynt ddisgyn; 

 

Yn ychwanegol i’r uchod mae un o’r llythyrau yn gwneud y 

sylwadau canlynol:- 

 

 Nad yw coeden T1 yn dylanwadu datblygu’r llain 

adeiladu gyfochrog gan ei bod wedi ei lleoli 14 medr 

o leoliad bwriadedig y ty gyda dim newid lefelau tir 

niweidiol; 

 Nad yw coeden T4 yn dylanwadu’r datblygiad 

cyfochrog arfaethedig na’r fynedfa i’r llain; 

 Bod coeden T2 gyda gwyriad cynyddol tua’r dwyrain 

gyda’r goron yn gogwyddo 5.5 medr dros y llain 

adeiladu gyfochrog. Mae’r goeden angen gwaith 

ffurfio i’r goron ac angen ei thorri yn ôl os am osgoi 

cais o’r fath yn y dyfodol. 

 Bod coeden T3 yn mesur uchder dros 25 medr ond y 

gellir ei chadw gan nad oes problem gyda diogelu ei 

gwreiddiau, er bod ffafriaeth i’w gadael allan o’r 

gorchymyn. 

 

Yn ogystal â hyn, mae cyfeiriad yn y llythyr at faterion yn 

ymwneud a chais C15/1328/39/AM i adnewyddu’r caniatâd 

cynllunio amlinellol ar y llain gyfochrog, ond ni ystyrir eu 

bod yn berthnasol i ystyriaeth y Pwyllgor o’r gorchymyn 

gwarchod coed hwn. 

 

4.   Asesiad  

 

4.1 Rhoddwyd y gorchymyn diogelu coed dros dro ar y coed o ganlyniad i Wasanaeth 

Bioamrywiaeth y Cyngor dderbyn galwad ffôn ym mis Tachwedd 2015 yn holi os 

oedd gorchymyn diogelu yn bodoli arnynt gan fod contractwr torri coed wedi ei alw 

allan i roddi pris ar gyfer eu torri. Roedd yn bryderus am fodolaeth gorchymyn gan eu 

bod yn amlwg ac yn sefyll allan yn y tirlun. 
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4.2 Archwiliwyd y coed gan swyddog o’r Uned Bioamrywiaeth.. Nodwyd bod y coed yn 

amlwg ar y penrhyn wrth yrru i mewn i’r pentref o ochr Llanbedrog, a bod hefyd 

nifer o goed wedi eu torri i lawr yn y rhan yma o’r pentref dros y blynyddoedd. 

Ystyriwyd felly ei fod yn holl bwysig bod y coed sydd yn weddill yn cael eu diogelu 

gan eu bod yn ffurfio rhan o olygfeydd i mewn ac allan o’r pentref, ac ei fod yn 

bwysig eu diogelu i’r dyfodol oherwydd eu lleoliad amlwg yn y tirlun. 

 

4.3 Defnyddiwyd system TEMPO i sgorio’r coed, a chafwyd sgôr o 22. Mae’r system 

yma yn cymryd i ystyriaeth nifer o ffactorau. Mae rhan gyntaf yr asesiad yn cymryd i 

ystyriaeth cyflwr ac addasrwydd y coed ar gyfer gorchymyn, eu hoes byw, eu 

hamlygrwydd cyhoeddus cymharol, a ffactorau eraill megis a ydynt yn grŵp o goed 

sydd yn bwysig oherwydd eu cydlyniad. Mae ail ran yr asesiad yn ymwneud a 

buddioldeb gwneud gorchymyn o’r fath. Nodir bod y coed wedi sgorio yn uchel ar 

gyfer y rhan gyntaf, gyda sgôr o 17. Yn ychwanegol i hyn cafwyd uchafswm sgôr o 5 

ar gyfer yr ail ran, gan fod bygythiad di-oed i fodolaeth y coed. Nodir bod y 

cyfanswm sgôr o 22 ymysg yr uchaf o roddwyd i unrhyw goed a aseswyd drwy 

ddefnyddio'r system yma, ac mae unrhyw sgôr dros 16 yn bendant yn teilyngu 

gorchymyn diogelu coed. Nodwyd bod y coed mewn cyflwr da, gydag oes o rhwng 

40 a 100 mlynedd. Maent hefyd yn goed sylweddol sydd yn gwbl weladwy i’r 

cyhoedd. 

 

4.4 Yn sgil rhoddi gorchymyn dros dro ar y coed, bu i swyddog o’r Uned Bioamrywiaeth 

gyfarfod gydag un o’r llythyrwyr ac arbenigwr coed ar y 21 Rhagfyr 2015 i drafod y 

coed ymhellach. Canlyniad y cyfarfod hwnnw oedd i’r swyddog ddod i gasgliad nad 

oedd coeden T2 mewn cyflwr cystal â’r coed eraill, a'i bod yn cael ei chysgodi yn 

drwm gan y coed hynny, yn ogystal ag yn gogwyddo yn drwm dros y llain datblygu 

gyfochrog. Roedd yn anochel y byddai cais yn cael ei gyflwyno i’r Cyngor yn y 

dyfodol agos i ymgymryd â gwaith sylweddol i goron y goeden oherwydd ei fod yn 

gogwyddo dros y llain gyfochrog sydd ar werth ar hyn o bryd. Deallir bod y tir 

cyfochrog ar werth ond pwysleisir nad yw hyn yn ystyriaeth faterol pan yn 

penderfynu cadarnhau gorchymyn neu beidio. Nid yw’r coed sydd yn destun y 

gorchymyn dros dro wedi eu lleoli o fewn safle’r caniatâd cynllunio amlinellol. 

 

4.5 Nodir pryderon trigolion cyfagos ond nid oes unrhyw dystiolaeth wedi ei gyflwyno i 

ddangos bod y coed mewn cyflwr gwael neu yn beryglus, ac mae’r asesiad TEMPO 

yn nodi bod y coed mewn cyflwr da ar y cyfan. Yn ogystal â hyn, nodir mai honiad 

yn unig yw’r tebygolrwydd i gael hinsawdd fwy stormus yn y dyfodol, ac nid oes 

unrhyw gyfeiriad ychwaith at gyflwr y coed blaenorol a ddaeth i lawr yn 2014. Nid 

yw honiadau yn unig yn ddigonol i atal y Cyngor rhag ystyried cadarnhau gorchymyn 

dros dro, gyda neu heb newidiadau. Os byddai sail i honiadau o’r fath, yna dylent fod 

wedi eu selio ar dystiolaeth fel y gellir ystyried peidio cadarnhau’r gorchymyn. 

 

5. Casgliadau: 

 

5.1 Penderfynwyd rhoddi gorchymyn diogelu dros dro ar y coed gan fod y Cyngor wedi 

derbyn ymholiad i dorri’r coed sydd mewn cyflwr da ac yn gorwedd mewn man 

amlwg yn y tirlun, ac yn gwneud cyfraniad sylweddol i fwynderau gweledol ac 

edrychiad yr ardal o’u cwmpas. Maent yn bwysig oherwydd prinder coed aeddfed 

eraill yn yr ardal a chafwyd sgôr o 22 wrth sgorio’r coed gan ddefnyddio’r system 

TEMPO. 

 

5.2 Yn dilyn asesiad pellach o’r coed gan swyddog o’r Uned Bioamrywiaeth, mae’r 

Gwasanaeth Cynllunio o’r farn y dylid ystyried peidio cynnwys coeden T2 yn y 

gorchymyn terfynol oherwydd bod y goeden yma yn gogwyddo dros y safle 
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cyfochrog sydd gyda hawl cynllunio amlinellol, ac yn debygol o fod yn destun cais i 

wneud gwaith sylweddol iddi yn y dyfodol agos. 

 
6. Y broses cadarnhau 

 

6.1 Mae pedwar dewis gan y Pwyllgor yn dilyn ystyried yr adroddiad á’r sylwadau a 

dderbyniwyd ar gyflwyno gorchymyn dros dro, sef:- 

 

1. Cadarnhau’r Gorchymyn fel y mae, heb newidiadau; 

1. Cadarnhau gyda newidiadau; 

2. Peidio cadarnhau; neu 

3. Cynnal ymchwiliad cyhoeddus. 

 

6.2 Nid oes gwrthwynebiad sylfaenol i’r gorchymyn ei hun, ond mae pryder wedi ei nodi 

am un goeden yn benodol, sef coeden T2. Nodwyd uchod bod y Swyddog 

Bioamrywiaeth wedi cael cyfarfod gydag arbenigwr coed oedd yn gweithredu ar ran 

y perchennog tir. Yn sgil y cyfarfod hwnnw, daethpwyd i’r penderfyniad bod sail 

ddigonol i ystyried tynnu coeden T2 o atodlen y gorchymyn gan ei bod yn cael ei 

chysgodi yn drwm gan y coed eraill, ac yn gogwyddo dros y safle datblygu 

cyfochrog ble mae caniatâd cynllunio amlinellol yn bodoli am dy annedd. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Cadarnhau’r gorchymyn gyda newidiadau ac eithrio coeden T2 o’r Atodlen i’r 

gorchymyn ei hun. 
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Rhif:    6.1 
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Cais Rhif: C15/0215/40/LL 

Dyddiad Cofrestru: 06/03/2015 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llannor 

Ward: Abererch 

 

Bwriad: ADEILADU 8 TY ANNEDD NEWYDD A FYDD YN CYNNWYS 2 ANNEDD 

FFORDDIADWY YNGHYD A FFURFIO FFORDD FYNEDIAD FEWNOL A LLWYBR 

CERDDED MEWNOL 

Lleoliad: TIR GER TAN YR EGLWYS, ABERERCH, PWLLHELI, GWYNEDD, LL536BF 

 

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

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Gohiriwyd y cais ym Mhwyllgor 14 Mawrth 2016 er mwyn derbyn sylwadau’r Uned 

Polisi Cynllunio ar y Cyd i’r Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol.  Roedd y cais wedi 

ei ohirio yn flaenorol  ym Mhwyllgor Cynllunio 22 Chwefror 2016 er mwyn asesu ac 

ymgynghori ar gynlluniau diwygiedig.  Roedd y cais yn flaenorol wedi ei ohirio  ym 

Mhwyllgor Cynllunio 11 Ionawr 2016 er mwyn trefnu ymweliad safle.  Cafodd yr 

ymweliad safle yma ei gynnal ar 22 Chwefror 2016.   Mae’r cais bellach wedi ei 

ddiwygio i fod yn  gais llawn i godi 8 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. Mae’r Briff Datblygu ar gyfer y safle’n awgrymu gall y safle 

ymdopi gydag oddeutu 9 o unedau preswyl gydag oddeutu 35% ohonynt yn dai 

fforddiadwy. Yn sgil lleihau'r nifer o dai sy’n ffurfio rhan o’r bwriad o 9 i 8 mae’r 

nifer o dai fforddiadwy sy’n cael eu cynnig hefyd wedi eu lleihau o 3 i 2.   

 

1.2  Mae’r cymysgedd o dai a gynigir ar y safle yn ei gyfanrwydd yn cynnwys: 

 2 dŷ unllawr dwy ystafell wely  

 4 tŷ unllawr tair ystafell wely  

 2 dŷ deulawr gromen pâr dwy ystafell wely 

 

1.3 Byddai waliau allanol y tai yn cael eu gorffen mewn chwipiad rendr o liw bwff a 

byddai’r toeau yn cael eu gorchuddio gyda llechi.  Yn rhan o’r cais mae creu ffordd 

ystâd a fyddai’n ymuno i’r ffordd ystâd bresennol.  Mae’r holl o’r tai sy’n destun y 

cais yn cynnwys 2 lecyn parcio o fewn y cwrtil.  Ers cyflwyno’r cais i Bwyllgor 11 

Ionawr 2016 derbyniwyd cynllun tirlunio diwygiedig ar gyfer y safle.  Mae’r cynllun 

yma yn dangos bwriad i blannu gwrych cynhenid ar ffin ddeheuol y safle.  Bwriedir 

hefyd blannu coed a gwrychoedd o fewn y safle ynghyd a chael gwlâu ar gyfer plannu 

bylbiau.  Byddai ffens palis yn parhau ar y ffiniau rhwng y tai.   

 

1.4 Gorwedd y safle o fewn ffin ddatblygu Abererch ac mae’r tir wedi ei ddynodi ar 

gyfer tai yn y CDUG.  Mae felly briff datblygu wedi ei baratoi ar gyfer y safle ac 

mae’r briff hynny yn nodi y gallai’r safle ymdopi gydag oddeutu 9 o unedau preswyl 

ac y dylai o gwmpas 35% o’r tai hynny fod yn rhai fforddiadwy.  Tua’r gorllewin, 

gogledd a’r dwyrain mae tai annedd a thua’r de mae cae.  Mae’r rhes o dai sydd tua’r 

gogledd o’r safle wedi eu cofrestru fel adeiladau rhestredig.  Mae llwybr cyhoeddus 

yn mynd drwy ran o’r safle a byddai’r bwriad yn amharu ar gwrs y llwybr hwn ac 

felly os caniateir y cais bydd rhaid trefnu i wyro’r llwybr yn ffurfiol.  Mae rhan o’r 

safle tua’r dwyrain  ac sy’n agosach at yr Afon Erch yn gorwedd o fewn parth 

llifogydd C1.  Mae’r tir yn un ar lethr ac yn codi oddeutu 6 medr o’r de ddwyrain 

tua’r gogledd orllewin. 
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1.5 Cyflwynwyd fel rhan o’r cais ddatganiad dylunio a mynediad, asesiad canlyniadau 

llifogydd a phecyn draenio. 

 

1.6 Cyflwynir y cais i Bwyllgor gan ei fod yn ddatblygiad preswyl am 5 annedd neu fwy. 

 

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

arall yn y Cynllun. 

 

 POLISI CH1 – TAI NEWYDD AR SAFLEOEDD A DDYNODWYD - Caniatáu 

cynigion adeiladu tai ar safleoedd a ddynodwyd yn ddarostyngedig ar feini prawf sy’n 

ymwneud â nodweddion penodol y datblygiad. 

 

 POLISI CH6 – TAI FFORDDIADWY AR BOB SAFLE A DDYNODWYD YN 

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

DYNODI O FEWN FFINIAU DATBLYGU’R GANOLFAN IS-RANBARTHOL 

A’R CANOLFANNAU TREFOL - 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 CH22 – RHWYDWAITH BEICIO, LLWYBRAU A HAWLIAU TRAMWY 

- Gwarchodir a hyrwyddir pob rhan o’r rhwydwaith beicio, llwybrau a hawliau 

tramwy trwy asesu unrhyw gynnig a fydd yn torri ar eu traws gan geisio eu 

hymgorffori yn foddhaol o fewn y datblygiad. Os na fydd hyn yn bosib bydd yn rhaid 

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

Fe wrthodir cynigion yn ogystal sy’n debygol o wahardd cynlluniau i ymestyn y 

rhwydwaith beicio, llwybrau a hawliau tramwy oni bai y gellir darparu llwybr addas 

arall. 

 

 POLISI CH33 – DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD - Caniateir cynigion 

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

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

 

 POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT - Gwrthodir cynigion 

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

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

Cyngor. Rhoddir ystyriaeth i hygyrchedd gwasanaeth cludiant cyhoeddus, y gallu i 

gerdded a beicio o safle a phellter y safle at faes parcio cyhoeddus. Os oes angen lle i 

barcio oddi ar y stryd ac nad yw’r datblygwr yn cynnig cyfleusterau parcio ar y safle 

neu na ellir manteisio ar y ddarpariaeth barcio presennol, caniateir cynigion os bydd y 

datblygwyr yn cyfrannu at y gost o wella hygyrchedd y safle neu ddarparu'r llefydd 

parcio angenrheidiol ar safle arall gerllaw. 

 

 Canllaw Cynllunio Atodol: Briffiau Datblygu  (Tachwedd 2009) 

 Canllaw Cynllunio Atodol: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg (Tachwedd 2009) 

 Canllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy (Tachwedd 2009) 

 Canllaw Cynllunio Atodol: Ymrwymiadau Cynllunio (Tachwedd 2009) 

 

2.3 Polisïau Cenedlaethol: 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 8 Ionawr 2016) 

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

Nodyn Cyngor Technegol 12 – Dylunio (2014) 

Nodyn Cyngor Technegol 15 – Datblygu a Pherygl o Lifogydd (2004) 

Nodyn Cyngor Technegol 18 – Trafnidiaeth (2007) 

Nodyn Cyngor Technegol 20 – Cynllunio a’r Iaith Gymraeg (2013) 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Nid oes hanes cynllunio perthnasol i’r safle. 
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4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Cefnogi.  Sylw yn unig fod angen sicrhau na fydd dŵr 

wyneb sydd yn cael ei greu gan y datblygiad yn cael effaith 

ar dai cyfagos. 

 

Uned Drafnidiaeth: Pwysleisio nad yw ffordd yr ystâd bresennol wedi ei 

mabwysiadu ac y dylai’r datblygwr gwblhau’r broses hynny 

cyn cychwyn ar unrhyw ddatblygiad pellach.  Yn ogystal 

mae’r cynlluniau’n dangos terfynau uchel ar ymylon plotiau 

1 i 3.  Mae’r terfynau fan hyn yn amrywio rhwng 1200mm a 

1500mm ac yn arferol ni chaniateir terfynau dros 1000mm o 

uchder i sicrhau gwelededd digonol o bob mynedfa a 

chyffordd.  Argymell amodau safonol sy’n ymwneud gydag 

uchder y terfynau a dull cwblhau’r ffordd ystâd a nodyn am 

fabwysiadu’r ffordd. 

 

Uned Llwybrau: Yn dilyn trafodaeth gyda’r asiant/ymgeisydd mae’r adran 

Cefn Gwlad a Mynediad yn barod i dynnu yn ôl ein  

gwrthwynebiad i’r cais yma ar yr amod y bydd llwybr 

cyhoeddus rhif 7 yng Nghymuned Llannor yn cael ei wyro o 

dan Adran 257 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn 

unol â’r cynllun diwygiedig (cyfeirnod AL.03 Revision H, 

8/12/2015). Er mwyn i’r Cyngor fedru cychwyn ar y 

weithdrefn a.257, bydd gofyn i’r datblygwr gyfarfod y costau 

gweinyddol a hysbysebu o ran gwneud y Gorchymyn Gwyro. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Sylwadau 14 Mawrth 2016 

Cadarnhau nad oes ganddynt wrthwynebiad i’r bwriad ond yn 

cyfeiro at y ffaith fod angen cynnwys amod o ran lefel llawr 

gorffenedig y tai yn unol a cynnwys eu llythyr 11 Tachwedd 

2015. 

 

Sylwadau 11 Tachwedd 2015 yn ymwneud gyda materion 

llifogydd 

Mae’r Asesiad Canlyniadau Llifogydd a gyflwynwyd i 

gefnogi’r cais (KRS Environmental, Mehefin 2014) yn datgan 

yn bendant y dylai’r lefel llawr gorffenedig fod wedi ei osod 

ar 5.90m AOD.  Mae’r lefel yma yn ymddangos yn 

geidwadol gan ei fod uwchben lefel o ddigwyddiad AEP 

0.5% gan gynnwys 100 mlynedd o newid hinsawdd ar gyfer 

oes y datblygiad.  Fodd bynnag yn absenoldeb unrhyw 

wybodaeth modelu benodol i’r safle dyma’r ymdriniaeth 

rydym yn gymryd.  Fodd bynnag, o edrych ar ein gwybodaeth 

modelu ddiweddaraf gallwn gadarnhau fod y lefel llawr 

gorffenedig o 4.6m AOD yn ddigonol i gydymffurfio gyda 

gofynion NCT 15.  Mae rhan fechan o’r safle (gerllaw Llain 

4) yn gorwedd o fewn amlinelliad llifogydd eithaf.  Ar yr 

amod nad yw’r lefelau yn cael eu lleihau yn yr ardal yma 

ystyrir ei fod yn ddichonadwy i reoli risg llifogydd ar yr amod 

fod amod yn cael ei gynnwys ar y caniatâd cynllunio bod lefel 

llawr gorffenedig yn cael ei osod ar isafswm o 4.6m AOD. 
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Sylwadau dderbyniwyd 17 Awst 2015 yn ymwneud gyda dŵr 

wyneb 

Ddim yn glir os oes yna ddull dichonadwy i waredu dŵr ffo 

wyneb o’r safle.  Argymell cyflwyno cynllun rheoli dŵr 

wyneb cyn penderfynu’r cais a bod y dull hwnnw yn bosibl.  

Argymhellir hefyd fod amod yn cael ei osod ar gyfer 

cyflwyno a chytuno manylion cynllun i waredu dŵr wyneb er 

mwyn sicrhau rheolaeth effeithiol o ddŵr ffo wyneb a 

fyddai’n dilyn o’r datblygiad arfaethedig.  Argymhellir hefyd 

gysylltu gydag Uned Ddraenio’r Cyngor am gyngor pellach 

mewn perthynas gyda hyn.  Cynghorir fod unrhyw gynllun yn 

sicrhau fod dŵr ffo o’r datblygiad arfaethedig yn cael ei 

leihau neu ddim yn fwy na’r cyfraddau dwr ffo presennol.  

Dylid hefyd gyflwyno manylion i fabwysiadu / rheoli’r 

system er sicrhau fod y cynllun / system yn parhau’n 

effeithiol am oes y datblygiad. 

 

Sylwadau 30 Mawrth 2015  

Rhywogaethau Gwarchodedig 

Argymell ymgynghori gydag ecolegydd mewnol y Cyngor er 

gweld os oedd angen asesiad rhywogaethau gwarchodedig. 

 

Gwaith o fewn / gerllaw cwrs dwr 

Angen caniatâd Amddiffyniad Llifogydd ar gyfer arllwysfa 

dwr wyneb i’r Afon Erch.  

 

Dŵr Cymru: Dim gwrthwynebiad ond yn cynnig amodau safonol am ddŵr 

budr, dŵr wyneb a draeniad tir. 

 

Uned Bioamrywiaeth: Sylwadau 26 Tachwedd 2015 

Wedi sylwi fod y draen dwr wyneb gydag arllwysfa yn syth 

mewn i’r afon.  Buasai’n well tasai’r bibell yn stopio yn y 

cae, wedyn bydd y dŵr yn ffiltro trwy’r cae (pridd a 

llystyfiant) cyn iddo fynd i’r afon.  Buasai hyn yn sicrhau 

bydd y dŵr yn lan (llai o silt a maeth (nutrients)) 

 

Sylwadau 13 Mawrth 2015 

Gallaf weld o’r lluniau awyr fod y cae yma o werth isel i 

fioamrywiaeth.  Mae’r glaswellt wedi cael ei wella ar gyfer 

amaethyddiaeth ac nid oes yna goed na llwyni.  Nid oes 

pryderon ecolegol am y cais yma. 

 

Ymgynghoriaeth Gwynedd: Heb eu derbyn. 
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Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos.  Daeth y cyfnod ymghyngori i ben.  Derbyniwyd 4 

llythyr / gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 Y tai yn ormesol ar eiddo Pen y Don. 

 Gormod o dai ar gyfer y safle. 

 Y tai newydd yn gawraidd o’u cymharu gydag eiddo 

presennol a gyda diffyg sylweddol o ystyriaeth i gyd-

destun y tai rhestredig a hanesyddol gerllaw. 

 Materion colli preifatrwydd / gor-edrych. 

 Colli golau. 

 Traffig ychwanegol drwy’r ystâd gerllaw. 

 Materion llifogydd. 

 Dim cynlluniau i ddangos sut mae’r llwybr 

cyhoeddus yn cael ei gynnal trwy’r safle. 

 

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio 

dilys oedd yn cynnwys: 

 Effaith ar olygfa.  

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 
5.1 Mae safle’r cais o fewn ffin datblygu Abererch ac felly yn cwrdd gyda Pholisi C1 

sy’n datgan mai o fewn ffiniau datblygu fydd y prif ffocws ar gyfer datblygiadau 

newydd. Mae’r cais hwn hefyd ar safle wedi ei ddynodi yn benodol ar gyfer tai yng 

Nghynllun Datblygu Unedol Gwynedd ac felly, yn unol â Pholisi CH1, mae’r 

egwyddor o ddatblygu tai ar y safle hwn yn dderbyniol cyn belled a bod y datblygiad 

yn un sy’n dangos safon o ran math, maint a fforddiadwyedd y tai, a hefyd o 

safbwynt  ansawdd, dyluniad a ffurf y datblygiad yn unol â’r Briff Datblygu 

perthnasol ar gyfer y safle. 

 

5.2 Nodai’r Briff Datblygu y gallai’r safle hwn ymdopi gyda 9 uned breswyl, a hynny ar 

sail dwysedd datblygu o 30 uned yr hectar.  Roedd y bwriad yn wreiddiol ar gyfer 9 

uned breswyl ond mae bellach wedi ei ddiwygio ar gyfer 8 uned.  Ystyrir fod y nifer 

yma yn rhesymol mewn cymhariaeth gyda’r Briff Datblygu  gan ei fod yn fodd o 

oresgyn pryderon swyddogion a rhai a ymgynghorwyd â hwy am ffurf ac effaith 

datblygu 9 o dai ar y safle. O ganlyniad ystyrir fod  nifer yr unedau a gynigir yn y 

cais yn dderbyniol ar gyfer y safle ac fe fyddai defnydd addas (ar sail dwysedd) yn 

cael ei wneud o’r tir. 

 

5.3 Mae’r Briff ar gyfer y safle’n gofyn i’r datblygwr sicrhau canran briodol o dai 

fforddiadwy ac mae Polisi CH6 yn ategu’r angen i ddarparu tai fforddiadwy ar gyfer 

angen lleol ar bob safle a ddynodir.   Yn sgil darparu 8 uned ar y safle yn hytrach na 9 

mae nifer y tai fforddiadwy sy’n cael ei gynnig fel rhan o’r cais wedi ei leihau o 3 i 2.  

Ystyrir fod hyn yn ganran rhesymol ac fod y datblygiad yn cwrdd â’r gofynion ar 

gyfer niferoedd o dai fforddiadwy. 

 

5.4 Bwriedir i’r  ddau dŷ deulawr gromen 2 ystafell wely fod yn rhai fforddiadwy.  

Byddai’r tai deulawr gromen yma gydag arwynebedd sgwâr mewnol oddeutu 87 

medr sgwâr ac mae hyn yn cyd-fynd â gofynion paragraff 5.17 o Ganllaw Cynllunio 

Atodol Tai Fforddiadwy sy’n datgan y caiff tai deulawr 2 ystafell wely fod yn 90 

medr sgwâr.   
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Materion ieithyddol a chymunedol 

5.5 Mae’r safle wedi ei glustnodi ar gyfer tai yn CDUG.  Mae’r Canllaw Cynllunio 

Atodol : Cynllunio a’r Iaith Gymraeg yn datgan fod angen datganiadau cymunedol ac 

ieithyddol ar gyfer datblygiad preswyl o 5 uned breswyl neu fwy ar safle / tir nad yw 

eisoes wedi ei ddynodi ar gyfer datblygiad tai mewn cynllun datblygu.  Yn arferol 

felly gan fod y safle wedi ei ddynodi ar gyfer tai yn CDUG ni fyddai gofyn am 

gyflwyno datganiad cymunedol ac ieithyddol.  Fodd bynnag yn dilyn Cyfrifiad 2011 

mae gofyn i ymgeiswyr baratoi diweddariad ar ffurf Datganiad Cymunedol ac 

Ieithyddol.   Derbyniwyd  Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol ar gyfer y cais ac mae 

sylwadau’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd wedi ei dderbyn ar y Datganiad.  Datgan 

y sylwadau yma fod y canran o siaradwyr Cymraeg yn Abererch yn uwch na’r canran 

Sirol ac felly na chredir fod graddfa’r datblygiad arfaethedig yn debygol o achosi 

tyfiant sylweddol yn y boblogaeth a all effeithio’n andwyol ar yr iaith Gymraeg. Ni 

chredir fod y datblygiad arfaethedig yn golygu cynnydd ychwanegol annerbyniol yn y 

nifer o dai newydd.   Nodir hefyd fod y gymysgedd o dai a gynigir yn gwneud y 

datblygiad yn ddeniadol i’r boblogaeth leol yn enwedig i deuluoedd gyda phlant, ac 

yn fuddiol, felly, i’r iaith Gymraeg.  Mae’r sylwadau Uned Polisi ar y Cyd hefyd yn 

datgan fod y bwriad o sicrhau fod cyfran o’r unedau yn fforddiadwy yn fuddiol o ran 

cadw’r boblogaeth bresennol yn eu cymunedau ac annog pobl Cymraeg i ddychwelyd 

i’r ardal. Cyfeirir fodd bynnag at y ffaith fod y cyfran o dai fforddiadwy a gynigir sef 

25% yn is na’r 35% oedd y gyfran dangosol yn CDU Gwynedd.  Bydd angen sicrhau 

bod yr 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.  Daw’r sylwadau hefyd i’r canlyniad na ddylai’r datblygiad arfaethedig gael 

effaith negyddol ar gapasiti’r ysgol gynradd lleol. Yn sgil y sylwadau uchod felly 

ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol ac na fyddai’n cael ardrawiad ar yr iaith Gymraeg 

ac ei fod felly yn cydymffurfio gyda Pholisi A2 CDUG. 

 

Mwynderau gweledol 

5.6 Mae gosodiad diwygiedig y safle yn dangos 3 tŷ unllawr ar leiniau 1-3 tua’r de o’r 

safle, 1 tŷ unllawr ar lain 5, 2 dŷ deulawr gromen ar leiniau 6-7 tua’r dwyrain o’r 

safle ger eiddo Pen y Don ac yna 2 dŷ unllawr ar ochr ogleddol y safle yn cefnu ar 

resdai.  Mae’r tir ar lethr sydd yn disgyn o’r gorllewin i’r dwyrain o’r safle.  Yn ffinio 

gyda’r safle ar yr ochr ddwyreiniol mae eiddo Pen y Don sydd ar lefel is na safle’r 

cais.  Pan gyflwynwyd y cais yn wreiddiol roedd 4 tŷ annedd deulawr i gael eu lleoli 

ar leiniau 4-7.  Ers cyflwyno’r cais mae’r unedau ar leiniau 6-7 wedi cael ei lleihau i 

fod yn dai deulawr gromen ac mae lleiniau 4 a 5 wedi eu cyfuno i fod yn un llain ble 

bellach bwriedir lleoli un tŷ annedd unllawr.  Derbyniwyd y newidiadau yma i’r 

cynllun yn sgil pryderon swyddogion am gael tai deulawr ar leiniau 4-7 ble roedd y 

tai wedi eu lleoli ar bellter sy’n amrywio rhwng 5 a 11 medr o eiddo Pen y Don a 

hynny ar dir uwch na’r eiddo cyfagos.  Roedd pryderon fod y tai ar gyfer y rhan yma 

o’r safle yn ormesol a dominyddol o’i gymharu gydag eiddo Pen y Don.  

Argymhellwyd yn wreiddiol gan swyddogion fod gosodiad yr holl safle yn cael ei ail 

ystyried er gweld os byddai tai deulawr yn well wedi eu lleoli ar ran arall o’r safle.  

Roedd yr  Asiant trwy gyfrwng dogfen Datganiad Cefnogol dyddiedig Gorffennaf 

2015 yn egluro fod y gosodiad wedi ei wneud yn y ffordd yma er osgoi effaith ar yr 

ardal cadwraeth a gosodiad adeiladau rhestredig yn benodol yr Eglwys ynghyd ag i 

beidio ag effeithio ar olygfeydd allweddol.  Ystyriai’r asiant y byddai tai deulawr ar 

leiniau 1-3 yn amharu mwy ar yr ardal cadwraeth ac adeiladau rhestredig oherwydd 

bod y tir yn uwch.  Er bod adeiladau rhestredig yn y cyffiniau nid oes dynodiad ardal 

cadwraeth yn Abererch.  Fodd bynnag, yn dilyn trafodaethau pellach derbyniwyd y 

cynlluniau diwygiedig diweddaraf sydd yn cyfnewid 2 ty deulawr ar leiniau 4 a 5 am 

un ty unllawr. 
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5.7 Nid oes pryderon wedi bod ar unrhyw adeg am y tai sy’n cael eu cynnig ar leiniau 1-3 

a 8-9 sef y tai unllawr.  Mae’r pryderon am y cais wedi bod ar gyfer lleiniau 4-7  o ran 

eu crynswth a swmp a gyda’i  lleoliad agos at ac ar dir uwch na Phen y Don yn 

gwneud i’r lleiniau yma ymddangos yn ormesol a dominyddol nid yn unig ar eiddo 

Pen y Don ond hefyd o ran mwynderau gweledol cyffredinol.  Mae maen prawf 2 o 

Bolisi CH1 yn gofyn fod datblygiad o ran ei ansawdd, dyluniad a ffurf yn unol â’r 

briff datblygu.  Gofyn y briff datblygu am ddyluniad o safon uchel gyda’r tai yn 

gweddu gyda’r adeiladau cyfagos o ran graddfa a deunyddiau adeiladu.  Bellach 

mae’r cynlluniau wedi eu diwygio fel mai 2 ty deulawr gromen ac un ty unllawr a 

leoli’r agosaf at Pen y Don.  Ystyrir fod hyn yn welliant o’r hyn a gynigiwyd yn 

wreiddiol a bod ardrawiad y bwriad o safbwynt effaith ormesol a dominyddol ar 

eiddo Pen y Don a hefyd ar fwynderau gweledol wedi lleihau yn sylweddol.  Ystyrir 

felly fod y bwriad yn ei ffurf ddiwygiedig yn addas a derbyniol ar gyfer y safle.  

Ystyrir felly fod y bwriad yn ei ffurf ddiwygiedig yn cyd-fynd gyda gofynion y briff 

datblygu o safbwynt cael bwriad sydd yn gweddu gyda’r adeiladau cyfagos o ran eu 

graddfa ac yn sgil hynny ystyrir fod y  bwriad felly yn cydymffurfio gyda maenprawf 

2 o Bolisi CH1 sydd yn gofyn fod y datblygiad o ran ei ansawdd, dyluniad a ffurf yn 

unol â’r briff datblygu.  Ystyrir fod lleihau'r tai deulawr i un ty unllawr yn welliant o 

ran parchu’r safle a’i gyffiniau o ran graddfa, maint a gosodiad.  Ni ystyrir bellach y 

byddai’r bwriad yn cael  effaith gormesol a dominyddol ar eiddo cyfagos nag ar 

fwynderau gweledol yr ardal.  Ystyrir y bwriad felly yn dderbyniol o safbwynt Polisi 

B22 CDUG. 

 

5.8 Gofyn y briff datblygu hefyd fod plannu a thirlunio meddal yn rhan o’r bwriad gan 

gynnwys marcio ffin ddeheuol a gorllewinol y safle gyda choed a llwyni o fath 

cynhenid ynghyd a wal o gerrig lleol (neu rai tebyg) fel ag sydd yn nodweddiadol yn 

yr ardal hon.  Ar y cynlluniau gwreiddiol roedd y driniaeth ffiniau yn bennaf wedi ei 

wneud fyny o ffensys palisâd oedd yn amrywio mewn uchder o 1.2 medr i 1.8 medr.  

Roedd y ffensys palisâd yma i’w defnyddio  ar y ffiniau rhwng tai ac ar y ffin 

ddeheuol a gorllewinol y safle.  Ni ystyriwyd fod triniaeth ffiniau o’r math yn  

cydymffurfio gyda gofynion y briff datblygu nag ychwaith yn rhoddi ystyriaeth i 

ddulliau presennol yr ardal o amgáu ffiniau.  Fodd bynnag, ers cyflwyno’r cais i 

Bwyllgor 11 Ionawr 2016 derbyniwyd cynllun tirlunio diwygiedig ar gyfer y safle.  

Mae’r cynllun yma yn dangos bwriad i blannu gwrych cynhenid ar ffin ddeheuol y 

safle.  Bwriedir hefyd blannu coed a gwrychoedd o fewn y safle ynghyd a chael 

gwlâu ar gyfer plannu bylbiau.  Byddai ffens palis yn parhau ar y ffiniau rhwng y tai.  

Ystyrir hwn yn welliant o ran tirlunio’r safle a gellir amodi fod y tirlunio yn cael ei 

wneud yn unol gyda’r cynllun tirlunio diwygiedig yma pe caniateir y cais.  Ystyrir 

felly fod y cynllun tirlunio erbyn hyn yn cyd-fynd gyda’r briff datblygu a gyda 

gofynion Polisi B27 CDUG 

 

5.9 Ystyrir y byddai gorffeniadau'r tai gyda tho llechi a rendr o liw bwff yn addas ac y 

byddai hyn yn cyd-fynd gyda’r tai ar yr ystâd bresennol.  Ystyrir y bwriad yn 

dderbyniol o safbwynt Polisi B25 CDUG. 

 

 Materion Cadwraethol 

5.10 Mae’r rhesdai tua’r gogledd o’r safle yn adeiladau rhestredig.  Ymddengys i’r tai yma 

gael eu rhestru fel rhes arwyddocaol o fythynnod pentref cynhenid o ddechrau’r 

bedwaredd ganrif ar bymtheg. Ystyrir prif osodiad a gwerth y rhesdai yma fel 

adeiladau rhestredig i’w gael o edrych arnynt yng nghyd-destun strydwedd Abererch 

a fyddai’n cynnwys eu hedrychiad blaen.  Byddai’r datblygiad arfaethedig wedi ei 

leoli i’r cefn o’r rhesdai yma ble byddai dau dŷ unllawr wedi ei leoli agosaf at erddi'r 

adeiladau rhestredig.  Yn sgil y lleoliad tua’r cefn ni ystyrir y byddai’r bwriad 
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arfaethedig yn amharu ar osodiad yr adeiladau rhestredig a geir tua’r gogledd o’r 

safle. 

 

5.11 Tua’r gorllewin o’r safle ceir Eglwys Sant Cawrdaf sydd yn adeilad rhestredig Gradd 

I.  Fodd bynnag mae tai yn ystâd bresennol Tan yr Eglwys wedi ei leoli rhwng y safle 

a’r Eglwys.  O ystyried felly y byddai’r tai arfaethedig yng nghyd-destun yr Eglwys 

wedi eu gosod yn erbyn cefndir o dai’r ystâd bresennol ni ystyrir y byddai’r bwriad 

yn amharu ar osodiad yr Eglwys restredig. 

 

5.12 Yn sgil yr uchod ystyrir na fyddai’r bwriad yn amharu ar osodiad adeiladau rhestredig 

sydd wedi eu lleoli gerllaw a bod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt Polisi B3 

CDUG. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

5.13 Mae tai annedd i gael i’r gorllewin, gogledd a dwyrain o’r safle.  Byddai’r tai ar 

leiniau 8 a 9, sydd wedi eu lleoli agosaf i’r tai presennol tua’r gorllewin a’r gogledd, 

yn dai unllawr ac felly ni ystyrir y byddai hyn yn achosi gor-edrych a / neu golli 

preifatrwydd rhwng y tai presennol ac arfaethedig.  Byddai talcen y tŷ deulawr sydd 

i’w leoli ar lain 7 yn wynebu’r tai tua’r gogledd.  Fodd bynnag nid oes ffenestr yn 

nhalcen yr eiddo yma ac felly ni fyddai’r tŷ ar lain 7 yn amharu ar breifatrwydd tai i’r 

gogledd o’r safle.  Mae eiddo Pen y Don wedi ei leoli yn union ar y ffin gyda’r safle 

tua’r dwyrain.  Byddai lleiniau 4 - 7 o’r datblygiad felly gyda’u hedrychiad cefn tuag 

at yr eiddo hwnnw.  Mae gan Pen y Don un ffenestr llawr daear yn wynebu’r safle.  

Yn ystod ymdrin gyda’r cais mae’r tai sydd i’w lleoli ar leiniau 6 a 7 wedi eu lleihau 

o fod yn dai deulawr i dai deulawr gromen.  Mae hyn wedi golygu mai nenoleuadau a 

geir ar lefel llawr cyntaf yn yr edrychiad fyddai’n wynebu Pen y Don.  Gan mai 

nenoleuadau a fwriedir ar lefel llawr cyntaf a bod ffens 1.8 medr i’w adeiladu ar y ffin 

o safbwynt ffenestri llawr daear ystyrir y byddai’r bwriad o safbwynt lleiniau 6 a 7 yn 

caniatáu preifatrwydd rhesymol i ddefnyddwyr yr eiddo gerllaw.  Roedd tai deulawr 

i’w lleoli yn wreiddiol ar leiniau 4 a 5 ac roedd pryder am or-edrych o’r tai hynny yn 

bennaf i ardd Pen y Don.  Bellach mae’r ddau ty deulawr yma wedi eu dileu o’r 

cynllun gydag un ty unllawr yn cymryd eu lle.  Yn sgil gwneud yr eiddo ar y rhan 

yma o’r safle yn unllawr ni ystyrir y byddai yna or-edrych o’r eiddo yma tuag at ardd 

Pen y Don.  Ni ystyrir felly y byddai’r bwriad diwygiedig yma felly yn achosi niwed 

arwyddocaol i fwynhad deiliaid Pen y Don o’r ardd ac ystyrir felly fod y bwriad yn 

cyd-fynd gyda maen prawf 1 o bolisi B23 CDUG.   

 

5.14 Ni ystyrir y byddai’r bwriad yn golygu gorddatblygu’r safle gyda’r Briff Datblygu yn 

datgan y gallai’r safle hwn ymdopi gyda 9 uned breswyl, a hynny ar sail dwysedd 

datblygu o 30 uned yr hectar. Oherwydd hyn felly mae nifer yr unedau a gynigir yn y 

cais yn dderbyniol ar gyfer y safle ac fe fyddai defnydd addas (ar sail dwysedd) yn 

cael ei wneud o’r tir. 

 

5.15 Byddai datblygu 8 o dai ar y safle dan sylw yn ychwanegu at y llif traffig a fyddai’n 

mynd trwy ystâd bresennol Tan yr Eglwys.  Fodd bynnag ni ystyrir y byddai 

ychwanegiad o 8 tŷ yn achosi niwed arwyddocaol o safbwynt ychwanegiad traffig a’r 

sŵn sy’n gysylltiedig gyda thraffig. 

 

5.16 Yn sgil yr uchod ni ystyrir y byddai’r bwriad yn achosi niwed arwyddocaol i 

fwynderau’r gymdogaeth leol a bod y bwriad felly yn dderbyniol o safbwynt Polisi 

B23 CDUG. 

 

 

 

Tud. 29



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 25/04/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
PWLLHELI 

 
Materion trafnidiaeth a mynediad 

5.17 Bwriedir cael mynediad i’r safle trwy ffordd ystâd bresennol ac yna ymestyn y ffordd 

honno er cael mynediad i’r tai unigol.  Bwriedir darparu 2 lecyn parcio o fewn cwrtil 

pob eiddo.  Derbyniwyd sylwadau’r Uned Drafnidiaeth ar y bwriad.  Mae’r sylwadau 

hynny yn pwysleisio nad yw’r ffordd ystâd bresennol wedi ei mabwysiadau ac y 

dylai’r datblygwr gwblhau’r broses hynny cyn cychwyn ar unrhyw ddatblygiad 

pellach.  Yn ogystal mae’r cynlluniau’n dangos terfynau uchel ar ymylon plotiau 1 i 

3.  Mae’r terfynau fan hyn yn amrywio rhwng 1200mm a 1500mm ac yn arferol ni 

chaniateir terfynau dros 1000mm o uchder i sicrhau gwelededd digonol a pob 

mynedfa a chyffordd.  Mae’r Uned Drafnidiaeth felly yn argymell amodau safonol 

sy’n ymwneud gydag uchder y terfynau a dull cwblhau’r ffordd ystâd a nodyn am 

fabwysiadu’r ffordd.  Ystyrir yn sgil gosod amodau priodol y byddai’r bwriad yn 

dderbyniol o safbwynt diogelwch ffyrdd a llefydd parcio ac felly yn cydymffurfio 

gyda Pholisi CH33 a CH36 CDUG. 

 

5.18 Mae llwybr cyhoeddus rhif 7 Llannor yn rhedeg trwy safle’r cais.  Mae’r cynllun safle 

a dderbyniwyd ar gyfer y bwriad yn dangos sut y bwriedir gwyro’r llwybr cyhoeddus 

hwnnw os caniateir y cais.  Os yw’r bwriad yn cael ei ganiatáu yna byddai gofyn fod 

y llwybr yn cael ei wyro yn swyddogol o dan Adran 257 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad 

a Thref 1990 ac mae hynny yn broses sydd yn cymryd lle yn dilyn rhoddi caniatâd.  

Derbyniwyd sylwadau’r Uned Llwybrau ar y cais ac maent yn barod i dynnu eu 

gwrthwynebiad yn ôl ar yr amod y bydd y llwybr yn cael ei wyro o dan Adran 257 o’r 

Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn unol â’r cynllun diwygiedig. Ystyrir os yw 

hyn yn cael ei weithredu y byddai’r bwriad yn dderbyniol o safbwynt Polisi CH22 

CDUG. 

 

Materion llifogydd 

5.19 Gorwedd rhan o’r safle o fewn parth llifogydd C1 fel a ddynodir yn Nodyn Cyngor 

Technegol 15 : Datblygu a Pherygl o Lifogydd.  Fel rhan o’r cais cyflwynwyd 

Asesiad Canlyniadau Llifogydd.  Byddai rhan o’r tir ble bwriedir adeiladu’r tai yn 

cael ei godi ac er cyfadferiad am godi’r tir yma bwriedir lleihau lefel maint cyffelyb o 

dir yn y cae i’r de fel ardal cyfadferiad llifogydd.   Derbyniwyd sylwadau gan 

Asiantaeth yr Amgylchedd ar y bwriad.  Mae’r sylwadau yma yn cadarnhau yn dilyn 

rhoddi ystyriaeth i’r Asesiad Canlyniadau Llifogydd a gwybodaeth modelu 

ddiweddaraf byddai’n bosibl rheoli’r perygl llifogydd drwy osod amod ar y caniatâd 

cynllunio.  Byddai’r amod sy’n cael ei gynnig yn cynnwys sicrhau fod lefel llawr 

daear yr adeiladau preswyl yn cael eu gosod o leiaf ar 4.6m USO.  Byddai hyn fel 

sydd wedi ei ddangos ar y cynlluniau.   

 

5.20 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 Pentref  ac yn dir sydd wedi 

ei glustnodi ar gyfer tai.  Bydd hyn yn cynnal yr anheddiad drwy ddarparu unedau 

preswyl ychwanegol gan gynnwys canran o dai fforddiadwy.  Felly yn sgil yr uchod a 

gan fod Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn fodlon gyda’r bwriad ystyrir ei fod yn 

cydymffurfio â gofynion polisi B29 o GDUG a TAN15. 

 

 Materion Dwr Wyneb 

5.21 Fel rhan o’r cais cyflwynwyd pecyn draenio sy’n cyfeirio at y dull o ddelio gyda dŵr 

wyneb.  Bwriedir gosod ‘storm blocs’ o dan ardaloedd amwynder glaswellt yn 

lleiniau 3-7 sydd wedi eu lleoli tua’r dwyrain a’r de ddwyrain o’r safle ble mae’r tir 

yn is.  Byddai hyn yn galluogi dal dŵr wyneb o ardaloedd wynebau caled y 
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datblygiad.  Byddai’r dŵr wyneb hefyd yn cael ei gyfeirio tua’r cae i’r de o’r safle ble 

byddai yn y pen draw yn cael ei gyfeirio tuag at yr Afon Erch.  Mae Cyfoeth Naturiol 

Cymru wedi argymell rhoddi amod os yw’r cais yn cael ei ganiatáu ar gyfer cyflwyno 

a chytuno manylion cynllun i waredu dŵr wyneb er mwyn sicrhau rheolaeth effeithiol 

o ddŵr ffo wyneb a fyddai’n dilyn o’r datblygiad arfaethedig.  Bu i Gyfoeth Naturiol 

Cymru hefyd argymell ymgynghori gydag Uned Ddraenio’r Cyngor am gyngor 

pellach.  Bu i ymgynghoriad gymryd lle gyda’r Uned Ddraenio sy’n rhan o 

Ymgynghoriaeth Gwynedd ond ni dderbyniwyd ymateb.  Ystyrir os caniateir y cais y 

byddai’n rhesymol rhoddi amod fel argymhellir gan Gyfoeth Naturiol Cymru er 

sicrhau fod manylion llawn ar gyfer dull effeithlon o waredu dŵr wyneb yn cael ei 

gyflwyno a’i gytuno ac fod hwn yn cael ei weithredu o fewn amserlen briodol.   

Ystyrir yn sgil gosod amod i sicrhau dull effeithlon o waredu dŵr wyneb fod y bwriad 

yn dderbyniol o safbwynt Polisi B33 CDUG. 

 

Materion bioamrywiaeth 

5.22 Ymgynghorwyd gyda Chyfoeth Naturiol Cymru a’r Uned Bioamrywiaeth ar y cais.  

O safbwynt Cyfoeth Naturiol Cymru eu hargymhelliad hwy o ran bioamrywiaeth 

oedd ymgynghori gyda’r Uned Bioamrywiaeth.  Mae sylwadau gwreiddiol yr Uned 

Bioamrywiaeth yn nodi fod y cae o werth isel i fioamrywiaeth a'i fod yn laswellt 

wedi cael ei wella ar gyfer amaethyddiaeth a heb goed a llwyni.  Nid oedd pryderon 

ecolegol am y bwriad.  Fodd bynnag derbyniwyd sylwadau diweddarach yn argymell 

fod y draen dwr wyneb yn gorffen yn y cae yn hytrach na’r afon er mwyn i’r dŵr 

ffiltro trwy’r cae cyn iddo fynd i’r afon.  Fodd bynnag, fel yr eglurwyd uchod, os 

caniateir y cais byddai gofyn fod y dull gwaredu dŵr wyneb yn cael ei gytuno gyda’r 

Awdurdod Cynllunio Lleol ac felly ystyrir y byddai’n bosibl cael dull gweithredu 

addas heb effeithio ar fioamrywiaeth. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Mae’r safle wedi ei ddynodi yn benodol ar gyfer tai yng Nghynllun Datblygu Unedol 

Gwynedd ac felly mae’r egwyddor o ddatblygu tai ar y safle hwn yn dderbyniol.   

Ystyrir fod y dwysedd o dai ar y safle ynghyd a’r nifer o dai fforddiadwy a gynigir yn 

cyd-fynd gyda’r briff datblygu ar gyfer y safle.  Cefnogir hefyd yr egwyddor o gael 

amrywiaeth o dai  ar y safle.  Roedd pryderon yn flaenorol am y tai ar leiniau 4 - 7 ac 

yn fwy penodol felly'r unedau ar leiniau 4 a 5.  Mae’r tai deulawr oedd i’w lleoli ar 

leiniau 4 a 5 wedi eu dileu o’r cynllun ac un tŷ unllawr wedi ei gynnwys yn eu lle.  

Ystyrir fod y newid yma yn goresgyn y pryderon blaenorol am y bwriad.  Ystyrir 

bellach  fod y bwriad fel y cyflwynwyd yn ateb gofynion y briff datblygu o safbwynt 

cael bwriad sydd yn gweddu gyda’r adeiladau cyfagos o ran eu graddfa ac yn sgil 

hynny ystyrir fod y  bwriad felly yn cydymffurfio gyda maen prawf 2 o Bolisi CH1 

sydd yn gofyn fod y datblygiad o ran ei ansawdd, dyluniad a ffurf yn unol â’r briff 

datblygu.  Ystyrir hefyd fod y bwriad bellach yn parchu’r safle a’i gyffiniau o ran ei 

raddfa, maint a gosodiad ac na fyddai bellach yn cael effaith ar fwynderau gweledol 

yr ardal.  Ystyrir y bwriad felly yn dderbyniol o safbwynt Polisi B22 CDUG. 

 

6.2 Gofyn y briff datblygu hefyd fod plannu a thirlunio meddal yn rhan o’r bwriad gan 

gynnwys marcio ffin ddeheuol a gorllewinol y safle gyda choed a llwyni o fath 

cynhenid ynghyd a wal o gerrig lleol (neu rai tebyg) fel ag sydd yn nodweddiadol yn 

yr ardal hon.  Mae cynllun tirlunio diwygiedig bellach wedi ei dderbyn sy’n dangos 

bwriad i blannu gwrych cynhenid ar ffin ddeheuol y safle ynghyd a phlannu coed, 

gwrychoedd a gwlâu bylbiau o fewn y safle.  Ystyrir hwn yn welliant o ran tirlunio’r 

safle a gellir amodi fod y tirlunio yn cael ei wneud yn unol gyda’r cynllun tirlunio 

diwygiedig yma pe caniateir y cais.  Ystyrir felly fod y cynllun tirlunio erbyn hyn yn 

cyd-fynd gyda’r briff datblygu a gyda gofynion Polisi B27 CDUG. 
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6.3 Mae’r tai deulawr oedd i’w lleoli ar  leiniau 4 a 5 bellach wedi eu dileu o’r cynllun.  

Yn eu lle bwriedir lleoli un tŷ unllawr.  Yn sgil y newid yma ni ystyrir y byddai’r 

bwriad yn achosi gor-edrych nag yn achosi niwed arwyddocaol i fwynderau’r 

gymdogaeth leol.  Ystyrir felly fod y bwriad yn ei ffurf ddiwygiedig yn unol gyda 

Pholisi B23 CDUG.   

 

7. Argymhelliad: 

 

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

arwyddo cytundeb 106 yn clymu 2 o’r unedau fel tai fforddiadwy ac i amodau:- 

 

1. Cychwyn o fewn 5 mlynedd. 

2. Unol gyda cynlluniau diwygiedig. 

3. Cytuno gorffeniad waliau allanol a tho’r tai. 

4. Tynnu hawliau datblygiad a ganiateir ar gyfer estyniadau ac adeiladau cwrtil ar gyfer 

y 2 uned fforddiadwy. 

5. Rhaid i lwybr cyhoeddus Rhif 7 Llannor sydd yn cael ei effeithio gan y datblygiad 

yma gael ei wyro o dan Adran 257 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 cyn i 

unrhyw waith arall gael ei ddechrau ar y safle. 

6. Lefel llawr daear i fod o leiaf 4.6m AOD. 

7. Cyflwyno a derbyn cymeradwyaeth i gynllun gwaredu dŵr wyneb. 

8.  Tirlunio. 

9. Wal / gwrych / ffens derfyn gyda ffordd stad ddim i fod yn uwch na 1 medr. 

10. Cwblhau’r ffordd  stad a cherrig sadio wedi’u cywasgu a’u sefydlogi  a chwblhau 

system dwr wyneb. 

11. Cwblhau ffordd a phalmentydd i’r cwrs sylfaen a goleuadau’n gweithio cyn 

 meddiannu’r tai. 

12. Gosod cyrbiau wrth ochrau’r ffordd stad, cwblhau wyneb y gerbydlon a’r 

droedffordd a’u goleuo cyn i’r annedd olaf ar y stad gael ei feddiannu. 

13. Dwr aflan a dŵr wyneb i’w gwaredu ar wahân o’r safle. 

14. Dim dŵr wyneb i gysylltu yn uniongyrchol nag yn anuniongyrchol i’r system 

garthffos gyhoeddus. 

15. Draeniad tir ddim i gysylltu yn uniongyrchol nag yn anuniongyrchol i’r system 

garthffos gyhoeddus.  
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Rhif:    6.2 
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Cais Rhif: C15/1358/42/LL 

Dyddiad Cofrestru: 29/01/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Nefyn 

Ward: Morfa Nefyn 

 

Bwriad: GWELLIANNAU I SAFLE CARAFANNAU TEITHIOL SY’N CYNNWYS CYNNYDDU 

NIFER O UNEDAU O 36 I 60, CREU 61 LLAWR CALED, AIL LEOLI MAN CHWARAE A 

CHREU MAN CHWARAE NEWYDD, CYSYLLTIADAU GWASANAETHAU, DYMCHWEL 

BLOC CYFLEUSTERAU A CHODI ADEILAD CYFLEUSTERAU NEWYDD I GYNNWYS 

SIOP, CREU FFORDD FEWNOL A SAFLE PARCIO, LLEOLI CARAFAN RHEOLWR A 

GWAITH TIRLUNIO 

Lleoliad: FFERM PORTHDINLLAEN, MORFA NEFYN, PWLLHELI, LL536BE 

 

 
Crynodeb o’r Argymhelliad:  GWRTHOD 

 
1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais yw hwn ar gyfer ymgymryd â gwelliannau i safle carafanau teithiol presennol ar 

Fferm Porthdinllaen, Morfa Nefyn. Mae’r gwelliannau yn cynnwys: 

 Cynyddu nifer o unedau teithiol o 36 i 60 

 Lleoli 1 carafán deithiol i’r rheolwr 

 Creu 61 llawr caled 

 Ail leoli man chwarae a chreu man chwarae newydd 

 Gosod cysylltiadau i wasanaethau a thanc trin preifat 

 Dymchwel bloc toiledau presennol a chodi adeilad newydd i gynnwys 

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

agored 

 Creu ffordd fewnol a safle parcio 

 Gwaith tirlunio. 

  

1.2 Safle cefn gwlad arfordirol yw hwn ar gyrion Morfa Nefyn. Fe wasanaethir y safle 

gan ffordd sirol dosbarth 2, sef  y B4417 a thrac fferm breifat.  Nid oes eiddo eraill yn 

agos i’r safle i gael eu heffeithio. Mae’r cae carafanau yn gymharol wastad wedi ei 

leoli gyfochrog ag adeiladau fferm presennol ac o fewn dynodiad Ardal o Harddwch 

Naturiol Eithriadol a ger Arfordir Treftadaeth. Ceir llwybr cyhoeddus yn rhedeg gyda 

ffin ddwyreiniol y safle ac ymhellach i’r gogledd ac maent yn cysylltu i’r llwybr 

arfordirol gerllaw. I’r gorllewin o’r safle ceir Safle Cadwraeth Arbennig Corsydd 

Llyn a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Aber Geirch.   

 

1.3 Cyflwynir y cais i’r Pwyllgor gan ei fod yn ymwneud a datblygiad o 5 carafán neu 

fwy. Cyflwynwyd Datganiad Dylunio a Mynediad, Datganiad Cefnogi Cais a 

Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol gyda’r cais. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 
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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 B8 ARDALOEDD O HARDDWCH NATURIOL EITHRIADOL (AHNE)  

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

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

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

statudol Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 

 

POLISI B9 YR ARFORDIR TREFTADAETH Gwrthod cynigion ar gyfer unrhyw 

adeilad neu strwythur ar yr arfordir treftadaeth oni bai y gellir cydymffurfio â chyfres 

o feini prawf sydd yn anelu i osgoi niwed arwyddocaol i nodweddion 

cydnabyddedig. 

 

POLISI B15 GWARCHOD SAFLEOEDD CADWRAETH NATUR O 

BWYSIGRWYDD RHYNGWLADOL Gwrthod cynigion sy’n debygol o achosi 

niwed arwyddocaol i gyfanrwydd safleoedd cadwraeth natur o bwysigrwydd 

rhyngwladol oni bai eu bod yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu i 

reoli, mwyhau a diogelu nodweddion cydnabyddedig safleoedd o’r fath. 

 

POLISI B16 GWARCHOD SAFLEOEDD CADWRAETH NATUR O 

BWYSIGRWYDD CENEDLAETHOL Gwrthod cynigion sy’n debygol o achosi 

niwed arwyddocaol i safleoedd cadwraeth natur o bwysigrwydd cenedlaethol oni bai 

eu bod yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu i warchod, mwyhau a 

rheoli nodweddion cydnabyddedig y safleoedd. 

 

POLISI B22 DYLUNIAD ADEILADAU Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy 

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

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

 

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

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

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

 

POLISI D20 SAFLEOEDD CARAFANAU TEITHIOL, GWERSYLLA AC 

UNEDAU TEITHIOL ESTYNIADAU, LLEINIAU YCHWANEGOL, ADLEOLI A 

CHYFNEWID Caniatáu cynigion i gynyddu nifer y lleiniau, estyniadau i safleoedd, 

neu adleoli lleiniau neu gyfnewid llecynnau os yw’r cynnig yn ffurfio rhan o gynllun 

i sicrhau  gwelliannau amgylcheddol a gweledol, a meini prawf eraill sy’n ymwneud 

ag effaith y datblygiad ar yr ardal leol. 

 

Canllaw Cynllunio Atodol, Cyngor Gwynedd: Llety Gwyliau (Gorffennaf 2011) 

 

Canllaw Cynllunio Atodol, Cyngor Gwynedd: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 

(Tachwedd 2009) 

 

2.3 Polisïau Cenedlaethol: 

Polisi Cynllunio Cymru (2016) 

Nodyn Cyngor Technegol 12 – Dylunio  

Nodyn Cyngor Technegol 13 – Twristiaeth 

Nodyn Cyngor Technegol 18 – Trafnidiaeth 

Nodyn Cyngor Technegol 20 – Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

C10D/0385/42/LL Addasu adeilad amaethyddol yn hostel ynghyd a darpariaeth 

parcio: Caniatáu 8 Mawrth 2011  

 

C10D/0111/42/LL Cynyddu nifer carafanau teithiol o 20 i 36 o fewn y safle 

presennol ynghyd a gwaith peirianyddol o greu trac a lloriau caled: Caniatáu 7 

Mawrth 2012 

 

C04D/0613/42/LL Defnyddio tir amaethyddol i storio 30 carafán deithiol, 30 cwch a 

chodi ffens ddiogelwch (Cais diwygiedig): Caniatáu 11 Ionawr 2005 

 

C04D/0196/42/LL Storio 60 o garafanau teithiol: Caniatáu 3 Mehefin 2004 

 

C03D/0198/42/LL Safle ar gyfer 20 uned deithiol: Caniatáu 14 Chwefror 2005 

(safle’r cais) 

 

2/22/349A Safle ar gyfer 10 carafán deithiol ar gae rhif 441: Caniatáu 31 Hydref 

1986 (ar gae arall ar y fferm)  

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Dim gwrthwynebiad.  

 

Uned Drafnidiaeth: Cyfeiriaf at y cais uchod a chadarnhaf nad oes gennyf 

wrthwynebiad i’r bwriad. Mae mynedfa’r safle gyda’r ffordd 

ddosbarth B cyfagos eisoes wedi cael eu huwchraddio fel 

rhan o gais blaenorol a thybir y gellir delio a’r lefel 

trafnidiaeth ychwanegol a ddisgwylir o ganlyniad i’r bwriad 

arfaethedig hwn. Tybir hefyd fod y safle yn hwylus i’w 

ffeindio yn uniongyrchol oddi ar y brif ffordd trwy Forfa 

Nefyn ac felly mae’r bwriad yn annhebygol o gael effaith 
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andwyol ar y rhwydwaith ffyrdd lleol.   

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uned AHNE: 

Croesawir y cais hwn o agwedd amodau trwydded o dan y 

Ddeddf Safleoedd Carafanau a Rheoli Datblygu 1960.  

Mae ein cofnodion yn dangos gohebiaeth o’r adran hon i’r 

ymgeisydd yn nodi nad oes digon o gyfleusterau wedi eu 

paratoi ar gyfer 36 o garafanau teithiol yn y gorffennol.  

Mae’r cais hwn yn cynnig cynyddu'r nifer o garafanau o 36 i 

61 carafán deithiol yn cynnwys carafán deithiol ar gyfer 

rheolwr y safle sydd hefyd angen bod yn drwyddedig ar gyfer 

defnydd byw yn ystod tymor agor y safle. Bydd rhaid darparu 

offer chwarae plant yn unol â EN1176 Playground Equipment 

Standard. 

 

Mae'r safle dan sylw yn yr AHNE a ger yr Arfordir 

Treftadaeth ac mae rhai llwybrau cyhoeddus a’r Llwybr 

Arfordir gerllaw. Mae'r datblygiad yn cadw o fewn y terfynau 

presennol ond byddai yn golygu patrwm mwy dwys o 

garafanau. Bydd nifer o ddatblygiadau cysylltiol yn cynyddu 

effaith gweledol y maes carafanau : -  creu 61 llawr caled,  

adeilad toiledau/ cyfleusterau newydd mwy o faint a safle 

parcio.  

Byddai gwaith tirlunio pellach sy’n rhan o’r datblygiad o 

fudd amgylcheddol ond bydd effaith cronnol y gwahanol 

agweddau o’r cais yn cynyddu effaith y safle ar y tirlun a’r 

AHNE. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru:   Angen eglurhad pellach gan yr asiant ynglŷn â’r trefniadau 

draenio preifat presennol fyddai’n gwasanaethu’r bwriad. 

  

Dwr Cymru:    Dim gwrthwynebiad.  

 

Gwasanaeth Tan:  Dim sylwadau ar y cais mewn perthynas â mynediad i 

gyfarpar tan a chyflenwad dwr. 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ger mynedfa’r safle. Nid oes cymdogion 

agos i’w hysbysu. Derbyniwyd un gohebiaeth yn cefnogi’r 

cais.  

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

 Egwyddor y datblygiad a mwynderau gweledol 

 

5.1 Mae polisi D20 o GDUG yn caniatáu cynigion i gynyddu nifer y lleiniau ar safleoedd 

carafanau teithiol presennol fel estyniad, cyhyd a bod y cynnig yn ffurfio rhan o 

gynllun a fydd yn arwain at welliannau amgylcheddol a gweledol o ran lleoliad, 

gosodiad, dyluniad a gwedd y safle a’i le yn y dirwedd o’i amgylch. Yn ogystal, mae 

gofyn na fydd y datblygiad arfaethedig tu hwnt i allu rhesymol y cyffiniau i gynnwys 

datblygiad o’r fath, wrth ystyried unrhyw effaith gronnol safleoedd carafanau teithiol 

presennol. 

 

5.2 Mae’r bwriad gerbron ar gyfer ychwanegu 24 uned deithiol newydd o fewn ffiniau 

presennol y  safle carafanau, sydd â hawl cynllunio i 36 carafán deithiol ar hyn o 

bryd. Bwriedir hefyd cael un carafán deithiol ychwanegol wedi ei leoli gyfochrog a’r 
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adeilad cyfleusterau dros y tymor gwyliau fel uned llawn amser i reolwr y safle, 

fyddai’n gwneud cyfanswm o 61 uned ar y safle. Ymysg y gwelliannau a gynigir mae 

bwriad i ddarparu 61 llain galed a darparu cysylltiadau gwasanaethau i bob llain i 

gynnwys trydan, dwr a dŵr aflan a gosod tanc trin preifat newydd i’r safle. Bwriedir 

codi adeilad cyfleusterau newydd, darparu ffordd fewnol, gwaith tirlunio ac ail leoli’r 

llecyn chwarae hefyd.   

 

5.3 Er bod cynnydd o 25 uned yn gynnydd sylweddol i’r nifer, ni fyddai’n golygu 

ymestyn arwynebedd y safle dim ond llenwi bylchau o fewn y safle presennol a 

ffurfioli’r gosodiad. Croesawir y ffaith na fyddai’r bwriad yn golygu ymestyn 

arwynebedd y safle yn arbennig oherwydd sensitifrwydd y tirlun, sydd o fewn 

dynodiad Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol a ger Arfordir Treftadaeth. Nid yw’r 

safle yn amlwg o Forfa Nefyn ond mae yn weladwy o fannau ar y llwybrau 

cyhoeddus cyfagos ac o bellteroedd megis o bentref Edern. Datganwyd pryder gan yr 

Uned AHNE y byddai patrwm mwy dwys o garafanau a’r gwaith cysylltiedig yn 

debygol o gynyddu effaith gweledol y maes carafanau o fewn y tirlun. Tra byddai 

mwy o niferoedd yn debygol o amlygu’r safle o bellteroedd, rhaid pwyso a mesur os 

yw’r newid dwysedd yn gymaint â hynny o newid gweledol i’r hyn a brofir yn 

bresennol i achosi niwed arwyddocaol i’r AHNE ac Arfordir Treftadaeth. 

 

5.4 Fel rhan o’r gwelliant gofynnir am ddymchwel yr adeilad cyfleusterau presennol a 

chodi bloc newydd mwy oddeutu 184m2 i gynnwys siop/derbynfa, swyddfa, toiledau 

merched / dynion, ystafell olchi a chegin gymunedol. Derbyniwyd cynllun 

diwygiedig ar gyfer yr elfen hyn oherwydd i swyddogion ddatgan pryder am raddfa, 

uchder a dyluniad yr adeilad arfaethedig.  Er bod mân newid wedi ei wneud i’w 

uchder a gosodiad mewnol mae  pryderon swyddogion yn parhau. Mae sylwadau’r  

Swyddog Carafanau yn nodi nad oes digon o gyfleusterau wedi eu paratoi ar gyfer 36 

o garafanau teithiol ar hyn o bryd, felly gellir cyfiawnhau’r gwelliannau i’r 

ddarpariaeth toiledau a chawodydd. Fodd bynnag, cwestiynir os oes gwir angen am yr 

ystafelloedd atodol o’r maint a ddangosir. Nid oes gwrthwynebiad i’r egwyddor o 

godi adeilad newydd fel rhan o uwchraddio, ond ystyrir bod graddfa a maint yr 

adeilad a gynhigir yn ormodol. Credir bod y dyluniad yn ymddangos yn ddomestig 

a’r to hip yn nodwedd  estron ar y safle hwn ac yn anghyffredin yn y cyffiniau ac mae 

pryder y byddai caniatáu adeilad o’r graddfa hyn yn creu cynsail i safleoedd eraill. 

Rydym wedi ceisio negodi gyda’r asiant i gyflwyno dyluniad mwy addas, fyddai’n 

parchu ac adlewyrchu edrychiad a gorffeniad adeiladau amaethyddol cyfochrog yn 

hytrach na rhoddi’r argraff o adeilad domestig. Ar sail graddfa a dyluniad yr hyn a 

gynhigir, ystyrir y byddai’r adeilad yn ymddangos allan o le ar y safle ac y byddai’n 

cael effaith andwyol ar gymeriad y dirwedd felly’n groes i ofynion polisïau dylunio 

B22 CDUG. Ni fyddai’r adeilad ychwaith, yn benodol ar sail ei raddfa, dyluniad a’i 

ffurf, yn cyfrannu at welliannau amgylcheddol a gweledol y  safle a’i le yn y dirwedd 

o’i amgylch. 

 

5.5 Nid oes pryder sylweddol am elfen gosod tanc trin preifat na ail leoli’r man chwarae 

i’r cae pebyll, gan fod yr elfennau hyn yn gymharol fychan ac yn cynnig gwelliant i’r 

gwasanaethau a chyfleusterau’r ymwelwyr. Ystyrir hefyd y byddai gosod lloriau 

caled, ffordd wasanaethol a chreu man parcio gorlif ger y fynedfa yn uwchraddio 

derbyniol. Credir fodd bynnag, o ystyried y byddant yn nodweddion parhaol,  y 

byddai gorffeniad math ‘bod pave’ yn hytrach na gorffeniad llechi gwastraff yn fwy 

addas fel lloriau caled er mwyn osgoi arwynebau caled eang yn y  lleoliad sensitif 

hwn. 

 

5.6 Ceir cloddiau o amgylch ffin y safle carafanau, gydag gwrychoedd / eithin o 

amrywiol safon, uchder a thrwch yma thraw ar y cloddiau hynny. Cyflwynwyd 
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cynllun tirlunio fel rhan o’r cais  yn nodi bod bwriad i atgyfnerthu’r ffiniau ac i 

blannu mwy o wrychoedd a choed i gael ychydig o uchder. Mae bwriad hefyd i 

blannu gwrychoedd mewnol o fewn y cae i wahanu’r cae i adrannau gwahanol. Nid 

yw sefyllfa’r tirlunio presennol yn ddelfrydol ac i gyfiawnhau’r cynnydd mewn 

niferoedd byddai disgwyl i’r ymgeisydd fuddsoddi’n helaeth ac ymrwymo i blannu’r 

safle er mwyn meddalu’r effaith y dwysedd defnydd ar y tirlun, sydd o fewn yr 

AHNE. Byddwn yn dymuno gweld gwrychoedd uchel yn cael eu cynnal ar y ffiniau i 

sgrinio’u heffaith. Cefnogir y bwriad i blannu fyddai’n sicr yn gwella gwedd y safle 

a’i le yn y tirlun ac ystyrir fod y cynllun tirlunio yn dderbyniol i fodloni gofynion 

polisi CH27 CDUG. Gan dderbyn y byddai’r tirlunio ychwanegol mewn safle 

arfordirol o’r fath yn cymryd amser i sefydlu, ystyrir y byddai’r tirlunio yn gallu 

meddalu’r effaith yr unedau  ar dirlun yr AHNE ac Arfordir Treftadaeth yn yr hir 

dymor gan fodloni gofynion polisïau B8 a B9 CDUG. 

 

5.7 Mae amod gweithredu presennol y safle yn cyfyngu defnydd i rhwng 1 Ebrill i 31 

Hydref mewn unrhyw flwyddyn. Fodd bynnag, mae polisïau’r Cyngor bellach yn 

caniatáu gweithrediad safleoedd teithiol o’r 1af Mawrth ymlaen hyd at ddiwedd 

Hydref yn yr un flwyddyn. Er na ofynnwyd yn ffurfiol i newid y cyfnod credir yn 

rhesymol i’w newid er cysondeb gyda safleoedd eraill yn y cyffiniau ac i bwrpas 

gorfodaeth.  

 

5.8 Gan fod mynediad i’r safle ar gyrion pentref Morfa Nefyn oddi ar ffordd sirol o safon 

dosbarth 2, ystyrir bod y rhwydwaith ffyrdd lleol yn ddigon addas i ymdopi a’r 

cynnydd. Nid oes safle teithiol arall agos yn yr un cyd-destyn gweledol a’r safle hwn 

felly nid oes pryder am effaith gronnol yn yr achos yma 

 

5.9 Nod polisi D20 yw hyrwyddo gwella ansawdd safleoedd carafanau teithiol a 

gwersylla a lleihau eu heffaith gweledol ar y dirwedd. O asesu’r bwriad yn erbyn y 

polisi, credir bod elfennau o’r uwchraddio yn dderbyniol mewn egwyddor, fodd 

bynnag ni ystyrir bod yr elfen adeilad cyfleusterau yn gwella gwedd y safle a’i le yn y 

tirlun o’i amgylch ac felly nid yw’n cydymffurfio yn llwyr a gofynion polisi D20 na 

pholisi dylunio B22 CDUG. Pe byddai’r materion hyn wedi bod yn dderbyniol ystyrir 

y byddai modd i reoli’r deunyddiau drwy amod ac felly y byddai’r bwrid wedi gallu 

bod yn unol gyda pholisi B22 o’r CDUG. 

 

5.10 Datgan Canllaw Cynllunio Atodol: Llety Gwyliau Cyngor Gwynedd mai nod polisi 

D20 yw meithrin datblygiadau fydd yn arwain at welliannau gweledol ac uwchraddio 

safleoedd presennol nid hyrwyddo cynnydd ym maint busnes o ran nifer a maint 

unedau ar y safle. Mae’n ymhelaethu y bydd rhaid i’r ymgeiswyr allu dangos, er 

bodlonrwydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol, mai cynllun yw’r cynnig yn eu hanfod o 

wneud gwelliannau gweledol, amgylcheddol, ecolegol neu economaidd.  Mae’r 

Datganiad Cefnogi’r Cais yn manylu y byddai’r cynnydd mewn niferoedd yn 

cyfrannu’n sylweddol i’r economi leol. Er gwaetha’r buddsoddiad a manteision 

economaidd, nid yw’r cynnig gerbron yn bodloni gofynion y polisi parthed gwarchod 

mwynderau gweledol sy’n un o’r rhesymau pam fod ymwelwyr yn ymweld â’r ardal 

yn y lle cyntaf. 

 

5.11 Mae’r safle gerllaw Safle Cadwraeth Arbennig Corsydd Llyn a Safle o Ddiddordeb 

Gwyddonol Arbennig Aber Geirch. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi codi 

cwestiynau ynglŷn ag addasrwydd carthbwll a ddangoswyd ar y cynlluniau 

gwreiddiol fel y dull draenio. Yn y cyfamser derbyniwyd cadarnhad gan yr asiant mai 

system drin breifat a fwriedir ei osod ger mynedfa’r safle. Rydym wedi ail 

ymgynghori gyda CNC ynglŷn â’r mater ac yn disgwyl eu sylwadau i weld os yw’r 
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bwriad yn debygol o gael effaith ar y dynodiadau cadwraethol uchod er bodloni 

gofynion polisïau B15 a B16 CDUG.   

 

 Materion trafnidiaeth a mynediad 

5.12 Ceir mynedfa i’r safle oddi ar ffordd sirol dosbarth 2  y B4417 a thrac fferm breifat 

dros 700m yn arwain o’r fynedfa i’r cae carafanau. Mae mynedfa’r safle wedi cael ei 

uwchraddio’n ddiweddar a  gwaith sylweddol i ledu’r ffordd a gosod palmant i 

gyfeiriad Edern, felly mae gwelededd yn dda i’r ddau gyfeiriad. Mae’r Uned 

Trafnidiaeth yn fodlon gyda’r bwriad ac yn ystyried bod y rhwydwaith ffyrdd lleol yn 

gallu delio a’r lefel trafnidiaeth ychwanegol ac yn annhebygol o gael effaith andwyol 

ar y rhwydwaith. Bydd un lle parcio car i bob llain carafanau ac mae bwriad i 

ddarparu llecyn parcio newydd ger mynedfa’r cae carafanau fel gorlif. Ar sail 

sylwadau’r Uned Drafnidiaeth, ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio a gofynion 

polisïau CH33 diogelwch ffyrdd a CH36 parcio CDUG. 

 

5.13 Ceir llwybrau cyhoeddus yn ffinio’r safle ond ni fyddai’r bwriad yn amharu ar 

gyrsiau’r llwybrau hynny ac felly nid yw’r bwriad yn groes i bolisi CH22 CDUG.  

   

5.14 Materion Ieithyddol 

Mae Polisi A2 CDUG yn nodi y dylid gwrthod cynigion a fyddai, oherwydd eu 

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

cymdeithasol, ieithyddol neu ddiwylliannol cymunedau. Gan fod y bwriad yn 

ymwneud gyda datblygiad twristiaeth a fydd yn creu deg neu fwy o unedau gwyliau 

mae gofyn fod Datganiad Ieithyddol a Chymunedol yn cael ei baratoi er cydymffurfio 

gyda gofynion Canllaw Cynllunio Atodol: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg. Derbyniwyd 

Datganiad Ieithyddol a Chymunedol fel rhan o’r cais ac ymgynghorwyd gyda’r Uned 

Polisi ar y Cyd. Derbyniwyd eu hymateb sy’n nodi na chredir fod natur na graddfa’r 

datblygiad yn debygol o gael effaith andwyol ar yr iaith Gymraeg. Mae sefyllfa’r 

iaith Gymraeg yn gymharol gryf yn ward Morfa Nefyn  ac mae’r ardal yn denu cyfran 

uchel o ymwelwyr nad ydynt yn siaradwyr Cymraeg bob blwyddyn. Ni ellir rheoli 

pwy sy’n aros ar y maes carafanau ar sail ieithyddol.  Mae preswyliaeth mewn 

carafanau teithiol yn un dros dro yn ei natur a dim ond ar gyfer diben gwyliau yn unig 

fydd y carafanau yn cael eu defnyddio. Gan fod y cynnig yn gyfan gwbl ar gyfer 

lleiniau teithiol, ac nid parhaol, mae’n annhebygol y byddai’r datblygiad yn cael 

ardrawiad ar fewnfudiad i’r ardal. Awgrymir bod mesurau lliniaru yn cael eu cymryd 

i warchod a hyrwyddo’r iaith, megis arwyddion Cymraeg a chyfleoedd i ddysgu am 

yr iaith. Ar sail yr ymateb ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol yng nghyd destun polisi 

A2 CDUG. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Er bod rhai agweddau o’r bwriad yn dderbyniol fel ffordd i uwchraddio’r safle, nid 

yw’r Cyngor yn fodlon fod y bwriad yn ei gyfanrwydd,  yn arbennig elfen yr adeilad 

cyfleusterau, yn cwrdd ag egwyddor datblygu safleoedd teithiol yn llwyr. Mae 

Swyddogion wedi ymgeisio i negodi i gael adeilad sy’n fwy addas ar gyfer ei leoliad 

a’i gyffiniau ond ni ystyriwyd y newid a gynhigiwyd yn ddigonol i oresgyn pryderon. 

Mae pryder y byddai caniatáu adeilad cyfleusterau o’r graddfa hyn yn  cychwyn 

cynsail i ddatblygiadau tebyg ar safleoedd teithiol eraill yn y Sir. Tra nodir nad oes 

pryderon ar sail diogelwch ffyrdd nac effaith niweidiol tebygol ar yr iaith Gymraeg, 

nid yw prif egwyddorion polisi D20 a CCA: Llety Gwyliau yn cael eu cwrdd. Nid  

yw swyddogion wedi eu hargyhoeddi bod y cynllun yn ei gyfanrwydd yn arwain at 

welliannau amgylcheddol a gweledol i wella gwedd y safle yn y dirwedd gan na 

ystyrir fod dyluniad yr adeilad cyfleusterau newydd a fwriedir yn parchu’r safle a’i 
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gyffiniau o ran ei raddfa, maint a ffurf gan gael effaith andwyol annerbyniol ar 

olygfeydd amlwg a ffurf a chymeriad y dirwedd yn groes i Bolisi B22 a D20 CDUG. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Gwrthod:  

 

Ni fyddai'r adeilad cyfleusterau sy'n destun y cais hwn yn parchu'r safle a'i gyffiniau 

o ran ei raddfa, ffurf  a dyluniad ac felly yn ymddangos allan o le a chael effaith ar 

gymeriad y dirwedd yn groes i bolisi dylunio B22 Cynllun Datblygu Unedol 

Gwynedd. Ni fyddai'r adeilad ychwaith, yn cyfrannu at welliannau amgylcheddol a 

gweledol o yn benodol ar sail ei raddfa, dyluniad a’i wedd yn y safle a'i le yn y tirlun 

felly yn groes i bolisi D20 CDUG a Chanllaw Cynllunio Atodol: Llety Gwyliau 

Cyngor Gwynedd.  
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Rhif:    6.3 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tud. 60

Eitem 6.3



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 25/04/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
PWLLHELI 

 
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 Gohiriwyd y cais ym Mhwyllgor Cynllunio 4 Ebrill, 2016 er mwyn cynnal ymweliad 

safle. 

 

1.2 Bwriad sydd yma i adeiladu estyniad unllawr a phorth i’r tŷ, trosi’r modurdy 

presennol yn uned wyliau hunangynhaliol ynghyd ag adeiladu stablau ar ffurf siâp 

‘L’.  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 ar ffurf ‘L’ ac yn mesur oddeutu 12.4m ar hyd un ochr o’r ‘L’, oddeutu 9.6m 

ar hyd ochr arall yr ‘L’ ac yn 3.6.m o led. Byddai ei uchder yn 2.9m i’r crib. Mae’r 

stablau wedi ei addasu o’r cynllun gwreiddiol a dderbyniwyd er mwyn creu siâp ‘L’ 

a’u gosod ymhellach i mewn i gongl y cae yn erbyn y cloddiau. Mae bwriad hefyd i 

blannu coed a gwrych er mwyn sgrinio’r stablau. 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. 

 

1.3 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. 

 

1.4 Cyflwynir y cais i Bwyllgor ar gais yr aelod lleol. 
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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 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. 
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 POLISI CH36 – CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT - Gwrthodir cynigion 

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

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

Cyngor. Rhoddir ystyriaeth i hygyrchedd gwasanaeth cludiant cyhoeddus, y gallu i 

gerdded a beicio o safle a phellter y safle at faes parcio cyhoeddus. Os oes angen lle i 

barcio oddi ar y stryd ac nad yw’r datblygwr yn cynnig cyfleusterau parcio ar y safle 

neu na ellir manteisio ar y ddarpariaeth barcio presennol, caniateir cynigion os bydd y 

datblygwyr yn cyfrannu at y gost o wella hygyrchedd y safle neu ddarparu'r llefydd 

parcio angenrheidiol ar safle arall gerllaw. 

 

 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. 
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 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 

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. 
 

Yn dilyn derbyn cynlluniau diwygiedig yn ymwneud gyda’r 

stablau derbyniwyd ymateb pellach gan yr Uned AHNE yn 

datgan: ‘mae’r stablau a fwriedir eu codi yn llai na’r sied oedd 

yn rhan o’r cais gwreiddiol ac oherwydd hynny a’r tirlunio a 

fwriedir byddai hynny yn fwy derbyniol o ran 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. 
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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. 
 

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 
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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. 
 

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’.  Mae uchder y stablau wedi ei gadw yn 

gymharol isel ac yn mesur 2.9 medr i’r brig.  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 ac 

yn erbyn cloddiau presennol.  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 
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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 

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 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 ac nad yw’r maint yn or-

ddatblygiad o’r safle.  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 
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gyda chlawdd tua’r gogledd a’r dwyrain. Yn dilyn pryderon gwreiddiol yr Uned 

AHNE mae bwriad hefyd i blannu er mwyn sgrinio’r stablau. Yr ochr arall i’r clawdd 

dwyreiniol mae sied bresennol sydd wedi ei lleoli o fewn cwrtil Fron Hyfryd ac felly 

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 ac fod ymgais bositif wedi ei wneud gan yr 

ymgeisydd i ymateb i bryderon gwreiddiol am faint y stablau (drwy gyflwyno 

cynllun diwygiedig ar gyfer y stablau) a'i fod felly bellach yn dderbyniol i’r Uned 

AHNE ac 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 
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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. 

 

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. 

12. Cynllun tirweddu/cloddiau 
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Rhif:    6.4 
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Cais Rhif: C16/0183/32/LL 

Dyddiad Cofrestru: 08/03/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Botwnnog 

Ward: Botwnnog 

 

Bwriad: CAIS I GADW ESTYNIAD I SIED AMAETHYDDOL 

Lleoliad: GWRYCH Y DRYW, BOTWNNOG, PWLLHELI, LL538RG 

 

 
Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATÁU.  

 

1. Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r cais yn gais ôl weithredol i gadw estyniad i adeilad amaethyddol. Mae’r 

estyniad yn mesur 16.4 medr o hyd, 10.6 medr o led a 4.4 medr i’w fan uchaf.  

Datgan yr ymgeisydd bod arwynebedd llawr yr estyniad yn mesur tua 15% o 

arwynebedd  siediau presennol y fferm. Gorchuddiwyd rhan uchaf y muriau a tho'r 

estyniad gyda sitiau llwyd las i weddu a gweddill yr adeilad. Lleolir yr estyniad ar 

dalcen de dwyreiniol yr adeilad presennol a thu ôl i estyniad arall a godwyd yn 2015 

dan hawliau caniataol.  Deallir gan yr ymgeisydd bod yr estyniad cyfredol yn 

meddiannu safle corlan ddefaid blaenorol a defnyddir yr estyniad cyfredol ar gyfer 

cadw defaid. Mae adeiladau’r fferm wedi eu lleoli y tu allan i ffin pentref Botwnnog 

fel y’i diffinnir o fewn Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd a thu mewn i Ardal 

Gwarchod y Dirwedd. Gwasanaethir yr adeiladau amaethyddol gan ffordd breifat 

sydd hefyd yn gwasanaethu maes carafanau sefydlog, gweithdy, a tri tŷ annedd. 

  

1.2 Cyflwynir y cais i’r Pwyllgor oherwydd bod y Cyngor wedi derbyn mwy na tri 

gwrthwynebiad i’r cais.  

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

2.2 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

B10 - DIOGELU A CHYFOETHOGI ARDALOEDD GWARCHOD Y DIRWEDD 

- Yn diogelu a chyfoethogi Ardaloedd Gwarchod y Tirlun drwy sicrhau fod yn rhaid i 

gynigion gydymffurfio â chyfres o feini prawf sydd yn anelu i osgoi niwed 

arwyddocaol i nodweddion cydnabyddedig.  

 

B12 – GWARCHOD TIRWEDDAU, PARCIAU A GERDDI HANESYDDOL - 

Gwarchod tirweddau, parciau a gerddi ddiddordeb hanesyddol arbennig yng 

Nghymru os byddant yn achosi niwed arwyddocaol i’w cymeriad, eu hedrychiad neu 

eu gosodiad. 

 

B22 - DYLUNIAD ADEILADAU - Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy sicrhau 

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

nodweddion a chymeriad cydnabyddedig y dirwedd a’r amgylchedd lleol. 
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B23 – MWYNDERAU - Diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol drwy sicrhau bod 

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

nodweddion cydnabyddedig mwynderau’r ardal leol. 

 

B25 – DEUNYDDIAU ADEILADU - Gwarchod cymeriad gweledol trwy sicrhau 

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

edrychiad yr ardal leol. 

 

 B27 - CYNLLUNIAU TIRLUNIO - Sicrhau fod cynigion a ganiateir yn ymgorffori 

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

cyfres o ffactorau sy’n anelu i osgoi niwed i nodweddion cydnabyddedig. 

 

 B33 - DATBLYGIADAU SY’N CREU LLYGREDD NEU BOENDOD - Diogelu 

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

lefelau uchel o lygredd. 

 

CH33 – DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD - Caniateir cynigion 

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

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

 

D9 – ADEILADAU AC ADEILADWEITHIAU FFERM - Cymeradwyo codi 

adeiladau ac adeiladweithiau ar gyfer dibenion amaethyddol os ydynt yn rhesymol 

angenrheidiol at ddibenion amaethyddiaeth ac os gellir cydymffurfio gyda meini 

prawf penodol yn ymwneud gyda lleoliad y datblygiad, difrodi adeilad a warchodir, a 

bioamrywiaeth a mesurau lliniaru amgylcheddol. 

 

2.3 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 8 (Ionawr  2016)   

Nodyn Cyngor Technegol 5 : Cynllunio a chadwraeth natur 

Nodyn Cyngor Technegol 6 : Cynllunio ar gyfer cymunedau gwledig cynaliadwy 

Nodyn Cyngor Technegol 12 : Dyluniad 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Cais rhif  2/12/9 ‘O’ – Adeilad ar gyfer cadw anifeiliaid a phorthiant ac ystorf slyrri 

oddi tano – Gwrych Dryw, Botwnnog – Caniatau ar 22 Mai 1995. 

 

 Cais rhif  C15/0008/32/YA – Estyniad i sied amaethyddol ar gyfer storio bwyd 

anifeiliaid – Gwrych Dryw, Botwnnog – Caniatau 12 Chwefror 2015. 

 

4.         Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Cefnogi. 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim yn bwriadu gwneud argymhelliad. 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: Dim sylwadau 

 

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

Daw’r cyfnod hysbysebu i ben wedi paratoi’r adroddiad ond cyn 

dyddiad y Pwyllgor. Ar adeg paratoi’r adroddiad roedd sawl 

gohebiaeth yn gwrthwynebu wedi ei dderbyn ar sail: 
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 Estyniad i adeilad amaethyddol wedi ei godi ac yn cael ei 

ddefnyddio heb hawl cynllunio/ trafnidiaeth sylweddol yn 

deillio o’r safle. 

 Trafnidiaeth i’r fferm wedi cynyddu ers codi'r estyniad. 

 Y pryder mwyaf yw diogelwch ffyrdd, iechyd a diogelwch ac 

effaith ar ddeiliaid trigolion cyfagos oherwydd bod y ffordd 

sy’n gwasanaethu'r fferm yn gul, is-safonol a ddim yn addas 

ar gyfer trafnidiaeth a gynhyrchir gan y fferm. 

 Lleoliad yr estyniad yn torri rheolau Ewropeaidd parthed 

lleoliad adeilad amaethyddol mewn perthynas i dy breswyl. 

 Estyniad sylweddol i’r adeiladau. 

 Lleoliad  gwledig yr estyniad ac amharu ar dawelwch. 

 Cerbydau wedi eu parcio ar y ffordd gul. 

 Cerbyd yn gyrru o iard y fferm bron a chreu damwain 

oherwydd gosodiad yr iard o ganlyniad i adeiladu estyniad 

diweddar. 

 

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio dilys oedd 

yn cynnwys: 

 

 Datganiad yr ymgeisydd ei fod wedi cysylltu gyda holl 

gymdogion yn anghywir - ymgeisydd wedi trafod y mater 

gyda thrigolion y fferm dy yn unig, sef y tŷ pellaf ymysg yr 

eiddo cyfagos ond nid oedd wedi trafod y mater gyda 

gwrthwynebwyr. 

 Anifeiliaid heintus wedi eu gadael yng ngwaelod terfyn yr 

ardd ble mae plant yn chwarae. 

 Cyfreithiwr gyda nifer o luniau  a rhesymau cyfreithiol parod 

dros gyflwyno  cwyn i’r Ombwdsmon oherwydd ei bod yn 

ymddangos bod  Cyngor wedi rhagdybio  penderfynu y cais o 

ystyried bod yr adeilad wedi ei godi ac mewn defnydd. 

 Trigolion maes carafanau cyfochrog heb dderbyn llythyr yn 

eu gwybyddu am y datblygiad 

 Loriau i’r fferm yn tresbasu ar dir cymydog 

 Cyflwr y ffordd breifat wedi dirywio oherwydd trafnidiaeth a 

thywydd gwlyb. 

 A oes modd datblygu mynedfa neillog i’r fferm. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

 Egwyddor y datblygiad. 

 

5.1 Mae Polisi D9 CDUG yn gefnogol i godi adeiladau ac adeiladweithiau ar gyfer 

dibenion amaethyddol os ydynt yn rhesymol angenrheidiol ar gyfer dibenion 

amaethyddiaeth ac os gellir cydymffurfio gyda’r holl feini prawf o fewn y polisi.   

 

5.2 Deallir gan yr ymgeisydd ei fod yn  berchen ar 35 hectar o amgylch adeiladau’r fferm 

ym Motwnnog ac yn rhentu 90 hectar arall. Datgan yr ymgeisydd bod yr estyniad yn 

meddiannu safle corlannau defaid blaenorol gyda’i arwynebedd llawr yn mesur tua 

15% o adeiladau'r fferm. Ni ystyrir bod amheuaeth felly dros ddibenion yr estyniad i’r 

adeilad amaethyddol presennol ac ystyrir bod ei faint a’i  leoliad yn rhesymol ar gyfer 

dibenion amaethyddol y fferm. 
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5.3 Er yr ystyrir fod yna angen amaethyddol am y sied mae gofyn fod y bwriad hefyd yn 

cydymffurfio gyda meini prawf a geir ym mholisi D9. Y meini prawf hynny yw:- 

 

 Bod y safle’n agos at adeiladau amaethyddol presennol onid oes anawsterau 

ynglŷn â’r safle neu ddyluniad technegol sy’n rhwystro hynny. 

 Na fydd y datblygiad yn achosi difrod arwyddocaol i adeilad a warchodir. 

 Na fydd y datblygiad yn niweidio bioamrywiaeth (bywyd dyfrol yn enwedig) a 

bod y bwriad yn cynnwys mesurau lliniaru amgylcheddol digonol. 

 

5.4 Fel y gwelir mae’r maen prawf cyntaf yn ymwneud â lleoli’r adeilad yn agos at 

adeiladau amaethyddol presennol.  Mae’r cais yn golygu ymestyn adeilad presennol 

ac felly yn cydymffurfio gyda’r mae’n prawf yma. 

 

5.5 Mae’r ail faen prawf yn ymwneud ac achosi difrod arwyddocaol i adeilad a warchodir 

ac mae’r trydydd maen prawf yn ymwneud gyda niweidio bioamrywiaeth ac felly 

bydd y materion hyn yn cael ystyriaeth yn y rhannau perthnasol isod o’r adroddiad. 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.6 Mae dyluniad yr estyniad o fath a welir yn gyffredinol yn yr ardal gyda phaneli 

concrid ar y waliau isaf ac yna rhannau uwch y waliau allanol cefn yn cael eu gorffen 

gyda byrddau ystyllod Swydd Efrog a sitiau dur ar y talcen a tho. Datgan yr 

ymgeisydd bod lliw y sitiau dur yn cydweddu gyda gorffeniad y sied bresennol. 

Lleolir yr estyniad ar bwys adeilad presennol ac ni ystyrir y byddai yn creu strwythur 

amlwg yn y tirlun. 

 

5.7 Mae’r  safle yn gorwedd o fewn Ardal Gwarchod y Tirlun (AGT) a  Thirwedd o 

Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llyn ac Ynys Enlli.   

 

5.8 Nod Polisi B10 CDUG yw cynnal, cyfoethogi ac adfer cymeriad ac ansawdd 

cydnabyddedig yr ardaloedd  hyn a gwrthodir cynigion datblygu a fyddai’n achosi 

niwed arwyddocaol i’r dirwedd. Disgwylir dyluniad o safonol ynghyd a lleoliad 

addas a thirlunio priodol. Rhoddir ystyriaeth  i fuddiannau economaidd a 

chymdeithasol unrhyw ddatblygiad wrth ystyried unrhyw gais cynllunio. Mae’r 

estyniad wedi ei leoli ar bwys talcen yr adeilad a  thu ôl i estyniad arall a godwyd yn 

ddiweddar pan roddwyd hawl caniatâd ymlaen llaw yn 2015.  Mae’r estyniad felly yn 

gosod ei hun fel rhan integrol o’r adeilad presennol o safbwynt ei leoliad a dyluniad. 

O ganlyniad, ni ystyrir bod y cais yn groes i bolisi B10, B22, B25 CDUG. 

 

Sylweddolir gofynion polisi B27 CDUG  parthed tirlunio safleoedd datblygu, ac er na 

fwriedir tirlunio o amgylch yr estyniad, teimlir bod lleoliad yr estyniad ar bwys yr 

adeilad a’i faint yn creu datblygiad derbyniol ynddo ei hun, ac nid yw niweidio 

Bioamrywiaeth fel y cyfeirir ato yn trydydd maen prawf D9 CDUG gan ei fod ar 

leoliad corlannau defaid blaenorol. Ni ystyrir felly bod y cais yn groes i bolisi B27 na 

pholisi D9 CDUG. 

 

5.9 Lleolir y safle o fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llyn ac Enlli. 

Mae Polisi B12 yn datgan y rhoddir ystyriaeth i’r wybodaeth am y Tirweddau 

Hanesyddol pan asesir effaith cynigion sydd ar y fath raddfa ac mor fawr fel y 

byddent yn cael effaith fwy nag effaith leol arnynt.  Fel y nodwyd uchod mae’r cais  

yn golygu ymestyn adeilad amaethyddol  presennol  ac o’r herwydd ni ystyrir bod ei 

leoliad na’i faint yn cael  effaith ehangach ar y dirwedd hanesyddol.   Ni ystyrir fod y 

bwriad yn groes i Bolisi B12 CDUG. 

Tud. 83



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 25/04/2016 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD 

 
PWLLHELI 

 
 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

 

5.10 Hysbysebwyd y cais ar y safle a hysbyswyd trigolion cyfagos a derbyniwyd 

gohebiaeth yn gwrthwynebu’r cais. 

 

5.11 Noder bod un gwrthwynebiad yn datgan bod yr adeilad wedi ei godi ac yn cael ei 

ddefnyddio at bwrpas amaethyddol heb yn gyntaf sicrhau hawl ar ei gyfer. Mae’n 

rhaid sylweddoli nad yw’n drosedd codi adeilad heb hawl cynllunio ac mae Polisi 

Gorfodi (Cynllunio) 2010 Cyngor Gwynedd yn datgan gellir cyflwyno cais ôl 

gweithredol i’r Cyngor er rheoleiddio'r datblygiad anawdurdodedig gydag amodau 

priodol ac er mwyn creu datblygiad derbyniol. Mae’r cais felly yn unol â’r polisi 

hwn. 

 

5.12 Mae deiliaid llain y maes carafanau cyfochrog  yn datgan nad oedd y Cyngor wedi eu 

hysbysu am y cais. Dylid nodi bod rhybudd safonol wedi ei osod ar bolyn pren ar 

derfyn y maes carafanau ynghyd a hysbysiad wedi ei anfon at berchennog y maes 

carafanau yn ei hysbysu bod y cais wedi ei dderbyn gan y Cyngor. Ystyrir bod y 

gweithrediad yma yn cyfarfod gofynion statudol parthed hysbysu cais cynllunio. 

 

5.13 Mae’n ymddangos bod y gwrthwynebiadau a dderbyniwyd o ganlyniad i’r hysbysiad 

statudol yn cyfeirio yn bennaf at faint yr estyniad, lleoliad yr estyniad mewn 

perthynas a eiddo cyfagos (yn cynnwys y maes carafanau) ac effaith trafnidiaeth a 

gynhyrchir gan yr estyniad ar y cyflwr a diogelwch y ffordd breifat sy’n arwain i’r 

fferm ynghyd ac eiddo cyfagos. Mae’n rhaid sylweddoli bod y fferm wedi bodoli ar y 

safle ers blynyddoedd lawer a bod gweithgareddau'r fferm yn debygol o gynhyrchu 

trafnidiaeth yn cynnwys cerbydau mawr ar gyfer cludo anifeiliaid, porthiant a 

pheiriannau i’r fferm ayb ac mae’n  debygol y byddai sefyllfa o’r fath yn bodoli boed 

yr estyniad yn bodoli neu peidio.  

 

5.14 Mae cymal Mwynderau Gweledol uchod eisoes wedi trafod effaith yr adeilad ar y 

tirlun. Datgan gwrthwynebwr bod lleoliad yr estyniad yn torri canllawiau Ewropeaidd 

parthed agosrwydd  adeiladau amaethyddol i dai preifat, ni chyflwynwyd manylion 

i’r Cyngor ynglŷn â’r canllawiau hyn ac felly ni ellir cadarnhau os ydynt yn faterion 

cynllunio perthnasol neu yn faterion sy’n dod o dan reoliadau tu hwnt i reoliadau a 

materion cynllunio. Fodd bynnag, dylid nodi bod y cais yn ymwneud a chadw 

estyniad i adeilad presennol a bod yr estyniad hwnnw wedi ei leoli ar bwys  talcen de 

dwyreiniol yr adeilad ac sydd ymhellach oddi wrth dai y gwrthwynebwyr na’r 

adeiladau presennol. Oherwydd hyn ni ystyrir bod y bwriad yn groes i ail faen prawf 

polisi D9 CDUG. Noder hefyd bod  Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd wedi 

cyflwyno sylwadau yn cadarnhau nad oedd ganddynt sylwadau i’w gwneud ar y 

mater oherwydd bod y cais yn ymwneud a chadw estyniad i sied amaethyddol. Ni 

ystyrir bod  graddfa y datblygiad yn achosi niwed arwyddocaol i ansawdd iechyd, 

diogelwch neu amwynder dynol neu’r amgylchedd naturiol neu adeiledig. 

 

5.15 Ystyrir bod y gwrthwynebiadau sy’n cyfeirio at symudiadau cerbydau amaethyddol 

ar y ffordd breifat i iard y fferm yn faterion sifil yn hytrach nag yn faterion cynllunio 

perthnasol. Dylid sylweddoli bod y fferm yn bodoli ar y tir ers blynyddoedd maith 

gyda thrafnidiaeth yn cludo nwyddau i’r fferm fel bo’r angen. Noder hefyd y 

cyflwynwyd cais am ganiatâd ymlaen llaw ar gyfer codi estyniad i’r adeilad fferm yn 

2015. Lleolwyd yr estyniad hwnnw ar safle seilo blaenorol a rhwng lleoliad yr 

estyniad cyfredol a’r ffordd breifat. Hysbysebwyd y cais hwnnw ar dir ger y safle ac 

ni dderbyniwyd gwrthwynebiad. Rhoddwyd hawl caniatâd ymlaen llaw i godi’r 

estyniad ar 12 Chwefror 2015 ac  mae’r caniatâd hwnnw wedi ei weithredu.  
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5.16 Deallir gan y gwrthwynebwyr y byddai adeiladu ffordd mynediad neillog i’r fferm er 

mwyn gwahanu'r fferm oddi wrth y tai preswyl yn debygol o ddatrys y 

gwrthwynebiadau i’r cais. Fodd bynnag,  nid oes gwrthwynebiad cynllunio sylweddol 

i’r cais ar sail diogelwch ffyrdd neu fwynderau lleol ac felly ystyrir nad oes 

cyfiawnhad cynllunio dros gynnwys amod ar unrhyw ganiatâd yn gorfodi codi terfyn 

i wahanu adeiladau'r fferm oddi wrth y ffordd breifat ynghyd ac adeiladu ffordd 

mynediad newydd i’r fferm.  

 

5.17 Ni ystyrir bod y cais yn groes i bolisi B23, B33 na D9  CDUG. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.18 Mae’r safle yn meddiannu lleoliad yng nghefn gwlad tua 1 cilomedr  o bentref 

Botwnnog. Mae’r trac preifat  presennol sy’n arwain o’r ffordd sirol ddi-ddosbarth i’r 

safle yn mesur tua 70 medr o hyd. Mae’r trac yn gwasanaethu’r fferm, eiddo preswyl 

a maes carafanau sefydlog gerllaw. O ystyried bod adeiladau’r fferm yn bodoli 

eisoes, ni ystyrir y byddai’r estyniad cyfredol, oherwydd ei faint a’i leoliad ar safle 

corlannau defaid blaenorol, yn creu cynnydd sylweddol mewn trafnidiaeth ar hyd y 

ffordd. Datgan yr ymgeisydd bod defnydd a gweithgareddau'r tir yn bodoli eisoes ac 

nid yw’r cais yn ychwanegu at hynny. Ni ystyrir y byddai lefel trafnidiaeth ar gyfer y 

fferm yn cynyddu yn ddigonol i gyfiawnhau gwrthwynebiad ar sail ffyrdd. 

Derbyniwyd  sylwadau gan yr Uned Drafnidiaeth yn cadarnhau dim gwrthwynebiad 

i’r cais. Ni ystyrir bod y bwriad yn groes i bolisi CH33 CDUG 

 

Hanes cynllunio perthnasol 

 

5.19 Cyflwynir y cais i’r Cyngor o ganlyniad i drafodaethau gyda swyddog o’r Uned 

Gorfodaeth y Gwasanaeth Cynllunio. 

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

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

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

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

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Mae’r ffaith bod fferm weithredol yn bodoli ar y safle yn ystyriaeth cynllunio o bwys 

wrth ystyried y cais presennol. Mae’r Cyngor eisoes wedi caniatáu estyniad cyffelyb 

i’r adeilad dan reolau caniatâd ymlaen llaw yn 2015. Mae maint arwynebedd llawr yr 

estyniad cyfredol yn mesur tua 15% o faint yr adeiladau presennol ac o’r herwydd yn 

rhan is-wasanaethol o’r safle.  Nid yw’r bwriad yn amharu yn sylweddol ar 

fwynderau gweledol yr ardal nac yn cael effaith niweidiol sylweddol ychwanegol ar 

fwynderau trigolion cyfagos, ac mae’n cydymffurfio â’r cyfan o’r polisïau a nodir yn 

yr adroddiad hwn. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu – Defnydd amaethyddol yn unig. 
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Rhif:    6.5 
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Cais Rhif: C16/0190/03/LL 

Dyddiad Cofrestru: 01/03/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Ffestiniog 

Ward: Bowydd a Rhiw 

 

Bwriad: CAIS ÔL WEITHREDOL I GADW LLWYFANNAU PREN I GEFN YR ANNEDD 

Lleoliad: LLWYN RHEDYN, 1 OAKELEY SQUARE, BLAENAU FFESTINIOG, GWYNEDD, LL41 

3PS 

 

Crynodeb o’r Argymhelliad:  CANIATÁU GYDAG AMODAU   

 

1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn ôl-weithredol ar gyfer cadw llwyfan bren i gefn annedd presennol. Mae’r 

strwythur dan sylw wedi ei leoli ar lethr serth ac mae wedi ei leoli ar bum lefel 

gwahanol, ac mae lefel llawr y llwyfan ar ei fan uchaf yn 6.1m yn uwch na lefel llawr 

gorffenedig y tŷ. Mae hyd y strwythur ar ei letaf yn oddeutu 15.8m, a’i led yn 

oddeutu 15.6m. Ceir mynediad i’r llwyfannau sydd o wneuthuriad pren drwy 

ddefnyddio pum rhes o risiau. Mae canllaw 1.1m o uchder ar hyd ymyl rhai rhannau 

o’r llwyfannau. Cyflwynwyd y cais yn dilyn gweithrediad gan Uned Gorfodaeth 

Gwasanaeth Cynllunio y Cyngor, ac nid yw’r llwyfan wedi ei gwblhau yn gyfan gwbl 

hyd yma. 

  

1.2 Mae’r strwythur yn gorwedd yn rhannol o fewn ac oddi allan i ffin datblygu fel sydd 

wedi ei ddynodi o fewn Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009. Lleolir y safle o 

fewn ardal anheddol, i’r de o’r safle mae teras o dai deulawr, ac i’r gorllewin mae tŷ 

annedd yr ymgeisydd a tu hwnt iddo mae cae chwarae agored a thir mwynderol. I’r 

gogledd  a dwyrain y safle mae tir agored sydd yn arw a chreigiog. Cyflwynir y cais 

ger bron y Pwyllgor Cynllunio yn dilyn derbyn tri gwrthwynebiad neu fwy i’r 

datblygiad.      

 

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: 

 

B22 - DYLUNIAD ADEILADAU - Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy sicrhau 

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

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

 

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

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

nodweddion cydnabyddedig mwynderau’r ardal leol. 

 

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. 
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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. 

 

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.     

 

 Canllawiau Dylunio Gwynedd Pennod 12: Addasiadau ac estyniadau 

 

2.3 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 8, Ionawr 2016) 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN 12) : Dyluniad 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C07M/0063/03/AM – Cais amlinellol i godi hyd at bedwar ty – Gwrthod – 27 

Gorffennaf 2008. 

             

3.2 C10M/0024/03/LL – Cais llawn i godi annedd tri llawr – 14 Medi 2010. 

              

3.3 C12/0295/03/LL – Cais ôl-weithredol i gadw annedd ynghyd ac addasiadau i 

ddyluniad ac ail-leoli’r adeilad ar y safle – 24 Ebrill 2012. 

              

3.4 C16/0189/03/LL - Cais ôl-weithredol i gadw gwaith o drosi islawr yn fflat 

hunangynhaliol - Heb ei benderfynu pan yn paratoi’r adroddiad hwn; 

 

4.         Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Tref:   Mae Cyngor Tref Ffestiniog yn gwrthwynebu’r cynllun 

hwn.  Nid yw maint nac uchder y datblygiad yn glir o’r 

cynlluniau ond wrth gael cyfarfod ar y safle fe welwyd yn 

glir maint ac uchder y datblygiad.  Mae’r datblygiad yn 

amharu’n arw ar breifatrwydd trigolion cyfagos, rhai ddim 

yn gallu agor llenni yn eu llofft o’i herwydd a bu i’r 

Cyngor Tref cael sawl cwyn amdano. 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad 

 

Uned Cefn Gwlad a 

Mynediad: 

 

Ymgynghoriad 

Cyhoeddus: 

Dim gwrthwynebiad - Nid oes unrhyw hawl tramwy 

cyhoeddus yn cael ei effeithio gan y datblygiad arfaethedig. 

 

Rhoddwyd rhybudd ar y safle a hysbyswyd trigolion 

cyfagos. Mae’r cyfnod hysbysebu i ben a derbyniwyd 

gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail canlynol: 

 

 Fod y datblygiad yn arwain at or-edrych i erddi tai 

cyfagos; 

 Fod y datblygiad yn arwain at or-edrych a cholled 

preifatrwydd a mwynderau preswylwyr tai cyfagos; 

 Fod y llwyfan a’r canllaw o’i amgylch yn uchel 

iawn; 

 Gor-ddatblygiad mewn tirwedd wledig; 
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 Nid yw'n cyd-fynd â chymeriad y tirlun sydd o'i 

amgylch.  

  Mae'n gwbl anghydnaws a’r hyn sydd o'i amgylch 

ac mae'n nodwedd hyll i edrych arno defnyddiwyd 

deunyddiau is-safonol a lliw cwbl anghydnaws; 

 Mae uchder y strwythur yn golygu bod gor-edrych 

yn digwydd i mewn i lofft sy'n atig rhif 6 Sgwar 

Oakeley ac mae'r tenantiaid yno yn teimlo eu bod 

wedi colli preifatrwydd; a 

 Cytunodd yr ymgeisydd i godi ffens 2 fetr o uchder 

o amgylch ffin ei ardd er mwyn atal gor-edrych.  

Nid yw'r ymgeisydd wedi cydymffurfio gyda'r 

amod hwnnw a osodwyd gan Adran Gynllunio 

Cyngor Gwynedd. Ar un adeg gosodwyd tŷ gwydr 

ar ben y llwyfan - oedd yn amlwg yn berygl 

oherwydd fe chwythodd drosodd, disgynnodd y 

gwydr i'r cae cyfagos a ddefnyddir yn rheolaidd, ac 

ni wnaed unrhyw ymdrech i godi'r gwydr wedi malu 

oddi ar y tir hwnnw. 
 

5.      Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 
  

Egwyddor y datblygiad 
 

5.1     Nid oes gwrthwynebiad mewn egwyddor dros godi llwyfan bren o fewn gardd tŷ cyn 

belled a bod graddfa a dyluniad y datblygiad yn gweddu gyda’r adeilad a’r ardal leol o 

gwmpas yr eiddo.  Sylweddolir bod maint y llwyfan pren yn meddiannu rhan helaeth 

o’r cefn, fodd bynnag nid yw’n weladwy o fannau cyhoeddus. 

 

5.2     Datgan y gwrthwynebiadau fod y strwythurau yn or-ddatblygiad o’r safle. Tra nodir eu 

pwyntiau, er fod y datblygiad yn ei gyfanrwydd o faint gweddol fawr, ni ellir cytuno 

bod y datblygiad yn or-ddatblygiad o’r eiddo o ystyried y safle yn ei gyfanrwydd.  

 

5.3   Mae canran sylweddol o’r llwyfannau yn cael eu cuddio gan tŷ yr ymgeisydd o gyfeiriad 

y gorllewin, ac i’r gogledd a’r dwyrain mae boncyn caregog yn golygu nad yw yn 

weladwy o’r cyfeiriadau hynny. Ni fyddai’r llwyfannau yn amlwg nac yn ymwthiol yn 

y tirlun gan y byddai golygfeydd ohono wedi eu cyfyngu i leoliad agos o fewn gerddi’r 

tai teras i’r de. Credir bod maint, lleoliad a dyluniad yr estyniad yn parchu’r eiddo a’i 

gyffiniau a byddai’r gorffeniad lliw brown y strwythur hyd yma yn dderbyniol. Yn 

ogystal ystyrir ei bod yn rhesymol i osod amod er sicrhau fod y strwythur gorffenedig 

yn ei gyfanrwydd yn cael ei baentio mewn lliw brown tywyll pan gwblheir y 

datblygiad, er mwyn sicrhau nad oes effaith ar fwynderau. Byddai gofod amwynder 

digonol yn parhau yng nghefn yr eiddo. 

 

5.4     Yn yr amgylchiadau yma ni ystyrir bod y llwyfan pren yn groes i bolisïau B22, B24 a 

B25 o’r CDUG. 
 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 
 

5.5    Mae polisi B23 yn datgan y dylid diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol. Datgan un 

gwrthwynebiad i’r cais fod defnyddwyr y llwyfan yn medru edrych yn uniongyrchol i 

mewn i ffenestr to a ffenestri tŷ cyfagos. O ystyried bod y ffenestr to wedi ei lleoli yn 

uchel i fyny ar wyneb cefn to y tŷ cyfagos, o gymharu â lefelau gorffenedig y 

llwyfannau pren, ni ystyrir fod y datblygiad yn arwain at or-edrych uniongyrchol. Fel y 
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nodwyd eisoes mae rhan uchaf y llwyfan bren wedi ei leoli ar dir uwch, a thra bod elfen 

o or-edrych yn bodoli i erddi preswyl tai teras sydd wedi eu lleoli i’r de o’r safle, 

ystyrir fod hyn yn or-edrych goddefol sydd yn rhan annatod a amgylchedd trefol ac 

felly ni fyddai yn arwain at effaith annerbyniol ar fwynderau a phreifatrwydd y tai 

preswyl dan sylw. Nodir yn ogystal bod y tir lle mae’r llwyfan wedi ei leoli arno yn 

ffurfio rhan o ardd ddomestig yr ymgeisydd, ac y gellid defnyddio’r tir hwn ar gyfer 

defnydd preswyl petai'r llwyfan bren yn bodoli yno neu beidio. O ganlyniad ni ystyrir 

felly fod y datblygiad yn arwain at greu effaith annerbyniol ar fwynderau trigolion tai 

cyfagos ac felly ni ystyrir ei fod yn groes i bolisi B23 CDUG.      
 

Materion trafnidiaeth a mynediad 
 

5.6     Lleolir y llwyfannau yng nghefn yr eiddo ble nad oes unrhyw effaith ar ddarpariaeth 

parcio'r eiddo na ffordd sirol. Mewn ymateb i ymgynghoriad datgan yr Uned 

Drafnidiaeth ac Uned Cefn Gwlad a Mynediad y Cyngor na fyddai'r bwriad yn effeithio 

ar unrhyw ffordd neu hawl tramwy cyhoeddus. O ganlyniad ystyrir fod y bwriad yn 

cydymffurfio a pholisi CH33 o’r CDUG. 
 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 
 

5.7     Mae un o’r gwrthwynebiadau a dderbyniwyd yn nodi fod yr ymgeisydd wedi cytuno i 

godi ffens 2 fedr o uchder ar hyd derfyn ei ardd er mwyn sicrhau nad oes effaith gor-

edrych. Yn dilyn archwiliad o’r caniatâd cynllunio ar gyfer cynlluniau diwygiedig i 

gadw’r annedd ar y safle yn 2012 nid oes cyfeiriad yn y caniatâd at yr angen i’r 

ymgeisydd ddarparu ffens o’r fath. Fodd bynnag nid yw hynny yn atal y Pwyllgor rhag 

ystyried y posibilrwydd o osod ffens o’r fath hyd at 2 fedr o uchel uwchlaw lefel y 

llwyfannau ar hyd ei ffin deheuol er mwyn lleihau unrhyw ardrawiad o’r llwyfannau ar 

fwynderau trigolion cyfagos, yn enwedig os y byddai hynny yn ei wneud yn fwy 

derbyniol yn nhermau cynllunio. 
 

6. Casgliadau: 
 

6.1 Credir bod maint, graddfa a dyluniad yr estyniad arfaethedig yn dderbyniol i’r lleoliad 

cuddiedig hwn. Tra na ellir esgusodi’r ffaith bod gwaith o godi’r llwyfannau wedi 

cymryd lle heb dderbyn caniatâd cynllunio , ystyrir fod yr hyn sydd wedi ei adeiladu 

yn dderbyniol mewn egwyddor, ond fe ddylid ystyried codi ffens 1.7 medr o uchel 

uwchlaw lefel llawr y llwyfannau ar hyd ei ymyl deheuol. Byddai hyn yn sicrhau fod 

mwynderau a phreifatrwydd trigolion cyfagos yn cael eu cynnal. Tra nodir pwyntiau’r 

gwrthwynebwyr, ystyrir y byddai gosod amod o’r fath yn goresgyn gwrthwynebiadau 

i’r cais. Ni ystyrir fod y datblygiad yn effeithio mwynderau gweledol yr ardal na 

chymeriad yr ardal. I’r perwyl hyn ystyrir fod y llwyfannau pren yn addas i’w cadw 

gan ei fod yn cydymffurfio a gofynion y polisïau cynllunio perthnasol a nodir uchod. 
 

7. Argymhelliad: 
 

7.1 Caniatáu – amodau  
 

1.  Unol a chynlluniau; 
 

2.  Gosod ffens solet 1.7 medr o uchel uwchlaw lefel y llwyfannau ar hyd ei 

ymyl deheuol o fewn 1 mis o ddyddiad y caniatâd, a’i chynnal ar bob 

achlysur wedi hynny i lwyr foddhad yr awdurdod cynllunio lleol; 
 

3. Paentio’r strwythur yn frown tywyll o fewn deufis o ddyddiad ei gwblhau a’i 

gynnal ar bob achlysur wedi hynny i lwyr foddhad yr awdurdod cynllunio 

lleol.
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