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(i) C17/0084/11/LL (Clwb Cymdeithsol Maesgeirchen, 90, Penrhyn Avenue, Gwynedd  
LL57 1YT ) 
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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.   ETHOL CADEIRYDD 
 

 

 I ethol Cadeirydd am 2017/18 

 
 

2.   ETHOL ISGADEIRYDD 
 

 

 I ethol Is Gadeirydd am 2017/18 

 
 

3.   YMDDIHEURIADAU 
 

 

 Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb 

 
 

4.   DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 

 

 Derbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol 

 
 

5.   MATERION BRYS 
 

 

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

 

 

6.   COFNODION 
 

8 - 22 

 Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor 
hwn a gynhaliwyd 24.04.17 fel rhai cywir    

 

 

7.   CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO 
 

 

 I gyflwyno adroddiad Pennaeth yr Amgylchedd 
 

 

7.1.  CAIS RHIF C16/1406/18/LL TIR TU CEFN CAPEL BETHEL, 
BETHEL 
 

23 - 42 

 Codi 4 tŷ fforddiadwy, creu ffordd stad newydd a mynedfa cerbydol newydd 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Sion Wyn Jones 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

7.2.  CAIS RHIF C17/0084/11/LL CLWB CYMDEITHASOL 
MAESGEIRCHEN, 40 PENRHYN AVENUE, BANGOR 
 

43 - 66 

 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 ynghyd a dau gynhwysydd storio 
(ail gyflwyniad o gais C16/0157/11/LL) 
 
AELODAU LLEOL: Cynghorydd Nigel W Pickavance a’r  
Cynghorydd Dylan Fernley 

 

https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/1406/18/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=596053%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1727253%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=596053%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2


 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

7.3.  CAIS RHIF C16/1421/11/LL 390, STRYD FAWR, BANGOR, 
GWYNEDD 
 

67 - 87 

 Cais llawn i ddymchwel yr adeilad presennol a chodi adeilad 3 llawr er 
mwyn darparu 6 uned byw 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Keith Jones 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

7.4.  CAIS RHIF C17/0011/19/MW GWEITHLE SEIONT, FFORDD FELIN 
SEIONT, CAERNARFON 
 

88 - 138 

 Cais ar gyfer gwaith sy'n gysylltiedig ag adeiladu’r ffordd osgoi arfaethedig, 
A487 Caernarfon i Bontnewydd gan gynnwys; Defnydd tir fel estyniad i 
compownd y safle bresennol a darparu sied cynnal a chadw, adeiladau 
swyddfa, cyfleusterau lles a maes parcio, storfa tanwydd, tanc storio 
carthffosiaeth, cyfleuster sypynnu concrid symudol a sypynnu asffalt ac 
adeiladu trac cludiant (defnydd dros dro hyd at 10 mlynedd), 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Peter Garlick 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

7.5.  CAIS RHIF  C17/0107/19/LL CHWAREL SEIONT, FFORDD FELIN 
SEIONT, CAERNARFON 
 

139 - 179 

 Cais am ganiatâd cynllunio dros dro ar gyfer gwaith sy'n gysylltiedig ag 
adeiladu’r ffordd osgoi arfaethedig,  A487 Caernarfon i Bontnewydd gan 
gynnwys; Iard safle a darparu sied cynnal a chadw, cyfleusterau lles a maes 
parcio, adeiladau swyddfa, storfa tanwydd, tanc storio carthffosiaeth, 
cyfleuster sypynnu concrid symudol, cyfleuster sypynnu asffalt symudol a 
darparu llwybr halio 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Peter Garlick 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

7.6.  CAIS RHIF C17/0198/30/LL PWLL MELYN, RHIW, PWLLHELI 
 

180 - 190 

 Cais ol-weithredol ar gyfer cadw adeilad amaethyddol 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd W Gareth Roberts 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

7.7.  CAIS RHIF C17/0287/44/LL MAES CARAFANNAU GREENACRES, 
MORFA BYCHAN, PORTHMADOG 
 

191 - 203 

 Codi adeiladau storio a cynnal a chadw a darpariaeth storio poteli nwy LPG  
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AELOD LLEOL: Cynghorydd Selwyn Griffiths 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

7.8.  CAIS RHIF C17/0242/30/LL TIR GER Y GROESFFORDD, RHIW, 
PWLLHELI 
 

204 - 220 

 Adeiladu tŷ a modurdy 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd W Gareth Roberts 
 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 
 

 

7.9.  CAIS RHIF C17/0257/14/LL SWYDDFA HARBWR, CEI LLECHI, 
CAERNARFON 
 

221 - 239 

 Ail ddatblygu safle gan gynnwys creu 19 o weithdai ar gyfer dylunio crefft,  
cynhyrchu ac adwerthu ar raddfa fechan, adnewyddu ac addasu adeiladau 
presennol, newid defnydd i greu 3 uned wyliau ynghyd ac estyniadau i’r 
adeiladwaith presennol 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Cai Larsen a’r Cynghorydd Roy Owen 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

7.10.  CAIS RHIF  C17/0317/33/LL  PLAS YNG NGEIDIO, BODUAN, 
PWLLHELI 
 

240 - 249 

 Newid defnydd rhan o gae amaethyddol i storio hyd at 30 carafan deithiol 
dros fisoedd y gaeaf 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Anwen J Davies 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

7.11.  CAIS RHIF C17/0325/38/LL TIR GER 2 BRYN GOLEU, 
LLANBEDROG, PWLLHELI 

250 - 269 

 Adeiladu tŷ deulawr 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Angela Russell 
 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 
 
 

 

7.12.  CAIS RHIF C17/0356/17/LL TIR GER 5, RHES GOSEN, 
GROESLON, CAERNARFON 
 

270 - 280 

 Newid defnydd tir i ddefnydd preswyl cysylltiol a rhif 1 Rhes Gosen, ynghyd 
a chodi modurdy/storfa a chreu mynedfa a lle parcio 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Eric M Jones 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C17/0287/44/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=613449%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1766556%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=613449%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C17/0242/30/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=613455%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1766562%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=613455%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C17/0257/14/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=613456%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1766563%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=613456%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C17/0317/33/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=613457%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1766564%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=613457%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C17/0325/38/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=613458%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1766565%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=613458%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C17/0356/17/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=613459%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1766566%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=613459%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2


PWYLLGOR CYNLLUNIO 24/4/17 

 

 

 

PWYLLGOR CYNLLUNIO 24/4/17 
 

 
Yn bresennol:  Y Cynghorydd Anne Lloyd Jones – Cadeirydd 
 
Y Cynghorwyr: Simon Glyn, Gwen Griffith, Dyfrig Wynn Jones, Eric M. Jones, June Marshall, 
Michael Sol Owen, W. Tudor Owen, John Pughe Roberts, Eirwyn Williams, Gruffydd Williams, 
Hefin Williams, John Wyn Williams ac Owain Williams (eilydd). 
 
Eraill a wahoddwyd: Y Cynghorwyr Anwen J. Davies, Dylan Fernley, Sian Wyn Hughes, Nigel 
W. Pickavance ac W. Gareth Roberts (Aelodau Lleol). 
 
Hefyd yn bresennol: Gareth Jones (Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio), Cara Owen (Rheolwr 
Cynllunio), Gwawr Teleri Hughes (Swyddog Rheolaeth Datblygu), Gareth Roberts (Uwch 
Swyddog Rheolaeth Datblygu Trafnidiaeth), Rhun ap Gareth (Uwch Gyfreithiwr) a Bethan Adams 
(Swyddog Cefnogi Aelodau). 
 
Ymddiheuriadau: Y Cynghorwyr Endaf Cooke ac Elwyn Edwards ynghyd â’r Cynghorydd Brian 
Jones (Aelod Lleol). 
 
1.   DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 
(a) Datganodd y Cynghorydd Hefin Williams fuddiant personol, yn eitem 5.1 ar y rhaglen, (cais 

cynllunio rhif C17/0094/40/AM) oherwydd cysylltiadau busnes. 
 

Datganodd yr aelodau canlynol fuddiant personol yn eitemau 5.6 a 5.7 ar y rhaglen, 
(ceisiadau cynllunio rhifau C17/0100/46/LL a C17/0112/42/LL) am y rhesymau a nodir: 

 

 Y Cynghorydd Dyfrig Wynn Jones oherwydd bod teulu ei wraig yn cadw maes 
carafanau yn Llangwnnadl; 

 Y Cynghorydd Gruffydd Williams oherwydd bod ei dad yn berchen parc carafanau wedi 
ei leoli llai na chwe milltir o’r safle; 

 Y Cynghorydd Owain Williams oherwydd ei fod yn berchennog parc carafanau wedi ei 
leoli llai na chwe milltir o’r safle.  

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

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

nodir: 
 

 Y Cynghorydd Anwen J. Davies, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitemau 5.1, 5.3 a 5.10 ar y rhaglen, (ceisiadau cynllunio rhifau C17/0094/40/AM, 
C17/0016/33/LL a C17/0156/33/LL); 

 Y Cynghorydd W. Gareth Roberts, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.2 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C16/1373/30/LL); 

 Y Cynghorydd Anne Lloyd Jones, (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 
5.4 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C17/0041/09/LL); 

 Y Cynghorwyr Dylan Fernley a Nigel W. Pickavance, (nad oeddent yn aelodau o’r 
Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 5.5 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif 
C17/0084/11/LL); 

 Y Cynghorydd Simon Glyn, (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 5.6 ar 
y rhaglen, (cais cynllunio rhif C17/0100/46/LL); 

Tud. 7

Eitem 6.
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 Y Cynghorydd Sian Wyn Hughes (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.7 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C17/0112/42/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. 

 
2. COFNODION 
 

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod blaenorol y pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 3 
Ebrill 2017 fel rhai cywir. 

 
3. CEISIADAU CYNLLUNIO 
 

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

  
1. Cais rhif C17/0094/40/AM – Tir ger Bodelen, Siop yr Efail, Efailnewydd 
 

Cais amlinellol i godi tŷ fforddiadwy. 
 

(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi y gohiriwyd y cais yng 
nghyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 3 Ebrill 2017 er mwyn cynnal ymweliad safle. ‘Roedd 
rhai o’r aelodau wedi ymweld â’r safle cyn y cyfarfod.   

 
Tynnwyd sylw y derbyniwyd llythyr gan berchennog dŷ cyfochrog yn datgan pryder cryf 
ynglŷn ag effaith y bwriad ar eiddo cyfochrog ers cyhoeddi’r rhaglen. 

 
 Mynegwyd pryder sylweddol ynglŷn â’r datblygiad, ystyriwyd bod y bwriad yn or-ddatblygiad 

o’r safle cyfyng ac ni ystyriwyd bod y bwriad yn dderbyniol o agwedd Polisi B23 o Gynllun 
Datblygu Unedol Gwynedd (CDUG) oherwydd y byddai’n achosi niwed arwyddocaol i 
fwynderau’r gymdogaeth leol, yn or-ddatblygiad o safle cyfyng ac yn lleihau gofod 
amwynder y ddau dŷ presennol drwy ddefnyddio'r ardd fel llain ar gyfer y tŷ bwriadedig. 
Pwysleisiwyd nad oedd y ffaith mai’r ymgeisydd oedd yn berchen dau o’r tai cyfagos, yn 
goresgyn pryderon am or-ddatblygu’r safle cyfyng. 
 
Tynnwyd sylw y gwrthodwyd cais blaenorol am yr un datblygiad dan hawliau dirprwyedig. 
Nodwyd nad oedd y bwriad cyfredol yn lleihau'r pryderon cynllunio sylweddol ynglŷn â’r 
bwriad ac fe argymhellwyd i wrthod y cais. 

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

Cynllunio hwn):-  

 Bod y safle o fewn ffin datblygu’r pentref; 

 Byddai’r datblygiad yn galluogi person ifanc lleol i aros yn ei gynefin; 

 Bod y gymdogaeth o blaid y datblygiad; 

 Bod ceisiadau cynllunio am dai mewn gerddi o faint tebyg wedi eu caniatáu; 

 Bod yr ymgeisydd yn barod i drafod efo’r Gwasanaeth Cynllunio o ran maint ac 
uchder y tŷ. 
 

Mewn ymateb i sylwadau’r aelod lleol, eglurodd y Rheolwr Cynllunio er mai cais amlinellol 
ydoedd roedd rhaid i’r ymgeisydd nodi uchafswm a lleiafswm o ran mesuriadau ac nid oedd 
yn bosib negodi ar y mesuriadau wedi i ganiatâd amlinellol gael ei roi. 
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(c)  Cynigwyd ac eiliwyd i wrthod y cais. 
 
 Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol gan aelodau: 
 

 Y byddai’r bwriad yn arwain at ymwthiad gormesol a niweidiol i fwynderau trigolion 
eiddo preifat cyfagos;  

 Dim ond un unigolyn oedd wedi gwrthwynebu’r bwriad; 

 Dylid croesawu’r bwriad, angen tai i bobl leol gyda phobl ifanc yn gadael yr ardal; 

 Bod yr ymgeisydd yn barod i drafod efo’r Gwasanaeth Cynllunio o ran maint ac 
uchder y tŷ. Dylid caniatáu’r cais ac yna cynnal trafodaeth. 

 
(ch) Cynigwyd gwelliant i ohirio’r cais er mwyn cynnal trafodaeth bellach efo’r ymgeisydd o ran 

maint ac uchder y tŷ. 
 

Nododd y Rheolwr Cynllunio na fyddai lleihau maint y tŷ yn goresgyn pryderon o ran gor-
ddatblygiad oherwydd o ganlyniad i leihau’r maint, byddai’n debygol y byddai uchder y tŷ yn 
gorfod cynyddu gan wneud yr adeilad yn fwy gormesol. 
 
Eiliwyd y gwelliant.  
 
Pwysleisiodd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio er bod y safle o fewn y ffin datblygu 
roedd y lleoliad yn cyfyngu'r hyn a ellir datblygu ar y safle. Nododd na fyddai cwtogi’r maint 
yn goroesi’r rhesymau gwrthod. 
 
Nododd aelod er ei bod yn cydymdeimlo efo’r Aelod Lleol ni allai gefnogi’r cais gan y 
byddai’n or-ddatblygiad ac fe fyddai mwy o le parcio nag ardal hamdden ar y safle. ‘Roedd 
rhaid cofio y byddai’r datblygiad ar y safle am byth, nid yn unig i ymateb i anghenion y 
perchennog presennol. 
 
Pleidleisiwyd ar y gwelliant i ohirio, syrthiodd y gwelliant.   

 
(d)   Mewn ymateb i sylw gan aelod, nododd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio na fyddai 

man addasiadau yn goresgyn pryderon. 
 
 Nododd aelod bod y safle yn rhy fach ar gyfer tŷ o faint rhesymol, er ei bod eisiau cefnogi 

pobl leol roeddent yn haeddu tŷ o safon. Ychwanegodd y byddai’r bwriad yn niweidiol i 
safon byw cymdogion a’r ymgeisydd.  

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

   
O blaid y cynnig i wrthod y cais (6):  Y Cynghorwyr Gwen Griffith, Anne Lloyd Jones, 
June Marshall, Michael Sol Owen, W. Tudor Owen a John Wyn Williams. 
 
Yn erbyn y cynnig i wrthod y cais (5):  Y Cynghorwyr Simon Glyn, Eric M. Jones, John 
Pughe Roberts, Eirwyn Williams ac Owain Williams. 

 
 Atal, (0)  
 
 PENDERFYNWYD gwrthod y cais.  
 
 Rheswm: 
 

Byddai’r tŷ, oherwydd ei faint a lleoliad yn arwain at ymwthiad gormesol a niweidiol i 
fwynderau trigolion eiddo preifat cyfagos, yn enwedig oherwydd yr effeithiau dominyddol a 
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gor-edrych a fyddai'n deillio ohono. Mae'r cais felly'n groes i bolisïau B23 Cynllun Datblygu 
Unedol Gwynedd ac yn tanseilio polisi PCYFF 1 CDLL. 

 
2.  Cais rhif C16/1373/30/LL – Tir rhwng y Ddôl a Penllech Bach, Lôn Deunant, Aberdaron 
 

Datblygiad preswyl o 5 tŷ fforddiadwy ynghyd â mynediad cerbydol newydd a lôn stad. 
 

(a)  Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi bod y safle yn ei gyfanrwydd 
wedi ei leoli y tu allan ond yn union gerllaw ffin datblygu pentref Aberdaron. Nodwyd bod 
polisi C1 o’r CDUG yn datgan y caniateir cynigion am dai fforddiadwy ar safleoedd gwledig 
addas oedd union ar ffin pentrefi a chanolfannau lleol fel eithriad i bolisïau tai arferol os 
gellir cydymffurfio gyda’r holl feini prawf a gynhwysir yn y polisi. 

 
 Eglurwyd bod y bwriad yn cydymffurfio efo’r meini prawf o dan y polisi hwn oherwydd: 

 Bod y wybodaeth a gyflwynwyd yn y Datganiad Tai Fforddiadwy ac ymateb yr Uned 
Strategol Tai yn cadarnhau bod angen yn yr ardal am unedau fforddiadwy; 

 Y byddai’r safle yn ffurfio estyniad rhesymegol i ffurf adeiledig y rhan yma o bentref 
Aberdaron ac na fyddai’n ffurfio estyniad annerbyniol i gefn gwlad; 

 Y cyfyngir meddiannaeth y tai fel tai fforddiadwy drwy gytundeb 106 tai fforddiadwy 
ar gyfer angen lleol cyffredinol. 

 
Cadarnhawyd bod y tai yn cyd-fynd gyda gofynion Canllaw Cynllunio Atodol: Tai 
Fforddiadwy o ran maint. Adroddwyd y derbyniwyd gwybodaeth am bris marchnad agored y 
tai gyda’r prisiad yn nodi y byddai pris y tai ar y farchnad agored rhwng £230,000 a 
£250,000. Nodwyd o ystyried y prisiau a dderbyniwyd a sylwadau’r Uned Strategol Tai yr 
ystyriwyd y dylai disgownt o werth pris marchnad agored y tai fod o leiaf 40%. 
 
Nodwyd bod yr Uned Drafnidiaeth yn fodlon gyda’r bwriad os caniateir y cais efo amodau o 
ran y fynedfa a pharcio. 
 

 Roedd y datblygiad yn dderbyniol o safbwynt polisïau lleol a chenedlaethol perthnasol am y 
rhesymau a roddwyd yn yr adroddiad. 

 
(b)  Cefnogwyd y cais gan yr aelod lleol (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), nododd 

ei fod yn estyniad rhesymegol i’r pentref a dylid cefnogi pobl ifanc leol yn eu hymgais i gael 
cartref. 

 
(c)  Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais. 
 
 Nododd aelod ei fod yn croesawu’r cais ond yn pryderu o ochr fforddiadwyedd y tai, nid 

oedd yn amlwg bod yr Uned Strategol Tai yn hollol fodlon efo’r hyn a gynigir. Roedd yn 
synnu nad oedd cymysgedd o dai ac o’r farn bod angen rhoi cyfle i bobl ifanc oedd angen tŷ 
2 neu 4 ystafell wely. 

 
 Mewn ymateb, nododd y Rheolwr Cynllunio bod y Datganiad Tai Fforddiadwy yn nodi bod y 

tai yn cyfarch anghenion 5 teulu penodol.  
 
 Nododd aelod ei fod wedi ei argyhoeddi’n llwyr fod angen lleol a bod y bwriad yn cyfarch 

anghenion cyplau ifanc a oedd eisiau byw’n lleol. 
 

PENDERFYNWYD dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio i ganiatáu’r cais yn 
ddarostyngedig i’r ymgeisydd gwblhau cytundeb 106 yn clymu’r tai fel tai 
fforddiadwy angen cyffredinol.  
 
Amodau: 
1. Amser 
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2. Cydymffurfio gyda chynlluniau 
3. Llechi ar y to 
4. Cytuno deunyddiau waliau allanol. 
5. Tynnu hawliau datblygiadau a ganiateir 
6. Sicrhau na fydd y modurdy/ cwt /balconi ond yn cael eu defnyddio i’r perwyl hynny a 

ddim yn cael eu newid i ffurfio rhan o ystafelloedd y tŷ. 
7. Priffyrdd 
8. Cynllun draenio. 
9. Cytuno ar union fanylion y cloddiau. 
 
Nodiadau 
1. Dŵr Cymru. 
2. Priffyrdd. 

  
3. Cais rhif C17/0016/33/LL – Tŷ Cynan, Rhydyclafdy, Pwllheli 
 

Creu safle carafanau teithiol ar gyfer 10 carafán yn cynnwys bloc toiledau / cawod, lleiniau 
caled a thanc septig. 
 

(a)  Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi bod safle’r cais 
wedi ei leoli y tu allan i ffin datblygu’r pentref a dros 60 medr oddi wrth y tai preswyl agosaf. 
Nodwyd ni ystyriwyd y byddai’r bwriad yn achosi niwed arwyddocaol i fwynderau’r 
gymdogaeth leol.  

 
 Tynnwyd sylw y derbyniwyd llythyr yn gwrthwynebu’r bwriad ers cyhoeddi’r rhaglen.  
 
 Roedd y bwriad gwreiddiol yn cynnwys bwriad i gysylltu draeniau'r toiled i danc septig 

newydd. Fodd bynnag, derbyniwyd cynllun diwygiedig gan yr ymgeisydd yn dangos bwriad i 
gysylltu’r toiledau i’r garthffos gyhoeddus oedd yn rhedeg drwy’r safle. Nodwyd bod yr 
argymhelliad wedi ei ddiwygio, bellach argymhellir dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio 
i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i gytuno ar union ddull gwaredu carthffosiaeth.  

 
 Nodwyd oherwydd graddfa’r cais a’i leoliad ynghyd â’i nodweddion naturiol presennol ni 

ystyriwyd fod y safle yn ymwthiol yn y dirwedd ac ni ystyriwyd ei fod yn debygol o gael 
effaith niweidiol arwyddocaol ar fwynderau gweledol Ardal Gwarchod y Dirwedd. 

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

rhesymau a roddwyd yn yr adroddiad. 
 
(b)  Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd yr ymgeisydd y prif bwyntiau canlynol:- 

 Bod nifer helaeth o goed wedi eu plannu ar y safle i wella sgrinio; 

 Y byddai lleihau uchder y gwrych yn y fynedfa yn gwella gwelededd; 

 Y byddai’r bwriad yn darparu incwm ychwanegol i ddiogelu tŷ ei deulu; 

 Dyluniwyd y bwriad yn ofalus er mwyn lleihau’r effaith ar y gymuned; 

 Bod cefnogaeth leol i’r bwriad. 
 
(c)  Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais.   
 
 Nododd aelod er bod sylw yn y wasg o ran ei safbwynt ar feysydd carafanau teithiol, nid 

oedd yn erbyn y cais ac roedd yr ymgeisydd wedi gwneud ymdrech i guddied y safle. 
 
PENDERFYNWYD dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio i ganiatáu’r cais yn 
ddarostyngedig i gytuno ar union ddull gwaredu carthffosiaeth. 
 
Amodau: 
1. 5 mlynedd 
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2. Unol â chynlluniau a gyflwynwyd 
3. Nifer o unedau ar y safle ar unrhyw un adeg i’w cyfyngu i 10 
4. Amodau cyfnod gosod carafanau/cyfnod gwyliau/symud y carafanau pan ddim mewn 

defnydd 
5. Dim storio ar y tir 
6. Rhestr cofnodi 
7. Tirlunio 
8. Gwella gwelededd mynedfa cyn defnyddio’r safle 
9. Cyflwyno manylion adeiladu clawdd ar hyd terfyn gogleddol a gorllewinol y safle a’i 

weithredu cyn defnyddio'r safle 
 
4. Cais rhif C17/0041/09/LL – Tir gyferbyn Glan y Môr, Tywyn 
  

Cadeiriwyd y drafodaeth ar y cais hwn gan y Cynghorydd Michael Sol Owen. 
 
Codi dau deras o naw annedd (pedwar o’r anheddau ar gyfer angen lleol fforddiadwy). 
 

(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi bod y bwriad yn ddatblygiad 
preswyl ar safle tu mewn i ffin datblygu tref Tywyn gyda thai preswyl wedi’u lleoli ar dir 
gerllaw’r safle i bob cyfeiriad. 
 
Nodwyd y byddai gostyngiad o 20% ym mhris y tai fforddiadwy gan ddod a’r pris i lawr i 
oddeutu £128,000 o gymharu â phris marchnad agored o oddeutu £160,000. 
 
Tynnwyd sylw nad oedd safle’r cais wedi ei leoli o fewn ardal lifogydd ond bod pryder y 
gallai’r ffordd fynediad i’r safle o Marine Parade gael ei heffeithio gan lifogydd. Nodwyd yn 
wreiddiol roedd gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) bryderon sylweddol, ond yn dilyn 
diwygiadau i gynnwys yr Asesiad Canlyniadau Llifogydd derbyniwyd cadarnhad fod CNC yn 
hapus gyda’r diwygiadau cyn belled bo amodau yn cael eu cynnwys ar unrhyw ganiatâd 
cynllunio yn nodi fod llwybr dihangfa i gyfeiriad Ffordd Warwig (i’r dwyrain) yn cael ei 
ddarparu cyn i’r datblygiad gael ei anheddu, a bod lefelau llawr gorffenedig y datblygiad yn 
7.1 medr Uwchlaw Seilnod Ordnans. 

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

 
(b) Nododd yr aelod lleol (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), ei bod yn fodlon efo’r 

argymhelliad.  
 
(c) Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais. 
 
 Mewn ymateb i sylw gan aelod bod pris y tai fforddiadwy yn uchel o ystyried cyflogau yn 

ardal Meirionnydd, nododd y Rheolwr Cynllunio bod yr Uned Strategol Tai wedi cadarnhau 
eu bod yn fforddiadwy.  

 
PENDERFYNWYD dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio i ganiatáu’r cais yn 
ddarostyngedig i’r ymgeisydd gwblhau cytundeb cyfreithiol o dan Adran 106 o’r 
Ddeddf Cynllunio 1990 er mwyn sicrhau fod 4 tŷ allan o gyfanswm o 9 tŷ yn 
fforddiadwy yn y lle cyntaf ac am byth. 
 
Amodau: 
  
1. 5 mlynedd i gychwyn y datblygiad. 
2. Yn unol â’r cynlluniau a gyflwynwyd. 
3. Llechi naturiol. 
4. Deunyddiau allanol i’w cytuno. 
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5. Gwaith tirlunio, plannu a gwelliannau i fioamrywiaeth i’w cwblhau o fewn amserlen 
benodol 

6. Amodau priffyrdd perthnasol.  
7. Amod tynnu hawliau a ganiateir i ffwrdd. 
8. Lefelau llawr gorffenedig yr anheddau i fod o 7.1m Uwchlaw Seilnod Ordnans 
9. Sicrhau bod llwybr troed yn cael ei ddarparu i gysylltu’r safle a Ffordd Warwig ar gael 

cyn i’r tai cael eu meddiannu, rhaid cadw’r llwybr yn glir a di-rwystr yn ystod oes y 
datblygiad. 

10. Amod cyflwyno a chytuno manylion ffiniau’r safle. 
11. Amod dim dŵr wyneb i gael ei waredu i’r garthffos gyhoeddus. 
12. Dim amharu ar adnoddau Dŵr Cymru sydd yn croesi neu gerllaw safle’r cais 

 
5. Cais rhif C17/0084/11/LL – Maesgeirchen Social Club, 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 ynghyd â dau gynhwysydd storio (ail gyflwyniad o gais C16/0157/11/LL). 
 

(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi bod safle'r cais wedi ei leoli 
tu mewn i ffin datblygu Canolfan Isranbarthol Bangor. Nodwyd bod polisi CH38 o’r CDUG 
yn ceisio diogelu cyfleusterau cymunedol presennol. Wrth dderbyn bod cyfleuster 
cymunedol wedi ei golli o'r safle hwn oherwydd problemau gyda hyfywdra'r busnes 
blaenorol, byddai'r adeilad newydd hefyd yn gyfleuster cymunedol ynddo'i hun, a thrwy 
ddarparu ystod fwy eang o wasanaethau, roedd potensial i sicrhau dyfodol mwy sicr i'r 
safle.   

 

 Eglurwyd bod polisïau'r Cynllun Datblygu Unedol yn gefnogol o'r egwyddor o geisio sicrhau 
datblygiadau cadarnhaol ar safleoedd ail-ddatblygu oedd o fewn ffiniau datblygu trefol.  

 
 Nodwyd y byddai’r adeilad a fwriedir yn sylweddol uwch na'r adeilad presennol, ac yn wir fe 

fyddai'n uwch na'r holl adeiladau eraill sydd yn y cyffiniau. Tynnwyd sylw bod sawl adeilad 
tri llawr mewn rhannau eraill o Faesgeirchen, gan gynnwys blociau o fflatiau o faint cyffelyb, 
ac ni ystyriwyd y byddai’r adeilad yn wahanol ei naws i adeiladau eraill yn y stad. 

 
 Nodwyd er y gwerthfawrogir pryderon lleol am y bwriad, roedd rhaid ystyried y cynllun yng 

nghyd-destun lleoliad trefol y safle yn ogystal â’i ddefnydd blaenorol. Ni chredir y byddai'r 
datblygiad yn cael effaith niweidiol arwyddocaol ychwanegol ar fwynderau trigolion cyfagos 
ac y byddai’r datblygiad yn gydnaws gyda Pholisïau B23 a B33 o’r CDUG a oedd yn anelu 
at amddiffyn mwynderau trigolion lleol. 

 
 Tynnwyd sylw bod yr Asesiad Marchnad Dai a gyflwynwyd gyda'r cais yn honni bod diffyg 

yn y farchnad dai yn lleol ar gyfer unedau un llofft ar gyfer unigolion neu gyplau a oedd am 
gymryd eu camau cyntaf yn y farchnad dai. Nodwyd yn gyffredinol ystyriwyd bod y safle yn 
addas ar gyfer unedau byw a byddai’r fflatiau yn cwrdd â galw lleol mewn modd a oedd yn 
fforddiadwy.  

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

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

 Bod angen am lety a siop ym Maesgeirchen; 

 Bod galw am lety 1 ystafell wely nad oedd yn cael ei ddiwallu; 

 Bod ganddo brofiad o ddatblygu eiddo o’r fath. 
 
(c)  Gwrthwynebwyd y cais gan y Cynghorydd Nigel Pickavance, aelod lleol (nad oedd yn aelod 

o’r Pwyllgor Cynllunio hwn) a gwnaed y prif bwyntiau canlynol ganddo:-  
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 Bod nifer uchel o wrthwynebiadau i’r bwriad; 

 Y  byddai’n or-ddatblygiad o’r safle; 

 Bod problemau gwrthgymdeithasol mewn bloc o fflatiau a oedd 4 milltir i ffwrdd o’r 
safle ac o ystyried na fyddai rheolaeth o’r safle yma ei bryder y byddai problemau 
cyffelyb yn codi; 

 Ei bryder y byddai’r adeilad yn edrych dros 2 gae chwarae; 

 Awgrymu y dylid cynnal ymweliad safle; 

 Nad oedd angen am siop a chaffi yn yr ardal gyda’r anghenion yma yn cael eu 
diwallu gan y ddarpariaeth bresennol ym Maesgeirchen. 

 
 Gwnaed y prif bwyntiau canlynol gan y Cynghorydd Dylan Fernley, aelod lleol (nad oedd yn 

aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn):-  

 Hanfodol y cynhelir ymweliad safle i asesu’r sefyllfa; 

 Y byddai’r datblygiad yn cael effaith niweidiol ar fusnesau tebyg lleol; 

 Ei bryderon o ran cynnydd mewn problemau gwrthgymdeithasol o ganlyniad i’r 
datblygiad; 

 Ni fyddai’r adeilad yn gweddu i’r ardal oherwydd ei uchder ac nid oedd y llety yn 
addas ar gyfer yr anabl; 

 Bod angen am lety yn yr ardal ond roedd rhaid iddo fod yn addas ac wedi ei reoli. 
 
(ch)  Cynigwyd i gynnal ymweliad safle. Nododd yr aelod y dylid cynnal ymweliad safle oherwydd 

pryderon yr Aelodau Lleol a’i phryder y byddai’r adeilad yn sefyll allan oherwydd uchder y 
safle. 

 
 Eiliwyd y cynnig. 
 

PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle. 
 
6.  Cais rhif C17/0100/46/LL – Hirdre Ganol, Edern, Pwllheli 

 
Ymestyn safle carafanau teithiol presennol gan gynyddu niferoedd carafanau teithiol o 11 i 
22. 
 

(a)  Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi bod safle’r cais 
wedi ei leoli yng nghefn gwlad ac o fewn Ardal Gwarchod y Dirwedd. Er bod y safle neu 
rannau o’r safle yn weladwy o ardaloedd uwch ymhellach i ffwrdd ni ystyriwyd y byddai’r 
bwriad o ymestyn y safle o ran ei arwynebedd a’i niferoedd yn debygol o greu nodwedd 
ymwthiol nac amlwg yn y dirwedd. 

 
   Tynnwyd sylw bod y safle wedi ei leoli oddeutu 225 medr oddi wrth Ardal Cadwraeth 

Arbennig (ACA) Corsydd Llyn a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) Cors 
Hirdre. Nodwyd y derbyniwyd sylwadau Cyfoeth Naturiol Cymru ar y bwriad ac roedd y 
sylwadau yn ystyried oherwydd natur y datblygiad ei bod yn annhebyg o effeithio ar y 
nodweddion, cyfanrwydd ecolegol neu ymarferoldeb unrhyw safleoedd statudol o 
ddiddordeb ecolegol, daearegol a/neu geomorffolegol. 

 
Roedd y datblygiad yn dderbyniol o safbwynt polisïau lleol a chenedlaethol perthnasol am y 
rhesymau a roddwyd yn yr adroddiad. 

 
(b) Cefnogwyd y cais gan yr aelod lleol (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), nododd bod 

y safle yn addas ar gyfer y nifer a ofynnir amdanynt a bod y maes carafanau yn cael ei 
reoli’n gyfrifol. 

 
 PENDERFYNWYD caniatáu’r cais. 
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Amodau: 
 
1. Cychwyn o fewn 5 mlynedd. 
2. Unol â chynlluniau a gyflwynwyd. 
3.  Nifer o unedau teithiol ar y safle ar unrhyw un adeg i’w cyfyngu i 22. 
4. Cyfyngu tymor i rhwng 1 Mawrth a 31 Hydref. 
5. Defnydd gwyliau yn unig. 
6. Cadw cofrestr. 
7. Dim storio carafanau teithiol ar y safle. 
8. Cyflawni’r cynllun tirlunio. 
 

7. Cais rhif C17/0112/42/LL – Gwynant, Lôn Cae Glas, Edern, Pwllheli 
 

Cynyddu nifer carafanau teithiol o 25-35 a gwelliannau amgylcheddol. 
  
(a)  Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi bod y safle wedi 

ei leoli tua 350 medr tu allan i ffin datblygu Edern ac o fewn Ardal Gwarchod y Dirwedd.  
 
 Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd. 
 
 Nodwyd oherwydd graddfa’r cais a’i leoliad ynghyd â’i nodweddion naturiol presennol ni 

ystyriwyd fod y safle yn ymwthiol yn y dirwedd ac nid oedd yn debygol o gael effaith 
niweidiol arwyddocaol ar fwynderau gweledol Ardal Gwarchod y Dirwedd. 

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

rhesymau a roddwyd yn yr adroddiad. 
 
(b) Cefnogwyd y cais gan yr aelod lleol (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn) a 

gwnaed y prif bwyntiau canlynol ganddi:-  

 Bod yr ymgeisydd yn gwneud bywoliaeth o’r maes carafanau; 

 Bod cwsmeriaid sefydlog a rhestr aros am lain; 

 Nad oedd y safle yn weledol; 

 Nid oedd yr Uned Drafnidiaeth yn gwrthwynebu cynyddu’r nifer, roedd amryw o 
lefydd pasio ar y ffordd. 

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

Nododd aelod nad oedd yn gwrthwynebu’r bwriad ond roedd yn pryderu o ran yr effaith 
cronnus ar yr ardal. 
 
Nododd aelod ei fod yn hanfodol i ddenu twristiaid i’r ardal. Ychwanegodd aelod y byddai’r 
bwriad yn cynyddu incwm lleol.  

 
 PENDERFYNWYD caniatáu’r cais. 
 
 Amodau: 

1.  Cychwyn o fewn 5 mlynedd. 
2. Unol â chynlluniau a gyflwynwyd. 
3.  Nifer o unedau teithiol ar y safle ar unrhyw un adeg i’w cyfyngu i 35. 
4. Cyfyngu tymor i rhwng 1 Mawrth a 31 Hydref. 
5. Defnydd gwyliau yn unig. 
6. Cadw cofrestr. 
7. Dim storio carafanau teithiol ar y safle. 
8. Cyflawni’r cynllun tirlunio. 

 
8. Cais rhif C17/0116/08/LL – Gweithdai, Portmeirion, Penrhyndeudraeth  
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Cais llawn i godi adeilad gwasanaethau cynnal newydd i gynnwys storfeydd, gweithdai, tŷ 
golchi a swyddfeydd ynghyd â phlannu coedlan newydd ar dir cyfagos. 

  
(a) Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi bod y safle tu 

mewn i ffin Ardal Gadwraeth ac o fewn ardal a ddynodwyd yn Ardal Gwarchod y Dirwedd.  
 

Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd. 
 
Cydnabuwyd bod yr adeilad yn sylweddol ac o ymddangosiad ‘diwydiannol’ o fewn ardal 
sensitif o ran dynodiadau ac edrychiad. Er hynny, credir y byddai’r bwriad yn gyfle i dwtio’r 
safle. Nodwyd y byddai’r gorffeniadau allanol terfynol i’w cytuno drwy amod ffurfiol. Ni 
chredir y byddai’r adeilad oherwydd ei faint, dyluniad a gorffeniad yn cael ardrawiad ar 
nodweddion na chymeriad yr ardaloedd gwarchodedig. 
 
Nodwyd bod y datblygiad arfaethedig yn golygu torri rhai coed presennol o fewn y safle, 
roedd sylwadau a dderbyniwyd gan yr Uned Bioamrywiaeth yn datgan y dylid cynnal gwaith 
torri coed y tu allan i gyfnod nythu adar ac o gwblhau’r datblygiad na ddylid goleuo’r safle i 
raddau ble fyddai’n amharu ar goedlan hynafol. Awgrymwyd cynnwys amodau perthnasol 
er mwyn sicrhau y byddai’r gofynion uchod yn cael eu bodloni.  
 
Adroddwyd bod trafodaethau wedi eu cynnal rhwng Uwch Swyddog yr Uned Bioamrywiaeth 
a’r ymgeisydd er mwyn cytuno ar fesurau priodol i liniaru effaith y golled o goed ar y safle. 
Nodwyd bod yr ymgeisydd wedi cynnig plannu coedlan gyda rhywogaethau cynhenid ar dir 
gerllaw a bod manylion cynllun tirlunio pellach yn cael ei yrru er cytuno ar gyfer ardaloedd 
eraill i blannu coed. 
 
Roedd y datblygiad yn dderbyniol o safbwynt polisïau lleol a chenedlaethol perthnasol am y 
rhesymau a roddwyd yn yr adroddiad. 

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

 Ei fod wedi cyflwyno lluniau i’r Gwasanaeth Cynllunio; 

 Ei fod yn berchennog llety hunanarlwyo o safon gyda’r ardd yn edrych yn 
uniongyrchol ar yr adeilad biomas; 

 Nad oedd yn gwrthwynebu’r bwriad o ran egwyddor ond roedd polisïau lleol a 
cenedlaethol yn cefnogi llety yn ogystal; 

 Yr angen i’r ymgeisydd gyflwyno cynllun plannu coed manwl; 

 Yr angen i gynnal asesiad effaith gweledol. 
 
(c) Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd cynrychiolydd yr ymgeisydd y prif bwyntiau 

canlynol:- 

 Bod y datblygiad yn allweddol i gynaliadwyedd Portmeirion; 

 Y byddai’r bwriad yn gwella’r adnoddau; 

 Yn barod i gydweithio efo’r swyddogion. 
 

(ch)  Mewn ymateb i sylwadau’r gwrthwynebydd, nododd y Rheolwr Cynllunio: 

 bod y Gwasanaeth wedi derbyn lluniau ganddo a oedd yn dangos perthynas ei 
eiddo â’r safle. Ystyriwyd na fyddai effaith annerbyniol.   

 bod Uwch Swyddog o’r Uned Bioamrywiaeth wedi bod yn cynnal trafodaethau efo’r 
ymgeisydd ac argymhellir gosod amod tirlunio. 

 O’r farn nad oedd angen asesiad effaith gweledol gan fod y safle yn eithaf cuddiedig 
o fewn safle Portmeirion ac ystyrir na fyddai effaith niweidiol sylweddol weledol yn 
deillio o’r bwriad.  

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

 Bod yr ymgeisydd yn gyflogwr pwysig yn yr ardal a oedd yn cyflogi’n lleol; 

 Bod angen yr adnoddau;  

 Bod y tirlunio yn gryf eisoes; 

 Yr angen i ystyried yr effaith ar y gwrthwynebydd pan drafodir y tirlunio. 
 
Nododd y Rheolwr Cynllunio bod y tirlunio/plannu arfaethedig yn mynd tu hwnt i’r hyn oedd 
yn angenrheidiol i sgrinio’r datblygiad.  

 
 PENDERFYNWYD caniatáu’r cais. 
 
 Amodau: 

1.  Amser 
2.  Cydymffurfio gyda chynlluniau 
3.  Cytuno ar orffeniadau 
4.  Tirlunio 
5.  Cynllun Goleuo 
6.  Gwarchod llwybr cyhoeddus 
7.  Dŵr Cymru 
8.  Cyfyngu defnydd 
9.  Gwaredu deunyddiau/offer presennol 
10.  Dim storio deunyddiau yn allanol 
11.  cyfyngu oriau 

   
9. Cais rhif C17/0144/23/LL – Tir tu cefn i 1 Tai Trefor, Ceunant, Llanrug 
 

Codi sied amaethyddol. 
 
(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi bod y gwrthwynebiadau a 

dderbyniwyd yn bennaf yn cyfeirio at ddefnydd presennol y safle, maint a lleoliad y sied 
mewn perthynas ag eiddo cyfagos ac effaith trafnidiaeth a gynhyrchir gan y defnydd ar 
gyflwr y ffordd breifat a oedd yn arwain i’r safle ynghyd â chefn y tai teras cyfagos. 

 
 Nodwyd bod dyluniad y sied yn syml ei naws ac o fath a fyddai’n ddisgwyliedig ar gyfer sied 

amaethyddol a bod y math yma o adeilad yn nodwedd arferol a oedd i’w weld mewn ardal 
wledig felly ni ystyriwyd y byddai’r sied yn sefyll allan yn amlwg yn y dirwedd ehangach. 
Cydnabuwyd y byddai’r sied yn hollol weladwy o gefnau’r tai cyfagos a’i gerddi ond 
oherwydd gosodiad y sied gyda’i thalcen yn wynebu’r tai a’i bellter rhyngddynt, ni ystyriwyd 
y byddai’r effaith yn ormesol nac yn sylweddol niweidiol ar eu mwynderau preswyl. 

 
 Amlygwyd bod defnydd y tir fel rhan o uned amaethyddol eisoes yn bodoli. Cydnabuwyd  

bod gweithgareddau amaethyddol yn debygol o gynhyrchu effeithiau ond roedd yr effaith 
eisoes yn bodoli boed sied yn bodoli ar y safle neu beidio. Adroddwyd bod ymweliad o’r 
safle wedi amlygu nad oedd gan yr uned lle priodol i storio peiriannau ac offer a bod hynny 
yn ei hun yn creu effaith gweledol negyddol. Ystyriwyd y byddai caniatáu sied storio briodol 
ar y safle yn ffordd o wella effaith gweledol y safle trwy gadw’r offer oddi fewn y sied. Ni 
ystyriwyd y byddai’r sied yn cynyddu’r effaith ar drigolion cyfagos gan na fyddai’n golygu 
dwysau defnydd amaethyddol y safle, roedd y sied yn ymateb i’r defnydd ac anghenion 
presennol. 

 
 Cydnabuwyd pryder a godwyd gan wrthwynebwyr am gadw da byw yn y sied, ond roedd y 

bwriad yn gofyn am sied i storio offer a pheiriannau a phorthiant yn unig. 
 
 Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd. 
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Nodwyd yr ystyrir y datblygiad yn addas a derbyniol ar gyfer y safle a’i fod yn cydymffurfio 
gyda’r polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol a nodwyd yn yr adroddiad. 

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

 Nad oedd gan yr ymgeisydd ffermdy nac adeiladau cysylltiol i storio offer. Roedd hyn 
yn cyfyngu ar allu’r ymgeisydd i ddatblygu’r fferm; 

 Bod yr ymgeisydd yn cydnabod pryderon y gwrthwynebwyr ond fe fyddai’r bwriad yn 
welliant gan dacluso’r safle; 

 Bwriad yr ymgeisydd i wella’r trac mynediad. 
 
(c)  Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais. 
 
 Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol gan aelodau: 
 

 Cwestiynu’r angen i osod amod i atal storio tail a slyri o fewn yr adeilad o ystyried ei 
fod yn erbyn polisïau amaethyddol i’w storio tu allan; 

 Y dylid ystyried peidio gosod yr amod; 

 Bod darn o’r trac ym mherchnogaeth yr ymgeisydd gyda rhan ohono yn 
gwasanaethu 7 o dai a’i fod yn bwysig yr edrychir ar ei ôl. 

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

 Yr argymhellir gosod amod i atal storio tail a slyri o fewn yr adeilad er mwyn 
goresgyn pryderon lleol. Nid oedd y cais yn gofyn am storio deunydd o’r fath ac 
ystyriwyd oherwydd agosatrwydd at y tai nad oedd yn dderbyniol i’w storio ar y safle; 

 Gallai’r ymgeisydd wneud cais i ddiwygio neu dynnu’r amod; 

 Bod unrhyw faterion yng nghyswllt y trac mynediad yn fater preifat a oedd tu allan i’r 
drefn gynllunio.  

 
 PENDERFYNWYD caniatáu’r cais. 
  
 Amodau: 
 

1. Amser 
2. Yn unol â’r cynlluniau 
3. Deunyddiau / gorffeniadau 
4. Defnydd storio amaethyddol yn unig. 
5.  Dim storio tail na slyri o fewn yr adeilad. 
6.  Diogelu cwrs dŵr. 

 
10. Cais rhif C17/0156/33/LL – Tir ger Bryn Hyfryd, Rhydyclafdy, Pwllheli 
 

Adeiladu adeilad ffram portal ar gyfer ail leoli busnes trwsio cerbydau ynghyd â gwella 
mynedfa, llawr caled allanol, draenio a thirlunio 

 
(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi bod polisi D7 o’r CDUG yn 

datgan y caniateir cynigion ar gyfer gweithdai neu unedau diwydiannol / busnes ar raddfa 
fach y tu allan i ffiniau datblygu os gellir dangos mai safle’r datblygiad oedd y lleoliad mwyaf 
addas i gyflenwi’r angen ac os gellir cydymffurfio gyda meini prawf yn y polisi. Nodwyd yr 
ystyriwyd fod y datblygiad o ran ei faint yn un ar raddfa fach. Roedd gofyn hefyd fod y safle 
yn cael ei gyfiawnhau fel yr un mwyaf addas i gyflenwi’r angen. Adroddwyd y cyflwynodd yr 
ymgeisydd wybodaeth am nifer o safleoedd roedd wedi ei ystyried ac nad ydynt yn addas 
neu ddim ar gael am amrywiol resymau. O’r wybodaeth a gyflwynwyd ymddengys fod 
ymdrech wedi ei wneud i geisio safle neillog, gan gynnwys safleoedd ar neu ger stadau 
diwydiannol presennol, ac nad oedd safle neillog addas ar gael. 
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 Eglurwyd bod y bwriad yn cydymffurfio efo’r meini prawf o dan y polisi hwn oherwydd: 

 Bod y safle wedi ei leoli yn union gerllaw ffin ddatblygu’r pentref. Er y byddai peth 
wahaniad oddi wrth yr adeilad agosaf tua’r dwyrain ystyriwyd bod y bwriad wedi ei 
leoli yn gymharol agos at adeiladau yn y pentref a pan fyddai’r tai oedd gyda 
chaniatâd cynllunio byw ar eu cyfer ar yr ochr ddeheuol o’r ffordd sirol yn cael eu 
hadeiladu byddai’r bwriad yn ymddangos fel ei fod wedi ei leoli o fewn grŵp o 
adeiladau. 

 Bod graddfa’r bwriad yn dderbyniol ar gyfer y safle; 

 Y byddai’r tirlunio arfaethedig yn digolledu yn erbyn y golled o’r clawdd presennol er 
mwyn creu mynedfa addas. Gellir gofyn hefyd fel rhan o’r manylion tirlunio am 
gynllun rheoli tymor hir ar gyfer y tirweddu; 

 Ni ystyriwyd y byddai’r bwriad yn achosi niwed arwyddocaol i’r gymdogaeth leol o 
ran ei raddfa, math a dyluniad. 

 
Tynnwyd sylw bod y safle o fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llŷn ac Enlli. 
Nodwyd o ran ei leoliad a’i faint ystyriwyd mai yn lleol y byddai effaith y bwriad ac na 
fyddai’n cael effaith ehangach ar y dirwedd hanesyddol.  

 
Nodwyd yr ystyrir y datblygiad yn addas a derbyniol ar gyfer y safle a’i fod yn cydymffurfio 
gyda’r polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol a nodwyd yn yr adroddiad. 

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

 Bod archwiliad safleoedd posib i ail leoli’r busnes yn dangos diffyg safleoedd addas 
heblaw am y safle dan sylw; 

 Byddai ymestyn cyfyngiad cyflymder 30mya y pentref tu hwnt i’r safle yn gwella 
diogelwch ffordd; 

 Byddai’r bwriad yn diogelu busnes a oedd yn cyflogi 3 llawn amser a 4 rhan amser; 

 Byddai’r bwriad yn diogelu gwasanaeth pwysig yng nghefn gwlad; 

 Bod y bwriad yn cydymffurfio â pholisïau’r CDUG; 

 Nad oedd gwrthwynebiad i’r bwriad a derbyniwyd 80 llythyr o gefnogaeth gan y 
gymdogaeth leol. 

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

Cynllunio hwn):-  

 Bod angen gwaith yng nghefn gwlad; 

 Bod y Cyngor Cymuned, yr Uned Drafnidiaeth, Cyfoeth Naturiol Cymru a’r gymuned 
o blaid y cais; 

 Wedi bod yn amser dyrys i’r busnes ond gobeithir y cefnogi’r cais. 
 
(ch)  Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais. 
 
 Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol gan aelodau: 
 

 Bod y lleoliad yn ardderchog ac fe fyddai’r datblygiad o fudd i’r economi leol;  

 Cwestiynu’r amser agor a argymhellir. Byddai’n annheg rhwystro’r busnes rhag 
cystadlu gan gyfyngu’r oriau felly dylid newid yr oriau agor i rhwng 8 y bore a 6 yr 
hwyr ac ychwanegu bore dydd Sadwrn er mwyn bod yr un fath a busnesau tebyg; 

 Balch bod y Cyngor wedi cydweithio efo’r ymgeisydd i gael ateb a nodi diolch i’r 
ymgeisydd a swyddogion. 

 
Mewn ymateb i’r sylwadau uchod, nododd y Rheolwr Cynllunio mai’r ymgeisydd oedd wedi 
cynnig yr oriau agor.  
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PENDERFYNWYD dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio ganiatáu’r cais efo 
amodau yn ddarostyngedig i gynnal trafodaethau efo’r ymgeisydd o ran oriau gwaith. 

 
 Amodau: 

1. Cychwyn o fewn 5 mlynedd. 
2. Cwblhau yn unol gyda chynlluniau. 
3. Yr adeilad i fod o liw gwyrdd BS 12 C 39. 
4. Cyflwyno a chytuno cynllun ar gyfer adeiladu’r clawdd a thirlunio ynghyd â chyflwyno 

cynllun rheoli hir dymor ar gyfer y tirweddu. 
5. Gweithredu’r cynllun tirlunio. 
6. Adeiladu’r cloddiau cyn cychwyn ar y defnydd. 
7. Oriau Gwaith. 
8. Amodau Priffyrdd. 
9. Adeiladu byndiau addas ar gyfer tanciau. 
10. Amod Dŵr Cymru. 
11. Cynllun goleuo i’w gytuno a dim goleuadau allanol eraill i’w gosod heb ganiatâd 

ysgrifenedig yr Awdurdod Cynllunio Lleol. 
12. Dim trwsio cerbydau y tu allan i’r adeilad. 
 

11. Cais rhif C17/0182/03/LL – Ty’n y Coed, The Old Quarry Hospital, Rhiwbryfdir, 
Blaenau Ffestiniog 

 
Cais ôl-weithredol i newid defnydd tir ar gyfer creu safle carafanau teithiol ac estynnu 
adeilad presennol i greu toiledau a chodi adeilad ar gyfer gwaredu gwastraff. 

 
(a) Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi bod y safle wedi 

ei leoli o fewn ffin ddatblygu Blaenau Ffestiniog. Roedd y safle yn dir gwag tu cefn i rhesdai 
Gwynedd, gyda nifer o dai ar wasgar o gwmpas y safle. 

 
 Adroddwyd bod gwaith eisoes wedi cychwyn ar y safle gyda rhan fwyaf o’r lleiniau ffurfiol yn 

eu lle, a’r llystyfiant wedi ei blannu. Yn ystod yr ymweliadau safle roedd carafán deithiol a 
charafán modur wedi eu lleoli ar y safle. Roedd yr ymgeisydd yn ymwybodol o’r sefyllfa 
gynllunio, gyda’r Uned Gorfodaeth wedi bod yn trafod y mater gydag ef eisoes. 

 
 Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd. 
 
 Nodwyd bod y Swyddog Carafanau wedi cadarnhau nad oedd gosodiad y safle yn bodloni 

amodau trwydded (Safonau Model 1983) o ran dwysedd safle. Ystyriwyd nad oedd 
gosodiad y safle yn addas ar gyfer ei ddefnydd bwriedig fel safle teithiol. Tynnwyd sylw nad 
oedd mannau agored wedi eu cynllunio i mewn i’r safle, ac er bod yna lecynnau agored 
union gerllaw, nid oedd unrhyw le i blant chwarae o fewn diogelrwydd y safle ei hun. 

 
 Nodwyd bod y safle wedi ei leoli oddi ar Ffordd Baltic (ffordd ddi-ddosbarth) a’r fynedfa i’r 

ffordd yma oddeutu 80m i ffwrdd o gyffordd Ffordd Baltic gyda’r Gefnffordd A470. Dyma’r 
ffordd fwyaf uniongyrchol i mewn ac allan o’r safle. Roedd mynedfa newydd eisoes wedi ei 
chreu i’r safle o Ffordd Baltic. Nid oedd gwrthwynebiad penodol i’r fynedfa yma ar ei ben ei 
hun. Nodwyd bod yr Uned Drafnidiaeth wedi cadarnhau fod rhwydwaith ffyrdd o’r fynedfa 
yma i’r dde tua’r A470 neu i’r chwith tua Ffordd Glanypwll o led ddigonol i ymdopi a traffic 
cyffredinol ddwy ffordd, ond ni ystyrir fod y gyffordd naill ochr i Ffordd Baltic (h.y cyffordd 
gyda’r A470 na’r gyffordd gyda Ffordd Glanypwll) yn addas ar gyfer y math o draffig a 
ddisgwylir mewn perthynas â safle carafanau teithiol. Yn ogystal, roedd yr Uned Cefnffyrdd 
wedi cadarnhau nad oedd defnyddio cyffordd Ffordd Baltic a’r A470 yn dderbyniol. 

 
 Adroddwyd bod y Swyddog Achos Gorfodaeth a’r Uned Drafnidiaeth wedi datgan yn glir na 

fyddai mynedfa i’r safle oddi ar Ffordd Baltic yn dderbyniol petai cais yn cael ei gyflwyno ar 
gyfer y safle. Roeddent wedi awgrymu o bosib y byddai defnyddio’r fynedfa bresennol 
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heibio eiddo’r ymgeisydd ac a adnabyddir fel Ty’n y Coed yn gallu bod yn dderbyniol. Nid 
oedd y fynedfa yma yn ffurfio rhan o’r cais, ac nid oedd wedi ei asesu gan yr Uned 
Cefnffyrdd. 

 
 Nodwyd yr ystyrir bod y datblygiad yn annerbyniol a’i fod yn groes i’r polisïau perthnasol fel 

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

 Ei fod yn berchennog 3 busnes ac yn cyflogi pobl leol; 

 Ei fod wedi cyfarfod efo Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar 3/3/14 lle trafodwyd 
os fyddai’n bosib cael datblygiad o’r fath ar y safle. Nododd y swyddog nad oedd yn 
rhagweld problem na ellir ei ddatrys; 

 Bod y swyddog wedi siarad efo’r Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu Trafnidiaeth a’i 
fod wedi derbyn cadarnhad dros y ffôn ar 10/3/14 bod y fynedfa bwriedig yn iawn; 

 Ni ddefnyddir y gyffordd wrth ymyl Baltic House, fe ddefnyddir y gyffordd nesaf a 
oedd newydd ei ail-wneud. Roedd wedi cysylltu efo swyddog o’r Awdurdod 
Cefnffyrdd a’i fod wedi derbyn cadarnhad ei fod yn hapus efo’r bwriad os rhoddir 
arwyddion na ddylid defnyddio Ffordd Baltic; 

 Ei fod wedi cychwyn ar y gwaith ar y safle a’i fod yn bwriadu gwneud y gwaith yn ei 
amser ei hun. 

 
(c)  Mewn ymateb i’r sylwadau uchod, nododd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu 

Trafnidiaeth: 

 Ei fod wedi derbyn ymholiad gan yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu o ran y 
safle ac wedi ymweld â’r safle yng nghyswllt datblygu safle ar gyfer carafanau 
modur; 

 Y trafodwyd mynediad o Hospital Road a bod ganddo e-byst a anfonwyd i’r 
Gwasanaeth Cynllunio i gadarnhau hyn. Ni thrafodwyd mynediad o Ffordd Baltic. 

 
 Cynigwyd ac eiliwyd i gynnal ymweliad safle. 
 
 PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle.  
 
  

 Dechreuodd y cyfarfod am 1.00pm a daeth i ben am 3.50pm. 
 
 

 
 

                                                                       CADEIRYDD 
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Rhif:    1 

 

Cais Rhif: C16/1406/18/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

10/11/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanddeiniolen 

Ward: Bethel 

 

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

gerbydol newydd 

  

Lleoliad: Tir tu cefn i Capel Bethel, Bethel, Caernarfon, LL55 1UN 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

DIRPRWYO’R HAWL I GANIATAU’R CAIS YN 

DDAROSTYNGEDIG I ARWYDDO CYTUNDEB 106 TAI 

FFORDDIADWY AC I AMODAU CYNLLUNIO 
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1.  Disgrifiad: 

  

1.1 Gohiriwyd y cais yn y Pwyllgor ar 13 Mawrth. 2017 er mwyn i’r Pwyllgor gael 

ymweld â’r safle ac i gael manylion o’r cynllun draenio tir a barn yr ymgynghorwyr 

statudol cyn penderfynu’r cais. 

 

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

Stad Bron Gwynedd, Bethel.  

 

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

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

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

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

i’r blaen, ochor a chefn. 

 

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

gan Fap Cynhigion Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd. Bwriedir defnyddio ffordd 

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

y brif briffordd sy’n rhedeg trwy Bethel. 

 

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

rhesymeg y tu ôl i'r datblygiad. 

 

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

 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

 2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

POLISI B18 - GWARCHOD SAFLEOEDD DAEAREGOL/GEOMORFFAIDD PWYSIG 

RHANBARTHOL (RIGS) 

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

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

bwysicach na gwerth y safle. 

 

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

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

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

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

 

POLISI B22 - DYLUNIAD ADEILADAU 

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

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

amgylchedd lleol. 

 

POLISI B23 - MWYNDERAU 

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

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

leol 

 

POLISI B25 – DEUNYDDIAU ADEILADU 

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

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

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

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

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

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

gyflwyno deunyddiau sy’n israddol neu’n ymwthiol. 

 

POLISI B27 - CYNLLUNIAU TIRLUNIO 

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

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

nodweddion cydnabyddedig. 

 

POLISI B29 - DATBLYGIADAU AR DIROEDD DAN FYGYTHIAD LLIFOGYDD 

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

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

y safle a phwrpas y datblygiad. 

 

POLISI B32 - YCHWANEGU AT 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 B34 - LLYGREDD GOLAU A GOLEUNI 

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

amgylchedd. 

 

POLISI C1 - LLEOLI DATBLYGIAD NEWYDD 

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

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

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

yn y Cynllun. 

 

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

UNION AR GYRION PENTREFI A CHANOLFANNAU LLEOL  

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

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

effaith ar gefn gwlad. 
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POLISI CH33 - DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD 

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

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

traffig. 

 

POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT 

Gwrthodir cynigion am ddatblygiadau newydd, ehangu datblygiadau presennol neu newid 

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

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

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

 

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

 

CCA: Tai Fforddiadwy (2009). 

 

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

 

 

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

cynnwys Newidiadau Materion sy’n Codi, Ionawr 2017) 

 

POLISI ISA 1: DARPARIAETH ISADEILEDD 

 

POLISI PCYFF 1: MEINI PRAWF DATBLYGU 

 

POLISI PCYFF 2: DYLUNIO A SIAPIO LLE 

 

POLISI PCYFF 3: DYLUNIO A THIRWEDDU 

 

POLISI TAI 10: SAFLEOEDD EITHRIO 

 

POLISI STRATEGOL PS4: TRAFNIDIAETH GYNILADWY, DATBLYGIAD A 

HYGYRCHEDD 

 

POLISI TRA 2: SAFONAU PARCIO 

 

POLISI TRA 4: RHEOLI ARDRAWIADAU CLUDIANT 

 

POLISI STRATEGOL PS5: DATBLYGU CYNALIADWY 

 

POLISI PS 6: LLINIARU EFFEITHIAU NEWID HINSAWDD AC ADDASU IDDYNT 

 

2.5 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru – (Argraffiad 9, Tachwedd 2016)   

 

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

 

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio (2016)  

 

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

 

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

 

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

mynedfa gerbydol newydd. Wedi ei thynnu’n ôl.   

 

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

 

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

 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

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

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

sengl. 

 

Uned Trafnidiaeth:   Ymateb Cyntaf: 

Cadarnhaf nad oes gwrthwynebiad i'r bwriad o chodi pedair 

tŷ ac estyniad bychan i'r ffordd stad. 

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

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

o ddatblygiad yn cael effaith arwyddocaol ar y rhwydwaith 

ffyrdd lleol. Argymhellir cynnwys ar amodau / nodiadau yn 

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

phalmentydd. 

 

Argymhellir fodd bynnag diwygio gosodiad y ffordd stad 

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

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

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

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

ei rhediad. 

 

  Ail Ymateb: 

Cynllun diwygiedig yn ymateb i’r materion a godwyd yn 

flaenorol. 

 

 

Dŵr Cymru: 

 

 

 

 

 

Ymateb Cyntaf: 

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

gyhoeddus. 

 

Ail Ymateb: Argymell cytuno’r cynllun draenio trwy amodau. 

 

Ymateb terfynol: Cyngor safonol a dim gwrthwynebiad. 

Angen amodau - dim meddiannu’r tai nes bydd y cynllun 

draenio wedi cael ei chwblhau yn unol â’r manylion a 

gyflwynwyd. Nodyn gwybodaeth fod carthffos yn croesi’r 

safle. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: 

 

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

wybodaeth a ddarparwyd nid ydym o’r farn bod y datblygiad 
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arfaethedig yn effeithio ar fater a restrwyd ar ein Rhestr 

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

ar y datblygiad arfaethedig. 

 

Ymateb terfynol: Rydym wedi adolygu’r cais cynllunio 

gyflwynwyd i ni, ac o’r wybodaeth a ddarparwyd nid ydym 

o’r farn bod y datblygiad arfaethedig yn effeithio ar fater a 

restrwyd ar ein Rhestr Wirio. Felly, nid oes gennym unrhyw 

sylwadau i’w gwneud ar y datblygiad arfaethedig. 

 

 

Uned Dŵr ac 

Amgylchedd: 

O beth sydd wedi ei gyflwyno fel cais ac wrth edrych ar y 

wybodaeth sydd ar gael nid yw yn ymddangos fod y 

datblygiad arfaethedig yn cael effaith ar gwrs dŵr. Oherwydd 

hyn nid oes gan yr uned Dŵr ac Amgylchedd wrthwynebiad 

i’r datblygiad o’r safbwynt yma. 

Fel  yr Awdurdod Llifogydd Arweiniol mae’r uned hefyd yn 

gorfod gwarchod buddiannau'r ardal gyfagos rhag dioddef 

effeithiau llifogydd o unrhyw ddatblygiad newydd. O’r 

wybodaeth sydd wedi ei gyflwyno mae’n ymddangos mai 

bwriad yr ymgeisydd yw cysylltu holl ddŵr wyneb y bwriad i 

sustem garthffosiaeth Dŵr Cymru. Os bydd yr adran 

Gynllunio yn bwriadu caniatáu'r datblygiad mae yn hanfodol 

fod caniatâd ysgrifenedig Dŵr Cymru i’r cysylltiad yma fod 

ar gael cyn caniatáu unrhyw ddatblygiad ar y tir yma. 

Os bydd manylion gwaredu dŵr wyneb y cais yn newid am 

unrhyw reswm mae yn angenrheidiol fod yr ymgeisydd yn 

cysylltu efo’r uned cyn cyflwyno cais diwygiedig i sicrhau 

fod y datblygiad yn dilyn canllawiau TAN 15. 

Ymateb terfynol: Er mwyn diogelu mwynderau’r eiddo 

cyfagos, argymhellaf fod unrhyw ganiatâd Cynllunio y 

dymunwch ei roi gynnwys y gofynion canlynol fel amod: 

a) Bydd rhaid i’r datblygwr sicrhau fod yr holl ddŵr 

wyneb fydd yn dod oddi ar y safle yn cael eu 

cyfyngu i 5l/e yn unol â’r cynlluniau. 

 

Uned Bioamrywiaeth: 

 

 

 

 

 

Dim gwrthwynebiad – Angen amodau i sicrhau fod unrhyw 

gwaith clirio yn cael ei cwblhau tu allan i’r cyfnod nythu 

adar. Angen cyflwyno a gweithredu cynllun rheoli 

bioamrywiaeth. Angen gwaredu unrhyw rhywogaethau 

ymledol ar y safle. Angen adroddiad coed.  

Uned Strategol Tai: 

 

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

ardal. 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

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

derbyniwyd gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 
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 Tir yn anaddas ar gyfer ffosydd gerrig (soakaways). 

 Problemau draenio tir ar y cae yma yn barod. 

 Nid yw’r afon yn addas i waredu dŵr wyneb 

ychwanegol oherwydd mae’r afon yn gorlifo’n aml 

 Mae’r carthffosydd lleol o dan bwysau yn barod a 

ddim yn addas ar gyfer mwy o ddefnydd. 

 Nad yw sustem draenio’r briffordd yn addas ar gyfer 

mwy o ddŵr wyneb. 

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

aml. 

 Byddai caniatáu'r datblygiad yma yn creu cynsail i 

adeiladau mwy o dai ar y safle. 

 Gormod o waith datblygu ym Methel a dim digon o 

ystyriaeth i’r amgylchedd. 

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

 Cost ychwanegol i’r Cyngor a gwasanaethau 

cyhoeddus eraill. 

 Groes i bolisi B23 gan na fydd y bwriad yn sicrhau 

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

 Byddai golau stryd ychwanegol yn groes i bolisi B34 

trwy achosi llacharedd a chynyddu’r effaith weledol. 

 Traffig ychwanegol yn achosi aflonyddwch a 

niwsans. 

 Mwy o geir yn berygl a chroes i bolisi B33. 

 Allan o gymeriad. 

 Groes i ddefnydd hanesyddol y tir. 

 Niwed amgylcheddol gan gerbydau ac effaith 

niweidiol ar y gymuned. 

 Effaith niweidiol ar fioamrywiaeth a chynefinoedd. 

 Datblygiad preswyl eisoes wedi ei wrthod ar apêl ar 

sail mynedfa anaddas ac effaith ar fwynderau. 

 Cais yn groes i farn yr arolygydd cynllunio. 

 Byddai’n datblygiad yn arwain at or-datblygiad. 

 Lon mynedfa yn anaddas ar gyfer mwy o draffig. 

 Angen datblygu safleoedd o fewn y ffin datblygu yn 

gyntaf. 

 Safleoedd newydd wedi cael ei glustnodi yn y 

Cynllun Lleol ar gyfer mwy o dai. 

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

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

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

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

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

safle yn ymylu gyda’r ffin datblygu. Fe nodai Polisi C1 mai “tir o fewn ffiniau 
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datblygu trefi a Phentrefi a ffurf ddatblygedig Pentrefi Gwledig fydd y prif ffocws ar 

gyfer datblygiadau newydd. Gwrthodir adeiladau, adeiladweithiau a chyfleusterau 

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

bolisi arall yn y Cynllun”.   

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

bodoloaeth safleoedd tu fewn i’r ffin datblygu sydd heb gael eu datblygu eto ac hefyd 

y bydd y Cynllun Datblygu Lleol yn darparu safleoedd newydd ar gyfer mwy o dai yn 

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

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

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

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

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

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

am dai fforddiadwy a nodwyd gan yr Uned Strategol Tai. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

nodi fel arall. Mae’r CDLl ar y Cyd yn ystyriaeth cynllunio berthnasol rŵan ar gyfer 
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diben rheoli datblygu - gweler paragraff 3.1.3 Polisi Cynllunio Cymru sy’n datgan: 

“Gallai ystyriaethau perthnasol gynnwys yr amgylchiadau presennol, polisïau mewn 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

uchod, ystyrir fod y datblygiad yma yn dderbyniol mewn egwyddor ar sail polisïau’r 

Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd a hefyd o fewn y Cynllun Datblygu Lleol ar y 

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

polisi. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ar y sefyllfa bresennol.  

 

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

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

Canllaw Dylunio Gwynedd hefyd yn cynnig arweiniad ar y materion hyn. 
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5.15 Mae’r cynlluniau a gyflwynwyd gyda’r cais yn dangos y bydd y tai o ddyluniad eithaf 

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

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

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

gytunir ar fanylion gorffeniadau terfynol trwy amod cynllunio er mwyn sicrhau 

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

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

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

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

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

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

effaith ychwanegol ar fwynderau trigolion ond ni ystyrir byddai’r effaith yn 

anghydnaws a defnydd presennol y ffordd ac ni ystyrir byddai graddfa'r bwriad (sef 4 

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

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

B23. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

codi pryder am ddiogelwch ddefnyddwyr presennol ffordd Bron Gwynedd a’r faith 
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nad yw’r lon yn addas ar gyfer mwy o ddefnydd cerbydol sydd yng nghyd fynd gyda 

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

 

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

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

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

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

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

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

niwed i ddiogelwch. 

 

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

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

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

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

anawsterau i gerbydau droi mewn modd hwylus a ddiogel.    

 

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

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

darparu parcio preifat gydag amodau priodol. 

 

Effaith ar Bioamrywiaeth 

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

cyfnod ymgynghori statudol. Mae Uned Bioamrywiaeth y Cyngor wedi cynnal 

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

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

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

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

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

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

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

cynllun rheoli bioamrywiaeth ac nid oes angen dyblygu amodau. 

 

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

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

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

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

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

leihau maint y safle datblygu.   

 

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

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

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

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

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

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

ffiniau naturiol sydd yn unol â pholisi B27.   

  

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

a pholisi B20 a B27 y CDU. 

 

Materion isadeiledd 

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

ymwneud a llifogydd, rheoli dŵr wyneb a sicrhau fod yna ddarpariaeth ddigonol o 
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seilwaith i’r datblygiad. Yn dilyn y cyfnod ymgynghori statudol, derbyniwyd nifer 

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

problemau gyda’r brif garthffos. Oherwydd y pryderon yma, gohiriwyd y cais ym 

mhwyllgor mis Mawrth er mwyn cytuno ar y cynllun draenio tir ac i sicrhau fod yna 

modd o waredu dŵr budur a dŵr wyneb heb achosi niwed a phroblemau i’r 

amgylchedd lleol cyn rhoddi unrhyw ganiatâd cynllunio. 

 

5.29 Mewn ymateb i hyn, derbyniwyd cynllun diwygiedig yn dangos cynllun draenio tir 

manwl ac asesiad cae glas o’r sefyllfa dwr wyneb presennol a’r sefyllfa ar ôl 

datblygu’r safle. Fe fydd y dŵr aflan yn cael ei gwaredu trwy brif garthffos Dwr 

Cymru. Bydd y dŵr wyneb hefyd yn cael ei gwaredu trwy sustemau Dwr Cymru ond 

i beipen sy’n arllwyso i’r Afon Cadnant. I sicrhau na fydd y datblygiad yn cael effaith 

niweidiol pellach lawr yr afon mae’r bwriad yn cynnwys 2 sustem gwanhad 

(attenuation) (fe fydd un yn cael ei mabwysiadau gan Dwr Cymru) a hydro- brêc sy’n 

cyfyngu llif y dŵr wyneb i 5l/e. Mae’r asesiad cae glas yn dangos byddai’r datblygiad 

yn lleihau'r rhediad dwr wyneb oddi ar y safle a bydd y dŵr wyneb sy’n deilio o’r 

datblygiad yn cael ei rheoleiddio trwy sustem bwrpasol. 

 

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

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

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

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

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

 

5.31 Nid oedd gan Dwr Cymru wrthwynebiad i’r cynllun draenio diwygiedig yn 

ddarostyngedig i amod sy’n sicrhau bydd y sustem draenio yn weithredol cyn 

meddiannu’r tai. Mae’r Uned Dŵr ac Amgylchedd hefyd wedi gofyn am amod i 
gyfyngu rhediad y dŵr wyneb oddi i 5l/e yn unol â’r cynlluniau. 

 

5.32 Er cydnabyddi’r pryderon am gapasiti y garthffos a phroblemau dwr wyneb yn yr 

ardal, nid oedd gan yr ymgynghorwyr statudol wrthwynebiad i’r cynllun draenio tir 

manwl ac ni dderbyniwyd unrhyw dystiolaeth gadarn i’r gwrthwyneb, felly ni ystyrir 

yn rhesymol i wrthod y cais ar sail hyn. Credir, felly fod y bwriad yn unol â pholisi 

B32, B29 a CH18 a NCT 15. 

 

6. Casgliadau: 

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

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

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

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

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

bwriad yn dderbyniol yn ddarostyngedig i amodau perthnasol a chwblhau cytundeb 

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

perthnasol. 

 

7. Argymhelliad: 

 

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

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

perthnasol yn ymwneud gyda: 

 

 Amser 

 Yn unol â chynlluniau 
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 Deunyddiau  

 Tirweddu yn cynnwys triniaethau ffin 

 Cynllun rheoli bioamrywiaeth 

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

 Dwr Cymru 

 Cwblhau'r cynllun draenio tir cyn meddiannu’r tai. 

 Cyfyngu’r dŵr arwyneb i 5l/s. 

 Tynnu hawliau a ganiateir. 

 Cynllun goleuo. 

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

dim gwaith adeiladu ar Ddydd Sul neu Ŵyl Banc) 

 Cyflwyno lefelau tir fel y mae ac arfaethedig. 
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Rhif:    2 
 

Cais Rhif: C17/0084/11/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

25-01-2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Bangor 

Ward: Marchog 

 

Bwriad: Dymchwel clwb cymdeithasol presennol a chodi 

adeilad tri llawr gyda siop (yn cynnwys caffi, 

arwyddion ffasgia a pheiriant talu arian) ar y llawr 

gwaelod a 10 fflat un llofft ar y lloriau uwch ynghyd 

a dau gynhwysydd storio (ail gyflwynioad o gais 

C16/0157/11/LL)  

  

Lleoliad: Maesgeirchen Social Club, 90, Penrhyn Avenue, 

Bangor, Gwynedd, LL57 1LT 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATÁU GYDAG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Gohiriwyd y cais yma yn y Pwyllgor Cynllunio ar 24 Ebrill, 2017 er mwyn i’r 

Pwyllgor gael ymweld â’r safle.   

 

1.2 Mae hwn yn ail-gyflwyniad o gais llawn ar gyfer dymchwel adeilad presennol Clwb 

Cymdeithasol Maesgeirchen a chodi adeilad tri llawr yn ei le. Fe dynnwyd y cais 

blaenorol (C16/0157/11/LL) yn ei ôl cyn derbyn penderfyniad. Fe fyddai'r datblygiad 

yn cynnwys yr elfennau canlynol : 

 Siop ar y llawr gwaelod yn cynnwys 200m
2
 o  arwynebedd llawr mân werthu 

"nwyddau cyfleuster" (convenience goods), cownter caffi ac ardal eistedd, 

ynghyd ag ardal storfa / swyddfa / ffreutur ar gyfer staff - bwriedir agor y 

siop 24 awr y diwrnod, 7 diwrnod yr wythnos 

 10 fflat un llofft ar y lloriau uwch (5 ar bob llawr). Byddai pob fflat yn 

cynnwys ystafell wely, ystafell fyw / fwyta, cegin, ystafell ymolchi a 

chyntedd ac fe fyddai ganddynt arwynebedd llawr o thua 45m
2
 pob un. 

 Y tu allan fe fyddai 7 gofod parcio wedi'u neilltuo, gan gynnwys 2 ofod ar 

gyfer gyrwyr anabl, ynghyd a mannau ar wahân i gadw gwastraff masnachol 

a phreswyl 

 

1.3 Fe fyddai'r adeilad newydd yn 9.8m o uchder ac fe fyddai ei ôl troed yr un fath a'r 

adeilad presennol. Fe fyddai ganddo waliau bric coch tra byddai ymylon llethrog o 

lechi i'r to fflat. 

 

1.4 Fe gyflwynwyd yr wybodaeth ychwanegol isod fel rhan o'r cais 

 Datganiad Dyluniad a Mynediad 

 Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol 

 Datganiad Dull Dymchwel 

 Adroddiad Mân Werthu 

 Asesiad Marchnad Dai 

 Datganiad anghenion "Secured by Design" gan Heddlu Gogledd Cymru 

 

1.5 Mae’r safle wedi ei leoli y tu mewn i ffin ddatblygu Canolfan Isranbarthol Bangor fel 

y'i diffinnir gan Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd.  Mae'r safle mewn ardal 

anheddol yn bennaf, sy'n cynnwys amrywiaeth o fusnesau megis siopau a busnesau 

gwasanaeth. Mae'r lleoliad y tu allan i'r ardal a ddynodwyd fel Canol Tref Bangor a 

hefyd saif tu allan i Brif Ardal Siopa'r ddinas.   

 

1.6 Mae lleoliad y safle yn weddol ynysig o ddatblygiadau eraill o fewn Stad 

Maesgeirchen gyda dau Lecyn Chwarae i'w Gwarchod dynodedig gerllaw, un i'r 

gogledd a'r llall i'r de, llethr coediog i'r gorllewin sy'n codi at stryd Tan y Coed ac, i'r 

dwyrain, mae Rhodfa Penrhyn gyda thai unllawr Llys Dylan gyferbyn. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

Cyngor ymgymryd â datblygu cynaliadwy yn ogystal â chymryd pob cam rhesymol 
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wrth arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r amcanion datblygu cynaliadwy (neu lesiant). 

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

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

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

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

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

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

POLISI A2 - GWARCHOD GWEAD CYMDEITHASOL, IEITHYDDOL A 

DIWYLLIANNOL CYMUNEDAU 

Diogelu cydlyniad cymdeithasol, ieithyddol neu ddiwylliannol cymunedau rhag 

niwed arwyddocaol oherwydd maint, graddfa, neu leoliad cynigion. 

 

POLISI B22 - DYLUNIAD ADEILADAU 

Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy sicrhau fod cynigion yn cydymffurfio â 

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

y dirwedd a’r amgylchedd lleol. 

 

POLISI B23 - MWYNDERAU 

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

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

cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol.  

 

POLISI B25 - DEUNYDDIAU ADEILADU 

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

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

 

POLISI B33 - DATBLYGIADAU SY’N CREU LLYGREDD NEU BOENDOD 

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

rhag lefelau uchel o lygredd. 

 

POLISI C1 - LLEOLI DATBLYGIAD NEWYDD 

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

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

adeiladweithiau a chyfleusterau atodol newydd yng nghefn gwlad ar wahân i 

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

 

POLISI C2 - MABWYSIADU’R DULL DILYNIANNOL 

Gwrthodir cynigion sy’n cael eu defnyddio gan nifer fawr o bobl ar safleoedd na 

chawsant eu dynodi yn y Cynllun ar gyfer y defnyddiau penodol hynny os nad ydynt 

wedi eu lleoli o fewn y Ganolfan Isranbarthol neu’r Canolfannau Trefol a gellir 

dangos tystiolaeth eglur sy’n dangos fod y prawf dilyniannol wedi ei ddefnyddio wrth 

ddewis pa safle i’w ddatblygu. 

 

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

BLAEN 

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

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

bo’r safle neu’r adeilad a’r defnydd yn addas.  

 

Tud. 44



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 05-06-2017 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD 

 

SIAMBR DAFYDD ORWIG, 

CAERNARFON 

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

FFINIAU DATBLYGU’R GANOLFAN ISRANBARTHOL A’R CANOLFANNAU 

TREFOL 

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

datblygu’r Ganolfan Isranbarthol a’r Canolfannau Trefol. 

 

POLISI CH6 - TAI FFORDDIADWY AR BOB SAFLE A DDYNODWYD YN 

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

EU DYNODI O FEWN FFINIAU DATBLYGU’R GANOLFAN ISRANBARTHOL 

A’R CANOLFANNAU TREFOL 

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

safleoedd ar hap ar gyfer 5 uned neu fwy o fewn ffiniau datblygu’r ganolfan 

isranbarthol a’r canolfannau trefol sy’n darparu elfen briodol o dai fforddiadwy. 

 

POLISI CH32 - GWELLA HYGYRCHEDD GYDA CHLUDIANT CYHOEDDUS 

Gwrthodir cynigion fydd yn debygol o arwain at gynnydd sylweddol yn nifer y 

teithiau mewn moduron preifat os nad oes gwasanaeth cludiant cyhoeddus digonol yn 

ei le neu y bydd datblygiad yn cael ei wasanaethu’n effeithiol gan gludiant cyhoeddus 

yn y dyfodol ac y rhoddwyd ystyriaeth i hyrwyddo defnydd o’r gwasanaeth cludiant 

cyhoeddus yng nghynllun a dyluniad y datblygiad. 

 

POLISI CH33 - DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD 

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

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

tawelu traffig.     

 

POLISI CH35 - CYFLEUSTERAU PARCIO CYHOEDDUS  

Caniateir cynigion sy’n darparu cyfleusterau parcio cyhoeddus sy’n diwallu diffyg 

amlwg yn y ddarpariaeth bresennol os gellir cydymffurfio a chyfres o feini prawf 

sydd yn ymwneud gydag ystyriaethau gweledol, amgylcheddol, parcio a phriffyrdd, 

ynghyd a graddfa a dyluniad y datblygiad a’i effaith ar ddefnyddiau cyfagos. 

  

POLISI CH38 - DIOGELU CYFLEUSTERAU PRESENNOL 

Gwrthodir cynigion i newid defnydd adeiladau a ddefnyddir i ddarparu cyfleuster 

addysgol, iechyd neu gymunedol at bwrpasau eraill os na ellir cydymffurfio a chyfres 

o feini prawf penodol sydd yn ymwneud â’r galw am y gwasanaeth presennol gan y 

gymuned leol, argaeledd cyfleusterau tebyg o fewn taith resymol, pa mor hyfyw yw’r 

gwasanaeth presennol ynghyd ag ystyriaethau amgylcheddol a mwynderol.  

 

POLISI D27 - SIOPAU MANWERTHU NWYDDAU CYMHARIAETH A 

CHYFLEUSTER TU ALLAN I GANOL TREFI DIFFINIEDIG  

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

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

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

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

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

argaeledd cyfleusterau . 

 

Canllaw Cynllunio Atodol - Cynllunio a'r Iaith Gymraeg 
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2.4 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. (Fersiwn Cyfansawdd yn 

cynnwys Newidiadau Materion sy’n Codi, Ionawr 2017) 

 

PCYFF 1: MEINI PRAWF DATBLYGU 

PCYFF 2: DYLUNIO A SIAPIO LLE 

PS12:  CANOL TREFI A MANWERTHU 

PS 15: STRATEGAETH ANEDDLEOEDD 

TAI 9: TROTHWY TAI FFORDDIADWY A’U DOSBARTHIAD 

TAI 14: TAI YN Y GANOLFAN ISRANBARTHOL A’R CANOLFANNAU 

GWASANAETH TREFOL 

TRA 2: SAFONAU PARCIO 

MAN 3:  MANWERTHU TU ALLAN I GANOL TREFI DIFFINIEDIG ODDI 

MEWN I FFINIAU DATBLYGU 

 

2.5 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru – (Argraffiad 9, Tachwedd 2016)  

Nodyn Cyngor Technegol 4 : Datblygiadau Manwerthu a Masnachol (2016) 

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio (2009)  

Nodyn Cyngor Technegol 20 : Cynllunio a'r Iaith Gymraeg (2013) 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.11.309 : Clwb cymdeithasol trwyddedig, ystafell gymuned a maes parcio - 

Caniatawyd : 05/08/77 

 

3.11.309A : Ail-drefnu adeiladau dros dro - Caniatawyd : Rhagfyr 1985 

 

4.          Ymgynghoriadau: 

 

Cyngor Cymuned:  Gwrthwynebu - 

 Adeilad yn rhy fawr ac yn debygol o ddominyddu'r tai 

o amgylch 

 Mae'n debygol bydd sŵn ac ymyrraeth i'r fflatiau 

henoed sydd gyferbyn 

 Dangosodd arolwg cymunedol diweddar nad oes galw 

am siop o'r fath ar y stad 

 Mae'r safle wedi ei ddynodi ar gyfer mwynderau 

trigolion ac nid ar gyfer defnydd preswyl neu fasnachol 

 

Uned Trafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad - cynnig amodau ynghylch y trefniant 

parcio a mynediad 

 

Iechyd yr Amgylchedd / 

Gwarchod y Cyhoedd: 

Sylwadau 

Gall fod angen system echdynnu aer ar gyfer cegin y caffi ac 

os oes, bydd angen rhagor o fanylion ynghylch y system gan 

gynnwys asesiad sŵn. 

Pwysleisio pwysigrwydd cael trefniadau priodol ar gyfer cadw 

a chasglu sbwriel masnachol 

Angen amod i reoli amseroedd gweithredu'r gwaith dymchwel 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru 

 

Gofyn i'r Cyngor asesu os oes angen adroddiad ystlumod 
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Dŵr Cymru: Cynnig amodau safonol ynghylch dwr wyneb ac amddiffyn y 

garthffos gyhoeddus 

 

Uned Bioamrywiaeth Dim gwrthwynebiad - awgrymu amodau er mwyn gwella 

cyfleoedd ar gyfer bywyd gwyllt 

 

Uned Strategol Tai 

 

Mae'r datblygiad yn cyfarch angen lleol cydnabyddedig 

Heddlu Gogledd Cymru 

 

Heb eu derbyn 

 

Ymgynghoriad 

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

cymdogion. Mae'r gwrthwynebiadau isod wedi eu derbyn yn 

ymwneud a materion cynllunio perthnasol : 

 Pryder ynghylch yr effaith ar ddiogelwch y ffordd, yn 

enwedig wrth ystyried agosatrwydd  llefydd chwarae 

plant 

 Pryder ynghylch sŵn ac ymyrraeth yn enwedig wrth 

ystyried bod cartrefi'r henoed yn union dros y ffordd 

 Fe fyddai'r adeilad yn rhy fawr ac ni fyddai'n gweddu 

gyda'r adeiladau eraill yn y cyffiniau 

 Effaith ar fwynderau'r tai yn y cefn gan gynnwys 

niwed i breifatrwydd trigolion a rhwystro goleuni a 

golygfeydd 

 Mae'r parcio a'i dangosir yn annigonol 

 Fe fyddai'r datblygiad cyfystyr â gor-ddatblygiad o'r 

safle 

Derbyniwyd yn ogystal y sylwadau isod nad ydynt yn 

ystyriaethau cynllunio materol :  

 Mae digon o siopau eisoes ym Maesgeirchen 

 Pryder ynghylch cystadleuaeth gyda'r siopau presennol 

 Pryder ynghylch pwy fydd trigolion y fflatiau yn 

enwedig wrth ystyried agosatrwydd llefydd chwarae 

plant 

 Ni fyddai'r fflatiau yn addas i deuluoedd lleol 

 Pryder ynghylch pwy sydd biau'r tir a'u hawl i'w 

werthu 

 Dim angen am siop gwerthu alcohol 24 awr ym 

Maesgeirchen 

 Dim angen peiriant codi arian arall ar y stad 

 Ni ddylid gosod y fflatiau i fyfyrwyr 

 Mae angen cadw'r safle ar gyfer clwb cymdeithasol / 

defnydd er budd y gymuned 

 Dim angen am gaffi newydd ym Maesgeirchen 
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 Cwestiynu gosodiad yr ymgeisydd bod angen am siop 

newydd ym Maesgeirchen 

 Nid oedd arolwg diweddar gan Bartneriaeth 

Maesgeirchen yn adnabod siop 24 awr fel cyfleuster a 

oedd unrhyw ofyn amdano ar y stad. 

 Fe fyddai'r safle'n fwy addas ar gyfer tai 

 Ni fydd unrhyw reolaeth dros bwy sy'n byw yn yr 

eiddo 

 Nid yw camerâu cylch cyfyng yn ddigonol i atal 

troseddu yn yr ardal o gwmpas  

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae’r safle wedi ei leoli y tu fewn i ffin ddatblygu Bangor ac mae Polisi C1 y 

Cynllun Datblygu Unedol yn datgan mae tir o fewn ffiniau datblygu trefi a phentrefi a 

ffurf ddatblygedig pentrefi gwledig fydd y prif ffocws ar gyfer datblygiadau.  

 

5.2 Mae Polisi C3 yn cymeradwyo datblygiadau sy'n ail-ddefnyddio tir neu adeiladau a 

ddatblygwyd o'r blaen a leolir o fewn ffin datblygu, cyn belled ag y bo'r safle neu'r 

adeilad a'r defnydd yn addas. 

 

5.3 Mae Polisi CH38 y CDU yn ceisio diogelu cyfleusterau cymunedol presennol trwy 

osod pedwar maen prawf cyn y dylid newid defnydd safle : 

1.  Yn gyntaf, gofynnir bod tystiolaeth glir nad oes galw sylweddol am y 

cyfleuster presennol : bu i'r drysau gau ar y cyfleuster presennol ym mis Awst 

2015 wedi sawl blwyddyn o drafferthion ariannol a newidiadau i'r gyfundrefn 

reolaethol. Petai'r galw digonol i gadw'r clwb cymdeithasol yn agored fe 

fyddai'r cyfleuster wedi bod yn hyfyw ac ni fyddai'r adeilad yn wag. 

2. Bod cyfleusterau tebyg arall o fewn taith resymol o'r datblygiad newydd : tra 

nad oes yr union fath hwn o gyfleuster ar gael o fewn Maesgeirchen mae'n 

bwysig nodi bod bwriad darparu elfen caffi o fewn yr adeilad newydd ac fe 

ellid dadlau y buasai cyfleuster o'r fath yn fwy hygyrch i'r cyhoedd yn 

gyffredinol na chlwb gydag aelodaeth gyfyngedig. O safbwynt cyfleusterau 

megis bar ac ystafelloedd ar gyfer digwyddiadau, nid oes prinder o'r rhain yn 

ninas Bangor a thra byddai angen peth teithio ychwanegol ni ystyrir y byddai 

hyn yn afresymol ar gyfer gwasanaethau o'r fath. 

3. Nad yw'r cyfleuster presennol yn hyfyw - gweler pwynt 1 uchod 

4. Na fydd y newid yn achosi niwed arwyddocaol i'r amgylchedd neu fwynderau 

- gweler y drafodaeth isod ynghylch yr effeithiau ar fwynderau'r ardal a 

thrigolion unigol. 

 

5.4 Wrth dderbyn bod cyfleuster cymunedol wedi ei golli o'r safle hwn oherwydd 

problemau gyda hyfywdra'r busnes blaenorol, fe nodir y buasai'r adeilad newydd 

hefyd yn gyfleuster cymunedol ynddo'i hun a, thrwy ddarparu ystod fwy eang o 

wasanaethau, mae potensial i sicrhau dyfodol mwy sicr i'r safle. Am y rhesymau hyn 

fe gredir bod y datblygiad arfaethedig yn gyson gydag amcanion Polisi CH38 y CDU. 
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5.5 O safbwynt yr uchod, mae polisïau'r Cynllun Datblygu Unedol yn gefnogol o'r 

egwyddor o geisio sicrhau datblygiadau cadarnhaol ar safleoedd ail-ddatblygu fel 

hwn sydd o fewn ffiniau datblygu trefol. Mae'n bwysig hefyd ystyried cyd-destun 

presennol yr adeilad, sef bod yr adeilad wedi ei ddefnyddio fel Clwb Cymdeithasol 

trwyddedig, heb unrhyw gyfyngiad cynllunio ar amseroedd gweithredu'r busnes.  Tra 

bydd y rhannau sydd i ddilyn o'r adroddiad yn ystyried goblygiadau cynllunio 

gwahanol agweddau'r cais, mae'n hollbwysig hefyd ystyried os byddai effeithiau 

niweidiol y datblygiad arfaethedig hwn yn waeth o safbwynt eu heffeithiau ar 

fwynderau trigolion lleol na'r hyn y gellid digwydd wrth ddefnyddio'r hawliau'r 

defnydd diwethaf i'r eithaf. 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.6 Fe fyddai’r adeilad a fwriedir yn sylweddol uwch na'r adeilad presennol, ac yn wir fe 

fyddai'n uwch na'r holl adeiladau eraill sydd yn y cyffiniau. Wedi dweud hynny mae 

sawl adeilad tri llawr mewn rhannau eraill o Faesgeirchen, gan gynnwys blociau o 

fflatiau o faint cyffelyb, ac ni ystyrir y buasai adeilad o'r fath hon yn wahanol ei naws 

i adeiladau eraill yn y stad. Yn ogystal, gan i'r adeilad fod ar waelod llethr, o sawl 

cyfeiriad fe'i gwelir yng nghyd-destun yr adeiladau sydd y tu cefn iddo, ar ben y 

llethr, ac fe fyddai'r rhain yn parhau i fod a thoeau ar lefel uwch na'r adeilad newydd 

gan olygu na fyddai'r adeilad yn dominyddu'r drefwedd leol. 

 

5.7 Nid oes unrhyw rinweddau pensaernïol i'r adeilad presennol ac mae hwnnw mewn 

cyflwr gwael, fe ystyrir felly ei fod yn rhesymol ei ddymchwel a chodi adeilad 

newydd, addas yn ei le. Tra nad oes unrhyw nodweddion pensaernïol arbennig i'r 

adeilad a fwriedir, fe'i hadeiledir i safonau adeiladu cyfoes ac ni fyddai'n annhebyg yn 

ei naws a chymeriad i sawl adeilad arall ar y stad ac felly fe ystyrir y buasai yn 

gweddu'n dderbyniol i'r lleoliad. 

 

5.8 Gan fod y datblygiad ar safle a ddefnyddiwyd o'r blaen at ddibenion sy'n dderbyniol 

mewn lleoliad trefol a'i fod mewn ardal sy'n cynnwys sawl adeilad o raddfa a 

chymeriad tebyg,  ni ystyrir y byddai’n edrych allan o le ac fe ystyrir y byddai 

edrychiad y datblygiad yn dderbyniol ac yn cydymffurfio gyda gofynion Polisïau B22 

& B25 o’r CDU. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.9 O ystyried bod y datblygiad arfaethedig ar safle sydd wedi ei ddefnyddio yn y 

gorffennol ar gyfer Clwb Cymdeithasol nad oedd unrhyw gyfyngiad arno o safbwynt 

amodau oriau agor, wrth dderbyn bod unrhyw niwsans a gynhyrchwyd gan y defnydd 

blaenorol wedi bod yn achlysurol ei naws, ni ystyrir y byddai defnydd fel siop a 

fflatiau yn waeth o safbwynt y potensial i greu sŵn ac ymyrraeth i drigolion lleol. Yn 

ogystal, nid oes unrhyw reswm i dybio y buasai siop a fflatiau ar y safle hwn yn 

gwaethygu'r sefyllfa o safbwynt ymddygiad gwrthgymdeithasol nag oedd yn wir pan 

'roedd y clwb ar agor. 

 

5.10 O safbwynt mwynderau gweledol eiddo preifat gerllaw, derbynnir bydd yr adeilad 

newydd yn fwy na'r adeilad gwreiddiol ac fe fydd yn nodwedd fwy amlwg yn y 

drefwedd na'r adeilad presennol, yn enwedig wrth edrych o gefnau rhai o'r tai yn Tan 

y Coed. Wedi dweud hynny, o ystyried natur drefol yr ardal, ni ystyrir bod dyluniad a 

maint y datblygiad yma yn anaddas ar gyfer y lleoliad ac ni fyddai ei effaith gweledol 

yn annisgwyl mewn stad o adeiladau cymysg eu maint a dyluniad fel Maesgeirchen.  
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5.11 Wrth edrych ar batrwm datblygu’r safle a'r strydoedd o'i amgylch, fe fyddai'r pellter 

rhwng cefn y fflatiau a thai Tan y Coed yn 27.5m, sydd yn debyg iawn i'r pellter 

rhwng y tai sy'n wynebu ei gilydd ar hyd ffordd Tan y Coed.  O ystyried natur drefol 

y safle a'r pellter sydd rhwng yr adeiladau, ni ystyrir bydd gor-edrych annerbyniol 

rhwng yr eiddo hwn yn deillio o'r datblygiad. Yn ogystal mae llethr coediog rhwng yr 

adeiladau sydd eisoes yn darparu sgrin dra effeithiol rhwng Tan y Coed a'r safle. 

 

5.12 Oherwydd pellter y datblygiad o'r tai agosaf, ni ystyrir y buasai unrhyw effaith 

niweidiol o safbwynt cysgodi a cholled goleuni'n digwydd i unrhyw eiddo preifat 

arall. 

 

5.13 Mae Uned Gwarchod y Cyhoedd wedi codi'r ffaith y gall systemau echdynnu aer 

achosi problemau o safbwynt arogleuon a sŵn i drigolion lleol. Nid oes manylion o 

union natur y caffi a fwriedir wedi'i gynnwys yn y cais ond, petai angen system 

echdynnu aer, fe fyddai hwnnw'n ddatblygiad a fyddai angen caniatâd cynllunio 

ynddo'i hun a gellid ystyried goblygiadau datblygiad o'r fath pan ddaw cais priodol i 

mewn.  

 

5.14 Er y gwerthfawrogir pryderon lleol am y bwriad rhaid ystyried y cynllun yng nghyd-

destun lleoliad trefol y safle yn ogystal â’i ddefnydd blaenorol. Yn sgil hyn, ac am y 

rhesymau uchod, fe gredir na fyddai'r datblygiad yn cael effaith niweidiol 

arwyddocaol ychwanegol ar fwynderau trigolion cyfagos ac y byddai’r datblygiad 

felly'n gydnaws gyda Pholisïau B23 a B33 y CDU sy'n anelu at amddiffyn 

mwynderau trigolion lleol. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.15 O sicrhau bod y trefniant parcio a mynediad yn cael ei gwblhau yn unol â'r cynlluniau 

a gyflwynwyd fe fyddai'r ddarpariaeth yn cwrdd â gofynion yr Uned Drafnidiaeth ac 

fe ystyrir felly bod y datblygiad yn cydymffurfio â Pholisi CH33 ac CH35 o’r CDU. 

O ystyried safle'r cais yng nghanol stad o dai a wasanaethir gan wasanaeth bysiau 

rheolaidd fe ystyrir bod y safle wedi ei leoli mewn man hygyrch i drigolion lleol yn 

unol â gofynion Polisi CH32 y CDU. 

   

Materion Mân-werthu 

 

5.16 Cyflwynwyd Adroddiad Mân-werthu gyda'r cais ac mae hwn yn gwneud y pwyntiau 

isod : 

 Bod y ddarpariaeth siopa bresennol ym Maesgeirchen yn annigonol ar gyfer 

ei boblogaeth o thua 4,000 

 Bod cwmni masnachol cenedlaethol (Costcutter Supermarket Group) yn 

cytuno bod y cynllun yn un hyfyw 

 Ni ystyrir bod y Prawf Dilyniannol yn gwbl berthnasol ar gyfer y datblygiad 

hwn gan na fyddai'r datblygiad yn cystadlu'n uniongyrchol gyda siopau canol 

dinas Bangor ac mae'r bwriad yw darparu gwasanaeth cymunedol ar gyfer 

trigolion y stad  

 Mae'n debygol mai siopa "dydd i ddydd" bydd cwsmeriaid yn ei wneud yn y 

siop newydd ac ni fydd hyn yn effeithio ar eu siop wythnosol yn eu siopau 

arferol 

 

5.17 Mae Polisi D27 y CDU yn caniatáu cynigion ar gyfer siopau manwerthu newydd sy’n 

gwerthu nwyddau cymhariaeth a/neu gyfleuster ar safleoedd o fewn neu’n agos i 
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ganolfannau gwasanaeth ond tu allan i ganol trefi diffiniedig a nodwyd ar y Mapiau 

Cynigion os gellir cydymffurfio â’r holl feini prawf canlynol: 

1. bod angen rhagor o arwynebedd llawr ar gyfer nwyddau cymhariaeth 

neu gyfleuster;  

2. bod y prawf dilyniannol yn dangos nad oes safle arall mwy addas ar gael 

nac yn debygol o ddod ar gael;  

3. na fyddai’r datblygiad arfaethedig yn niweidio hyfywedd, bywiogrwydd 

ac atyniad y canol trefi diffiniedig neu ganolfan siopa arall gyfagos yn 

sylweddol;  

4. bod y safle’n wirioneddol hygyrch i wahanol ddulliau teithio sy’n golygu 

y gall cwsmeriaid a staff gyrraedd y safle heb orfod dibynnu ar gar 

preifat; 

5. nad yw’r datblygiad yn cael effaith andwyol ar batrymau teithio nac yn 

creu cynnydd annerbyniol yn y defnydd o geir preifat; 

6. y gwneir darpariaeth ar gyfer cyfleusterau casglu gwastraff ac ailgylchu 

ar y safle (yn unol â graddfa a natur y datblygiad)  

 

5.18    Mae gofynion polisi D27 yn glir ac mae hyn yn cael ei ategu gan Bolisi Cynllunio 

Cymru. Nid yw maint cymharol fychan y datblygiad yn cyfiawnhau cyflwyno asesiad 

effaith masnachol llawn (yn unol â’r CDU a NCT 4) ond mae gofynion y polisi yn 

gofyn i’r datblygwr brofi angen ac asesu effaith tebygol y datblygiad trwy 

ddefnyddio’r dull dilyniannol. O’r agwedd yma mae polisi C2 o'r CDU hefyd yn 

berthnasol. Mae paragraff 10.3.4 o Bolisi Cynllunio Cymru yn datgan, yn achos 

defnydd sy’n allweddol i ganol trefi, dylai datblygwyr allu dangos bod yr holl 

opsiynau posibl yng nghanol y dref, ac yna’r opsiynau ar gyrion y canol, wedi’u 

hasesu’n drwyadl gan ddefnyddio’r dull dilyniannol o ddewis safle cyn ystyried 

safleoedd y tu allan i’r canol. Cyfrifoldeb y datblygwr yw profi bod safleoedd mwy 

canolog wedi’u hasesu’n drwyadl.   

 

5.19       Fel y gwelir uchod mae’r ymgeisydd wedi rhoi sylw i ofynion polisi D27 ac isod fe 

drafodir y datblygiad arfaethedig yng nghyd-destun meini prawf y polisi hwnnw yn 

eu tro : 

 

1.  Mae'r ystod siopa bresennol o fewn Maesgeirchen yn cynnwys : 

 Swyddfa bost 

 Siop bapur newydd / nwyddau cyfleuster bychan 

 Siop sglodion 

 Siop prydau parod Tsieineaidd 

 Golchdy 

Siopau bychain sydd ar y stad yn bresennol ac nid oes cyfleuster megis 

archfarchnad fechan debyg i'r un dan sylw. O safbwynt maint ei 

boblogaeth a'r ffaith ei fod ar wahân yn ffisegol i weddill y ddinas, mae 

Maesgeirchen mwy neu lai yn dref ar wahân ac, o ystyried yr wybodaeth 

a gyflwynwyd gyda'r cais, nid oes rheswm i amau  rhesymeg yr 

Adroddiad Manwerthu sy'n datgan bod tan-ddarpariaeth presennol o 

gyfleusterau siopa o fewn y stad. 

2.  Mae'r Adroddiad Manwerthu yn egluro'r rhesymeg pam na fyddai'n 

briodol ceisio safle'n agosach at ganol y ddinas. Ac yn wir, o ystyried 

mai safle sydd wedi dod ar gael "ar hap" yw hwn, a'i fod oddeutu 2km o 

Brif Ardal Siopa Bangor (o ddilyn ffyrdd cyhoeddus) fe ystyrir mai 

datblygiad ar gyfer Stad Maesgeirchen yn unig fyddai hwn a bychan 

iawn, os o gwbl, fyddai'r effaith ar siopa canol y ddinas.     
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3.  Oherwydd y math o siop, ei leoliad ar wahân yng nghanol stad o dai a'i 

bellter o ganol tref Bangor, ni ystyrir y byddai'r datblygiad yn cael 

unrhyw effaith arwyddocaol ar ganol tref diffiniedig neu ganolfan siopa 

arall gyfagos. Mae posibilrwydd yr effeithir ar siopau eraill sydd eisoes 

yn bodoli ar y stad ond nid yw cystadleuaeth fasnachol rhwng busnesau 

unigol yn ystyriaeth cynllunio. 

4.  Oherwydd ei leoliad yng nghanol stad o dai a'i gwasanaethir gan 

wasanaeth bysiau rheolaidd, fe ystyrir bod y safle'n hygyrch iawn i 

wahanol ddulliau o deithio ac na fyddai'n or-ddibynnol ar gwsmeriaid 

sy'n defnyddio ceir preifat. 

5.   Fe ystyrir mai dim ond o fewn stad Maesgeirchen bydd tebygolrwydd o 

unrhyw newid mewn patrymau teithio ac ni ddisgwylir unrhyw newid 

arwyddocaol yn y defnydd o geir preifat yn deillio o'r datblygiad. 

6.  Dangosir darpariaeth o gyfleusterau casglu gwastraff ar wahân ar gyfer y 

busnes yn y cynlluniau a gyflwynwyd. 

 

5.20       Ystyrir yn annhebygol bydd pobol yn cerdded o ganol y dref i’r siop nac o’r siop i 

ganol y dref oherwydd y pellter a'r ffaith nad oes linc weledol rhwng y safle a’r 

siopau presennol. Yn ôl diffiniadau NCT 4, gellid ystyried y safle yma fel un sydd yn 

‘allan o'r canol’, sef  lleoliad sy'n sefyll yn glir ar wahân i ganol y dref, ond nid o 

angenrheidrwydd y tu allan i'r ardal drefol. Ar sail hyn, ystyrir y na fyddai’r 

datblygiad yn debygol o fod yn niweidiol i’r siopau nwyddau cyfleuster presennol 

sydd yng nghanol Bangor ac ni fydd yn newid patrymau teithio trigolion Bangor yn 

arwyddocaol. 

 

5.21 O ystyried yr uchod fe gredir bod elfen manwerthu'r cynnig hwn yn cwrdd â gofynion 

polisi D27 y CDU 

 

Materion Tai 

 

5.22 Mae polisi cynllunio CH3 o Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn gefnogol i'r 

egwyddor o ddatblygu unedau anheddol ar safleoedd sydd heb eu dynodi o fewn ffin 

ddatblygu Canolfan Isranbarthol Bangor. Yn yr achos hwn mae’r bwriad ar gyfer ail-

ddatblygu safle a ddefnyddiwyd o'r blaen, yn unol â Pholisi C3, gan ddarparu 10 o 

fflatiau un llofft. Mae'r safle yng nghanol stad o dai ac nid oes unrhyw resymau 

cynllunio dros wrthwynebu'r egwyddor o ddarparu rhagor o unedau byw yn y lleoliad 

hwn.    

 

5.23 Mae polisi CH6 y CDU yn gofyn darparu unedau fforddiadwy ar bob safle unedau 

anheddol a ddaw ar gael o fewn ffin ddatblygu'r Ganolfan Isranbarthol sydd am gael 

rhagor na 5 uned oni bai na fyddai'n briodol i wneud hynny. 

 

5.24 Mae'r Asesiad Marchnad Dai a gyflwynwyd gyda'r cais yn honni bod diffyg yn y 

farchnad dai yn lleol ar gyfer unedau un llofft ar gyfer unigolion neu gyplau sydd am 

gymryd eu camau cyntaf yn y farchnad dai. Mae prisiau unedau o'r fath mewn 

rhannau eraill o Fangor yn uchel oherwydd y galw ychwanegol oddi wrth fyfyrwyr 

gyda phrisiau fflatiau sydd ar werth ar hyn o bryd rhwng £90,00 a £100,000. 

Oherwydd eu lleoliad anghyfleus i'r Brifysgol, ni thybir bydd yr unedau a gynhigir fel 

rhan o'r cais hwn yn ddeniadol i fyfyrwyr a'r farchnad leol fyddai'r targed pennaf ar 

gyfer y fflatiau.  Disgwylir i'r prisiau gwerthu fod yn £50,000 i £60,000 ac, os 

penderfynir gosod y fflatiau yn hytrach na'u gwerthu, disgwylir i'r rhenti fod yn llai 

na 80% o bris y farchnad ar gyfer Bangor yn gyffredinol.  O ystyried maint a lleoliad 
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y fflatiau hyn, ni ddisgwylir i'w prisiau godi allan o afael trigolion lleol ac felly ni 

ystyrir bod angen trefniant ffurfiol i sicrhau fforddiadwyedd yr unedau. 

 

5.25 Yn gyffredinol fe ystyrir fod y safle yn addas ar gyfer unedau byw a byddai'r fflatiau 

hyn yn cwrdd â galw lleol mewn modd sy'n fforddiadwy. Mae'r safle yn un hygyrch 

ac mae gwasanaethau a chyfleusterau preswyl disgwyliedig ar gael yn lleol. Ystyrir 

felly fod y bwriad yn cydymffurfio a gofynion y polisïau C3, CH3 ac CH6 a drafodir 

uchod.  

   

Materion Ieithyddol  
 

5.26 Yn unol â gofynion Canllaw Cynllunio Atodol - Cynllunio a'r Iaith Gymraeg, 

cyflwynwyd Datganiad Cymuned ac Ieithyddol i gyd-fynd gyda’r cais. Daw hwn i'r 

casgliad ei fod yn debygol bydd preswylwyr y fflatiau'n dod o'r gymuned leol ac fe 

fyddai eu strwythur ieithyddol yn adlewyrchu hynny sydd eisoes yn bodoli yn stad 

Maesgeirchen. O ystyried maint a lleoliad y datblygiad arfaethedig ni chredir fod 

graddfa’r datblygiad arfaethedig yn debygol o achosi tyfiant sylweddol yn y 

boblogaeth a all effeithio’n andwyol ar yr iaith Gymraeg yng nghymuned 

Maesgeirchen nag ychwaith yn ninas Bangor. Fe ystyrir felly bod y datblygiad 

cydnaws ag amcanion Polisi A2 y CDU sy'n anelu at warchod gwead cymdeithasol ac 

ieithyddol cymunedau lleol. 

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.27 Fe godwyd sawl gwrthwynebiad i'r cynllun, rhai ohonynt,  megis defnyddio'r safle at 

ddibenion amgen a chystadleuaeth busnes, nad ydynt yn ystyriaethau cynllunio. Mae'r 

drafodaeth uchod yn ystyried y prif faterion cynllunio a godwyd fodd bynnag mae 

materion eraill a godwyd hefyd yn berthnasol.  

 

5.28 Datganwyd pryder yn ogystal ynglŷn â'r bwriad i agor y siop am 24 awr y dydd. O 

ystyried defnydd blaenorol y safle fel clwb cymdeithasol heb amod cynllunio'n 

cyfyngu ar ei oriau, ni ystyrir y byddai problemau a all ddeillio o siop yn debygol o 

fod yn waeth na'r rheini a achosir gan glwb cymdeithasol ac felly nid oes rheswm 

cynllunio dros osod amod yn cyfyngu amseroedd agor yn yr achos hwn. Os oes 

materion yn codi sy'n ymwneud â rheolaeth y busnes, mae'r system trwyddedu mewn 

lle a fyddai'n gallu cyfyngu ar faterion megis gwerthu alcohol. 

  

5.29 Ar y cyfan fe ystyrir fod defnydd a dyluniad yr adeilad a'r effeithiau mwynderol 

tebygol yn dderbyniol o safbwynt polisïau’r Cynllun Datblygu Unedol, yn enwedig o 

ystyried defnydd cyfreithiol presennol y safle. Rhoddwyd ystyriaeth deilwng i bob 

mater cynllunio perthnasol a godwyd gan y gwrthwynebwyr wrth ystyried y cais hwn 

ond nid ydynt wedi newid yr argymhelliad. 

 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

 

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

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

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

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

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

bydd y CDLl ar y Cyd yn cael ei fabwysiadu yn ystod Gorffennaf 2017. 
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5.31 Wrth ddelio gydag unrhyw gais cynllunio y prawf statudol ddylai fod yr ystyriaeth 

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

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

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

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

 “Gallai ystyriaethau perthnasol gynnwys yr amgylchiadau presennol, polisïau mewn 

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

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

 

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

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

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

adroddiad rhwymol. 

 

5.33 Mae paragraff 2.14.1 Polisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Wrth gymryd i ystyriaeth yr asesiad uchod credir fod y bwriad o ddymchwel yr 

adeilad clwb cymdeithasol presennol a chodi adeilad tri llawr gyda siop ar y llawr 

gwaelod a 10 fflat un llofft uwchben yn dderbyniol o safbwynt y defnydd, lleoliad, 

gosodiad, dyluniad, deunyddiau, graddfa a'r effeithiau bosibl ar  fwynderau 

cyffredinol yr ardal ac ar fwynderau unigolion. Fe ystyrir felly bod y cynnig hwn yn 

cwrdd gyda gofynion y polisïau lleol a chenedlaethol perthnasol a nodir yn yr 

adroddiad.   

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu gydag amodau: 

 

1.  Amser 5 mlynedd. 

2.  Yn unol â’r cynlluniau  

3.  Gorffeniad allanol yr adeilad. 

4.  Amodau Priffyrdd - Parcio i'w gwblhau cyn i'r defnydd gychwyn. 

5. Cyfyngu arwynebedd llawr manwerthu a'r caffi (er sicrhau nad oes newid 

annerbyniol yn digwydd heb geisio am ganiatâd cynllunio) 

6. Gwaith i ddigwydd yn unol â'r Datganiad Dull Dymchwel 

7. Amod i gyfyngu'r gwaith dymchwel ac adeiladu i 09:00-18:00 Dydd Llun 

- Dydd Gwener, 09:00-13:00 Dydd Sadwrn, a dim o gwbl ar Ddydd 

Sul a Gŵyl y Banc. 

 

Nodiadau 

1. Nodiadau Priffyrdd 

2. Nodiadau Gwarchod y Cyhoedd parthed echdynwyr aer  
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Rhif:    3 
 

Cais Rhif: C16/1421/11/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

14/11/2016 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Bangor 

Ward: Hirael 

 

Bwriad: Cais llawn i ddymchwel yr adeilad presennol a 

chodi adeilad 3 llawr er mwyn darparu 6 uned byw  

  

Lleoliad: 390, Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL57 1YT 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

 

HAWL I WEITHREDU I GANIATÁU’R CAIS 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn i’w hwn i ddymchwel adeilad presennol a strwythurau cysylltiol i gefn y 

safle a chodi adeilad 3  llawr newydd fyddai’n darparu 6 uned byw hunan cynhaliol 

gyda dwy lofft ym mhob uned. Cyflwynir y cais i bwyllgor oherwydd bod maint y 

datblygiad arfaethedig yn fwy na’r hyn a ellir ei ddelio â fo o dan y drefn 

ddirprwyedig. 

 

1.2 Mae safle’r datblygiad arfaethedig ar ran ‘isaf’ Stryd Fawr Bangor o fewn ffiniau 

datblygu’r ddinas sydd wedi ei ddynodi fel canolfan is ranbarthol yng Nghynllun 

Datblygu Unedol Gwynedd 2009 (CDUG). 

 

1.3 Mae’r safle presennol o ran ei ddefnydd yn cael ei ddisgrifio fel canolfan busnes 

toeau’r ymgeisydd gyda defnydd yr adeilad fel swyddfeydd ac iard i’r cefn yn cael ei 

ddefnyddio i barcio cerbydau, deunyddiau ag offer. Gwelir fod is-orsaf drydan yn 

gyfochrog a’r safle ar ei ffin ddwyreiniol gyda adeilad trawiadol Plas Meuryn wedi 

hynny tra fod teras o dai sylweddol, sydd yn adeiladau rhestredig gradd II yn ymylu 

gyda’r ffin orllewinol. 

 

1.4 Mae lleoliad y safle yn ymylu’n uniongyrchol gyda’r stryd fawr gyda defnydd 

preswyl a ddefnyddiau masnachol amrywiol oddi amgylch.  

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

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

bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r 

dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

SAFON DYLUNIO – POLISI STRATEGOL 4 - Disgwylir i ddatblygiad fod o 

ddyluniad da er mwyn sicrhau ei fod yn gwneud cyfraniad cadarnhaol, lle bynnag y 

bo hynny’n bosib, i’r dirwedd, yr amgylchedd adeiledig a datblygiad cynaliadwy. 

 

AILDDATBLYGU AC AILDDEFNYDDIO TIR A DDEFNYDDIWYD EISOES - 

POLISI STRATEGOL 6 - Rhoddir blaenoriaeth uchel i wneud defnydd addas a 

phriodol o dir a ddefnyddiwyd o’r blaen sy’n addas i’w ddatblygu neu adeiladau sy’n 

wag neu ddim yn cael eu defnyddio i’w llawn botensial.  Dylai datblygiad wneud y 

defnydd gorau a mwyaf effeithlon o dir neu adeiladau yn nhermau dwysedd, lleoliad 

a gosodiad. 

 

A1 - ASESIADAU AMGYLCHEDDOL NEU ASESIADAU EFFEITHIAU ARALL 

- Sicrhau fod gwybodaeth ddigonol yn cael ei darparu gyda’r cais cynllunio ynglŷn ag 
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unrhyw effeithiau amgylcheddol neu eraill sylweddol tebygol ar ffurf asesiad 

amgylcheddol neu asesiadau o effeithiau eraill.   

 

POLISI B1 - DYMCHWEL ADEILADAU RHESTREDIG 

Gwarchod Adeiladau Rhestredig rhag cynigion i’w dymchwel yn gyfan gwbl neu’n 

arwyddocaol oni bai bod cyfiawnhad arbennig dros ben i wneud hynny sy’n 

ddibynnol ar nifer o feini prawf sy’n ymwneud â chyflwr a pherchnogaeth yr adeilad. 

 

POLISI B2 - GWNEUD NEWIDIADAU I ADEILADAU RHESTREDIG NEU 

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

arwyddocaol i gymeriad pensaernïol neu hanesyddol arbennig Adeiladau Rhestredig. 

 

POLISI B3 - DATBLYGIADAU SY’N EFFEITHIO AR OSODIAD ADEILAD 

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

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

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

 

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

RHYNGWLADOL A CHENEDLAETHOL - Gwrthod cynigion sy’n debygol o 

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

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

ddiogelu nodweddion cydnabyddedig y safle. 

 

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 a 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. 

 

C1 – LLEOLI DATBLYGIAD NEWYDD - Tir o fewn ffiniau datblygu trefi a 

phentrefi a ffurf ddatblygedig pentrefi gwledig fydd y prif ffocws ar gyfer 

datblygiadau newydd. Gwrthodir adeiladau, adeiladweithiau a chyfleusterau atodol 

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

arall yn y Cynllun. 

 

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

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

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

bo’r safle neu’r adeilad a’r defnydd yn addas.  

 

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

FFINIAU DATBLYGU’R GANOLFAN IS-RANBARTHOL A’R 

CANOLFANNAU TREFOL - Caniatáu adeiladu tai ar safleoedd priodol sydd heb eu 

dynodi o fewn ffiniau datblygu’r Ganolfan Isranbarthol a’r Canolfannau Trefol. 

 

POLISI CH6 - TAI FFORDDIADWY AR BOB SAFLE A DDYNODWYD YN 

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

DYNODI O FEWN FFINIAU DATBLYGU’R GANOLFAN IS-RANBARTHOL 
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A’R CANOLFANNAU TREFOL - Caniatau cynigion i ddatblygu tai ar safleoedd  

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

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

priodol o dai fforddiadwy.  

 

POLISI CH30 – MYNEDIAD I BAWB - Gwrthod cynigion ar gyfer unedau 

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

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

ehangaf posib o unigolion.  

 

POLISI CH33 – DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD - Caniateir cynigion 

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

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

 

POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT - Gwrthodir cynigion 

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

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

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

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

    

Yn ychwanegol i bolisïau’r CDUG, mae ystyriaeth lawn yn cael ei roi i Ganllaw 

Dylunio Gwynedd, sydd yn ystyriaeth faterol a pherthnasol.  

 

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

cynnwys Newidiadau Materion sy’n Codi, Ionawr 2017) 

 

PS 1:  Yr Iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig 

PS 2:  Isadeiledd a chyfraniadau gan ddatblygwyr 

ISA 1:  Darpariaeth isadeiledd 

PS 4: Trafnidiaeth gynaliadwy, datblygiad ac hygyrchedd 

TRA 1: Datblygiadau rhwydwaith cludiant 

TRA 2:  Safonau parcio 

TRA 4:  Rheoli ardrawiadau cludiant 

PS 5: Datblygu cynaliadwy 

PCYFF 1:  Meini prawf datblygu 

PCYFF 2:  Dylunio a siapio lle 

PCYFF 3:  Dylunio a thirweddu 

PS13: Darpariaeth tai 

PS 14:  Tai fforddiadwy 

PS 15: Strategaeth aneddleoedd 

TAI 14: Tai yn y Ganolfan Isranbarthol a’r Canolfannau Gwasanaeth Trefol 

TAI 9: Trothwy tai fforddiadwy a’u dosbarthiad 

PS 16: Gwarchod a neu wella’r amgylchedd naturiol 

PS 17: Diogelu a neu wella asedau treftadaeth 

 

2.5 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru 2016 (Fersiwn 9) 

 

TAN 12: Dylunio 

 

Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 61/96 “Cynllunio a’r Amgylchedd Hanesyddol: 

Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth” 
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3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C15/0797/11/CR - Dymchwel adeiladau presennol ac atgyweirio wal ble roedd yr 

adeiladau yn cyffwrdd. Caniatáu 21/12/15 

 

C15/0507/11/LL - Cais i ddymchwel adeilad presennol ynghyd a chodi adeilad 4 

llawr sy'n darparu 7 uned byw hunan gynhaliol ynghyd a darparu mynedfa a pharcio 

cysylltiol. Gwrthodwyd (21/10/15) ar sail: 

 Ddyluniad. 

 Effaith ar osodiad yr adeilad rhestredig cyfagos. 

 

3/11/361 – trosi siop i annedd – caniatawyd 26.04.93 

 

            21/70/24A - cais diwygiedig i osod to dros iard agored bresennol - caniatawyd 

17.09.71 

 

            21/70/24 - gosod to dros iard bresennol - caniatawyd 29.06.70 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Ymateb cyntaf: Gwrthwynebu ar sail diogelwch trafnidiaeth 

a diffyg parcio. 

 

Ymateb i’r ail ymgynghoriad: Heb eu derbyn. 

 

Uned Drafnidiaeth: Ymateb cyntaf: Gwrthwynebiad ar sail diffyg parcio. 

 

Ymateb i’r ail ymgynghoriad: Cadarnhaf nad oes gennyf 

wrthwynebiad i’r bwriad, ac i’r bwriad o osod un llecyn drop 

off / pick up fod yn dderbyniol. Mae’r safle ar gyrion y 

Ddinas, ac yn agos i nifer o gyfleusterau lleol gan gynnwys 

siopau, meddygfa, ysgol a gwasanaeth cludiant cyhoeddus 

rheolaidd. Tybir felly fod y diffyg parcio yn dderbyniol ac yn 

annhebyg o gael effaith arwyddocaol ar y rhwydwaith ffyrdd 

lleol. 

 

Argymhellaf fodd bynnag gwneud fan addasiadau i’r man 

gollwng. Yn hytrach nag darparu’r man gollwng tŷ ôl y 

droedffordd argymhellir lle y darpariaeth yma ar linell y 

droedffordd, ac i ddarparu’r droedffordd o’i amgylch ac i 

mewn i’r safle. Trwy ddarparu’r man gollwng o fewn 

ffiniau’r briffordd yn hytrach nag tŷ ôl iddo, mae modd osod 

cyfyngiad aros / parcio arno i reoli’r defnydd. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Ymateb cyntaf: Ymateb cyntaf: Fodlon gyda’r adroddiad 

ystlumod. Angen cwblhau'r datblygiad yn unol ag 

argymhellion yr adroddiad. 

 

Ymateb i’r ail ymgynghoriad: Dim sylwadau pellach i’w 

gynnig. 

 

 

Dŵr Cymru: Ymateb cyntaf: Cyngor safonol ac amodau. 
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Ymateb i’r ail ymgynghoriad: Cyngor safonol ac amodau. 

 

Uned Bioamrywiaeth: Dim gwrthwynebiad. Angen cwblhau'r datblygiad yn unol ag 

argymhellion yr adroddiad. 

 

Swyddog Cadwraeth: Mae’r cais yn ail-gyflwyniad yn dilyn gwrthodiad o’r cais 

blaenorol. Mae rhesdai Friar’s gerllaw yn rhestredig gradd II 

ac nid oes gennyf wrthwynebiad mewn egwyddor gan ystyrir 

y bod y bwriad yn welliant sylweddol i’r blaenorol, ac ni fydd 

yn dominyddu’r safle. Mae’r bwriad wedi gwthio yn ôl ac 

felly nid yw yn cystadlu gyda’r adeilad rhestredig ac ni fydd 

yn amharu ar yr edrychiad na’r gosodiad.   

 

Tai Fforddiadwy: Ymateb cyntaf: Angen tystiolaeth i ddangos fod yr unedau 

yn fforddiadwy heb gael ei gyfyngu. 

 

Ymateb i’r ail ymgynghoriad: Mae’r dystiolaeth a 

gyflwynir yn awgrymu nad yw’r datblygiad yn ei gyfanrwydd 

yn hyfyw ar gyfer darparu tai fforddiadwy. 

 

Er gwybodaeth, dengys yr isod yr angen am unedau dwy lofft 

yn ardal Hirael, Bangor: 

 

Fflat 2 stafell wely: 134 

Tŷ 2 stafell wely: 146 

*Nodir y gall ffigyrau fod wedi dyblygu 

 

Ymddiriedolaeth 

Archaeolegol: 

Angen amod i sicrhau cofnod ffotograffig. 

 

 

Awdurdod Llifogydd 

Arweiniol Lleol: 

Heb eu derbyn. 

 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daw’r cyfnod hysbysebu cyntaf i ben ar 14/12/17 a 

ddaw’r ail gyfnod i ben a’r 26/05/17. Ar adeg ysgrifennu’r 

adroddiad derbyniwyd gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 Pryder am ddigon o breifatrwydd i fflatiau 3 a 5. 

 Bydd rhai o’r ystafelloedd ddim yn cael llawer o olau 

naturiol. 

 Cynlluniau ddim yn dangos lefelau tir presennol. 

 Lleihau safonau byw presennol. 

 Gor-edrych o fannau preifat. 

 Colled o breifatrwydd gyda ffenestri yn wynebu eu 

gilydd. 

 Cysgodi a cholled o golau oherwydd uchder a maint 

yr adeilad. 

 Agosrwydd yr adeilad i adeiladau eraill. 

 Ychwanegu sŵn ac aflonyddwch i’r ardal. 

 Effaith niweidiol ar Blas Meuryn fel adeilad o 

ddiddordeb hanesyddol. 

 Dyluniad allan o gymeriad gyda’r adeiladau o’i 
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amgylch. 

 Gor-datblygiad. 

 Dim angen am y math yma o lety. 

 Codi pryder am y gwaith i atgyweirio rhif 1 Rhesdai 

Friars. 

 

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio 

dilys oedd yn cynnwys: 

 

 Colled o olygfeydd ar draws Bangor. 

 Lleihau gwerth eiddo a’r gallu i werthu eiddo yn y 

dyfodol. 

 

Derbyniwyd gohebiaeth yn rhoi sylwadau ar y cais ar sail: 

 

 Ar y cyfan, dim gwrthwynebiad i’r bwriad 

diwygiedig pe byddai’n cael ei adeiladu gyda 

deunyddiau sympathetig a bydd yn cynnig gwelliant 

i’r strydlun. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Lleolir safle’r datblygiad arfaethedig o fewn ffiniau datblygu dinas Bangor tu all i ond 

ger ffin y canol tref diffiniedig. Nid yw’r safle yma wedi ei ddynodi ar gyfer unrhyw 

ddefnydd penodol. 

 

5.2 Mae’r bwriad yn golygu dymchwel yr adeiladau presennol sydd sy’n ffisegol sownd i 

adeilad rhestredig gradd II. Mae polisïau B1, B2 a B3 yn ymwneud a dymchwel a 

newid adeiladau rhestredig a datblygiadau sy’n effeithio gosodiad adeiladau 

rhestredig  ac felly yn berthnasol i’r bwriad. Mae cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 

61/96 “Cynllunio a’r Amgylchedd Hanesyddol: Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd 

Cadwraeth  hefyd yn berthnasol. 

 

5.3 Mae’r cylchlythyr a pholisi B1 yn gofyn am gyfiawnhad sylweddol i ddymchwel 

adeiladau rhestredig. Nid yw’r adeilad sydd i’w ddymchwel yn rhestredig ond gan 

fod yr adeilad yn sownd i adeilad rhestredig ac mae’r datblygiad yn golygu gwaith i 

atgyweirio’r adeilad rhestredig yn dilyn y gwaith ddymchwel mae’r bwriad angen 

Caniatâd Adeilad Rhestredig. Mae’r hanes cynllunio yn dangos fod Caniatâd Adeilad 

Rhestredig eisoes yn bodoli ar gyfer hyn ac ystyrir gellir rhoi pwysau sylweddol ar 

hyn wrth asesu’r egwyddor o ddymchwel yr adeiladau gan fod y Cyngor a Cadw 

eisoes wedi derbyn yr egwyddor o ddymchwel.  O ganlyniad ystyrir fod yr egwyddor 

o ddymchwel yr adeiladau presennol ar y safle yn parhau i fod yn dderbyniol ac yn 

unol â pholisïau B1, B2, B3 a Chylchlythyr 61/96. 

 

5.4 Mae polisi C1 o’r Cynllun Datblygu Unedol yn cyfeirio at leoli datblygiadau newydd, 

ac mae’n datgan mai tir o fewn ffiniau datblygu trefi a phentrefi a ffurf ddatblygedig 

pentrefi gwledig fydd y prif ffocws ar gyfer datblygiadau newydd. Yn yr achos yma, 

mae’r bwriad yn ymwneud a datblygu tir a ddatblygwyd o blaen o fewn ffin datblygu 

canolfan ranbarthol dinas Bangor; ac felly mae’r bwriad yn cydymffurfio a’r polisi 

penodol yma. Mae’r bwriad hefyd yn cydymffurfio a pholisi C3 sy’n cymeradwyo 
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cynigion sy’n rhoi blaenoriaeth i ailddefnyddio tir neu adeiladau a ddatblygwyd o’r 

blaen a leolir o fewn neu o gwmpas ffiniau datblygu. 

 

5.5 Mae gofynion sylfaenol polisi CH3 yn caniatáu tai newydd ar safleoedd heb eu 

dynodi o fewn ffin datblygu’r ganolfan isranbarthol. Yn yr un modd, mae polisi CH6 

yn caniatáu cynigion i ddatblygu tai ar safleoedd ar hap ar gyfer 5 uned neu fwy o 

fewn ffiniau datblygu’r ganolfan isranbarthol sy’n darparu elfen briodol o dai 

fforddiadwy oni bai y gellir bodloni’r Awdurdod Cynllunio, ar ôl ystyried y ffactorau 

perthnasol i gyd, y byddai’n amhriodol i ddarparu tai fforddiadwy ar y safle. 

Derbyniwyd gwrthwynebiad i’r bwriad yn datgan nad oes angen am y math yma o 

lety. Nid yw’r polisïau yn gofyn i’r datblygwr profi angen am y datblygiad, er hynny 

mae’r wybodaeth a gyflwynwyd gan yr Uned Strategol Tai yn dangos angen 

sylweddol am unedau dwy lofft. 

 

5.6 Fel rhan o’r cais derbyniwyd asesiad o hyfywdra’r cynllun yn dangos na fyddai’n 

hyfyw i ddarparu unedau fforddiadwy ar y safle oherwydd y gost o adeiladu a gwerth 

terfynol yr unedau. Mae arwynebedd llawr pob uned tua 57m2. Mae’r Canllaw 

Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy yn cyfyngu tai un llawr gyda dwy lofft i 80m2. 

Mae maint yr unedau arfaethedig felly dipyn llai na uchafswm maint fforddiadwy y 

math yma o uned. Yn ychwanegol i hyn, nid oes darpariaeth parcio ar gyfer ceir ar y 

safle, mae lle mwynderol/allanol pob uned wedi  ei gyfyngu i falconïau bychan. 

Mae’r safle ar gyrion canol y ddinas diffiniedig gyda tir uwch / coediog yn codi i’r 

cefn, golygfeydd o’r stryd fawr i’r blaen ac nid oes golygfeydd agored na deniadol o’r 

safle. Oherwydd yr holl ffactorau yma, ystyrir bydd yr unedau i gyd yn fforddiadwy 

yn ei natur beth bynnag ac o ganlyniad ystyrir nad yw’n rhesymol nac yn 

angenrheidiol i ofyn am ddarpariaeth o dai fforddiadwy drwy drefniant ffurfiol megis 

Cytundeb 106 ar y safle penodol yma. 

 

5.7 Mae'r safle yn un hygyrch ac mae gwasanaethau a chyfleusterau preswyl 

disgwyliedig ar gael yn lleol. Ystyrir felly fod y bwriad yn cydymffurfio a gofynion y 

polisïau C3, CH3 ac CH6 a drafodir uchod.  

 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

“Gallai ystyriaethau perthnasol gynnwys yr amgylchiadau presennol, polisïau mewn 

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

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

 

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

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

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

adroddiad rhwymol. Mae paragraff 2.14.1 Polisi Cynllunio Cymru yn datgan: 
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“...wrth ystyried faint o bwys i’w osod ar bolisïau penodol mewn CDLl sydd ar y 

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

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

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

 

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

i'r polisïau ac ystyriaethau hyn fod yn gyson gyda pholisïau’r Cynllun Datblygu 

Unedol, fe ystyrir bod argymhelliad yr adroddiad hwn yn gyson gyda'r polisi 

allddyfodol. 

 

Materion Ieithyddol  

 

5.12 Mae polisi A2 o’r CDU yn anelu at warchod gwead cymdeithasol, ieithyddol a 

diwylliannol cymunedau ac fe ystyrir, drwy ddarparu adnoddau o safon fydd ar gael 

at ddefnydd cymunedol, y gall y datblygiad wneud cyfraniad pwysig i’r gymuned a 

thrwy hynny gyfrannu tuag at warchod a chryfhau gwead cymdeithasol, ieithyddol a 

diwylliannol y gymuned.  Yn unol â gofynion Canllaw Cynllunio Atodol - Cynllunio 

a'r Iaith Gymraeg, cyflwynwyd Datganiad Cymuned ac Ieithyddol i gyd-fynd gyda’r 

cais. Daw hwn i'r casgliad bydd y datblygiad yn ymateb i anghenion cartrefi lleol ac 

felly ni dyle’r datblygiad cael effaith andwyol. Er hynny, disgwylir ymateb yr Uned 

Bolisi Cynllunio ar y Cyd ar yr asesiad a hyderir y bydd hwn wedi ei dderbyn cyn 

dyddiad y Pwyllgor. 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.13 Mae polisïau B22, B23 a B25 yn berthnasol ac yn ymwneud a dyluniad, deunyddiau a 

gwarchod mwynderau gweledol. Mae’r bwriad ger adeilad rhestredig ac o ganlyniad 

mae polisïau B1, B2 a B3 sy’n ymwneud a dymchwel a newidiadau i adeiladau 

rhestredig a datblygiadau sy’n effeithio gosodiad adeiladau rhestredig. Mae 

Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 61/96 “Cynllunio a’r Amgylchedd Hanesyddol: 

Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth hefyd yn berthnasol. 

 

5.14 Gwrthodwyd y cais blaenorol ar sail dyluniad yr adeilad a hefyd effaith y datblygiad 

ar osodiad yr adeilad rhestredig. Mae caniatâd adeilad rhestredig eisoes yn bodoli i 

ddymchwel yr adeiladu presennol sydd ar y safle a chwblhau gwaith i atgyweirio’r 

adeilad rhestredig. Y prif faterion sydd felly dan ystyriaeth yw effaith y datblygiad ar 

osodiad yr adeilad rhestredig a hefyd yr effaith ar y strydlun. 

 

5.15 Mae’r safle wedi ei leoli mewn man gymharol amlwg, yn gyfochrog gyda rhan isaf 

Stryd Fawr Bangor. Mae’r safle yn cael ei amgylchynu gan adeiladau o amrywiol 

faint, dyluniad ag edrychiadau gyda defnydd preswyl yn bennaf i ddwyrain y safle a 

mwy o ddefnyddiau busnes i orllewin y safle. 

 

5.16 Roedd y cais a wrthodwyd ar gyfer adeilad 4 llawr oedd yn ymestyn ymhellach 

ymlaen na Rhesdai Friars ac felly roedd yn dominyddu ac yn  cael effaith niweidiol ar 

osodiad yr adeilad rhestredig. Mae’r bwriad arfaethedig wedi ymateb i’r gwrthodiad 

blaenorol trwy leihau maint yr adeilad i dri llawr. Derbyniwyd cynlluniau yn dangos 

bydd uchder crib yr adeilad arfaethedig yn is na’r adeilad rhestredig a hefyd Plas 

Meuryn sydd i ddwyrain y safle. Fe fydd  y bondo hefyd yn is na’r adeiladau yma. 

Mae’r adeilad wedi setio yn ôl o’r lon ac yn unol â llinell datblygu Rhesdai Friars. 

Oherwydd hyn, ystyrir bydd y datblygiad yn israddol i Rhesdai Friars ac na fyddai’n 

dominyddu’r adeilad rhestredig.  
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5.17 Bwriedir gosod teras i’r blaen gyda chladin carreg naturiol i ymdopi gyda’r newid 

lefel sydd rhwng blaen y safle a’r cefn ond hefyd i weddu gyda theras presennol i 

blaen Rhesdai Friars. Mae’r datblygiad yn parhau i fod yn un modern gyda’r defnydd 

o wydr a balconïau, er hynny mae steil a phatrwm y ffenestri wedi cael ei addasu 

gyda mwy o gymeriad traddodiadol. Mae’r talcen do llechi naturiol a  ffenestri 

gromen hefyd yn adlewyrchu adeiladau eraill o gwmpas y safle. Cydnabyddir y 

pryder sydd wedi codi am effaith y datblygiad ar osodiad Blas Meuryn, ond yn 

seiliedig ar yr asesiad uchod nid ystyrir byddai’r datblygiad yn niweidiol ar osodiad 

yr adeilad.  Yn ei gyfanrwydd ystyrir fod edrychiad a gosodiad yr adeilad yn 

dderbyniol ac yn unol â pholisïau B22, B23 a B25. 

 

5.18 Derbyniwyd sylwadau yn codi pryder am y gwaith i atgyweirio i rif 1 Rhesdai Friars. 

Er cydnabyddir y pryder yma, mae caniatâd adeilad rhestredig eisoes yn bodoli ar 

gyfer hyn ac ystyrir bydd yr amodau a gosodwyd trwy ‘r caniatâd hwnnw yn sicrhau 

bydd y gwaith atgyweirio yn cael ei chwblhau yn unol â’r manylion a ganiatawyd. 

 

5.19 Derbyniwyd sylwadau gan y Swyddog Cadwraeth yn cydnabod fod y bwriad yma yn 

welliant sylweddol i’r bwriad blaenorol gan na fydd yn dominyddu’r safle. Mae’r 

bwriad wedi ei wthio yn ôl ac felly nid yw yn cystadlu gyda’r adeilad rhestredig ac ni 

fydd yn amharu ar yr edrychiad na’r gosodiad. Ystyrir felly fod y bwriad yn unol â 

pholisïau B1, B2 a B3 a hefyd cylchlythyr y 61/96. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.20 Mae polisi B23 o’r Cynllun Datblygu Unedol yn ymwneud a diogelu mwynderau’r 

gymdogaeth leol ynghyd a mwynderau preifat drwy sicrhau bod rhaid i gynigion 

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

cydnabyddedig. Mae polisïau B22 a B25 hefyd yn berthnasol ac yn ymwneud a 

dyluniad, deunyddiau a gwarchod mwynderau gweledol. 

 

5.21 Mae nifer o’r sylwadau yn ymwneud a materion preifatrwydd a gor-edrych. Wrth 

asesu’r sefyllfa bresennol mae’n amlwg nid oes gan drigolion Rhesdai Friars gerddi / 

iardiau cefn hollol breifat. Mae uchder a lleoliad ffenestri Rhesdai Friar’s ei hun yn 

cyfrannu at hyn. Yn ychwanegol mae ffenestri Blas Meuryn a Chysgod y Mynydd yn 

edrych ar draws cefn y safle. Er cydnabyddi’r bydd y datblygiad yn newid y sefyllfa, 

enwedig gyda defnydd o falconïau, ni ystyrir bydd yr effaith yn sylweddol niweidiol 

ar fwynderau preswyl i’r fath raddfa byddai’n haeddu gwrthod y cais ar y sail yma yn 

unig. Yn ychwanegol i hyn, derbyniwyd sylwadau yn codi pryder am breifatrwydd 

unedau 3 a 5. Mae ceginau ac ystafelloedd byw unedau 2, 3 a 5 yn rhai cynllun 

agored gyda nifer o agoriadau gwahanol ar dri edrychiad. Mae hynny yn rhoi 

gwahanol opsiynau i’r trigolion a hefyd digon o golau naturiol. Eto mae gosodiad 

unedau 1, 4 a 6 yn debyg gyda agoriadau ar ddau edrychiad a balconïau yn 

gwynebu’r stryd fawr. Wrth asesu’r bwriad ac adeiladau o’i gwmpas ystyrir bydd yr 

unedau byw yma yn darparu safon byw a phreifatrwydd digonol i’r trigolion. 

 

5.22 Derbyniwyd gwrthwynebiad gan drigolyn o Blas Meuryn ar sail colled o 

breifatrwydd uniongyrchol rhwng ffenestri a cholled o fwynderau. Mae’r cynlluniau 

yn dangos fe fydd nifer sylweddol o ffenestri ochor yn wynebu edrychiad ochor Blas 

Meuryn. Bydd pellter yr adeilad o Blas Meuryn yn amrywio o 13m i 19m i ffwrdd.  

Wrth asesu lleoliad a math o ffenestri gyda ffenestri eraill o gwmpas ni ystyrir bydd y 

bwriad yn achosi colled o breifatrwydd uniongyrchol rhwng ffenestri o brif 

ystafelloedd byw e.e. mae’r nifer o’r ffenestri yn gwasanaethu coridorau preifat o 

fewn y fflatiau neu o risiau mynediad cymunedol. Oherwydd hyn, a’r pellter rhwng y 

ffenestri ni ystyrir bydd yr effaith yn sylweddol niweidiol. Cydnabyddi’r bydd 
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trigolion Blas Meuryn yn colli rhywfaint o’i naws agored o’i ffenestri ochor a bydd y 

datblygiad yn achosi rhywfaint o gysgodi hwyrach yn y pnawn,  oherwydd y pellter 

o’r safle a lefelau (Blas Meuryn ar lefel uwch na safle’r cais) ni ystyrir bydd yr effaith 

yn ormesol nac yn sylweddol niweidiol.   

 

5.23 Derbyniwyd gwrthwynebiad yn datgan byddai’r datblygiad yn ychwanegu at sŵn ac 

yn creu aflonyddwch pellach i drigolion cyfagos. Ar hyn o bryd mae’r safle yn cael ei 

defnyddio gan gwmni adeiladu / toeau ar gyfer swyddi ac iard storio. Ystyrir fe all y 

defnydd hwn creu mwy o sŵn a niwsans na’r defnydd preswyl arfaethedig. I bob 

ochor safle’r cais mae tai neu fflatiau preswyl ac o ganlyniad fe ystyrir fod defnydd 

preswyl o’r safle yn fwy addas na defnydd presennol y safle. Ni ystyrir felly fod y 

bwriad yn groes i bolisïau B22, B23 a B25. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.24 Yn wahanol i’r bwriad blaenorol a wrthodwyd, nid oes darpariaeth parcio fel rhan o’r 

bwriad yma. Derbyniwyd sylwadau cychwynnol gan yr Uned Drafnidiaeth yn 

gwrthwynebu i’r bwriad ar sail diffyg pario. Hefyd derbyniwyd gwrthwynebiadau i’r 

bwriad gan drigolion cyfagos ar sail diffyg parcio. Mewn ymateb i hyn derbyniwyd 

sylwadau gan yr asiant yn amlygu fod polisïau cenedlaethol yn cefnogi datblygiadau 

gyda llai neu dim darpariaeth parcio mewn llefydd hygyrch gan fydd y datblygiad yn 

annog lleihad yn ddefnydd o gerbydau modur. Er bod polisi CH36 yn annog parcio ar 

safleoedd neu yn agos i’r safle mae’r polisi hefyd yn cydnabod byddai darpariaeth lai 

yn gallu bod yn dderbyniol mewn canol trefi lle mae dewis da o gyfleusterau, 

gwasanaethau a dulliau effeithiol eraill o deithio ar wahân i geir preifat. 

 

5.25 Yn ystod ymweliad o’r safle, roedd yn amlwg nad oes lle hwylus ar gyfer cerbydau 

parcio tu allan i’r safle am gyfnodau byr e.e. danfon post ac roedd giatiau'r safle wedi 

cau. Mae’r safle ar dro yn y lon ac felly mae cerbydau sy’n parcio ar ochor y lon (er 

gwaethaf y llinellau melyn dwbl) yn achosi perygl i gerbydau eraill sy’n trio pasio. Er 

ystyrir fod datblygiad preswyl o’r fath yn y lleoliad yma yn gallu bod yn dderbyniol 

heb ddarpariaeth barcio i’r trigolion, rhaid cydnabod bydd y datblygiad yn cael ei 

wasanaethu gan gerbydau gwahanol yn rheolaidd e.e. post, nwyddau gan 

archfarchnadoedd, tacsis, loriau biniau ayyb. Ystyrir yn angenrheidiol i’r datblygiad 

ddarparu ar gyfer hyn ac yn dilyn trafodaethau derbyniwyd cynlluniau diwygiedig yn 

dangos ‘pull in’ oddi ar y lon ar gyfer hyn. Mewn ymateb i’r cynlluniau diwygiedig, 

nid oedd gan yr Uned Drafnidiaeth wrthwynebiad i’r bwriad ond roedd yn argymell 

newidiadau i osodiad y lle aros a’r palmant. Ystyrir y gellir sicrhau hynny trwy osod 

amod yn gofyn cytuno’r gosodiad cyn cychwyn gwaith ar y safle. Oherwydd hyn, 

ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol ac nad yw’n hollol groes i bolisïau CH33 a CH36. 

 

Materion bioamrywiaeth 

 

5.26 Wrth ddymchwel yr adeiladau presennol, mae potensial i effeithio rhywogaethau a 

warchodir. I gefn y safle  mae’r tir yn codi yn uchel gyda choedwig sylweddol. 

Oherwydd y coed mae potensial i ystlumod a ader nythu fod ar y safle. Mae polisi 

B20 felly yn berthnasol ac yn ymwneud  a gwarchod rhywogaethau a’u cynefinoedd 

sy’n bwysig yn rhyngwladol a chenedlaethol. Mae’r polisi yn datgan y dylid gwrthod 

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

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

anelu i ddiogelu nodweddion cydnabyddedig y safle. 

 

5.27 Fel rhan o’r cais derbyniwyd arolwg ystlumod ac adar sy’n nythu gan ecolegydd. 

Derbyniwyd sylwadau gan Cyfoeth Naturiol Cymru ac Uned Bioamrywiaeth y 
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Cyngor yn derbyn canlyniadau’r asesiad ond yn awyddus i weld argymhellion yr 

adroddiad yn cael ei ddilyn sy’n cynnwys gosod blwch ystlumod fel rhan o’r 

datblygiad. Gyda defnydd o amodau cynllunio ystyrir fod y bwriad yn cwrdd ag 

anghenion B20 ac na fydd y bwriad yn achosi niwed i rywogaethau a warchodir. 

 

6. Casgliadau: 

 

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

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

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

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

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

bwriad yn dderbyniol yn ddarostyngedig i amodau perthnasol. 

 

7. Argymhelliad: 

 

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

dderbyn sylwadau ffafriol gan yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd mewn ymateb i’r 

datganiad Ieithyddol a hefyd yn ddarostyngedig i amodau cynllunio perthnasol yn 

ymwneud gyda: 

 

Caniatáu – amodau 

 

1. Amser  

2. Yn unol a’r cynlluniau a’r adroddiad ecolegol. 

3. Deunyddiau a gorffeniadau. 

4. Cyflwyno manylion a darparu’r man gollwng cyn meddiannu’r fflatiau. 

5. Amodau Dwr Cymru. 

6. Cyflwyno cofnod ffotograffig o’r adeilad presennol cyn ei ddymchwel. 
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Rhif:    4 

Rhif y Cais:  C17/0011/19/MW 

Dyddiad 

Cofrestru: 

02/02/2017 

Math y Cais:  Mwynau 

Cymuned: Bontnewydd 

Ward: Bontnewydd 

Bwriad: Cais am waith sy'n gysylltiedig ag adeiladu ffordd osgoi 

arfaethedig yr A487 Caernarfon i Bontnewydd, gan 

gynnwys:  

• Defnyddio tir fel estyniad i ardal safle'r compownd 

cyfredol a darparu sied gynnal a chadw, gofod swyddfa, lles 

a chyfleusterau parcio ceir, storfa danwydd, tanc storio 

carthion, offer swp-gynhyrchu concrid symudol, offer swp-

gynhyrchu asffalt symudol a darparu llwybr cludo 

(defnydd dros dro hyd at 10 mlynedd) 

• Adeiladu ffordd gludo newydd ar ffin ogleddol y chwarel 

bresennol gyda chysylltiad dros dro â llwybr ffordd osgoi 

arfaethedig yr A487 Caernarfon i Bontnewydd yn ystod y 

cyfnod adeiladu 

• Parhau i echdynnu mwynau, tynnu deunyddiau o 

ddyddodion gwaith mwynau a stoc presenol o ddeunyddiau  

• Adeiladu lleiniau caled a gosod peiriannau ar gyfer 

prosesu a sgrinio deunyddiau 

• Gwaredu deunyddiau gwastraff anadweithiol ar gyfer 

gwaith peirianneg chwarel hirdymor / adfer. 

  

Lleoliad:  Gweithiau Seiont, Ffordd Felin Seiont, Caernarfon, LL55 

2YL 

Summary of the 

Recommendation:  

AWDURDODI UWCH REOLWR Y GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD 

Y CYHOEDD I BENDERFYNU'R CAIS DAN BWERAU DIRPRWYEDIG 
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1.  Disgrifiad: 

1.1  Mae Gweinidogion Cymru yn cynnig gwella Cefnffordd yr A487 drwy ddarparu ffordd osgoi 

9.7km ar gyfer aneddiadau Caernarfon a Bontnewydd.   Mae Cefnffordd yr A487 yn ffurfio 

rhan o'r prif rwydwaith ffyrdd strategol yng Ngogledd Cymru sy'n cysylltu â choridor yr A55 

ymhellach draw ar hyd yr arfordir.  Bydd cynllun y ffordd osgoi yn gwella problemau 

tagfeydd traffig yn ardal Caernarfon a Bontnewydd gan ddarparu cyswllt rhwng rhannau 

wedi'u gwella o'r Gefnffordd a mynd i'r afael â'r angen am seilwaith ffyrdd o ansawdd cyson.  

 

1.2  Mae hwn yn un o ddau gais cynllunio cyfredol sydd wedi'u cyflwyno ar gyfer cynigion i 

ddatblygu'r safle ar y cyd â chynllun ffordd osgoi Caernarfon i Bontnewydd.  Mae'r holl 

elfennau sy'n llunio rhan o'r cais cysylltiedig, sef C17/0107/19/LL, i ddefnyddio safle'r hen 

weithfeydd brics fel compownd contractwyr a gwaith peirianneg i ledaenu ffordd gludo 

bresennol y chwarel, wedi eu cynnwys yn y cynigion datblygu sydd dan ystyriaeth yma. 

 

1.3  Chwarel friciau clai a hen ffatri frics yw safle'r cais sydd wedi'i leoli i'r de o Gaernarfon ac 

mae'n cynnwys lefelydd y chwarel, ardaloedd mawr o leiniau caled ar ddwy ochr Afon 

Seiont, porfa fras ar hyd wyneb uchaf y gweithfeydd i'r dwyrain a mynedfa gerbydol sy'n 

cysylltu Ffordd Melin Seiont â chylchfan Pont Seiont.  Mae'r chwarel wedi ei chloddio i 

mewn i'r hyn arferai fod yn fryn crwn a adwaenid fel Pen y Bryn, y mae ei lethr yn codi tua'r 

dwyrain a'r de o gyfeiriad Afon Seiont a thuag at Gaeathro. Roedd yr ehangiad i waith y 

chwarel yn ystod yr 20fed Ganrif yn cynnwys echdynnu'r dyddodion mwynau i tua 13 metr 

islaw lefel yr afon. Symudwyd llawer iawn o orlwythau a chlog glai (til) oddi yno yn ystod 

ymgyrch olaf cytundeb echdynnu yn 2000 a rhoddwyd y deunyddiau mewn bwnd ar hyd ffin 

ogleddol y safle ac fe blannwyd coed a llwyni brodorol drosto i'w gadw o olwg yr eiddo 

preswyl i'r gogledd. Mae ardal ar ymyl de-ddwyrain wyneb y gwaith wedi ei ddynodi fel 

Safle Daearegol/Geomorffoleg Ranbarthol Bwysig (RIGS). 

 

1.4  Mae'r ymgeisydd wedi cynnal ymarferiad cyn-ymgynghori llawn ar y cynigion datblygu yn 

unol â Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 

(Diwygio) 2016 (Rheoliadau PAC).  Mae adroddiad llawn a chrynodeb o'r ymatebion i'r 

ymgynghoriad wedi'u cynnwys gyda'r cais cynllunio.  

 

1.5  Mae cynigion y datblygiad yn cynnwys ail-gychwyn echdynu mwynau o'r chwarel yn unol â'r 

caniatâd cynllunio cyfredol; ond hefyd i fewnforio deunyddiau dros ben o gynllun y ffordd 

osgoi ar gyfer gwaith adfer ac i wella diogelwch a chadernid y llethr ar wynebau'r chwarel. 

Bydd y cynllun yn hefyd cynnwys gwaith peirianneg i ledaenu ffordd gludo bresenol y 

chwarel ar wyneb y gwaith tua'r de ddwyrain, yn ogystal â ffordd gludo newydd, ac ehangu'r 

gwaith ar yr ochr gogledd-ddwyrain i'w defnyddio wrth adeiladu'r ffordd osgoi. Yn 

gysylltiedig â'r cynllun hwn, bydd y compownd bychan a sefydlwyd yn yr iard gwaith brics 

yn cael ei ymestyn i ddarparu compownd diogel i'r contractwr gyda swyddfeydd, cyfleusterau 

lles, gofod parcio ceir, adeiladu sied cynnal a chadw peiriannau, gwaith asffalt a choncrid, 

cyfleuster prosesu deunyddiau a storfa danwydd wedi'i bwndio nes daw cytundeb y ffordd 

osgoi i ben.  

 

1.6  Mae'r awdurdod wedi ymgynghori ddwywaith ar y cais hwn er mwyn rhoi ystyriaeth i 

wybodaeth ychwanegol a gyflwynwyd yn unol â Rheoliad 22 Rheoliadau EIA (Asesiad 

Effaith Amgylcheddol). Mae'r wybodaeth ychwanegol yn cadarnhau mai dim ond mewn 

cysylltiad â gwaith adeiladu'r ffordd osgoi y bydd y llwybr gludo ogleddol yn angenrheidiol 

ac nid yw bellach yn cael ei gynnig fel mynediad parhaol i gerbydau i'r chwarel. 
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1.7  Ceir manteision economaidd, logistaidd ac amgylcheddol o ddefnyddio'r chwarel mewn 

cysylltiad ag adeiladu ffordd osgoi arfaethedig yr A487 o Gaernarfon i Bontnewydd.  Mae 

Chwarel Seiont wedi'i lleoli yn union gerllaw llwybr arfaethedig y ffordd osgoi a bydd yn 

bodloni'r mwyafrif o ofynion mwynau'r cynllun a byddai argaeledd y safle yn haneru nifer 

siwrneai cerbydau trymion ac yn lliniaru nifer y milltiroedd a deithir gan gerbydau trymion ar 

ffyrdd cyhoeddus yn ystod y cyfnod adeiladu o ddwy flynedd.  O ganlyniad, gwneir arbediad 

sylweddol o ran faint o danwydd a ddefnyddir, bydd lleihad mewn allyriadau cerbydau a bydd 

yn arwain at ddod â chynigion ar gyfer adfer y safle ymlaen.  

 

1.8  Bydd yr iard friciau i'r gorllewin o Afon Seiont yn cael ci gloddio i dynnu 11,000m3 o dir-

gwneud i ddarparu deunydd llenwi i ffurfio cafn gyda chorff o ddŵr bas, parhaol ac yn cael ei 

adfer er dibenion cadwraeth ac amwynder. 

 

Asesiad Effaith Amgylcheddol: 
1.9.1 Cyflwynwyd y cais gydag Asesiad Effaith Amgylcheddol yn dilyn barn sgrinio gadarnhaol a 

gyflwynwyd ym mis Gorffennaf 2015.    

Mae'r awdurdod wedi dod i gytundeb ynghylch y materion allweddol i fynd i'r afael â hwy yn 

y Datganiad Amgylcheddol mewn barn sgopio ffurfiol a gyflwynwyd ym mis Tachwedd 

2015, gan gynnwys: Asesiad o'r Effaith ar y Dirwedd a'r Effaith Weledol, Asesiad Cynllunio 

Gwastraff (NCT 21):  Gwastraff, Ecoleg a Chadwraeth Natur, Asesiad Tir Wedi'i Halogi, 

Treftadaeth Ddiwylliannol a gwneud cofnod archeolegol o nodweddion y gwaith brics sydd ar 

ôl, Hydroleg, Hydroddaeareg, Ansawdd Dŵr, Draenio, Asesiad risg llifogydd yn unol ag 

NCT 15 (Datblygu a Risg Llifogydd), Asesiad Traffig a Thrafnidiaeth, Asesiad Effaith Sŵn a 

Dirgryniad, Asesiad Ansawdd Aer, Goleuo, Ystyriaethau cyflogaeth/economaidd, Daeareg, 

Priddoedd, Asesiad Geodechnegol ac ystyriaethau RIGS (Safle Daearegol o Bwys 

Rhanbarthol), materion eraill (hawliau tramwy, gwella'r amgylchedd, effeithiau cymunedol a'r 

buddion cymunedol posib, ystyriaethau cymdeithasol-economaidd), effeithiau cronnus gyda'r 

cynllun ffordd arfaethedig, asesiad o rywogaethau planhigion ymledol anfrodorol, asesiad yng 

nghyd-destun gofynion Polisïau Cynllunio Cenedlaethol, Rhanbarthol a Lleol a chanllawiau, 

Cynigion am ddefnyddio'r safle wedi'r datblygiad, a Chynllun Adfer.  

 

1.10  Bydd angen ystyried unrhyw effeithiau anuniongyrchol ar ddynodiadau amgylcheddol 

Ewropeaidd ar wahân fel rhan o'r HRA a gynhelir yn unol â Rheoliad 61 Rheoliadau 

Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010. 

 

2. Polisïau Perthnasol:  
2.1  Mae Adran 38(6) Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a pharagraff 3.1.2 Polisi 

Cynllunio Cymru yn pwysleisio y dylid penderfynu ar geisiadau yn unol â’r Cynllun 

Datblygu, oni bai fod ystyriaethau perthnasol yn nodi fel arall. Mae ystyriaethau cynllunio yn 

cynnwys Polisi Cynllunio Cenedlaethol a’r Cynllun Datblygu Unedol 2001-2016.  
 

2.2  Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi dyletswydd ar y 

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

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

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

Neddf 2015. Wrth ffurfio'r argymhelliad mae'r Cyngor wedi ceisio sicrhau bod anghenion 

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

hanghenion hwythau. 

 
2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009:  

 POLISI STRATEGOL 1 - Cymryd Ymagwedd Ragofalus 

 POLISI STRATEGOL 2 - Yr Amgylchedd Naturiol 
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 POLISI STRATEGOL 3 - Amgylchedd Adeiledig a Hanesyddol 

 POLISI STRATEGOL 5 - Datblygiadau fydd yn creu Risg  

 POLISI STRATEGOL 6 - Ailddatblygu ac Ailddefnyddio Tir 

 POLISI STRATEGOL 7 – Mwynau 

 POLISI STRATEGOL 8 – Gwastraff 

 POLISI STRATEGOL 12 -  Trafnidiaeth 

 POLISI STRATEGOL 16 –  Cyflogaeth 

 

 POLISI A1 - Asesiadau Amgylcheddol neu Asesiadau o Effeithiau Eraill. Sicrhau bod 

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

amgylcheddol neu effeithiau sylweddol a thebygol eraill ar ffurf asesiad amgylcheddol neu 

asesiadau o effeithiau eraill. 

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

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

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

 POLISI B3 -  DATBLYGIADAU SY’N EFFEITHIO AR OSODIAD ADEILAD 

RHESTREDIG Sicrhau nad yw cynigion yn cael effaith andwyol ar osodiad Adeiladau 

Rhestredig oni bai eu bod yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sydd yn anelu at warchod 

cymeriad arbennig yr Adeilad Rhestredig a’r amgylchedd lleol. 

 POLISI B6 -  Safle Treftadaeth y Byd Castell Caernarfon a Waliau’r Dref. Gwrthod cynigion 

fydd yn achosi niwed arwyddocaol i henebion Safle Treftadaeth y Byd Castell Caernarfon. 

 POLISI B7 –  Safleoedd o Bwysigrwydd Archeolegol - Gwrthodir cynigion fydd yn difrodi neu 

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

peidio) neu eu gosodiad.  Gwrthodir datblygiad fydd yn effeithio ar olion archeolegol eraill oni 

bai bod yr angen am y datblygiad yn drech nag arwyddocâd yr olion archeolegol. 

 POLISI B8 –  Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn a Môn (AHNE) - Diogelu, 

cynnal a gwella cymeriad yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol drwy sicrhau bod cynigion yn 

cydymffurfio â chyfres o feini prawf sydd yn anelu i warchod nodweddion cydnabyddedig y safle.    

 POLISI B12 -  Diogelu Tirweddau, Parciau a Gerddi Hanesyddol - Diogelu tirweddau, parciau 

a gerddi o ddiddordeb hanesyddol arbennig yng Nghymru rhag datblygiadau a allai achosi difrod 

sylweddol i’w cymeriad, eu hedrychiad neu eu lleoliad. 

 POLISI B14 -  Gwarchod Cymeriad Tirlun Parc Cenedlaethol Eryri - Gwarchod cymeriad y 

dirwedd ym Mharc Cenedlaethol Eryri drwy wrthod cynigion sy’n ymwthio’n weledol a/neu sydd 

wedi'u lleoli yn ansensitif ac yn anghydnaws o fewn y dirwedd. 

 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 at 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 gyfanrwydd safleoedd cadwraeth 

natur o bwysigrwydd cenedlaethol oni bai eu bod yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n 

anelu at reoli, mwyhau a diogelu nodweddion cydnabyddedig y safleoedd. 

 POLISI B17 - Safleoedd Bywyd Gwyllt Lleol - Gwrthodir cynigion fyddai’n debygol o achosi 

niwed arwyddocaol i safleoedd o arwyddocâd rhanbarthol neu leol oni bai eu bod yn 

cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu at warchod, hyrwyddo a rheoli nodweddion 

cydnabyddedig y safleoedd hyn. 

 POLISI B18 -  Gwarchod a Gwella Safleoedd Daearegol/Geomorffolegol Pwysig 

Rhanbarthol (RIGS) - Gwrthod cynigion sy’n debygol achosi difrod sylweddol i safleoedd 

daearegol/geomorffolegol pwysig rhanbarthol (RIGS) oni bai bod yr angen am y bwriad yn 

gorbwyso gwerth y safle.  

Tud. 90



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 05/06/2017 
ADRODDIAD YR UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD 

 

CAERNARFON 

 

  

 POLISI B19 –  Coed, Coedlannau a Gwrychoedd sy’n cael eu Gwarchod - Caniatáu cynigion 

fydd yn golygu colli neu ddifrod i goeden, coedlan neu wrych sy’n cael ei warchod dim ond pan 

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

 POLISI B20 –  Rhywogaethau a’u Cynefinoedd sy’n Bwysig yn Rhyngwladol, yn 

Genedlaethol ac yn Lleol - Gwrthod cynigion sy’n debygol o achosi aflonyddwch neu niwed 

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

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

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

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

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

mesurau lliniaru. 

 POLISI B23 –  Mwynderau - Diogelu mwynderau’r ardal leol drwy sicrhau bod cynigion yn 

cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu at warchod nodweddion cydnabyddedig a 

mwynderau’r ardal leol. 

 POLISI B27 –  Cynlluniau Tirlunio. Sicrhau fod cynigion a ganiateir yn ymgorffori tirweddu 

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 B28 – Tir Ansefydlog. Gwrthod cynigion ar dir ansefydlog neu ar dir cyfagos oni bai y 

gellir bodloni cyfres o feini prawf sy’n anelu i osgoi niwed i’r datblygiad a sefydlogrwydd tir 

cyfagos. 

 POLISI B30 - Tir neu Adeiladau wedi’u halogi. Sicrhau bod cynigion i ddatblygu tir neu 

adeilad wedi ei lygru yn cael eu gwrthod oni bai gellir cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n 

anelu i reoli’r llygredd neu gyfyngu arno. 

 POLISI B32 -  Dŵr Wyneb - Gwrthodir cynigion na fyddant yn cynnwys mesurau lleihau 

llifogydd neu fesurau lliniaru fydd yn arwain at ostwng cyfaint a graddfa’r dŵr wyneb fyddai’n 

cyrraedd ac yn llifo i afonydd a chyrsiau dŵr eraill. 

 POLISI B33 –  Datblygiadau sy’n Creu Llygredd neu Boendod - Gwarchod iechyd y cyhoedd, 

diogelwch mwynderau, neu ansawdd yr amgylchedd adeiledig neu naturiol o ganlyniad i lefelau 

uwch o lygredd.  

 POLISI C3 - Ailddefnyddio safleoedd a ddatblygwyd o’r blaen. Cymeradwyir cynigion sy’n 

rhoi blaenoriaeth i ailddefnyddio tir neu adeiladau a ddatblygwyd o’r blaen a leolir o fewn neu o 

gwmpas ffiniau datblygu cyn belled â bod y safle neu’r adeilad a’r defnydd yn addas.   

 POLISI C9 - Datblygu Mwynau Tu Allan i Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn  - 

Caniateir safleoedd i ddatblygu mwynau ar sail cyfres o feini prawf sy’n cynnwys yr egwyddorion 

sy’n ymwneud â mwynderau’r trigolion lleol, yr effeithiau ar y dirwedd, manylion gweithredol a’r 

modd y gweithir y deunydd a gynhyrchir. 

 POLISI C12 -  Cylchfeydd Rhagod - Gwrthodir ceisiadau cynllunio i gloddio mwynau o fewn 

cylchfeydd rhagod a nodir ar y mapiau cynigion oni bai y gellir darparu cylchfeydd rhagod 

newydd sy’n adlewyrchu’r isafswm pellter y cyfeirir ato yn NCTM 1: Agregau.  

 POLISI C14 - Adfer ac Ôl-ofal - Gwrthodir ceisiadau am weithfeydd mwynau oni bai bod 

cynllun adfer, ôl-ofal ac ôl-ddefnydd yn cael eu cynnwys, yn ogystal â manylion arian 

arfaethedig. 

 POLISI C15 - Symud Deunydd o Domen Gwaith Mwynau - Cymeradwyir cynigion i dynnu 

deunydd o domen gwaith mwynau yn amodol ar feini prawf datblygu penodol gan gynnwys yr 

holl feini prawf sydd wedi'u nodi ym mholisïau C9 ac C10.  

 POLISI C19 - Pyllau Benthyg - Caniateir pyllau benthyg ar yr amod y daw buddiannau amlwg 

i’r amgylchedd yn eu sgil a bod eu datblygu yn unol â pholisi cynllunio mwynau. 

 POLISI C22 - Cyfleusterau Rheoli Gwastraff - Mae’n bosib caniatáu cynigion ar gyfer 

cyfleusterau rheoli gwastraff yn ddarostyngedig ar ei fod yn dderbyniol yn nhermau’r ‘Opsiwn 

Ymarferol Amgylcheddol Gorau’, yr hierarchaeth gwaredu gwastraff, yr egwyddor agosrwydd a 

bod angen lleol cymunedol wedi ei brofi ar gyfer y datblygiad. 
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 POLISI C24 – Safleoedd Tirlenwi / Tirgodi a Chasglu / Gwaredu Gwastraff Peryglus - 

Angen i geisiadau ar gyfer tirlenwi/tirgodi a chasglu/gwaredu gwastraff gydymffurfio a chyfres o 

feini  prawf yn ymwneud a’r angen, lleoliad, graddfa, gallu i reoli'r safle, darpariaeth ôl-ddefnydd 

derbyniol, mesurau lliniaru, effaith traffig ac nad yw’r datblygiad yn cael effaith niweidiol ar 

fuddiannau cadwraeth. 

 POLISI CH25 - Ffyrdd Newydd a Gwelliannau Ffyrdd - Caniateir cynigion ar gyfer 

gwelliannau i ffyrdd presennol ac i rannau newydd o ffyrdd os bydd cyfiawnhad digonol am y 

datblygiad ar sail economaidd a diogelwch y cyhoedd ac na fydd effaith amgylcheddol 

annerbyniol.  Bydd angen i ddatblygwyr brofi bod opsiynau eraill wedi eu hystyried ac mai’r 

cynllun fydd yn amharu lleiaf ar yr amgylchedd a ddewiswyd ac y gellir cydymffurfio gyda 

chyfres o feini prawf penodol.   

 POLISI CH26 -  Gwarchod Llwybrau Ffyrdd Arfaethedig - Gwarchodir tir sydd ei angen ar 

gyfer gwelliannau ffyrdd penodol rhag datblygiadau eraill (gweler y map cynigion).  

 POLISI CH33 –  Diogelwch ar Ffyrdd a Strydoedd - Caniateir cynigion datblygu os gellir 

cydymffurfio â meini prawf penodol sy’n ymwneud â diogelwch y fynedfa gerbydau, safon y 

rhwydwaith ffyrdd presennol i ymdrin â llif traffig o'r datblygiad a mesurau tawelu traffig.     

 CCA Gwynedd 2009 - Ardaloedd Cymeriad y Dirwedd.  

 CCA Gwynedd 2009 - Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 

 Canllaw Dylunio Gwynedd 2004. 
 

Cynllun Datblygu Lleol ary  Cyd Gwynedd a Môn 2011 - 2026 Fersiwn Cyfansawdd yn 

cynnwys Newidiadau Materion yn Codi  
Polisi Strategol PS 5: Datblygiad Cynaliadwy 

Polisi Strategol PS 6: Lliniaru ac addasu i effeithiau newid hinsawdd  

Polisi Strategol PS 10: Darparu cyfleoedd ar gyfer economi ffyniannus  

POLISI STRATEGOL PS 16:   Gwarchod ac/neu wella’r amgylchedd naturiol 

Polisi Strategol PS 17: Cadw neu wella asedau treftadaeth 

Polisi Strategol PS 18: Rheoli Gwastraff 

Polisi Strategol PS 19: Mwynau  

 

POLICI AMG 2: GWARCHOD A GWELLA NODWEDDION A RHINWEDDAU SYDD YN 

UNIGRYW I GYMERIAD Y DIRWEDD LEOL 

POLISI AMG 4: Cadwraeth Bioamrywiaeth Leol 

POLISI AMG 5: Gwarchod Safleoedd o Arwyddocâd Rhanbarthol neu Leol 

POLISI AT 1: Ardaloedd Cadwraeth, Safleoedd Treftadaeth y Byd a Thirweddau Cofrestredig, 

Parciau a Gerddi  

POLISI AT 4 Diogelu Safleoedd Archeolegol nad ydynt wedi’u dynodi  

POLISI CYFF 1:  Meini Prawf Datblygu 

POLISI CYFF 3  Dylunio a Thirweddu 

POLISI CYFF 5:  Cadwraeth Dŵr 

POLISI GWA2: Rheoli Gwastraff y Tu Allan i Ffiniau Datblygu a Safleoedd Dynodedig 

POLISI TRA 1: Datblygiadau Rhwydwaith Cludiant  

POLISI TRA 4: Rheoli Ardrawiadau Cludiant 

POLISI MWYN 4: Datblygiadau Mwynau 

POLISI MWYN 6:  Cylchfeydd Rhagod o amgylch Safleoedd Mwynau 

POLISI MWYN 9: Pyllau Benthyg 

POLISI MWYN 10: Adfer ac Ôl-ofal 

  

2.4 Polisïau Cenedlaethol 

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol sydd wedi’u nodi ym Mholisi Cynllunio Cymru 

Llywodraeth Cymru  

     Rhifyn 9, Tachwedd 2016,  
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 Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 - Llywodraeth Cymru, 

 Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 61/96 - Cynllunio a’r Amgylchedd Hanesyddol, Adeiladau 

Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth,    

      

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol sydd wedi’u nodi gan Lywodraeth Cymru yn 

Nodyn Cyngor Technegol (Cymru) NCT 5:       

      Cadwraeth Natur a Chynllunio, NCT 11:  Sŵn, NCT 15:    

     Datblygu a Pherygl Llifogydd, NCT 18:  Trafnidiaeth, NCT 21:  Gwastraff, NCT 23:  Datblygiad 

Economaidd,  

      

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol a nodir yn Nodyn Cyngor Technegol Mwynau 

(Cymru) 1, Llywodraeth Cymru:          

      AGREGAU (Mawrth 2004), 

 Cynllun Sector Casgliadau, Seilwaith a Marchnadoedd (CIMS) 2012, 

 Cynllun Gwastraff Rhanbarthol Gogledd Cymru - adolygiad cyntaf (2009), 

 Canllawiau ac egwyddorion cyffredinol sydd wedi’u nodi yn Adolygiad Datganiad Technegol 

Agregau Rhanbarthol  

     Awst 2014. 
 
3 Hanes Cynllunio Perthnasol: 
3.1  Rhoddodd Caniatâd Cynllunio Rhif 390 ganiatâd gydag amodau, ar 22 Tachwedd 1951, i 

barhau â'r gwaith yng Ngwaith Brics Peblig a Seiont Caernarfon - mae deunydd wedi cael ei 

gloddio o'r safle am oddeutu 100 mlynedd ac mae gwaith wedi mynd rhagddo ar y safle'n 

rheolaidd ers y cyfnod hwnnw.    

3.2  C00A/0441/14/MW dyddiedig 10 Mai 2007 - Deddf Amgylchedd 1995, Penderfynu ar 

amodau a chynllun gweithio dan adolygiad cychwynol (ROMP) ar ganiatâd rhif 390 

dyddiedig 22 Tach 1951.  

3.3  C00A/0442/14/MW wedi'i ganiatáu gydag amodau ar 9 Mai 2007 - Parhau i ddefnyddio tir ar 

gyfer ailddefnyddio/gwasgaru gwastraff mwynau yr hen reilffordd.  

3.4  C01A/0750/14/TC - Tystysgrif Defnydd neu Ddatblygiad Cyfreithiol dyddiedig 6 Chwefror 

2002 ar gyfer defnydd cyfredol y safle hwn fel ardal pentyrru briciau.  

3.5  C15/0977/19/LL wedi'i ganiatáu gydag amodau ar 28 Hydref 2015 ar gyfer newid defnydd y 

tir ar gyfer gosod tri adeilad dros dro, ardaloedd parcio, dau gynhwysydd storio ynghyd â 

ffensys diogelwch mewn perthynas ag adeiladu ffordd osgoi Caernarfon.  

3.6  Daeth y gwaith yn y chwarel i ben yn 2008 gydag adeilad y gwaith briciau'n cael ei dymchwel 

yn 2010 a swyddfa'r safle yn 2013.     

 

4.         Ymgynghoriadau:   

 

Cyngor Tref Caernarfon:  Dim ymateb 
 

Cyngor Cymuned 

Bontnewydd:  

Dim gwrthwynebiad 

 

Swyddog Trafnidiaeth Cyngor 

Gwynedd:  

Dim ymateb 

 

Uned Trafnidiaeth 

Llywodraeth Cymru:  

Fel yr awdurdod priffyrdd sy'n gyfrifol am Gefnffordd yr A487, mae 

Llywodraeth Cymru'n nodi na fydd yn cyhoeddi cyfarwyddyd mewn 

perthynas â'r cais hwn.  
 

Tud. 93



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 05/06/2017 
ADRODDIAD YR UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD 

 

CAERNARFON 

 

  

Cyngor Cymuned Waunfawr:  Gwrthwynebu'r cais am y rhesymau a ganlyn:  

 Codi pryderon mewn ymateb i'r ymgynghoriad ar ddrafft cyntaf y 

cynigion oedd yn cynnwys llwybr cludo gogleddol parhaol at yr 

A4085, a oedd i'w ddileu yn dilyn trafodaethau ar yr ymarferiad 

ymgynhgori PAC.  Darparu mynediad newydd parhaol i'r chwarel 

o'r A4085,  

 Mae pryderon ynglŷn â hirhoedledd cyfleuster tirlenwi parhaol yn 

yr ardal a chyfaint y deunyddiau a nodir ym manylion y cais. 

Effeithiau amwynder sŵn, llwch a malurion ar y briffordd leol 

 Amserlen o 10 mlynedd ar gyfer y gwaith sy'n atodol i anghenion 

gwaith adeiladu'r ffordd osgoi,  

 Safle'n destun prosesau adfywiad naturiol 

 Polisi cenedlaethol a lleol ar hierarchaeth gwastraff 

 Cynigion amgen i'w hystyried ar gyfer y safle 
Cefn Gwlad a Mynediad 

Gwynedd (HT):  

Dim ymateb 

 

Dŵr Cymru:  Ni dderbyniwyd unrhyw ymateb i'r cais ond cafwyd 

sylwadau'n ymateb i'r ymgynghoriad ar y cais cysylltiedig, 

cyf. C17/0107/19/LL y'u hystyrid yn berthnasol. 

 Mae cynnwys ymateb Dŵr Cymru i'r ymarferiad 

ymgynghori cyn gwneud cais wedi'i gydnabod yn y DA gan 

y buasent yn gwrthwynebu gwaredu dŵr wyneb yn y 

garthffos gyhoeddus.  

 Fel yr ymgymerwr carthffosiaeth statudol, mae'n 

ddyletswydd arnom i gynnal asesiadau o'r gollyngiadau 

budr y'u rhagwelir o'r datblygiad arfaethedig, ynghyd â 

mesurau lliniaru er mwyn medru cysylltu â'r system 

garthffosiaeth gyhoeddus.  Fodd bynnag, yn yr achos hwn, 

byddai'r datblygiad arfaethedig yn gorlwytho'r Gwaith Trin 

Dŵr Gwastraff.  Nid oes unrhyw welliannau wedi'u 

cynllunio fel rhan o Raglen Fuddsoddi Cyfalaf Dŵr Cymru. 

 Gan fod y cynnig yn bwriadu defnyddio 'tanc storio 

symudol uwchben y ddaear', nid yw Dŵr Cymru am 

gyflwyno sylwadau pellach; fodd bynnag, pe byddai'r 

amgylchiadau'n newid a bod cysylltu â'r system 

gyhoeddus/gwaith trin carthffosiaeth gyhoeddus yn cael ei 

ffafrio, y byddai'n rhaid ail-ymgynghori â Dŵr Cymru 

ynghylch y cais.  
 

Gwasanaeth Cynllunio 

Archeolegol Gwynedd: 
 Nid yw'r asesiad Treftadaeth Ddiwylliannol yn cynnwys 

digon o wybodaeth i alluogi'r archeolegydd rheoli 

datblygiad roi cyngor ar y cynigion.  Ni chwblhawyd yr 

asesiad yn unol â'r gofynion proffesiynol na'r gofynion 

cynllunio ar gyfer gwaith o'r fath.  

 Dylid cwblhau'r asesiad archeolegol yn unol â manyleb 

fydd yn cael ei chytuno ymlaen llaw â'r Awdurdod 

Cynllunio Lleol er mwyn rhannu gwybodaeth bellach 

parthed y penderfyniad cynllunio.  
 

Scottish Power: Dim ymateb 
 

Arolygiaeth Chwareli: Dim ymateb 
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Ymddiriedolaeth Gerddi 

Hanesyddol Cymru:  

Dim ymateb 

 

CADW:  Cytuno â'r asesiad treftadaeth ddiwylliannol na fyddai 

effaith y cynigion ar Barc Cofrestredig Graddfa II Y Morfa 

yn sylweddol.  

 Gwaith arfaethedig o fewn 1.3km o Gastell Caernarfon a 

Muriau'r Dref ond ni fydd yn weledol nac yn cael effaith ar 

Werth Cyffredinol Eithriadol Safle Treftadaeth y Byd.  
 

Awdurdod Llifogydd Lleol: Dim gwrthwynebiad ond yn cyflwyno'r cyngor a'r amodau a ganlyn: 

 

Mae sawl cwrs dŵr yn rhedeg drwy'r safle neu gyferbyn ag ef.  

Argymell yr amodau a ganlyn ar unrhyw ganiatâd a roddir er budd 

mwynderau'r ardal a'r eiddo cyfagos: 

 Bydd y datblygwr yn diogelu'r cwrs dŵr ac yn cyflwyno 

manylion darpariaeth o'r fath am gymeradwyaeth gan 

Gyngor Gwynedd yn unol ag Adran 23(1) Deddf Draenio 

Tir 1991,  

 Bydd y gost o ddiogelu'r cwrs dŵr yn cael ei thalu gan y 

datblygwr 

 Os yw'r ymgeisydd yn bwriadu gollwng dŵr wyneb i'r 

cyrsiau dŵr sy'n llifo drwy'r safle neu gerllaw, bydd yr 

ymgeisydd yn cyflwyno manylion y cynigion i Gyfoeth 

Naturiol Cymru i'w cymeradwyo.  

 

Bydd yr amodau uchod hefyd yn berthnasol os yw'r datblygwr yn 

bwriadu cylfatu'r cwrs dŵr yn unol ag Adran 263 Deddf Iechyd 

Cyhoeddus ac Adran 23(1) Deddf Draenio Tir 1991.  
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Uned Bioamrywiaeth Cyngor 

Gwynedd: 
 Mae'r DA yn cynnwys sawl adroddiad gan gynnwys Arolwg 

Cynefinoedd Cam 1, arolygon moch daear, dyfrgwn ac 

adaryddiaeth.  Ymchwiliad i rywogaethau wedi'u gwarchod 

dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981, adar sy'n 

nythu, ystlumod, llygod y dŵr, moch daear, dyfrgwn ac 

ymlusgiaid wedi'u cymryd o arolygon yn 2015 ar gyfer 

cynllun arfaethedig ffordd osgoi Caernarfon, sy'n cynnwys 

rhan o'r safle.  

 Arolwg anifeiliaid di-asgwrn-cefn ac ymlusgiaid yn 

annigonol,  

 Y safle'n anweithredol ers 2008 ac yn ystod y cyfnod 

hwnnw, mae'r chwarel wedi datblygu'n safle o werth 

bioamrywiaeth uchel, gan gynnwys sefydlu coed wedi'u 

plannu ac adfywiad naturiol. Bydd y cynnig yn arwain at 

golli nifer sylweddol o goed o ganlyniad i ailraddio wyneb y 

chwarel i wneud lle i'r llwybrau cludo 

 Er na chynhaliwyd yr arolwg cynefinoedd yn ystod cyfnod 

mwyaf delfrydol y flwyddyn, gellir sefydlu bod amrediad 

eang o gynefinoedd yn y chwarel a bydd nifer ohonynt yn 

cael eu heffeithio gan y cynigion datblygu.  Mae 

cynefinoedd yn cynnwys yr hyn a ganlyn, gan gynnwys y 

rhai pwysicaf yng Nghymru dan Adran 7 Deddf 

Amgylchedd 2016; glaswelltir niwtral, tryddiferiad gwlyb, 

glaswelltir wedi'i wella'n amaethyddol, prysgwydd, 

coetiroedd llydanddail, gwrychoedd, llyn, dŵr agored, 

ffosydd, afon, daear foel (concrid a chlai), malurion (briciau 

a choncrid) a chynefin mosaig agored o dir a ddatblygwyd 

o'r blaen 

 Is-haen o glai, llain galed goncrid a sawl ffos a phyllau sy'n 

gartref i doreth o lystyfiant; hen ardal storio briciau yn 

ystum yr afon yn cynnwys cynefin Adran 7, glaswelltir dôl 

iseldir sydd angen ei ymchwilio ymhellach,  

 

  Er nad yw Chwarel Seiont wedi'i ddynodi fel Safle 

Bywyd Gwyllt, mae'r Gwasanaeth Bioamrywiaeth wedi 

archwilio'r safle ac wedi nodi y byddai'n gymwys gan 

ei bod yn debygol o fod yn cynnal sawl rhywogaeth o 

bwysigrwydd cenedlaethol a lleol gan gynnwys: adar 

sy'n nythu, gwas y neidr a mursennod, ymlusgiaid, 

ystlumod, dyfrgwn ac anifeiliaid di-asgwrn-cefn, yn 

benodol glöyn byw y Gwibiwr Llwyd sydd wedi'i 

restru dan Adran 7 fel rhywogaeth â blaenoriaeth 

bioamrywiaeth yn y DU,  

 Cofnodwyd nyth gaeafgysgu'r ystlum pedol leiaf mewn 

adeilad adfeiliedig yn yr hen ardal storio briciau ond 

hefyd ystlumod brown clustiau hir, yr ystlum cyffredin 

lleiaf, yr ystlum lleiaf uchelsain, a'r ystlum mawr yng 

nghyffiniau'r safle.  Yn y chwarel ceir cynefinoedd 

porthiant addas i ystlumod pedol lleiaf megis 

prysgwydd, glaswelltir a choetir.  Gallai'r bwriad 

effeitho ar gynefin porthiant a thorri llwybrau hedfan 

 Bydd y bwriad yn arwain at golli cynefinoedd o 
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bwysigrwydd bioamrywiaeth cenedlaethol, gan 

gynnwys 9.4ha o gynefin mosaig agored, er y gallai 

cynefin o'r fath ymsefydlu o'r newydd os cai ddigon o 

amser unwaith y bydd y datblygiad wedi dod i ben.  Yn 

ogystal, bydd y datblygiad yn golygu colli gwrych, 

glaswelltir niwtral a llyn 

 Dylai'r gwaith adfer gynnwys cynigion ar gyfer uchafu 

bioamrywiaeth ar y safle, gan gynnwys,  

o Cynllun ar gyfer rheoli a gwaredu rhywogaethau 

ymledol  

o Dim ond ailhadu gyda glaswellt o ddolydd gwair lleol 

sy'n llawn o rywogaethau,  

o Gwella'r glwydfan bresennol i ystlumod 

o Creu mosaig o byllau bychan ar draws gwaelod 

gwagle'r chwarel  

o Creu ardal fwy o laswelltir sy'n gyfoeth o rywogaethau 

a nodweddion ar gyfer rhywogaethau, megis 

clwydfannau ystlumod, gwâl i ddyfrgwn, safleoedd 

gaeafgysgu i ymlusgiaid a digon o ardaloedd ar gyfer 

adar sy'n nythu.  

o Dim pori  

o Dim creu pwll gwanhau llifogydd yn yr ystum 

o Cynllun lliniaru ar gyfer rhywogaethau gwarchodedig  

o Cynllun monitro ac ôl-ofal 

o Dim gwaredu uwchbridd  

o Adfer y safle yn barc natur  

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a Rhywogaethau  
O dan Reoliadau Cynefinoedd 2010, dylid asesu cynlluniau a 

phrosiectau nad ydynt ar gyfer rheoli Safle Ewropeaidd am eu 

heffeithiau arwyddocaol ar unrhyw Safle Ewropeaidd.   

Mae sawl Safle Ewropeaidd a all gael ei effeithio gan y bwriad hwn 

yn y Gwaith Briciau:  

• ACA Afon Menai a Bae Conwy  

• ACA Glynllifon  

• ACA Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn  

 

 

 

 

Crynodeb 
Mae'r bwriad i ddefnyddio'r safle fel safle ar gyfer gwaith sy'n 

gysylltiedig â ffordd osgoi arfaethedig yr A487 Caernarfon i 

Bontnewydd gan gynnwys compownd, swyddfeydd, storfa 

danwydd, tanc storio carthion, peiriannau concrid symudol, 

peiriannau asffalt symudol, a darparu llwybr cludo yn hen Waith 

Briciau Caernarfon, yn annhebygol o gael effaith arwyddocaol ar 

unrhyw safleoedd sydd wedi'u dynodi dan Reoliadau Cynefinoedd 

a Rhywogaethau 2010.  
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Gwarchod y Cyhoedd:   Mae'r cynnig yn wahanol i'r gweithgarwch a reoleiddwyd o'r 

blaen, sef gwaith cynhyrchu briciau, gan fod yr holl 

weithgarwch/gwaith ar y safle am gael ei wneud yn yr awyr 

agored, yn hytrach nag y tu mewn i furiau adeilad.  Mae'r 

materion amgylcheddol allweddol sydd am dderbyn sylw yn 

cynnwys Draenio, Ansawdd yr Aer, Allyriadau Sŵn a thir a 

all fod wedi'i halogi. 

 Yn sgil nifer y staff sy'n debygol o fod angen cyfleusterau 

lles, byddai Gwarchod y Cyhoedd yn ffafrio darpariaethau 

draenio dŵr aflan sydd wedi'u cysylltu â'r bif garthffos.  

 Cynnydd posib mewn cloddio deunydd o'r chwarel ac mae'n 

bwysig nad yw llygryddion aer sy'n codi o'r gweithiau yn 

cael effaith andwyol ar iechyd y cyhoedd.  Y prif bryder 

fyddai achosion o allyriadau yn ffoi i'r aer yn ystod y cyfnod 

adeiladu ac a ddaw yn sgil trafnidiaeth cerbydau trymion. 

Argymhellir paratoi a gweithredu cynllun rheoli llwch a 

gosod amodau priodol i reoli allyriadau deunydd gronynnol 

PM10 a PM2.5, yn ogystal â lefelau Nitrogen Deuocsid 

NO2.   

 Amodau priodol i reoli allyriadau llwch ond hefyd gofyniad 

i gynnal arolwg llwch am o leiaf chwe mis mewn lleoliadau 

wedi'u cytuno.  Dylid gwneud gwaith mathru, sgrinio, cludo 

a gweithrediadau eraill sy'n debygol o arwain at lwch sy'n 

cael ei gludo yn yr aer mewn adeilad priodol.  Mae gwaith 

mathru a sgrinio angen caniatâd dan Reoliadau Trwyddedu 

Amgylcheddol 2010,  

 Dylid cyflwyno manylion y cyfleusterau golchi cerbydau i'w 

gosod, gan gynnwys y lleoliad, dyluniad, manyleb, a'r 

rheoliadau i'w defnyddio i sicrhau defnydd cywir yn 

ysgrifenedig er mwyn iddynt gael eu cymeradwyo.   Yna, 

bydd y cyfleusterau cymeradwy'n cael eu cynnal a'u cadw 

mewn cyflwr gweithio llawn ac yn cael eu defnyddio gan 

bob cerbyd trwm fydd yn gadael y safle er mwyn sicrhau 

nad oes unrhyw fwd, llwch, na deunydd niweidiol arall yn 

cael ei drosglwyddo i'r briffordd gyhoeddus wrth iddo adael 

y safle.  Bydd pob cerbyd sy'n cludo mwynau o'r safle, sy'n 

llai na 100mm mewn unrhyw gyfeiriad, yn cael ei 

orchuddio'n ddiogel.  

 Mae’r ymgeisydd wedi dyfynnu'r lefelau sŵn blaenorol ar 

gyfer y penderfyniad ROMP yn 2007 a osodwyd i eiddo 

unigol.  Nid oes tystiolaeth atodol yn awgrymu fod y lefelau 

cefndirol cyfredol yr un fath â'r asesiad blaenorol a 

gynhaliwyd.   Dylid diwygio’r Adroddiad Sŵn i gynnwys 

arolwg dangosol o'r sŵn cefndirol i gefnogi a chyfiawnhau'r 

defnydd o amodau sŵn.  Os nad oes adroddiad swn 

ychwanegol yn bodoli, argymhellir gosod yr amodau a 

ganlyn ar unrhyw ganiatâd a roddir:-   

 Yn ystod oriau gwaith arferol (0700-1900), ni ddylai'r lefel 

graddfa sŵn fod yn fwy na 55dB(A) LAeq, 1 awr (free 

field).  Gyda'r nos (1900-2200), ni ddylai'r cyfyngiadau fod 

fwy na 10dB(A) yn fwy na'r lefel cefndirol ac ni ddylai'r 

cyfyngiadau yn ystod y nos fod yn fwy na 42dB(A) LAeq, 1 

awr maes agored mewn anheddau sy'n sensitif i swn.  

(MTAN1). Gweithrediadau dros dro i fod ddim mwy na 70 

dB LAeq, 1 awr (maes agored) hyd at 8 wythnos y 

flwyddyn.  
Tud. 98



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 05/06/2017 
ADRODDIAD YR UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD 

 

CAERNARFON 

 

  

  Noder: Defnyddir Safon Brydeinig BS.4142:2014 'Methods 

for rating and assessing industrial and commercial sound', i 

asesu ac arddangos cydymffurfiaeth â'r cyfyngiad sŵn ffiniol  

 Rhaid i beiriannau penodol a'r dulliau rheoli neu liniaru sŵn 

cysylltiedig gael eu cymeradwyo gan yr Awdurdod Lleol cyn 

gosod a gweithredu'r peiriannau a'r cyfarpar, gan gynnwys 

lefelau pŵer sŵn penodol cyn eu defnyddio ar y safle.   

 Mae potensial i sŵn gweithredol o draffig ar y ffyrdd 

effeithio ar eiddo sydd wedi'i leoli rhwng y chwarel a Phont 

Seiont.  Dylid cyfyngu'r oriau gweithredu er mwyn osgoi 

symudiadau gormodol gan gerbydau trymion yn teithio i'r 

chwarel ac oddi yno, drwy ardaloedd preswyl yn ystod y nos.  

I leihau unrhyw effaith, gellir gosod amod ar y safle i sicrhau 

na fydd danfoniadau'n digwydd na deunyddiau wedi'u 

prosesu'n cael eu symud, ac eithrio yn ystod yr amseroedd a'r 

dyddiadau a ganlyn:  

o rhwng 0700 a 1800 ddydd Llun i ddydd Gwener  

o rhwng 0700 a 1300 ddydd Sadwrn 

o a dim danfoniadau ar ddyddiau Sul nac ar Wyliau 

Cyhoeddus.  

 Cofnodion ysgrifenedig o holl symudiadau cludiant i fod ar 

gael ar gais ysgrifenedig yr Awdurdod Cynllunio Mwynau  

 DA yn cynnwys asesiad o dir sydd o bosib wedi'i Halogi 

'Adroddiad Cyflwr Safle ac Ymchwiliad ac Asesiad Risg 

Halogiad Daear’. Felly, efallai bod pocedi o halogiad heb ei 

ganfod ledled y safle.  Yn ystod y datblygiad, os canfyddir 

unrhyw halogiad nad oes cyfeiriad ato yn yr adroddiad, rhaid 

i'r datblygwr roi'r gorau i'r gwaith ar unwaith a hysbysu'r 

adran hon a'r Awdurdod Cynllunio lleol.   Yn y sefyllfa hon, 

dylai Ymgynghorydd Amgylcheddol cymwys gynnal 

ymchwiliad pellach sy'n manylu ar sut y gellir ymdrin â'r 

halogiad hwn nas rhagwelwyd.  
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Cyfoeth Naturiol Cymru:  Mae CNC yn gofyn am osod amodau cynllunio penodol i 

fynd i'r afael â'u pryderon,  

 Holl fanylion y tanc storio dŵr budr i'w cyflwyno cyn i'r 

gwaith ddechrau ar y safle i ddangos y bydd y system 

arfaethedig yn diogelu'r amgylchedd cyfafos ac y bydd y 

system yn cael ei rheoli'n briodol.  Gwaredu gwastraff budr 

oddi ar y safle yn unol ag Adran 34 Deddf Diogelu'r 

Amgylchedd 1990,  

 Bydd unrhyw seilwaith dros dro sy'n gysylltiedig â draenio 

dŵr budr ar y safle yn cael ei ddigomisiynu'n gyfan gwbl a'i 

dynnu o'r safle pan ddaw'r caniatâd i ben  

 Bydd cynllun rheoli Rhywogaethau Anfrodorol Ymledol yn 

destun amod cynllunio 

 Gwybodaeth annigonol o'r arolwg ynghylch y modd y mae 

ystlumod yn defnyddio'r safle ar gyfer porthiant a chymudo 

o'u clwydfannau.  Pryderon ynghylch effeithiau posib y 

datblygiad ar borthiant a llwybrau cymudo ystlumod ac y 

dylid cyflwyno cynllun goleuo i gael ei gymeradwyo gan yr 

awdurdod cynllunio mwynau.  Yn ogystal, rhaid cael 

caniatâd ysgrifenedig cyn cael gwared ag unrhyw lystyfiant 

aeddfed/nodweddion llinol a all fod yn cael eu defnyddio 

gan ystlumod 

 Plannu coed er mwyn osgoi cyfeirio ystlumod tuag at y 

ffordd osgoi newydd neu greu ardal porthiant wrth ei ymyl. 

Cynnal a gwella'r glwydfan gaeafgysgu yn yr adfail yn yr 

hen ardal storio briciau. Newid y rhwyllenni metel i atal y 

cyhoedd rhag cael mynediad, 

 Argymell bod y cynefinoedd sy'n cael eu creu yn cydweddu 

â phrosiectau a ganiatawyd yn flaenorol i ddarparu 

cyfleoedd porthi i nifer o rywogaethau gwarchodedig, gan 

gynnwys gwahanol ardaloedd o gynefinoedd sy'n ddibynnol 

ar ddŵr, pwll llinol bas a ffos bengaead yn swmp y chwarel 

 Dyfroedd o dan y safle wedi'u rheoli ddim yn safleoedd 

amgylcheddol sensitif o'r radd flaenaf a chan dybio nad oes 

halogiad yn bresennol yn y lleoliad hwn, dylid dilyn 

gofynion PCC a'r Egwyddorion Arweiniol ar Halogiad Tir.  

Os canfyddir halogiad dwys, dylai'r ACM (Awdurdod 

Cynllunio Mwynau) ailymgynghori â CNC gan argymell y 

dylai'r datblygwr ddilyn eu fframwaith rheoli risg nhw, 

ynghyd â'u gweithdrefnau model, ac "Egwyddorion 

Arweiniol ar Halogiad Tir" ac "Egwyddorion ac Arferion ar 

gyfer Amddiffyn Dŵr Daear (GP3)"   

 Amod cynllunio i nodi na chaiff unrhyw waith datblygu 

pellach (ac eithrio pan fo hyn wedi'i gytuno yn ysgrifenedig 

fel arall) ei wneud os, yn ystod y datblygiad, y canfyddir 

halogiad nad oedd wedi'i ganfod yn flaenorol, hyd nes y 

bydd strategaeth adfer yn cael ei chyflwyno i'r ACM er 

cymeradwyaeth,   

 Argymhellir gosod cyfarpar rhyng-gipio olew i atal unrhyw 

lygredd i'r amgylchedd dŵr yn unol â'r canllawiau atal 

llygredd.  Defnyddio a dylunio gwahanwyr olew mewn 

systemau draenio dŵr wyneb.  Cysylltu â CNC i bennu p'un 

a yw'n ofynnol i'r cynnig gael caniatâd i ollwng i'r ddaear 

neu'r cwrs dwr 
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  Sicrhau nad yw corff dŵr daear Llŷn ac Eryri'n cael ei 

ddirywio ymhellach, dylid monitro a chynnal a chadw'r holl 

fesurau atal llygredd.     Argymell pennu'r lefel dwr daear i 

sichrau fod modd rheoli'r technegau rheoli llygredd,  

 Digon o ddarpariaeth i ddal dŵr ffo yn yr ardaloedd storio 

deunyddiau a gweithio gan gynnwys atal deunydd draenio 

sy'n llawn gwaddodion sy'n llifo o ffyrdd cludo rhag mynd i 

mewn i unrhyw gwrs dwr (GPP5 ar gyfer gwaith a gwaith 

cynnal a chadw mewn neu gerllaw cwrs dwr)  

 Gweithdrefnau gwaredu priodol ar gyfer unrhyw asbestos a 

ganfyddir ar y safle,  

 Y safle wedi'i leoli'n rhannol mewn C2 yn unol â Mapiau 

Cyngor Datblygu NCT 15:  Datblygu a Pherygl Llifogydd. 

Datgan CNC fod yr Asesiad Canlyniadau Llifogydd a 

gyflwynwyd i gefnogi'r cais yn darparu amcangyfrif cywir 

o'r risg llifogydd posib sy'n dangos fod y rhan o'r safle y 

gellir ei ddatblygu (adeiladau'r safle a'r ardaloedd parcio 

ceir) am barhau heb lifogydd am ddigwyddiadau llifogydd 

amrywiol gan gynnwys y digwyddiad llifogydd eithafol 

(0.1% AEP neu ddigwyddiad 1 mewn 1000). Capasiti storio 

llifogydd wedi'i gynyddu yn y cyn ardal storio briciau ble y 

bydd deunydd yn cael ei dynnu.  Ni fydd y datblygiad yn 

cynyddu llifogydd rywle arall a bydd ffordd gludo'r safle yn 

darparu dewis amgen, ond dros dro, o ddianc ar gyfer Ffordd 

Melin Seiont.  Bydd unrhyw waith o fewn 8m o'r afon angen 

caniatâd gweithgarwch risg llifogydd pwrpasol.  

 Dim perygl y bydd pysgod yn cael eu canfod yn ystod 

dihysbyddu swmp y chwarel, 

 Bydd angen Trwydded Amgylcheddol ar gyfer 

gweithredoedd gwaredu dŵr o dan Reoliadau Caniatâd 2010. 

Gwastraff wedi'i reoli a dynnir neu a ddeuir ar y safle i'w 

gymryd i gyfleuster wedi'u awdurdodi'n briodol, gan 

gynnwys priddoedd wedi'u halogi.  Bydd deunyddiau a 

gloddwyd sy'n cael eu hadfer trwy weithgaredd ymdrin yn 

medru cael eu hail-ddefnyddio ar y safle o dan Ddiffiniad 

Gwastraff CL:AIRE. 

 Cytuno â chasgliad asesiad yr ACLl dan Reoliadau 

Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 o ran na fydd 

unrhyw risg arwyddocaol o effeithiau ar safleoedd wedi'u 

gwarchod (SPA/ACA/SoDdGA) yn sgil y cynigion 

datblygu,  

 Angen caniatâd gollwng diwygiedig ar gyfer y safle gan 

gynnwys data monitro dŵr,  

 Mae CNC yn ystyried ei bod yn anhebygol y bydd y 

cynigion yn arwain at ddirywiad yn amcanion y 

Gyfarwyddeb Fframwaith Dwr ar yr amod y glynir at y 

mesurau a nodir yn yr holl bynciau y cyfeirwyd atynt yn eu 

hymgynghoriad.  
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Ymgynghoriad Cyhoeddus: Ymddangosodd hysbysiadau yn y wasg leol a chafodd hysbysiadau eu 

harddangos yng nghyffiniau ardal y cais parthed dau gyfnod 

ymgynghori ar wahân gan ddechrau ar 8 a 22 Chwefror 2017.  Roedd 

yr ail gyfnod ymgynghori yn rhoi ystyriaeth i wybodaeth ychwanegol 

a gyflwynwyd yn unol â Rheoliad 22 Rheoliadau EIA  2016. 

Derbyniwyd naw llythyr yn gwrthwynebu yn tynnu sylw at y 

pryderon a ganlyn;  

 

Rhesymau dros Wrthwynebu:  

 Ardal ddistaw a llonydd / mwynderau preswyl ac agosrwydd 

eiddo at y safle,  

 Effeithiau ar fioamrywiaeth leol, ystlumod, dyfrgwn, adar yn 

nythu, tylluannod;  

 Effeithiau traffig yn gysylltiedig â'r defnydd o gompownd yn 

atodol i'r gwaith o adeiladu'r ffordd osgoi,  

 Effeithiau sŵn a dirgryniad yn gysylltiedig â'r gwaith,  

 Pryderon am ansawdd aer/effeithiau ansawdd aer ac iechyd,  

 Llwch, 

 Lled a chapasiti strwythurol Ffordd Melin Seiont,  

 Oriau gweithredu, 

 Gwelededd y fynedfa waith,  

 Effeithiau cronnus ar y dirwedd, ac yn amgylcheddol a 

mwynderol gyda chynigion y ffordd osgoi 

 Yn groes i'r polisi cynllunio a fabwysiadwyd i warchod yr 

amgylchedd,  

 Sgrinio annigonnol ar gyfer eiddo i dde-ddwyrain y chwarel,  

 Hirhoedledd cynigion datblygu a'r defnydd o'r safle am sawl 

blwyddyn y tu hwnt i oes y gwaith o adeiladu'r ffordd osgoi; 

seilwaith a'r adeiladau dros dro i aros ar y safle am o leiaf 

saith mlynedd; ansicrwydd yn sgil y cynigion ôl-ddefnydd 

hirdymor ar gyfer y safle,  

 Effaith ar fwynderau a'r amgylchedd yn gorbwyso'r buddion 

o weithio'r chwarel,  

 Bydd y cynigion datblygu a'r estyniad arfaethedig i'r safle yn 

effeithio ar fioamrywiaeth leol; mesurau lliniaru yng 

nghynigion y cais yn annigonnol i hyrwyddo bioamrywiaeth i 

fodloni gofynion amcanion Llywodraeth Cymru,  

 Yn groes i bolisi cynllunio a fabwysiadwyd mewn perthynas 

ag asedau treftadaeth ddiwylliannol gan gynnwys yr effaith 

bosib ar adeiladau rhestredig wedi'u lleoli yn uniongyrchol 

ger gwaith y ffordd osgoi a mynedfeydd i'r chwarel, yn 

enwedig lleoliad Bryn Eglwys 235m i ffwrdd a'r effaith ar y 

golygfeydd o'r eiddo hwn  

 Effaith bosib ar asedau treftadaeth ddiwylliannol yr ardal leol 

ond hefyd ar Eglwys Llanbeblig (Rhestredig Gradd I) a Safle 

Treftadaeth y Byd Castell Caernarfon (Rhestredig Gradd I),   

 Ni fydd cynigion datblygu a'r estyniad arfaethedig yn gwella'r 

amgylchedd naturiol nac yn cyfrannu'n gadarnhaol at dirwedd 

neu asedau treftadaeth adeiledig yr ardal,   

 Effeithiau symudiadau cludo sy'n gysylltiedig â mewnforio ac 

allforio hyd at 400,000m3 o ddeunyddiau,  

 Effeithiau cronnus ar ansefydlogrwydd y tir yn sgil cynigion 

y ffordd osgoi,  
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  Cynigion adfer yn unol â'r penderfyniad ROMP heb eu 

gweithredu,  

 Effeithiau posib ar lifogydd,  

 Dim cynigion sgrinio ar gyfer y llwybr cludo i'r gogledd.  

 Effeithiau ar hawliau tramwy. 

 

Yn ychwanegol i’r uchod, ni ystyriwyd fod y sylwadau a ganlyn yn 

ystyriaethau cynllunio dilys: 

 Gwrthwynebiadau i roi'r cynigion ffordd osgoi ar waith a'r 

effaith ar werth eiddo a chyfleoedd i osod tai at ddibenion 

gwyliau 

 Iawndal yn gysylltiedig â'r gwaith ar y ffordd osgoi,  

 Effeithiau traffig mewn perthynas â sŵn ac aflonyddwch 

unwaith y bydd y ffordd osgoi yn weithredol,  

 Effeithiau ar y cwrs dŵr sy'n rhedeg ar hyd ffin de-ddwyrain 

y chwarel.  

 Golygfeydd o’r safle o Gastell Caernarfon,  

 Cynigion datblygu, 'goredrych',  

 Mynediad parhaol i'r A4085,  

 Polisi Cynllunio CDU wedi'i fabwysiadu ar Safleoedd 

Mwynau Segur,  

 Hawliau Dynol, 

 Ail-leoli'r ffordd gludo o fewn y chwarel gan gynnwys y 

ddau fynediad 

 Addasrwydd deunyddiau clai ar gyfer adeiladu'r ffordd 

osgoi. 
 
Asesu’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 
 

5. Egwyddor y datblygiad  
5.1 Mae gofyn cymryd penderfyniadau ar geisiadau cynllunio yn unol â’r cynllun datblygu 

mabwysiedig, oni bai bod ystyriaethau perthnasol eraill yn awgrymu'n wahanol.  Cynllun 

Datblygu Unedol Gwynedd (2001-2016) yw’r ‘Cynllun Datblygu' presennol ond bydd 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn' yn ei ddisodli fel y 'cynllun datblygu' 

unwaith y bydd wedi'i fabwysiadu.  Gobeithir y bydd y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn 

cael ei fabwysiadu fis Gorffennaf 2017.   

 

5.2 Wrth ystyried unrhyw gais cynllunio, y prawf statudol ddylai fod yr ystyriaeth gyntaf 

bob amser h.y. bod yn rhaid ystyried ceisiadau cynllunio yn unol â'r cyflun datblygu 

oni bai fod ystyriaethau perthnasol eraill yn awgrymu'n wahanol.  Mae’r Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd erbyn hyn yn ystyriaeth berthnasol at ddibenion rheoli 

datblygu - gweler paragraff 3.1.3 o Bolisi Cynllunio Cymru sy'n datgan:  “Gallai 

ystyriaethau perthnasol gynnwys yr amgylchiadau presennol, polisïau mewn cynllun 

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

pob cais gael ei ystyried mewn perthynas â pholisïau cyfredol..." 

 

5.3 Er y cafodd llawer o bolisïau eu trafod yn fanwl yng Ngwrandawiadau’r Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, ni fyddwn yn gwybod i sicrwydd beth fydd cynnwys y 

Cynllun nes bod yr Arolygydd yn cyflwyno ei adroddiad terfynol. 

 

5.4 Mae paragraff 2.14.1 o Bolisi Cynllunio Cymru’n datgan "wrth ystyried faint o bwys i'w roi i 
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bolisïau penodol mewn Cynllun Datblygu Lleol sydd ar y gweill sy'n berthnasol i gais 

penodol, dylai awdurdodau cynllunio lleol ystyried yn ofalus y dystiolaeth waelodol a 

chefndir y polisïau.  Gallai polisi cynllunio cenedlaethol hefyd fod yn ystyriaeth berthnasol o 

dan yr amgylchiadau hyn”. 
 
5.5 Mae’r cais ei hunan yn cynnwys sawl elfen, crynhoir yr egwyddorion cyfun isod, ond byrdwn 

y datblygiad yw y gellir ei ystyried yn atodol i ofynion prosiect cenedlaethol i wella ffordd.  

Byddai cael safle gyda mynediad uniongyrchol at y cynllun ffordd yn lliniaru effeithiau posibl 

loriau trymion ar seilwaith y ffyrdd lleol.  Byddai’r safle’n cael ei defnyddio ar gyfer gwaith 

atodol i'r cynllun ffordd gan gynnwys swyddfeydd safle, gwaith asphalt a choncrid, adnoddau 

trin defnyddiau a gallai hefyd fod o gymorth i'r gwaith peirianneg sifil drwy waredu 

deunyddiau na ellir eu hadfer ac fel ffynhonnell o ddeunydd llenwi ar ôl ail ddechrau ar y 

gwaith cloddio.   

 

5.6 Mae gan y chwarel eisoes ganiatâd cynllunio dilys ar gyfer cloddio a thrin mwynau 

sef, nes cau'r chwarel yn 2008, cloddio a phrosesu clai ar gyfer gwneud brics.  Cafodd 

cais ar gyfer penderfynu ar amodau o dan Adolygiad o Hen Ganiatadau Mwynau, 

Deddf yr Amgylchedd 1995, ei ganiatáu yn 2007 ac mae'n ddilys tan 2042.  Mae 

gofyn i bob cais sy'n cael ei gyflwyno gyda Datganiad Amgylcheddol ystyried dulliau 

eraill er mwyn gallu asesu effeithiau'r cynigion yn llawn.  Ar gyfer cynlluniau ffordd, 

mae cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 36/87 yn berthnasol lle mae gofyn nodi 

safleoedd ar gyfer cael defnyddiau addas’ o fewn cylch o 10 milltir ac, os felly, ar ba 

sail y maen nhw wedi’u gwrthod neu eu hystyried yn anaddas. 
 

5.7 Fodd bynnag, o gofio yr ystyrir fod chwarel Seiont yn dal i gael ei gweithio, ni ellir herio 

egwyddor cloddio am fwynau a gellir ail gychwyn y gwaith o dan delerau penderfyniad y 

Cais Adolygiad o Hen Ganiatadau Mwynau C00M/0441/14/MW unrhyw adeg a heb rybudd 

ymlaen llaw.  Er bod y safle mewn lle delfrydol fel ffynhonnell deunydd llenwi a / neu 

agregau ar gyfer y cynllun ffordd osgoi, gallai’r safle gyflenwi deunyddiau ar gyfer 

defnyddwyr eraill cyn belled â bod digon o ddeunydd ar gael.  Mae hyn yn wir hefyd am 

weithio ar y deunydd a oedd yn cael ei gadw ar y lloriau concrid a’r pentyrrau o frics sy’n 

cael eu cadw i’w cario oddi ar y safle i’w gwerthu, gellid eu prosesu ymhellach ar gyfer 

agregau.  Gallai'r safle felly weithredu fel pwll cloddio yn unol ag egwyddorion cyffredinol 

Polisi C19 o Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd a Pholisi MWYN 9 o'r Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd sydd ar y gweill. 

 

5.8 Mae gofynion Nodyn Cyngor Technegol 21: Gwastraff, a hefyd amcanion y Cynllun 

Gwastraff Rhanbarthol, yn amlinellu’r angen i ddatblygu rhwydwaith cynaliadwy o adnoddau 

trin gwastraff, gyda phwyslais penodol ar yr angen i ddarparu adnoddau i ail ddefnyddio ac 

ailgylchu gwastraff.    

 

5.9 Mae paragraff 3.27 o Nodyn Cyngor Technegol 21 yn amlinellu'r meini prawf ar gyfer 

lleoliadau adnodau newydd i drin gwastraff  yng nghyd-destun ‘Tuag at Ddyfodol Diwastraff’ 

a Chynllun Sector CIM.  Mae'r paragraff yn cynnwys meini prawf ar gyfer lleoliadau e.e. 

ffermydd a safleoedd lle bu gwastraff yn cael ei drin ond hefyd, defnyddio gwastraff 

anadweithiol adeiladu a dymchwel ar gyfer adfer chwareli.  Mae paragraff 13.2 yn datgan 

ymhellach ‘yn achos gwaith tirlenwi a chodi lefelau tir, mae gofyn bod yn ofalus wrth adfer a 

darparu ôl-ofal ar safleoedd i’w paratoi ar gyfer defnydd sy’n gydnaws a’r ardaloedd o’u 

cwmpas a hefyd â darpariaethau'r cynllun datblygu lleol. 

 

5.10   Mae Nodyn Cyngor Technegol 21 yn cydnabod y bydd yn debyg y bydd llai o ofyn am 

safleoedd tirlenwi newydd wrth i weithgareddau newydd i rwystro, ailgylchu ac adfer 
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gwastraff ddatblygu yn unol â thargedau a gwaith polisi gwastraff.  Mae paragraff 4.23 yn 

arbennig o berthnasol yma; mae’n datgan “Drwy ddefnyddio hierarchaeth gwastraff gellir 

dangos nad yw cael gwared ar wastraff anadweithiol yn dderbyniol o dan y rhan fwyaf o 

amgylchiadau ac felly,  heb gyfiawnhad eithriadol, dylid gwrthod ceisiadau cynllunio ar 

gyfer gwaredu gwastraff anadweithiol. Gellir dangos amgylchiadau eithriadol pan fydd 

angen defnyddio gwastraff anadweithiol i i dalu sylw i ansefydlogrwydd, tirlunio, perygl 

llifogydd, materion ynghylch diogelwch neu i ar gyfer defnydd addas (er enghraifft, 

diwydiant, amaethyddiaeth).  Ym mhob  achos, dim ond y lleiaf posibl o wastraff 

anadweithiol ddylid ei ddefnyddio i gael y canlyniad a ddeisyfir”.  Mae Nodyn Cyngor 

Technegol 21 yn ei gwneud yn glir nad yw gwaredu gwastraff  adeiladu a dymchwel ar  dir 

yn debyg o gael ei ystyried oni bai ei fod yn ‘adferiad' er mwyn  llwyddo i gael gwell ôl-

 ddefnydd ac y dylid gwrthod gwaredu ohono ei hunan. 

 

5.11 Y sefyllfa ar hyn o bryd yw y dylid adfer y safle yn unol â'r cynlluniau oedd ynghlwm wrth y 

cais Adolygiad o Hen Ganiatadau Mwynau er, yn amlwg bydd dangos llwybr y ffordd osgoi'n 

rhedeg ar hyn wyneb cefn y chwarel yn taflu amheuaeth ar y cysyniad a gafodd ei 

gymeradwyo ar gyfer adfer yn yr Adolygiad o Hen Ganiatadau Mwynau o gofio y bydd y 

mwynau sy’n weddill yn cael eu cloi ac na fydd deunydd ar gael ar gyfer adfer.  Er mwyn 

gallu ystyried fel ‘adfer’ a symud datblygiad i fyny hierarchaeth gwastraff, byddai angen i 

gais ddangos ei fod yn bodloni’r prawf o ddiben hollbwysig ac y gallai cario mwy o 

ddefnydd, y tu hwnt i swm rhesymol wrth gefn, fod yn gwaredu gwastraff ohono'i hunan. 

 

5.12 Dylid, felly, ystyried Erthygl 3(15) y Gyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff 2008/98EC o ran 

adfer deunydd anaddas sy’n cael ei gynhyrchu fel sgil gynnyrch y gwaith ar y ffordd osgoi er 

mwyn gallu cael ffurf well ar y tir ar ôl adfer.  Prif nodwedd gwaith adfer yw mai ei brif 

amcan yw bod gwastraff yn ddefnyddiol wrth gymryd lle deunyddiau eraill y byddai'n rhaid 

eu defnyddio ar gyfer y diben hwnnw, ac felly arbed adnoddau naturiol.  O ran gwaredu, mae 

Erthygl 12 yn datgan, pan nad yw gwastraff yn cael ei adfer, y dylid ei waredu’n ofalus yn 

unol â darpariaethau Erthygl 13 ar amddiffyn iechyd pobl a’r amgylchedd.  Yn ogystal â 

phroblemau tirlunio, bydd y cais yn talu sylw i’r problemau sefydlogrwydd tir sy’n amlwg yn 

yr haenau clai a rhewlif a’r posibilrwydd y gallai tir lithro, er nad yw’r safle ei hunan wedi'i 

chynnwys ar gofrestr yr awdurdod o dir ansefydlog.  Mae paragraff 13.9.2 o Bolisi Cynllunio 

Cymru'n datgan; "lle y gall mesurau derbyniol oresgyn ansefydlogrwydd, gellir rhoi caniatâd 

cynllunio gydag amodau'n nodi'r mesurau sydd eu hangen”. 

 

5.13 Mae Polisi Cynllunio Cymru’n datgan ymhellach “pan roddir caniatâd cynllunio, dylid 

cyflwyno rhybudd i hysbysu’r ymgeisydd mai’r datblygwr a / neu berchennog y tir sy’n 

gyfrifol, ac sydd o ganlyniad,  atebol am ddatblygu a meddiannu’r safle’n ddiogel.”  Dylai 

‘nodyn i’r  ymgeisydd hefyd “hysbysu’r ymgeisydd, er bod yr awdurdod cynllunio lleol wedi 

ymdrechu hyd eithaf ei allu i benderfynu ar y cais ar sail yr wybodaeth oedd ar gael iddo, nad 

yw hynny'n golygu bod y tir yn gwbl sad’.  

 

5.14 Mae’r cais hwn yn dangos bwriad sy'n golygu cario priddoedd a gweddillion gwastraff 

anadweithiol i newid proffil wynebau'r chwarel ac i lenwi tyllau chwarel sydd o dan ddŵr.  

Wrth ymateb i ymgynghori, dywedodd Cyfoeth Naturiol Cymru bod yr ymgeisydd eisoes 

wedi cael cyngor cyn ymgeisio, a oedd yn cadarnhau y byddai gwaith gwaredu gwastraff 

hefyd angen hawlen o dan reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol 2010.   

 

5.15 Bydd egwyddorion cyffredinol polisi C24 o'r Cynllun Datblygu Unedol (tirlenwi a thirgodi) a 

GWA 2 o’r Cynllun Datblygu Lleol sydd ar y gweill yn berthnasol wrth ystyried datblygiad 

sy’n cydymffurfio â nifer o feini prawf ynghylch angen, lleoliad, graddfa, gallai reoli'r safle, 

ôl-ddefnydd derbyniol, mesurau lliniaru, effeithiau traffig a sicrwydd na fydd y datblygiad yn 
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niweidio diddordebau cadwraeth.  Ystyrir fod Polisi C3 o’r Cynllun Datblygu Unedol a 

pholisi CYF 2 o'r Cynllun Datblygu Unedol sydd ar y gweill yn berthnasol (caniateir 

ceisiadau sy’n rhoi blaenoriaeth i dir neu adeiladau sydd wedi’u datblygu o’r blaen ac sydd o 

fewn neu gerllaw ffiniau datblygu os yw'r safle neu'r adeilad a’u defnydd yn briodol) o gofio 

mai cais yw hwn i newid lefelau'r cysyniad adfer mewn chwarel sydd wedi cau ers 2008.  

Hefyd, mae paragraff 4.9 o Bolisi Cynllunio Cymru ‘ffafrio ailddefnyddio tir’ yn datgan 

‘mae’n bosibl y gallai llawer o safleoedd a ddatblygwyd p'r blaen mewn ardaloedd adeiledig 

fod yn rhai addas i'w datblygu am y bydd eu hailddefnyddio yn hyrwyddo amcanion 

cynaliadwyedd.  Bydd yr un ystyriaethau polisi o roi blaenoriaeth i dir a ddatblygwyd o'r 

blaen hefyd yn berthnasol i sefydlu iard dros dro ar lain galed yr hen waith brics. 

 

5.16 Er mai tirlenwi sy’n cael y flaenoriaeth isaf wrth reoli gwastraff, mae safleoedd sydd â digon 

o le i dderbyn cymaint o ddeunydd anaddas y bydd y cynllun ffordd osgoi yn ei gynhyrchu yn 

brin.  Y sefyllfa ar hyn o bryd yw mai Coetir y Faenol yw’r unig safle sydd ar agor ac a 

fyddai’n gallu derbyn gwastraff anadweithiol.  Mae ganddi ganiatâd cynllunio a Thrwydded 

Amgylcheddol gyfredol. Ond mae lle gwag hefyd yng Nghilgwyn ac yn Ffridd Rasus, 

Harlech, yn codi o’u caniatâd cynllunio cyfredol.  Er hynny, nid yw hyn ond yn amlygu'r 

ffaith mai dim ond ychydig o safleoedd sydd ar gael a allai ddygymod â’r cynllun ffordd 

osgoi o ran eu gallu i dirlenwi.  Byddai defnyddio chwarel Seiont yn diogelu’r lle gwag sydd 

eisoes â chaniatâd ar gyfer gofynion adeiladwyr lleol a byddai hefyd yn lliniaru drwg 

effeithiau amgylcheddol loriau trymion ar y pentrefi cyfagos ac ar seilwaith ffyrdd yr ardal yn 

ogystal â darparu ‘egwyddor agosatrwydd’ ar gyfer anghenion y prosiect. 

 

5.17 Nid yw’r cais felly yn darparu seilwaith rheoli gwastraff ychwanegol, hir dymor, ar gyfer 

gwaredu gwastraff anadweithiol ond, yn hytrach, yn defnyddio datblygiad sydd yn ategol i 

ofynion y cynllun ffordd osgoi a ddylai gael ei orffen yn gymharol fuan.  Yn anorfod, byddai 

cael rhagor o ddeunydd yn golygu y gellid tirlunio'r chwarel a sicrhau bod lefelau a phroffil y 

chwarel ar ôl ei hadfer yn addas ar gyfer sefydlu coetir cymysg a glaswelltir hawdd ei gynnal 

yn ogystal â sefydlogi’r tir.  Ystyrir na fyddai effeithiau byr dymor ail ffurfio wynebau'r 

chwarel a llenwi'r twll sydd o dan ddŵr yn amharu mwy ar fwynderau lleol, gweledol a 

thirwedd na phan oedd y chwarel y gweithio.  Yn y tymor hir, mae yna fanteision amlwg o 

ran adfer y safle a gwella bioamrywiaeth.  

 

5.18 Fel y nodwyd eisoes, bydd llwybr y ffordd osgoi ar wyneb cefn y chwarel yn golygu na ellir 

 cloddio'r deunydd sy'n weddill, heblaw am ddefnyddiau a fydd yn cael eu cloddi wrth 

adeiladu'r ffordd. Fodd bynnag, un o’r ystyriaethau a grybwyllwyd wrth ymgynghori â’r 

ymgeisydd yw  hirhoedledd y gwaith o waredu defnyddiau. Mae’r gwaith hwn yn cynnig y 

dylid cloddio a  chario oddi ar y safle 400,000m3 o ddeunydd er mwyn cyrraedd y lefelau 

adfer sydd yng  nghynlluniau'r cais.   

 

5.19 Roedd trafodaethau pellach gyda’r ymgeisydd yn cadarnhau fod natur gwaith peirianneg sifil 

yn golygu na ellir bod yn sicr faint o ddeunydd a gynhyrchir, na’i ansawdd, ac y gallai’r 

tywydd achosi oedi mawr.  Un o’r ystyriaethau a drafodwyd gyda’r ymgeisydd oedd am ba  

mor hir y byddai’r gwaith o waredu defnyddiau’n parhau.  Sonnir yn y cais y byddai 

400,000m3 o ddeunydd yn cael ei gloddio a’i waredu er mwyn cael y lefelau adfer sy’n cael 

eu dangos ar y cynlluniau gyda’r cais. 

 

5.20 Mae llythyr oddi wrth yr ymgeisydd yn cadarnhau fod y cais cynllunio a’r wybodaeth 

gysylltiedig yn cynnwys cysylltiadau uniongyrchol ac anuniongyrchol gyda’r prosiect ffordd 

osgoi, sy'n awgrymu y gellid gosod amodau ar y datblygiad i sicrhau y gellir cael digon o 

reolaeth dros y ddau gais pan fydd y defnydd yn benodol i'r prosiect adeiladu ffordd osgoi yn 

unig. Ymhellach, os na fydd y prosiect ffordd osgoi yn symud ymlaen, ni fydd angen y ddau 
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gais datblygu ar gyfer Seiont a bydd y chwarel presennol yn aros o dan delerau’r caniatâd 

mwynau presennol. Ystyrir felly y dylai unrhyw ganiatâd cynllunio a gytunir fod yn amodol 

ar y gofynion canlynol: 

  Cyfyngu ar hyd y caniatâd i 5 mlynedd o pan hysbysir y dechreuir ar y gwaith o gario 

defnyddiau i adfer y chwarel a bod hynny’n cael ei gyfyngu i ofynion cynllun y ffordd 

osgoi yn unig a bod y gwaith o dirlenwi yn cael ei gyfyngu i 3 blynedd.  

  Mai dim ond ar lwybrau cludo dynodedig sy’n cael eu nodi ar gynlluniau’r cais y gellir 

symud defnyddiau i mewn ac allan,  

 Rhaid cyflwyno arolwg topograffeg i’w gymeradwyo gan yr awdurdod cynllunio 

mwynau ar ôl gorffen y gwaith gyda manylion archwiliad llawn o’r defnyddiau sydd ar 

gael ar gyfer adfer. Os na fydd digon o ddeunyddiau ar gael o waith adeiladu’r ffordd 

osgoi i gwblhau adfer o’r safle yn unol â chynlluniau’r cais, dylid cyflwyno cynllun adfer 

diwygiedig i’w gymeradwyo gan yr awdurdod cynllunio mwynau. 

 

5.21 Yn ogystal i’r uchod, mae’r awdurdod wedi ail ymgynghori ar y cynigion diwygiedig nad 

ydynt yn cynnwys llwybr cludiant gogleddol parhaol. Er hynny, ystyrir bod digon o 

ddefnyddiau yn y chwarel at ddibenion prosiect y ffordd osgoi ac felly, cynigir yr amod 

canlynol; 

  

 Cynllun diwygiedig i adfer llwybr cludiant gogleddol ar gyfer defnydd amaethyddol yn 

unol â’r canllawiau yn Anecs B – D o Nodyn Cyngor Technegol 1 (Agregau), gan nodi 

faint o ddeunyddiau ar gyfer adfer a fydd yn cael eu cadw ac ymhle h.y. dim defnyddiau a 

fydd wedi’u cloddio i ffurfio’r llwybr cludo i’w symud oddi ar y safle.  

 

5.22 Yn y 9 mlynedd ers pan gafodd mwynau eu cloddio ddiwethaf ar y safle hwn, mae yna 

dystiolaeth glir o adfer llwyddiannus trwy' adfywiad naturiol ac mewn perthynas â'r egwyddor 

neu gyfiawnhad dros y datblygiad, mae’n anodd cydbwyso, ar y naill law, rhwng y lleiaf 

posibl o ddefnyddiau gofynnol sydd eu hangen ar gyfer adfer yn unol â’r Canllawiau Polisi 

Cynllunio Cenedlaethol ac, ar y llaw arall, gyfle i ddarparu’r cydsyniad o adfer hen chwarel a 

fydd hefyd yn diwallu anghenion prosiect seilwaith cenedlaethol. 

 

5.23 Yn amodol ar osod yr amodau cynllunio i adlewyrchu’r rhestr pwyntiau bwled uchod ac i ar 

gyfer yr holl ystyriaethau cynllunio perthnasol eraill gan gynnwys Effeithiau Traffig, 

Cadwraeth Natur, Mwynderau, Cynaliadwyedd, Rheoli Llygredd a Llifogydd, ystyrir fod y 

datblygiad yn cydymffurfio mewn egwyddor â Pholisi a Chanllawiau Cynllunio Cenedlaethol 

a Rhanbarthol yn ogystal ag â gofynion Polisïau A1, A3, C3, C9, C14, C15, C19, C22 & C24 

y Cynllun Datblygu Lleol a Pholisïau; CYF 2, PCYFF 1, TRA 1, GWA 2, MWYN 4, MWYN 

9 & MWYN 10 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd sydd ar y gweill. 

 

Sŵn, Llwch a Mwynderau Trigiannol  
5.24 O ran gwaith cloddio a thrin clai a deunydd ar yr wyneb, mae’n rhaid nodi fod Chwarel 

Seiont a’r gwaith brics cysylltiedig wedi cau ac yn cael ei gwarchod ers 2008.  Mae’r safle 

ger derbynyddion sensitif yn Ffordd Felin Seiont, Ysbyty Eryri, parc cyhoeddus Pont Seiont, 

Comin y Morfa, ystâd dai Parc Hendre yn ogystal â nifer o gartrefi ar wasgar i’r dwyrain o’r 

chwarel ac i’r gogledd o’r llwybr cludiant a gwaith y ffordd osgoi arfaethedig. Mae yna eiddo 

yn Ffordd Felin Seiont sydd o fewn y byffer 100m sydd i’r gwaith clai fel sydd yn cael ei 

gynnwys o dan bolisi B12 o’r Cynllun Datblygu Unedol a Pholisi Mwyn 6 o’r Cynllun 

Datblygu Lleol sydd ar y gweill. Fodd bynnag, y sefyllfa yw bod y byffer 100m eisoes yn 

berthnasol i ddatblygu sydd wedi’i ganiatáu o dan delerau'’r caniatâd presennol o dan 

Adolygiad o Hen Ganiatadau Mwynau a dim ond ychydig, os cafwyd rhai o gwbl, o gwynion 

a gafwyd cyn cau’r chwarel a’r gwaith brics yn 2008.   
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5.25 Mewn ymateb i ymgynghori, mynegodd gwasanaethau Gwarchod y Cyhoedd Gwynedd y 

gallai fod yna bryderon ynghylch effeithiau sŵn, llwch ac aflonyddwch yn codi o’r gwaith ar 

y safle a symudiadau traffig pe byddai’r safle’n cael ei defnyddio fel iard i gontractwyr a 

hefyd yr effeithiau cynyddol yn codi o waith adeiladu ffordd osgoi. Mae’r cynnig yn wahanol 

i’r gwaith rheoledig o’r blaen o gynhyrchu brics.  Roedd hynny’n cael ei wneud mewn 

adeilad, byddai’r gwaith hwn ar safle yn yr awyr agored. Mae’r materion amgylcheddol 

allweddol sydd angen sylw yn cynnwys Draenio, Ansawdd Aer, Gollyngiadau Sŵn a Thir 

Halogedig Posibl.  

 

5.26 Mae’r Datganiad Amgylcheddol yn cynnwys rhestr o weithgareddau sy’n rhan o’r datblygiad 

a allai effeithio ar ansawdd aer a sŵn gan gynnwys ffurfio'r llwybrau cludo, cloddio / tynnu 

clai brics a'r tir wyneb yn ogystal ag adfer a phrosesu brics, concrid a defnyddiau eraill a 

ddaw i'r safle, gwaith cynyddol o daenu defnyddiau wrth adfer, paratoi concrid a defnyddio 

peiriannau a cherbydau disel. Mae’r Datganiad Amgylcheddol a gafodd ei baratoi ar ran 

Llywodraeth Cymru ar gyfer y prosiect ffordd osgoi yn nodi y bydd y cynllun angen 

15,000m3 o goncrid a 77,820 tunnell o ddeunydd wynebu. Felly, gellid cael cynnydd mewn 

llygryddion aer ac mewn effeithiau sŵn o ganlyniad i ail gychwyn gweithio ar y safle ac 

mae’n bwysig nad yw gweithgareddau fel hyn amharu ar iechyd y cyhoedd. Yn ogystal â 

symudiadau traffig cludo’n gysylltiedig â gwaith y ffordd osgoi, mae effeithiau traffig yn 

gysylltiedig â'r cynnig yn cynnwys effeithiau cerbydau preifat a cherbydau danfon  bychain 

yn defnyddio'r fynedfa bresennol i'r chwarel yn Ffordd Felin Seiont gydol cyfnod y prosiect 

(tua 25 symudiad yn y bore a’r gyda’r nos), ond hefyd gan ychydig o loriau trymion o bob 

math yn ystod y cyfnod 3 mis o baratoi a chlirio’n gysylltiedig â'r gwaith. 

 

5.27 O gofio fod yr hen iard brics ar ystum yr afon, ystyrir y gallai’r gwaith a fyddai ei angen ar 

gyfer gwaredu’r pentyrrau o frics ac echdynnu deunydd i ffurfio basn bas a chynefin corff 

dŵr bas, parhaol, effeithio ar fwynderau trigiannol Ffordd Felin Seiont trwy effeithiau sŵn, 

llwch a thirgryniad. Fodd bynnag, ystyrir mai ychydig o waith fyddai’n cael ei wneud yn y 

rhan yma o’r chwarel ac y gellid ei orffen yn eithaf buan. 

 

5.28 Mae’r Datganiad Amgylcheddol yn crybwyll Strategaeth Ansawdd Aer Genedlaethol y DU 

drwy gyfeirio na ddylai lefelau PM10 fod yn uwch na 50µg/m-3 fel cymetrig dyddiol ac nad 

ddylai fod yna fwy na 35 o achosion o fynd y tu hwnt i hynny y flwyddyn, neu 40µg/m-3 yn 

cael ei fesur fel cymetrig blynyddol. Wrth ymateb i ymgynghori, argymhellodd Gwasanaeth 

Gwarchod y Cyhoedd Gwynedd baratoi a defnyddio cynllun rheoli llwch gydag amodau 

priodol o reoli allyriadau PM10 a PM2.5 a hefyd lefelau Deuocsid Nitrogen NO2.  Mae 

manylion y cais yn cadarnhau rhestr o fesurau i liniaru effeithiau posibl llwch yn dianc yn 

effeithio ar dderbynyddion sensitif gan gynnwys peidio â gollwng defnyddiau o uchder o 

gloddwyr, cyfyngderau cyflymder ar safle, defnyddio chwistrellwr dŵr ar lwybrau cludo, 

dyfrio mannau prosesu a defnyddiau a broseswyd a chadw log o gwynion ynghylch llwch.  

 

5.29 Fodd bynnag, mae’n rhaid dal i ddiogelu rhag llwch drwy osod amodau safonol ac mae'r 

ymgeisydd yn cadarnhau ei fod yn fodlon trafod gosod amodau cynllunio priodol.  

Ymhellach, mae’r Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd yn gofyn am gynnal arolwg llwch am o 

leiaf 6 mis mewn mannau i'w cytuno ac y dylid cadw gwaith malu, didoli a chario 

deunyddiau, a allai godi llwch, o dan do.  Mae’n rhaid cael trwydded ar gyfer gwaith malu a 

didoli o dan Reoliadau Trwyddedau Amgylcheddol 2010 a hefyd mae’n rhaid sicrhau nad yw 

loriau trymion yn gadael y safle yn cario mwd, llwch na defnyddiau niweidiol ar briffordd 

gyhoeddus. Rhaid cael gorchudd cadarn dros pob cerbyd sy'n cludo mwynau llai na 100mm 

mewn unrhyw dimensiwn o'r safle. 
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5.30 Nid oedd asesiad sŵn cefndir gyda’r cais ond mae'r Datganiad Amgylcheddol yn dangos y 

lefelau sŵn blaenorol a ddefnyddiwyd ar gyfer Adolygiad o Hen Ganiatadau Mwynau 2007 ar 

gyfer eiddo unigol. Er bod y gwaith brics wedi bod yn gweithio am flynyddoedd lawer heb yr 

un gŵyn am sŵn, dylid ail asesu natur y gwaith yn yr awyr agored gan nad oes unrhyw 

dystiolaeth i awgrymu bod y lefelau cefndir presennol yr un fath â phan wnaed yr asesiad 

blaenorol.  

 

5.31 Mae datganiad y cais yn cadarnhau fod cloddio am fwynau’n cynhyrchu sŵn oherwydd y 

peiriannau trwm sy’n cael eu defnyddio, er y bydd lleoliad powlen y chwarel a ffurf y 

meinciau islaw'r lefel bresennol yn cuddio’r gwaith echdynnu rhag y rhan fwyaf, os nad y 

cyfan o’r eiddo trigiannol. Mae’r cais yn cydnabod fodd bynnag, y gallai pob gweithgaredd ar 

y safle effeithio ar dderbynyddion sensitif sŵn a chynigir fod gweithgareddau, gan gynnwys 

didoli, malu a phrosesu defnyddiau, yn cael eu cynnal mewn mannau lle byddai ffurf y tir ar 

hyn o bryd ac yn ystod y gwaith, fwyaf tebygol o guddio sŵn h.y. prosesu defnyddiau y tu ôl 

i’r domen o rwbel ar ochr ogledd-orllewinol y chwarel a chodi clawdd newydd i leihau sŵn ar 

derfyn de-orllewin safle'r hen waith brics ble y bydd concrid ac asffalt yn cael ei baratoi a 

cherbydau’n cael eu cynnal a’u trwsio. 

 

5.32 Yn ogystal â chynnwys lliniaru sŵn yn y dyluniad safle, mae’r cais yn cynnig nifer o 

ymarferion rheoli da gan gynnwys; cadw ffyrdd cludo mewn cyflwr da i leihau sŵn a 

dirgryniadau o gerbydau, defnyddio larymau bacio ymarferol a diogel (e.e. sŵn gwyn), 

lleihau uchder gollwng, peidio â gor-gyflymu peiriannau, cynnal yr holl gerbydau a 

pheiriannau mewn cyflwr da gyda thawelyddion a gosod gorchuddion acwstig effeithiol a 

defnyddio pympiau a generaduron trydan ble bo angen. 

 

5.33 Argymhellodd y gwasanaeth gwarchod y cyhoedd y dylid defnyddio’r canllawiau ar gyfer 

sŵn sydd yn Nodyn Cyngor Technegol Mwynau 1 (Agregau) gan awgrymu, yn absenoldeb 

arolwg dangosol o sŵn i gyfiawnhau cyfyngiadau Adolygiad o Hen Ganiatadau Mwynau 

2007, y dylid gosod yr amodau canlynol ar ganiatâd y cais:-  

o Yn ystod oriau gwaith arferol (0700 – 1900) ni ddylai lefel y sŵn fod yn fwy na 

55dB(A) LAeq,1awr (amodau clir). Ni ddylai cyfyngiadau gyda’r nos (1900 – 2200) 

fod y tu hwnt i lefel gefndir o fwy na 10dB(A),  

o Ni ddylai cyfyngiadau adeg y nos fynd y tu hwnt i 42 dB (A) LAeq, 1awr amodau clir 

ar eiddo sensitif i sŵn (MTAN1).  

o Ni ddylai gweithgareddau dros dro fynd y tu hwnt i 70 dB LAeq, 1awr (amodau clir) 

am hyd at 8 wythnos mewn blwyddyn. 

o  Rhaid cynnal arolwg monitro sŵn yn unol â chais ysgrifenedig yr Awdurdod 

Cynllunio Mwynau ac yn unol â Safon Brydeinig BS.4142:2014 ‘Dulliau ar gyfer 

graddio ac asesu sŵn diwydiannol a masnachol’ i asesu a dangos y cydymffurfir â’r 

terfyn ar sŵn. 

o Rhaid cael cymeradwyaeth yr awdurdod lleol ynghylch dulliau rheoli neu liniaru sŵn 

cysylltiedig â pheiriannau ac offer penodol cyn eu gosod a’u gweithredu ar y safle 

gan gynnwys lefelau pŵer sŵn penodol cyn eu defnyddio ar y safle.  

 

5.34 Fel y crybwyllwyd eisoes, gallai sŵn traffig ffordd effeithio ar eiddo rhwng y chwarel a Phont 

Seiont.  Dylid cyfyngu ar oriau gwaith rhag i ormod o loriau trymion deithio i ac o’r chwarel 

drwy ardaloedd trigiannol yn gynnar yn y bore ac yn y nos.  I leihau unrhyw effeithiau, gellid 

gosod amodau ar y safle i sicrhau na ddylid derbyn na symud defnyddiau na gweithio ar y 

safle y tu allan i'r adegau a'r dyddiau canlynol: 

o Rhwng 7.00am 6.00pm o ddydd Llun tan ddydd Gwener; 

o Rhwng 7.00am a 1.00pm ddydd Sadwrn; 
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o Dim danfoniadau ar y Sul nac ar Wyliau Banc;  

o Bod cofnod ysgrifenedig o symudiadau cludo i fod ar gael ar gais ysgrifenedig yr 

Awdurdod Cynllunio Mwynau;  

 

5.35 Ystyrir y gallai’r safle weithio heb amharu gormod ar fwynderau’r ardal yn unol â’r amodau 

cynllunio a osodwyd i reoli’r gwaith yn ogystal ag yn unol ag ymarfer da a'r rhestr o fesurau 

ymarferol a gynigiwyd yn y cais.  I liniaru effeithiau amgylcheddol posibl y datblygiad, mae'r 

amodau sŵn a llwch yn cynnwys bod yn rhaid monitro bob blwyddyn ac y dylai oriau gwaith 

fod fel sydd yno eisoes, 7.00am tan 7.00pm o ddydd Llun tan ddydd Gwener, 7.00 tan 1.00pm 

ddydd Sadwrn ac na ddylid gweithio mwynau ar y Sul nac ar Wyliau Banc na Gwyliau 

Cyhoeddus.  

 

5.36 Gyda'r amodau cynllunio a osodir i gyfyngu ar effeithiau sŵn, llwch, cludo, oriau gwaith a 

hyd y prosiect (3 blynedd i ganiatáu cludo defnyddiau ar y safle a 5 mlynedd i gyd) ystyrir 

fod y datblygiad yn cydymffurfio â pholisïau B23, B30, B33, C9, C19 C22 & C24 o'r Cynllun 

Datblygu Unedol yn ogystal ag a Pholisïau CYFF 1, GWA 2, MWYN 4, MWYN 6 & 

MWYN 9 y Cynllun Datblygu ar y Cyd sydd ar y gweill. 

 

Mwynderau Gweledol 
5.37 Mae Chwarel Seiont ar ddarn helaeth o dir i’r de o Gaernarfon ac yn ymestyn  o argloddiau 

coediog Afon Seiont yn y gorllewin i bantiau a bryniau tir glas a phentref Caeathro yn y 

dwyrain.   Mae llwybr yr hen reilffordd rhwng Caernarfon a Llanberis yn rhedeg drwy’r safle 

ac mae llawer o rwbel wedi'i osod yno dros y blynyddoedd sy’n cuddio’r chwarel o ystâd dai 

Parc Hendre ac Ysbyty Eryri.   

 

5.38 Mae'r effeithiau ar y dirwedd a’r effeithiau gweledol yn codi o gyfuniad o faint yr effeithiau 

hynny a sensitifrwydd gosodiad y dirwedd i newid.  Byddai’r datblygiad arfaethedig yn 

effeithio’n uniongyrchol ar safle’r cais yn ystod cyfnod y gwaith.  Mae hyn yn anorfod 

oherwydd natur gwaith cloddio am fwynau a gwaredu gwastraff.  Mae’r cais wedi ystyried 

sensitifrwydd y dynodiadau yn y dirwedd o amgylch, ardaloedd trigiannol a derbynyddion 

hamdden.   

 

5.39       Mae’r asesiad tirwedd a gweledol a gyflwynwyd gyda’r cais yn datgan; “.... Tirwedd   

ac mae asesiad effeithiau gweledol yn defnyddio dau ddull, tebyg ond annibynnol.  Mae’r 

asesiad tirlun yn ystyried y dopograffeg, gorchudd y tir a’i ddefnydd a’i gyflwr i ddod i 

ddeall ansawdd a chymeriad tirwedd a’i sensitifrwydd i newid  Mae’r asesiad gweledol yn 

adeiladu ar ganlyniad yr asesiad tirwedd ac yn ystyried yr effeithiau a allai godi ar 

fwynderau gweledol." 

 

5.40     Gallai’r effeithiau gweledol a thirwedd godi o gyfuniad o waith ar y safle, symudiadau traffig, 

 pentyrrau o ddefnyddiau a chloddiau cuddio, wynebau agored a cholli elfennau'r dirwedd,    

gan gynnwys ffurf y tir a llystyfiant, yn ystod cyfnodau cloddio, adfer a gwaredu defnyddiau 

ac adeiladu llwybrau cludo.  Yn hyn o beth, mae’r asesiad effeithiau tirwedd a gweledol wedi 

 ystyried gwaelodlin o effeithiau ar y prif dderbynyddion gweledol gan gynnwys dynodiadau 

 tirwedd statudol ac anstatudol, llwybrau hamdden, parciau a gerddi cofrestredig,  Safle 

 Treftadaeth y Byd Unesco, asedau treftadaeth ddiwylliannol a gwybodaeth o 

 Nodweddion Cymeriad Tirwedd Strategol a system ddata LANDMAP Cyfoeth Naturiol 

 Cymru. 

 

5.41 Mae'r safle tua 2,300 metr i’r de-ddwyrain o Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Cwningar 

Niwbwrch a Thraeth Abermenai Ynys Môn a 5,500 metr i’r gogledd-orllewin o Barc 

Cenedlaethol Eryri a Betws Garmon.  Mae’r adroddiad hwn yn cytuno gyda’r asesiad tirwedd 
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a gweledol o ran bod pellter y datblygiad arfaethedig a phresenoldeb nodweddion tirwedd a’r 

amgylchedd adeiledig yn ei gwneud yn anodd i wahaniaethu'r datblygiad oddi wrth y dirwedd 

bresennol a bod yr effeithiau ar y dynodiadau statudol hyn felly yn ddibwys.   

 

5.42 Cytunir ymhellach yn y crynodeb o arwyddocâd effeithiau tirwedd, fod yr effeithiau ar 26 o 

ardaloedd nodweddion tirwedd yn yr asesiad yn ddibwys.  Er bod safle’r hen waith brics yn 

un fawr, y mae, at ei gilydd yn cael eu cuddio gan lystyfiant aeddfed, y dopograffeg o’i 

chwmpas a chan amgylchedd trefol Caernarfon. Er y byddai’r datblygiad yn effeithio’n 

uniongyrchol ar Ddyffryn yr Iseldir Afon Seiont a Thir Isel Bryniog a Phantiog Caeathro, mae 

safle’r chwarel ei hunan yn elfen o dirwedd wedi dirywio sydd eisoes i’w gweld o gyrion 

Anheddiad 19eg Ganrif Caernarfon a’r Asesiad Cymeriad Tirwedd Anheddiad Modern 

Caernarfon.   

 

5.43 Mae Eglwys Llanbeblig (Adeilad Rhestredig Gradd 1), Ysgol yr Hendre ac eiddo yng Nglan 

Seiont, ac ystâd dai Parc yr Hendre oll yn dderbynyddion sensitif ar bellteroedd canolradd i’r 

datblygiad a bydd yn effeithio’n anuniongyrchol ar y rhain yn y cyfnodau adeiladu ac adfer.  

Y newid gweledol mwyaf fyddai i’r gogledd-orllewin o’r pwll clai lle bwriedir adeiladu 

llwybr cludo i gysylltu â safle adeiladu’r ffordd osgoi mewn ardal o dir glas amaethyddol.  

Byddai eiddo a derbynyddion sensitif eraill yn agos at y safle’n profi newid ar wahanol 

gyfnodau o’r datblygiad.  Byddai Ysbyty Eryri a’r llwybr troed ger Afon Seiont o’r A4085 i 

Ffordd Felin Seion yn cael eu hamharu dros dro pan sefydlir iard y safle a phan fydd yn 

gweithredu, gan waith adeiladu’r llwybr cludo newydd yn ogystal â gan waith chwarel a 

gwaredu gwastraff yn ystod y gwaith adfer. 

 

5.44 Rhagwelir y bydd sawl eiddo’n edrych dros y chwarel a’r caeau i’r gogledd a’r gogledd-

ddwyrain yn dioddef ychydig o effeithiau niweidiol yn ystod cyfnod adeiladu’r datblygiad 

arfaethedig.  Byddai'r olygfa’n dioddef a llai i’w gweld o’r tir amaethyddol, coed a 

gwrychoedd.  Fodd bynnag, dylid ystyried maint y newid a’r effeithiau niweidiol yng nghyd-

destun y ffaith y byddai’r ffordd osgoi yn cyfrannu fwyaf at niwed uniongyrchol a pharhaol ar 

y dirwedd ac i dai gwasgaredig yng Nghaeathro ac ar yr Ardal Cymeriad Tirlun Bryniog a 

Phantiog.  O gofio mai effeithiau dros dro, byr dymor sy'n gysylltiedig â Chwarel Seiont yn 

ystod cyfnod contract y ffordd osgoi, ni ystyrir y bydd effeithiau cronnol y datblygiad sy'n 

cael ei ystyried yn cael effaith niweidiol arwyddocaol ar fwynderau gweledol yr ardal.  Ni 

ellir asesu'r effeithiau ar lwybrau cyhoeddus sy’n croesi'r chwarel a'r llwybr cludo gogleddol 

yn nhermau cynigion y datblygiad oherwydd bydd y llwybrau cyhoeddus hyn yn cael eu 

dargyfeirio drwy orchmynion dargyfeirio yn unol â gofynion cynllun y ffordd osgoi. 

 

5.45 Mae Polisi C14 o'r Cynllun Datblygu Unedol yn dweud fod yn rhaid cynllunio cynlluniau ar 

gyfer adfer ac ôl-ofal gyda chais am waith mwynau.  Mae'r cynigion yn cynnwys adfer ac ail 

ffurfio wynebau’r chwarel i greu ffurf tir derbyniol i hyrwyddo cadwraeth natur a 

bioamrywiaeth.  Mae ffurf ponciau’r chwarel ar hyn o bryd yn ganlyniad i drefn o weithio 

eithaf diweddar yn unol â’r Adolygiad o Hen Ganiatadau Mwynau, lle gwaredwyd haenau o 

bridd a chlai brics mewn cynllun dwys ‘contract ymgyrch’ o weithio, yn hytrach na bod 

deunydd yn cael ei gloddio yn ôl y gofyn i sicrhau cyflenwad cyson ar gyfer yr odynau brics.   

Etifeddiaeth y gwaith hwn yw fod cryn dipyn o rwbel cloddio mwynau yn dal wedi’i bentyrru 

ar safle’r hen waith brics ac y byddai ffurf y ponciau o glai tywyll yn dal yno nes y byddai 

deunydd adfer ar gael o waith clirio tir ar gyfer y gwaith o’u hadfer.   

 

5.46 Fel y nodwyd eisoes, bydd defnyddio’r deunydd a ddaw ar gael o’r cynllun ffordd osgoi yn 

cyflymu'r cynllun ar gyfer adfer y safle a fyddai, fel arall, yn gofyn am ffordd wahanol a 

gadael i natur gymryd ei chwrs.  Senario ‘gwneud dim’ yn aml yw'r ffordd orau o adfer hen 

chwareli; mae’n annog bioamrywiaeth ac mae yna dystiolaeth glir fod rhannau o'r safle wedi 
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ail dyfu a chofnodwyd llawer o goed, prysglwyni a chynefinoedd yn adroddiad y swyddog 

bioamrywiaeth.  Er hynny, byddai prinder dail yn ystod misoedd y gaeaf yn dangos yr is 

haenau tywyll o glai  a byddai’n goruchafu ar amlen weledol y chwarel am ran sylweddol o’r 

flwyddyn.   

 

5.47 Dymuniad yr ymgeisydd yw defnyddio'r gwastraff na fydd ei angen ar gyfer gwaith y ffordd 

osgoi i sefydlogi tir ond, hefyd, nid oes unrhyw lystyfiant ar lawer o bonciau’r chwarel.  

Byddai cynllun o adfer mewn cyfnodau yn rhoi blaenoriaeth i drin y llethrau moel, wedi eu 

gweithio, yn gyfle i gael cynefin mwy amrywiol ond hefyd yn sefydlu peth tyfiant gwyrdd ar 

bonciau'r chwarel, hyd yn oed yn ystod misoedd y gaeaf.  

 

5.48 Ystyrir, felly, gyda chynllun adfer mewn cyfnodau i dargedu ardaloedd allweddol, fod y 

datblygiad yn dderbyniol mewn egwyddor a bod y datblygiad yn cydymffurfio â Pholisïau 

B8, B12, B14, B27, C3, C9, C14, C15, C19, C22 & C24 y Cynllun Datblygu Unedol yn 

ogystal â Pholisïau AMG 2, AT 1, Polisi AHNE newydd, PCYFF 1, GWA 2, MWYN 4, 

MWYN 9 & MWYN 10 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd sydd ar y gweill.   

 

Treftadaeth Ddiwylliannol 
5.49 Mae rhestr yn y Datganiad Amgylcheddol o ganllawiau cyfreithiol a chynllunio perthnasol fel 

cefndir i'r asesiad o effeithiau amgylcheddol y cynllun ar y nodweddion gwybyddus o 

ddiddordeb diwylliannol, henebion, asedau treftadaeth ac adeiladau rhestredig.  Mae meini 

prawf asesu a gwerthusiad o gynigion y datblygiad yn cyd-fynd â’r fethodoleg a ddefnyddir i 

benderfynu ar effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol ar y dirwedd a’r rhai gweledol. 

 

5.50 Mae cyfoeth o asedau treftadaeth ddiwylliannol yng Nghaernarfon ac mae’r safle o fewn 1.5 

cilometr i Safle Treftadaeth y Byd Castell Caernarfon a Waliau’r Dref, Caer Rufeinig 

Segontiwm ac Eglwys Llanbeblig.  Yn ogystal mae adeiladau rhestredig Gradd II, Bryn 

Eglwys a Bryn Eden, yn agos at y chwarel a gwaith y ffordd osgoi yn ogystal â'r Parc 

Rhestredig Gradd II o'r 19eg Ganrif a ddyluniwyd o gwmpas llyn artiffisial ger Ffordd Felin 

Seiont, tua 250 metr o fan agosaf safle'r cais. 

 

5.51 Mae’r safle ei hunan wedi’i ffurfio o haenau dwfn o glai Ordofisiaidd gyda haenau rhewlif 

Cwaternaidd uwch eu pen.  Dangosodd archwiliadau ar y safle o’r blaen waddodion o gryn 

arwyddocâd wrth geisio deall digwyddiadau Cwaternaidd yng ngorllewin Prydain, gan 

gynnwys darnau o goed, conwyddau, paill a gweddillion chwilod.  Dynodwyd y safle’n un o 

Bwysigrwydd Daearegol Rhanbarthol ond sydd wedi'i hymestyn yn helaeth gyda'r gwaith 

brics ers ei sefydlu ganol y 19eg Ganrif.  Awgryma'r adroddiad y gallai'r ffordd Rufeinig o 

gaer Segontiwm fod wedi rhedeg drwy’r dirwedd o Fryn Pen y Bryn, er y byddai wedi cael ei 

dinistrio gan gloddio yn y 60 mlynedd a aeth heibio.    

 
5.52 Mewn ymateb i ymgynghoriad, cadarnhaodd CADW eu bod yn cytuno â’r asesiad treftadaeth 

ddiwylliannol na fyddai effaith y cynigion ar Barc Comin y Morfa sydd wedi'i restru'n Gradd 

II yn arwyddocaol. Efallai y bydd yn bosibl gweld ychydig o loriau ar y llwybr cludo ac ymyl 

estyniad y chwarel o Gastell Caernarfon a Waliau’r Dref yn ystod y cyfnod adeiladu. Fodd 

bynnag, oddi yno, ychydig iawn fyddai gwaith adeiladu’r ffordd osgoi a llwybr cludo’r 

chwarel yn ei effeithio ar yr amlen weledol gyfan ac felly, ni ystyrir y byddai’n cael effaith 

hir dymor arwyddocaol ar Werth Byd Eang Eithriadol Safle Treftadaeth y Byd. Ymhellach, 

mae’r adroddiad hwn yn cytuno gyda chasgliadau’r asesiad treftadaeth ddiwylliannol mai 

dibwys fyddai’r effeithiau anuniongyrchol ar yr asedau treftadaeth ehangach, adeiladau 

rhestredig ac ardal cadwraeth o fewn anheddiad 19eg Ganrif Caernarfon. 
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5.53 Fel y soniwyd eisoes, mae yna adeiladau rhestredig yn agos iawn at y chwarel a allai gael eu 

heffeithio gan y datblygiad yn ystod y cyfnod adeiladu oherwydd effeithiau sŵn, llwch ac 

aflonyddwch. Fodd bynnag, o ystyried lleoliad y chwarel a’r llwybrau cludo cysylltiedig 

mewn perthynas â’r ffordd osgoi, yn ogystal â lleoliad eiddo Bryn Eglwys a Bryn Eden a fydd 

hefyd yn cael eu heffeithio, ystyrir y byddai’n well cynnwys mesurau lliniaru yn nyluniad 

gwaith adeiladu’r ffordd osgoi yn hytrach na sgrinio ffisegol ar ffurf argloddiau neu fyndiau 

pridd.  Bydd y llwybr cludo gogleddol yn rhedeg drwy hafn a bydd byndiau cadw pridd 

wyneb yn helpu i guddio’r datblygiad rhag eiddo heb ei restru Plas Treflan sydd tua 150m i’r 

gogledd orllewin o’r datblygiad arfaethedig. 

 

5.54 Dylid ystyried maint y newid ac unrhyw effeithiau niweidiol yng nghyd-destun y ffaith mai’r 

ffordd osgoi fyddai’n cyfrannu fwyaf at niwed uniongyrchol i’r dirwedd a’r effaith weledol. 

O gofio mai effeithiau dros dro, byr dymor sy'n gysylltiedig â Chwarel Seiont yn ystod 

cyfnod contract y ffordd osgoi fyddai hyn, ni ystyrir y bydd effeithiau cronnol y datblygiad 

sy'n cael ei ystyried yma yn cael effaith niweidiol arwyddocaol ar leoliad yr adeiladau 

rhestredig.  Mae’r chwarel yn elfen sydd wedi effeithio ar y dirwedd ac mae’r cynigion adfer 

yn dangos y gellid gwella ar ymddangosiad gweledol y safle. 

 

5.55   Mewn ymateb i ymgynghoriad ar gwmpasu’r datganiad amgylcheddol, ni ddangoswyd i’r 

awdurdod y byddai unrhyw effeithiau posibl ar unrhyw safleoedd archeolegol gwybyddus nac 

ar fannau ble y byddai’n debyg cael canfyddiadau archeolegol. O ran unrhyw effeithiau 

uniongyrchol y cynigion datblygu, cytunir gyda’r asesiad effeithiau diwylliannol mai dim ond 

o fewn terfynau presennol y chwarel y bydd mwynau’n cael eu cloddio a rwbel gwaith y 

ffordd osgoi yn cael ei waredu ac mai dim ond ar safle’r hen waith brics y bydd iard y gwaith. 

Yr unig eithriad yw y bydd llwybr cludo gogleddol yn pontio rhwng y llain o dir amaethyddol 

sy'n cysylltu â'r ffordd osgoi a'r cynigion i gloddio rhan o'r hen iard frics i'r gorllewin o’r 

afon, ble gallai tystiolaeth o olion diwydiannol o’r 19eg Ganrif fod wedi claddu. 

 

5.56 Mewn ymateb i ymgynghoriad, mynegodd Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd 

bryder nad yw’r asesiad Treftadaeth Ddiwylliannol yn cynnwys digon o wybodaeth i alluogi'r 

archeolegydd rheoli datblygu i gynghori ar y cynigion ac y dylid cynnal asesiad pellach yn 

unol â manyleb i’w gytuno ymlaen llaw gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol er mwyn casglu 

gwybodaeth ar gyfer y penderfyniad cynllunio. 

 

5.57 Fodd bynnag, mae'r asesiad yn cyfeirio at ffynonellau ysgrifenedig o waith archeolegol gan 

gynnwys y rhan honno o'r llwybr cludo deheuol a fydd yn ymestyn o’r hen waith brics, ar hyd 

hen bonciau’r chwarel hyd at lwybr y ffordd osgoi. Roedd Rhif Prosiect Ymddiriedolaeth 

Archeolegol Gwynedd G1952, Adroddiad Rhif  687 yn cynnwys brîff gwylio a gynhaliwyd 

fis Hydref 2007 duriwyd llain o dir diwethaf yn Seiont yn union ger llwybr y ffordd osgoi. I 

grynhoi daw’r adroddiad i’r casgliad: cynhaliwyd brîff gwylio yn ystod y cyfnod pan oedd 

Chwarel Gwaith Brics Seiont yn cael ei ymestyn.  Ni nodwyd unrhyw nodweddion 

archeolegol a dehonglwyd mai o darddiad rhewlif yr oedd popeth a ganfuwyd o dan y pridd.  

Penderfynwyd mai pori yn unig fyddai unrhyw ddefnydd amaethyddol oherwydd bod gormod 

o gerrig rhewlif yno i allu aredig y tir.”   

 

5.58 Gallai fod yn briodol felly osod amod cynllunio’n gofyn am waith archeolegol pellach / 

 brîff gwylio ar yr hen waith brics, i’r gorllewin o’r afon a’r llwybr cludo gogleddol. Mae 

 gweddill y safle wedi cael ei haflonyddu’n ddiweddar gan waith mwynau ac ni fydd newid 

 defnydd dros dro ar safle’r gwaith brics o’r 1960au i fod yn iard y gwaith yn golygu 

 mwy o ddymchwel nag a wnaed yn 2010 a 2013. 
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5.59 Bydd y Safle Daearegol o Bwysigrwydd Rhanbarthol yn cael ei effeithio’n bennaf gan waith 

y ffordd osgoi a bydd amlygu gwaddodion rhewlifol yn gyfle i’w hastudio ymhellach. Mae 

cofnodion da ar gael yn dangos y cafwyd gwybodaeth werthfawr ar y safle yma wrth dorri a 

chloddio i’r haenau o fwynau ar ddilyniant a natur digwyddiadau Cwaternaidd. Pen y Bryn 

yw’r unig un yn y rhwydwaith o safleoedd stratigraffig Cwaternaidd ar draws Môn, Llŷn ac 

ymyl arfordirol Gwynedd i gynnwys haenau organig o oes gyn-rewlifol. Mae amodau eisoes 

yn bodoli ar benderfyniad yr Adolygiad o Hen Ganiatadau Mwynau i roi cyfrif am a chofnodi 

unrhyw beth a welir wrth gloddio mwynau a gellid ailadrodd hynny ar unrhyw ganiatâd 

pellach. 

 

5.60 Os gosodir amodau cynllunio priodol fel y crybwyllir uchod, bydd y cynnig yn cydymffurfio 

â Pholisïau C9, C15, C19, C22, C24, B3, B6, B7, B12 a B18 o Gynllun Datblygu Unedol 

Gwynedd a hefyd â Pholisïau PCYFF 1, AMG 2, AT 1, AT 4, GWA 2, MWYN 4, MWYN 6, 

MWYN 9 a MWYN 10 o’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd sydd ar y gweill. 

 

Effeithiau Priffyrdd 
5.61 Mae yn y Datganiad Amgylcheddol asesiad cynhwysfawr o’r effeithiau traffig sy’n 

gysylltiedig â defnyddio’r safle ar gyfer gwaith adeiladu’r ffordd osgoi. Mae manteision 

economaidd, logistaidd ac amgylcheddol, o ran effeithiau priffyrdd, i’w cael o ddefnyddio’r 

chwarel, gan ei bod wrth ymyl llwybr arfaethedig y ffordd osgoi a bydd yn bodloni’r rhan 

fwyaf o ofynion mwynau’r cynllun. Mae trafodaethau gyda’r ymgeisydd yn cadarnhau, 

oherwydd natur y gwaith peirianneg sifil, na ellir bod yn sicr ynghylch ansawdd na sŵn y 

defnyddiau a gynhyrchir oherwydd gallai tywydd drwg achosi'r cynllun i or-redeg. O ran 

effeithiau cludiant, mae’r Datganiad Amgylcheddol yn cadarnhau y byddai llawer o’r 

400,000m3 cyfanswm achos gwaethaf o ddeunydd yn cael ei gludo rhwng Ebrill a Hydref, 

gyda hyd at 80% yn ystod Gorffennaf, Awst a Medi. 

 

5.62 Wrth ddewis defnyddio’r chwarel gyda chyswllt uniongyrchol i’r ffordd osgoi trwy ffyrdd 

cludo mewnol, ni fyddai'r lorïau cludo trymion yn defnyddio ffyrdd cyhoeddus o gwbl. Mae’r 

Datganiad Amgylcheddol yn dangos senario cymharol pe byddai ffynhonnell y defnydd ar 

gyfer y ffordd osgoi a’r ystorfa ar gyfer gwaredu defnyddiau ymhell o safle’r ffordd osgoi. 

Mae’r gweithredwr yn bwriadu cludo oddi ar y ffordd gyda thryciau tipio 40 tunnell ar yr 

egwyddor dychwelyd â llwyth yn hytrach na loriau trymion confensiynol yn cario llwyth o 20 

tunnell. Byddai hynny’n golygu y byddai angen cyfanswm o 44,440 o symudiadau lori gyda  

llwyth o 40 tunnell i gario hyd at 400,000m3 o ddefnyddiau i ac o’r safle. O gymharu, byddai 

angen cyfwerth â 88,890 o symudiadau cludo gyda llwyth o 20 tunnell ar y rhwydwaith 

ffyrdd lleol petai'r ffynonellau o ddefnyddiau a’r adnoddau gwaredu ymhell o safle adeiladu’r 

ffordd osgoi. 

 

5.63 Yn ogystal â’r symudiadau cludiant sy’n gysylltiedig â gwaith y ffordd osgoi, mae’r effeithiau 

traffig sy’n gysylltiedig â defnyddio’r safle gwaith brics yn cynnwys cerbydau preifat a 

cherbydau danfon bychain yn defnyddio'r fynedfa yn Ffordd Felin Seiont gydol cyfnod y 

prosiect (tua 25 symudiad yn y bore a chyda'r nos) ond hefyd ychydig o loriau trymion yn 

ystod y cyfnod 3 mis o sefydlu a dadgomisiynu’r gwaith. Yn ystod y cyfnod adeiladu’r ffordd 

osgoi, disgwylir y bydd tua 60 o bobl ar y safle ar unrhyw adeg yn teithio mewn car yn 

ddyddiol ac yn defnyddio’r adnoddau parcio ar safle a fydd yn cael eu darparu ar iard y 

contractwr. Oherwydd mai byr fydd y cyfnod o ddefnyddio ac adfer y chwarel i gymharu â’r 

gwaith ar y ffordd osgoi, mae’r Datganiad Amgylcheddol yn cadarnhau y daw’r traffig ar 

Ffordd Felin Seiont ar ôl i’r prosiect orffen. 

 

5.64 Byrdwn y datblygiad yw y gellid ystyried fod y datblygiad yn ategol i ofynion prosiect 

seilwaith ffyrdd cenedlaethol. Byddai safle gyda mynediad uniongyrchol i’r cynllun ffordd yn 
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lliniaru'r effaith y gallai cludiant trwm ei gael ar y seilwaith ffyrdd lleol yn ogystal â bodloni’r 

egwyddor agosatrwydd ynghylch anghenion y prosiect. Ymhellach, mae gwybodaeth 

ychwanegol a gyflwynwyd mewn cefnogaeth i’r cais yn cadarnhau mai dim ond ar gyfer 

gwaith adeiladu'r ffordd osgoi y bydd angen y llwybr cludo gogleddol ac nad yw’n cael ei 

gynnig fel mynedfa gerbydau barhaol i’r chwarel. 

 

5.65 Fel y nodwyd o’r blaen, mae effeithiau cludiant mewn cysylltiad â defnyddio’r chwarel yn 

arwyddocaol ac ystyrir felly, y dylid cyfyngu ar y gwaith sy’n cynnwys cludo deunydd llenwi 

i mewn ac allan o'r chwarel at ddibenion y ffordd osgoi i gyfnod o 3 blynedd o’r dyddiad yr 

hysbysir bod y gwaith tirlenwi yn cychwyn ac mai dim ond y llwybrau cludiant sy’n cael eu 

dangos ar gynlluniau cais fel rhai sydd â mynediad uniongyrchol i safle adeiladu'r ffordd 

osgoi fydd yn cael eu defnyddio. Er nad yw’n cael ei ystyried gyda’r cais cynllunio hwn, 

dylid nodi fod darpariaeth yn y 'Gorchymyn Cefnffordd Abergwaun i Fangor (A487) (Ffordd 

Osgoi Caernarfon a Bontnewydd) (Ffyrdd Ochr) 201_'; ar gyfer trefniadau mynediad preifat 

o'r A4085 i dir amaethyddol i'r gogledd o'r chwarel fel rhan o'r cynigion ar gyfer y ffordd 

osgoi. Byddai unrhyw fwriad i gael mynediad hir dymor o’r A4085 i’r chwarel angen 

caniatâd cynllunio arall. 

 

5.66 Hefyd, bydd yn rhaid cyflwyno cynlluniau diwygiedig cyn dechrau’r datblygiad i nodi’r 

senario gwaethaf, canolradd a gorau yn seiliedig ar faint o bridd/ deunydd adfer a fydd ar gael 

a hefyd gynllun gwaredu ac adfer mewn cyfnodau i dargedu ardaloedd allweddol yn ystod 

cyfnod y datblygiad. 

 

5.67 Mae’r cynnig felly’n cydymffurfio â Pholisïau C9, C19, CH33 a CH36 o Gynllun Datblygu 

Unedol Gwynedd yn ogystal â  Pholisïau PS 5, MWYN 4, MWYN 9 & TRA 1 y Cynllun 

Datblygu Lleol sydd ar y gweill. 

 

Draenio, yr Amgylchedd Dŵr a Thir Halogedig 

5.68 Mae’r Datganiad Amgylcheddol yn cadarnhau, ers cloddio am glai ddiwethaf yn 2007, fod y 

twll chwarel wedi llenwi â dŵr i ffurfio corff dŵr tua 15m o ddyfnder a bod lefel y dŵr yn 

cael ei reoli trwy ffos orlifo sy’n gollwng i Afon Seiont tua 13m AOD. Pan oedd y chwarel yn 

gweithio, roedd y twll yn dal mwd ac yn lagŵn setlo ar gyfer yr holl ddŵr a oedd yn rhedeg 

o’r tir oedd wedi’i gloddio.  Yn ogystal â hynny, roedd dŵr yn cael ei bwmpio o dro i dro i 

mewn i lagŵn setlo arall yng nghornel de-orllewin y gwaith brics. Roedd y lagŵn hon hefyd 

yn casglu dŵr wyneb o fannau eraill cyfagos yn y chwarel gan gynnwys rhan o iard yr hen 

waith brics. 

 

5.69 Mae’r chwarel wedi’i ffurfio o glai trwm ac mae’r twll yn cael ei lenwi gyda dŵr wyneb yn 

bennaf, ond gallai dŵr ddaear dreiddio iddo hefyd o’r llethrau uwch. Ni chafwyd dŵr ddaear 

yn unrhyw un o’r pyllau prawf ar safle'r hen waith brics a’r storfa frics ar ochr orllewinol yr 

afon, ond cofnodwyd dŵr ddaear eithaf bas mewn dau ddyfrdwll ar ffin gogledd-ddwyreiniol 

y safle. Roedd dau ddyfrdwll arall gerllaw yn sych, sy’n awgrymu nad yw dŵr ddaear yn 

bresennol ar bob rhan o’r safle, a’i fod yn debycach o fod yn bresennol mewn rhai mannau 

penodol lle mae'r deunydd yn fwy treiddadwy. Mae mân ffynhonnau wedi’u cofnodi ar 

wyneb deheuol y chwarel ond yn seiliedig ar yr wybodaeth a gyflwynwyd yn yr ymchwiliad 

daear daearegol; daeth y Datganiad Amgylcheddol i’r casgliad mai prin yw’r perygl y byddai 

dŵr daear yn achosi llifogydd ar y safle. 
 

5.70 Mae’r gwaith sy’n cael ei ddisgrifio yn y cais yn cynnwys cloddio’r clai a'r haenau uwch ei 

ben i adeiladu'r ffordd osgoi a hefyd gario'r deunydd dros ben i'w ddefnyddio wrth adfer.  

Bydd clirio’r tomeni brics a chloddio rhan o’r man i'r gorllewin o'r iard goncrid lle'r oedd 
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brics yn cael eu cadw yn gostwng lefel y tir o 1-1.5 metr gan roi mwy o le i gadw dŵr 

llifogydd.  Bydd safle'r hen waith brics hefyd yn cael ei ddefnyddio fel iard contractwr a fydd 

yn cynnwys adnoddau lles staff, storfa danwydd, tanc cadw dŵr budur, sied gynnal a chadw 

ac adnoddau ar gyfer concrid ac asffalt.   

 

5.71 I hyrwyddo’r gwaith a restrir uchod, bydd yn rhaid pwmpio dŵr o’r twll chwarel i Afon 

Seiont a allai greu mwy o berygl llifogydd i lawr yr afon.  Byddai llenwi’r twll yn ailffurfio 

lefelau’r tir i 15 metr AOD ac yn cael gwared yn barhaol o’r twll llawn dŵr sydd wedi 

datblygu ers cau'r chwarel yn gynamserol yn 2008. Mewn ymateb i ymgynghoriad, 

cadarnhaodd Cyfoeth Naturiol Cymru nad oedd berygl y byddai pysgod yn y twll pan fyddai'n 

cael ei wagio.  Byddai llenwi’r twll chwarel hefyd yn lliniaru unrhyw berygl i'r cyhoedd yn 

codi o bwll dwfn yn llawn dŵr.  
 
5.72 Wrth ymateb i ymgynghoriad cyn cais, cynhaliodd Dŵr Cymru, fel yr ymgymerwr 

carthffosiaeth statudol, asesiad o faint o ddŵr budr y gellid ei ddisgwyl fyddai'n cael ei 

ollwng o'r datblygiad arfaethedig, yn ogystal ag o’r mesurau lliniaru er mwyn gallu cysylltu 

â’r system garthffosiaeth gyhoeddus. Wrth ymateb i’r pryderon ynghylch rhoi gormod o 

bwysau ar y Gwaith Trin Dŵr Gwastraff, cadarnhaodd yr ymgeisydd y defnyddid ‘tanc cadw 

symudol uwchben y tir’ i gadw unrhyw garthffosiaeth a gynhyrchid gydol y prosiect.  Wrth 

ymateb, dywedodd Cyfoeth Naturiol Cymru a Gwarchod y Cyhoedd Gwynedd, y byddai’n 

well cael cysylltiad â'r system garthffosiaeth gyhoeddus o gofio fod y safle o fewn pellter 

rhesymol i’r seilwaith trin presennol ac i ddilyn yr hierarchaeth ddraenio.  Fodd bynnag, mae 

Cyfoeth Naturiol Cymru’n cydnabod mai gwaith dros dro a geir yma ac efallai na fyddai’n 

ddichonadwy dilyn yr hierarchaeth oherwydd costau uwchraddio, yr amser a gymerai hynny a 

chostau o gael gwared ar seilwaith sydd wedi’i ddylunio i fod yn barhaol ar ôl gorffen 

prosiect byr. 

 

5.73 Cyflwynodd Cyfoeth Naturiol Cymru restr gynhwysfawr o sylwadau sy’n amlinellu gofynion 

ac amodau penodol y dylid eu gosod ar unrhyw ganiatâd, gan gynnwys y dylid cyflwyno 

manylion llawn y tanc cadw i’w cymeradwyo gan yr awdurdod cynllunio lleol cyn bod y 

gwaith yn cychwyn ac amod bellach yn gofyn i unrhyw seilwaith dros dro ar gyfer draenio 

dŵr budr ar y safle gael i ddadgomisiynu’n llwyr a’i symud oddi ar y safle pan ddaw cyfnod y 

caniatâd i ben.  

 

5.74 Mae Polisi Cynllunio Cymru'n gofyn am reoli datblygu a pheryglon llifogydd "mae'n rhaid i 

awdurdodau cynllunio gael cyngor gan Gyfoeth Naturiol Cymru a rhoi sylw dyladwy fel 

ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau unigol”.  Mae Nodyn Cyngor Technegol 

15 yn datgan ymhellach na ddylid symud ymlaen â datblygiad nes penderfynu a ellir rheoli 

canlyniadau llifogydd ar y datblygiad hwnnw i lefel dderbyniol ar gyfer natur / math y 

datblygiad a gynigir h.y. ‘Asesiad Canlyniadau Llifogydd’.  Mae rhan o'r safle yn cael ei 

dangos o fewn  C2 ar Fapiau Cyngor Datblygu yn Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a 

Pheryglon Llifogydd.  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n cadarnhau fod yr Asesiad Canlyniadau 

Llifogydd a gyflwynwyd gyda'r cais yn rhoi amcangyfrif cywir o beryglon llifogydd posibl 

sy'n dangos na fyddai llifogydd ar y datblygiadau ar ran o'r safle (mannau adeiladau’r safle 

a'r meysydd parcio) mewn gwahanol ddigwyddiadau o lifogydd gan gynnwys digwyddiad o 

lifogydd eithafol (0.1% AEP neu ddigwyddiad 1 mewn 1000). Fel y nodwyd o’r blaen, gellid 

defnyddio’r man lle cedwid brics i gadw dŵr llifogydd gan y bydd y safle’n cael ei chloddio.   

Gellir casglu, felly, na fyddai’r datblygiad yn cynyddu llifogydd mewn mannau eraill ac y 

byddai’r llwybr cludo ar y safle'n ddihangfa arall i drigolion Ffordd Felin Seiont mewn 

llifogydd.   
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5.75 Nid yw’r safle wedi’i chynnwys ar gofrestr yr Awdurdod o dir halogedig ond, o ran ymdrin â 

thir a allai fod yn ansefydlog neu’n halogedig, mae paragraff 13.5.1 o Bolisi Cynllunio 

Cymru'n datgan " Dylai’r system gynllunio arwain y broses ddatblygu i leihau’r risgiau sy’n 

codi yn sgil peryglon naturiol neu wneuthuredig, gan gynnwys risgiau o ganlyniad i dir ansad 

a thir halogedig. Nid atal datblygu tir o’r fath yw’r nod, er y gallai hynny fod yn ymateb 

priodol mewn rhai achosion. Yn hytrach, y nod yw sicrhau bod y datblygu’n addas a bod y 

cyfyngiadau ffisegol ar y tir, gan gynnwys yr effaith y disgwylir i’r newid yn yr hinsawdd ei 

chael, yn cael eu hystyried bob cam o’r broses gynllunio. Fodd bynnag, y datblygwr sy’n 

gyfrifol o hyd am ganfod i ba raddau y mae’r tir yn ansad, a beth fyddai effaith hynny, yn 

ogystal ag ystyried unrhyw risgiau eraill. Mater i’r datblygwr yw sicrhau bod y tir yn addas 

ar gyfer y datblygiad arfaethedig, gan nad oes gan yr awdurdod cynllunio ddyletswydd gofal i 

dirfeddianwyr. 

 

5.76 Daw Pennod 10 y Datganiad Amgylcheddol a’r atodiadau i’w gefnogi ‘adroddiad cyflwr, 

ymchwiliad halogiad tir ac asesiad risg’ i'r casgliad “nad yw canlyniadau samplo a 

dadansoddi wedi dangos unrhyw halogiad o fewn haenau'r ddaear ar y safle a allai beryglu 

iechyd pobl heblaw ychydig iawn, iawn, o asbestos.  Fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf safle o 

dan slab o goncrid, a fydd yn aros yn ei le, a selir neu gorchuddir ag agregau fannau eraill ar y 

safle sy’n noeth ar hyn o bryd er mwyn i gerbydau allu symud yn rhwydd ar iard y safle.  

Mae’r perygl i bobl, felly yn codi o haenau’r ddaear yn ddibwys, ac ymhellach, ni chanfuwyd 

fawr ddim halogyddion ac felly does dim ffynhonnell o halogyddion a allai gael eu cario oddi 

yno.  Gan nad oes halogyddion i’w cario oddi yno, does dim perygl i ddyfroedd sy’n cael eu 

rheoli”.  

 

5.77 Wrth ymateb i ymgynghori, dywedodd Cyfoeth Naturiol Cymru nad yw’r dyfroedd sy'n cael 

eu rheoli o dan y safle o'r sensitifrwydd amgylcheddol pennaf ac, ar y rhagdybiaeth nad oes 

halogiad difrifol yma, dylid dilyn gofynion Polisi Cynllunio Cymru a’r Egwyddorion 

Arweiniol ar gyfer Tir Halogedig.  Os canfyddir halogiad difrifol, dylai’r Awdurdod 

Cynllunio Mwynau ail-ymgynghori â Chyfoeth Naturiol Cymru ac argymell y dylai'r 

datblygwr ddilyn ei fframwaith rheoli risg, gweithdrefnau model a'r 'Egwyddorion Arweiniol 

ar gyfer Tir Halogedig a'r Egwyddorion a'r Ymarferion i Amddiffyn Dŵr Daear’ (GP3).   

 

5.78 Mae Cyfoeth Naturiol Cymru a Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd Gwynedd yn argymell 

gosod amod cynllunio i sicrhau, os deuir ar draws halogiad yn ystod y datblygiad nad oedd 

wedi'i ganfod o'r blaen, na ddylid symud ymlaen ymhellach â'r datblygiad (oni chytunir yn 

wahanol yn ysgrifenedig) nes y bydd strategaeth adfer wedi'i chyflwyno i gael ei 

chymeradwyo gan yr Awdurdod Cynllunio Mwynau. 

 

5.79 Er gwaethaf yr uchod, ac yn unol â Pholisi Cynllunio Cymru, bydd gofyn i Gyngor Gwynedd, 

fel yr awdurdod cynllunio mwynau, gyflwyno rhybudd gydag unrhyw ganiatâd “i hysbysu’r 

ymgeisydd mai’r datblygwr a / neu’r tirfeddiannwr fydd yn gyfrifol ac felly’n atebol am 

ddiogelwch y datblygiad a'r safle.  Dylai hefyd “hysbysu’r ymgeisydd, er bod yr awdurdod 

cynllunio lleol wedi ymdrechu hyd eithaf ei allu i benderfynu ar y cais ar sail yr wybodaeth 

oedd ar gael iddo, nad yw hynny'n golygu nad oes halogyddion yn y tir’.  

 

5.80 Mae gofyn hefyd, i gynnal rheolaeth amgylcheddol ar y gwaith o ddydd i ddydd, gan 

gynnwys gosod derbynyddion olew mewn systemau draenio dŵr wyneb, sicrhau y gellir 

casglu'r dŵr ffo sy'n rhedeg o fannau cadw defnyddiau a mannau gweithio, gan gynnwys 

rhwystro mwd rhag treiddio o'r llwybrau cludo i unrhyw gwrs dŵr a monitro'r holl fesurau 

rhwystro llygredd i sicrhau na fydd corff dŵr daear Llŷn ac Eryri yn dirywio ymhellach. 

 

Tud. 117



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 05/06/2017 
ADRODDIAD YR UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD 

 

CAERNARFON 

 

  

5.81 Mae’r ymgeisydd yn cadarnhau yn y Datganiad Amgylcheddol y bydd Cynllun Rheoli 

Amgylchedd Adeiladu yn cael ei baratoi a’i weithredu yn ystod y cyfnod gweithredu er mwyn 

sicrhau ymarfer da ac i liniaru i warchod amgylchedd y dŵr.  Dylai cyflwyno manylion o’r 

fath o dan amod cynllunio grynhoi cwmpas y datblygiad o dan sylw, yr amodau gwaith ar y 

safle a’r mesurau i reoli effeithiau amgylcheddol fel symudiadau loriau trymion, adnoddau 

golchi olwynion, gorchuddio cerbydau, mannau cadw diogel, ansawdd aer, oriau gwaith, 

sŵn/dirgryniad, rheoli gwastraff a llygredd.   Dylai’r Cynllun Rheoli Amgylchedd Adeiladu 

hefyd amlinellu cynllun o reolaeth amgylcheddol e.e. monitro gollyngiadau o waddod a 

deunydd gwastraff i liniaru’r effeithiau amgylcheddol a allai godi a datblygu gweithdrefnau 

datblygu a gollyngiadau.  Fodd bynnag, er y gallai fod yn bosibl gofyn am gyflwyno 

adroddiad o dan amod i ddangos cydymffurfiad, ni ddylid ceisio dyblygu dulliau rheoli o dan 

gylch gorchwyl Cyfoeth Naturiol Cymru y gellid eu gweithredu drwy Drwydded 

Amgylcheddol.    

 

5.82 Bydd raid i'r safle gael trwyddedau gweithredu oddi wrth Gyfoeth Naturiol Cymru, gan 

gynnwys caniatâd i ollwng dŵr i'r ddaear neu i gwrs dŵr a hefyd drwydded o dan y 

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol ar gyfer gwaith gwaredu gwastraff.  Y bwriad, felly, 

yw cyflwyno nodyn gydag unrhyw ganiatâd yn dweud y dylai’r ymgeisydd ymgynghori gyda 

Chyfoeth Naturiol Cymru, Dŵr Cymru ac â Risg Llifogydd ac Erydiad Arfordirol Cyngor 

Gwynedd ynghylch unrhyw broblem sydd o fewn cylch gorchwyl y cyrff yma.   

 

5.83 O ran asesu materion cynllunio, ystyrir fod y cais a’r Datganiad Amgylcheddol yn cynnig 

asesiad cynhwysfawr a lliniariad priodol ar gyfer problemau’n codi o reoli llif dŵr wyneb, 

peryglon llifogydd, amddiffyniad amgylcheddol a rhwystro llygredd a bod y cais yn 

cydymffurfio â gofynion polisïau  A1, A3, B28, B30, B32, B33, C3, C9, C15, C19 a C22 o 

Gynllun Datblygu Unedig Gwynedd yn ogystal â pholisïau PS5, PS6, PS18, PS19, PCYFF 1, 

PCYFF5 GWA2, MWYN 4 a MWYN 9 y Cynllun Datblygu ar y Cyd sydd ar y gweill.   
 

Sefydlogrwydd Tir 
5.84 Mae’r Datganiad Amgylcheddol yn cadarnhau y cloddiwyd pedwar twll yn union i’r gogledd 

o wyneb y chwarel lle bwriedir adeiladu llwybr cludo newydd i gysylltu gyda’r ffordd osgoi 

ac yn datgan fod y “tyllau cloddio yn 15 metr o ddyfnder ac yn dangos Rhewglai o glai 

mwdlyd ychydig yn raeanog yn amrywio o 4 i 8 metr o ddyfnder dros leidfan hindreuliedig.  

Roedd dŵr daear yn y ddau dwll a gloddiwyd i'r de, BH3 a BH4, yn codi i 2 metr a 5.25 metr 

o dan lefel y tir.  Mae'r Datganiad Amgylcheddol yn cadarnhau y cynhaliodd arbenigwr 

geodechnegol archwiliad ar dir a llethr y chwarel i’r de-orllewin o’r tyllau a gloddiwyd a’i fod 

wedi nodi fod y tir yn dangos arwyddion diweddar a pharhaus o ansefydlogrwydd gyda 

phridd wedi llithro, craciau tensiwn, llithradau ac wynebau sgarpiau'n ymestyn i lawr y llethr. 

 

5.85 Mae’r tir ansefydlog i’w weld yn ymestyn ar draws wyneb o tua 160 metr i’r ochr ogledd-

ddwyreiniol o’r chwarel a bod problem ansefydlogrwydd wedi'i gydnabod pan gyflwynwyd 

gwybodaeth ychwanegol fel rhan o adolygiad cychwynnol y gwaith mwynau yn 2000.  

Mynegodd astudiaeth ddaearegol a gyflwynwyd gyda’r cynigion bryder ynghylch y dŵr daear 

ac amodau’r tir ar yr un llethr, rhoddwyd tystiolaeth cof gwerin o dirlithriad a oedd yn 

ymddangos yn ganlyniad i glai’n troi’n hylif ar yr wyneb a gloddiwyd.   Mae’r adroddiad yn 

cadarnhau ymhellach fod yna gwt ffynnon o frics ar derfyn gogledd-ddwyrain y chwarel, sy’n 

awgrymu fod yna ffynnon yn y fan honno a allai fod yn gysylltiedig â'r ansefydlogrwydd a'r 

dŵr sy'n treiddio ar lethr y chwarel.  

 

5.86 O ganlyniad, roedd y cynigion i sefydlogi llethrau’r chwarel wedi’u cynnwys yn y cynigion 

Adolygiad o Hen Ganiatadau Mwynau i gael gwared ar lawer iawn o’r haenau wyneb a’r clai 

brics oddi ar y llethrau dwyreiniol serth.  Byddai’r cynigion newydd ar gyfer sefydlogi’r 
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llethrau’n cadw’r cyfan o’r gwrych ar fan uchaf Pen y Bryn, yn darparu llethr terfynol gyda 

golwg mwy naturiol a bas y gellir ei adfer gyda llethr mwy sefydlog a haws ei weithio na’r 

hyn sydd yna ar hyn o bryd.  Byddai'r cais yn talu sylw i'r problemau sefydlogrwydd tir sy'n 

amlwg yn y dyddodion clai a rhewlif a'r perygl o dirlithriad, er nad yw'r safle ei hunan wedi'i 

chynnwys ar gofrestr yr awdurdod o dir ansefydlog.  Mae paragraff 13.9.2 o Bolisi Cynllunio 

Cymru’n datgan; “lle y gall mesurau derbyniol oresgyn ansadrwydd, gellir rhoi caniatâd 

cynllunio sy’n destun amodau sy’n pennu’r mesurau angenrheidiol” Mae’r cynnig felly’n 

cydymffurfio â Pholisïau B28, C9, C14 a C19 o Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn 

ogystal â Pholisïau PCYFF 1, MWYN 4, MWYN 9 a MWYN 10 o’r Cynllun Datblygu Lleol 

ar y Cyd sydd ar y gweill. 

 
5.87      Mae Polisïau Cynllunio Cymru’n datgan ymhellach; “Os nad oes modd goresgyn ansadrwydd 

 yn foddhaol, gall yr awdurdod wrthod caniatâd cynllunio. Pan roddir caniatâd cynllunio, 

 dylid rhoi rhybudd i hysbysu’r ymgeisydd mai’r datblygwr a/neu berchennog y tir sy’n 

 gyfrifol ac sydd, o ganlyniad, yn atebol am ddatblygu a meddiannu’r safle yn ddiogel. Dylai’r 

 rhybudd hysbysu’r ymgeisydd hefyd, er bod yr awdurdod cynllunio lleol wedi ymdrechu hyd 

 eithaf ei allu i benderfynu ar y cais ar sail yr wybodaeth a oedd ar gael iddo, nad yw hynny’n 

 golygu bod y tir yn gwbl sad.”. Fel y nodwyd o’r blaen, byddai llenwi twll y chwarel yn 

 datrys unrhyw broblemau bod y cyhoedd yn gallu mynd ar safle hen chwarel gyda thwll dwfn 

 yn llawn dŵr. 

 

Bioamrywiaeth 

5.88  Mae materion yn codi gyda'r cais hwn parthed bioamrywiaeth y gellir eu hystyried ar nifer o 

lefelau. Nid yw'r safle ei hun yn destun unrhyw gyfyngiadau amgylcheddol megis SAC 

Ewropeaidd neu ddynodiad ADdGA ac, ar y cyfan, nid yw'n cynnwys unrhyw gyfyngiadau 

bioamrywiaeth lleol, ac eithrio'r hen storfa friciau sydd yn ystum yr afon ble ceir murddunod 

a choetir llydanddail aeddfed, ac sy'n safle bywyd gwyllt dynodedig lleol o dan bolisi B17 y 

Cynllun Datblygu Unedol. 

 

5.89  Mae llwybrau eisoes yn bodoli, fodd bynnag, sy'n cysylltu'r safle â dynodiadau SAC statudol 

yn y dirwedd ehangach. Mae Cyngor Gwynedd, fel awdurdod cymwys er dibenion 

Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 (fel y’i diwygiwyd) wedi cynnal 

prawf am effeithiau arwyddocaol tebygol a cheir crynodeb o'r canlyniadau isod (Asesiad 

Rheoliadau Cynefinoedd a Rhywogaethau ).  

 

5.90  Er nad yw'r rhan fwyaf o Chwarel Seiont yn Safle Bywyd Gwyllt dynodedig, mae gwasanaeth 

Bioamrywiaeth y Cyngor yn datgan ei bod yn debygol ei fod yn cynnal nifer o rywogaethau o 

bwys cenedlaethol a lleol gan gynnwys adar sy'n nythu, gwas y neidr a mursennod, 

ymlusgiaid, ystlumod, moch daear, dyfrgwn ac anifeiliaid di-asgwrn-cefn, yn benodol glöyn 

byw y Gwibiwr Llwyd sydd wedi ei restru o dan adran 7 Deddf yr Amgylchedd 2016, fel 

rhywogaeth flaenoriaethol i fioamrywiaeth y DU. 

 

5.91  Â gweithgareddau mwynol wedi oedi ers 2008 a'r weithfa wedi'i dymchwel yn ddiweddarach, 

mae'r chwarel wedi datblygu'n safle o werth bioamrywiaeth uchel, gan gynnwys coed wedi'u 

plannu'n ymsefydlu ac adfywiad naturiol.  Mae tystiolaeth ddigonol a gasglwyd ar y safle yn 

arwain at y casgliad bod amrywiaeth o gynefinoedd yn y chwarel gan gynnwys: 

 glaswelltir niwtral, tryddiferiad gwlyb, glaswelltir sydd wedi'i wella'n amaethyddol 

 prysg, coetir llydanddail, gwrychoedd  

 llyn, dŵr agored, ffosydd, afon 

 tir moel (concrid a chlai), malurion (briciau a choncrid), cynefin brithwaith agored 
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5.92  Parthed rhywogaethau gwarchodedig, mae Bioamrywiaeth Gwynedd a CNC wedi datgan 

pryderon am gyflawnrwydd gwybodaeth yr arolwg a gafodd ei gynnwys yn y Datganiad 

Amgylcheddol i gadarnhau amrediad cyflawn y cynefinoedd a'r rhywogaethau a effeithir gan 

y cynigion datblygu. Mae'n debygol bod y safle'n cynnal rhywogaethau o ddyfrgwn, moch 

daear, ymlusgiaid ac adar sy'n nythu sydd wedi'u gwarchod yn statudol o dan Ddeddf Bywyd 

Gwyllt a Chefn Gwlad 1981. Ar y cyfan, cynigion y ffordd osgoi fydd yn cael effaith ar 

gynefinoedd posib ar hyd wyneb cefn y chwarel. Ac eithrio'r llwybr cludo gogleddol, mae'r 

cynigion sydd ger bron i'r hystyried ar dir sydd eisoes wedi ei aflonyddu, er gellid rhoi amod i 

liniaru unrhyw effaith posib ar adar sy'n nythu, ymlusgiaid a moch daear h.y.  

o dim clirio'r safle yn ystod tymor nythu adar (1 Ebrill hyd 1 Awst) oni bai bod modd profi 

nad oes yno adar yn nythu  

o gosod mesurau i osgoi niweidio ymlusgiaid cyn pob cymal o gloddio a stripio'r pridd,  

o cadarnhau bodolaeth moch daear a rhoi mesurau lliniaru ar waith i sicrhau bod y 

rhywogaeth hon yn cael ei gwarchod a rhoi manylion i'r ACM (Awdurdod Cynllunio 

Mwynau) am unrhyw frochfa arall all fod yn ofynnol. 

 

5.93  Mae'r Datganiad Amgylcheddol yn cadarnhau arolwg o Afon Seiont a'r chwarel, ble 

cerddwyd drostynt, er mwyn adnabod unrhyw nodweddion sensitif a sefydlu bodolaeth neu 

ddiffyg gweithgaredd dyfrgwn. Defnyddir Afon Seiont gan ddyfrgwn, ac er y gallai swmp y 

chwarel a'r ffos wlyb fod yn goridor addas i symudiad y dyfrgwn yn ôl a blaen o amgylchedd 

yr afon, nid oedd unrhyw dystiolaeth pan gynhaliwyd yr arolwg bod y safle ei hun yn rhoi 

cynhaliaeth i boblogaeth o ddyfrgwn. Mae'r AA, fodd bynnag, yn cadarnhau y bydd mesurau 

lliniaru rhagofalus yn cael eu rhoi ar waith yn ystod y gwaith adeiladu ac, yn hyn o beth, 

ystyrir mai'r gwaith sy'n anghenrheidiol er mwyn symud y pentyrrau o friciau a gostwng lefel 

yr iard frics yng ngorllewin Afon Seiont sy'n peri'r perygl mwyaf. Mae'r cyflwyniad yn 

cadarnhau y bydd y wal garreg gynnal ar y dorlan a'r coed ar lan yr afon yn cael eu cadw am 

resymau amwynder. Ond, yn ogystal, gellid cadw darpariaeth o'r fath er mwyn gwarchod 

bioamrywiaeth leol a lliniaru'r ardrawiad posib ar rywogaethau gwarchodedig. Gellid gosod 

amod cyn cychwyn sy'n gofyn i bellter addas at yr afon gael ei farcio trwy osod ffens, ond 

hefyd i gyfeirio at gynllun adfer a thrawstoriad manwl i gadarnhau maint y gwaith yn yr ardal 

hon o'r chwarel. 

 

5.94  Cofnodwyd clwydfan gaeafgysgu'r ystlum pedol lleiaf mewn adeilad gwag yn ardal yr hen 

storfa frics a hefyd fodolaeth yr ystlum hirglust, yr ystlum lleiaf, yr ystlum lleiaf uchelsain, a'r 

ystlum mawr yng nghyffiniau'r safle. Mae cynefinoedd porthiant addas i ystlumod pedol leiaf 

yn y chwarel megis prysg, glaswelltir a choetir.  

 

5.95  Gall y datblygiad gael effaith ar borthiant a llwybrau cymudo ystlumod a dylid cyflwyno 

cynllun goleuo i gael ei gymeradwyo gan yr Awdurdod Cynllunio Mwynau.  Yn ogystal, 

rhaid cael caniatâd ysgrifenedig cyn clirio unrhyw lystyfiant aeddfed/nodweddion llinol a all 

fod yn cael eu defnyddio gan ystlumod. Mae'r DA yn datgan bod: “mesurau lliniaru am gael 

eu cynnwys yn y datganiadau gweithdrefnau, gan gynnwys arolwg cyn dechrau gwaith o 

unrhyw goed sydd angen eu gwaredu, a strategaeth oleuo. Bydd y strategaeth oleuo'n sicrhau 

bod cyn lleied o oleuo artifisial â phosib ac y'u bod  goleuadau'n cael eu cyfeirio oddi wrth 

nodweddion cynefinoedd megis gwrychoedd ac ymylon coedlanau sydd o bosib yn cael eu 

defnyddio gan ystlumod, a bydd yr egwyddorion canlynol yn cael eu dilyn:  

o osgoi defnyddio goleuadau y tu allan pryd a phle bynnag y bo'n bosib;  

o isafu'r cyfnod y bydd goleuadau y tu allan ymlaen; a  

o rheoli cyfeiriad goleuadau er mwyn atal cyn lleied o olau â phosib rhag dianc y tu 

hwnt i'r Compownd Adeiladu”.  
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5.96  Gall manylion unrhyw oleuo allanol fod yn destun amod cynllunio, felly hefyd gall cael 

gwared â llystyfiant. Fodd bynnag, y farn ragosodedig parthed defnyddio'r llwybr cludo 

presennol at ddibenion y datblygiad yw, cyn cau'r safle yn 2008, defnyddid y llwybr cludo fel 

y priff fodd o gludo mwynau o wyneb y gwaith i'r safle gweithgynhyrchu briciau h.y. yn unol 

â'r caniatâd a bennwyd gan ROMP. Byddai unrhyw waith peirianneg ar y llwybr cludo yn 

gofyn am gael gwared â'r coed bedw sydd wedi ymsefydlu o'r newydd yn ochrau gorllewinol 

y chwarel. Gan fwyaf, fodd bynnag, bydd y llwybr cludo'n dilyn llwybr y trac presennol ar 

lefel is at y goedlan aeddfed ar ochr orllewinol y safle. 

 

5.97  Tra bod amcanion cynaliadwyedd Polisi Cynllunio Cymru yn hyrwyddo'r flaenoriaeth dros 

ddefnyddio tir diffaith neu dir sy'n cael ei danddefnyddio, rhaid cydnabod gallu'r safle i'w 

adfer ei hun o safbwynt gwerth ecolegol. Mae Pennod 4, Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 9 - 

Tachwedd 2016), yn rhoi diffiniad o dir sydd eisoes wedi'i ddatblygu ble nad yw darpariaeth 

ar gyfer adferiad wedi ei wneud trwy weithdrefnau rheoli datblygu. Mae rhannau i'r chwarel a 

fyddai'n medru diwallu'r meini prawf gwaharddiad canlynol, y'u nodir o dan ddiffiniad Ffigwr 

4.4:  

 

 Tir ble mae olion unrhyw strwythur neu weithgaredd wedi ymdoddi i'r dirwedd dros 

amser fel bod modd ei ystyried, yn rhesymol, fel rhan o'r amgylchedd naturiol. 

 

5.98  Fel nodwyd yn flaenorol, yn aml 'gwneud dim byd' yw'r ffordd orau o adfer safleoedd 

mwynol i hyrwyddo bioamrywiaeth ac fe all rhannau o'r chwarel ble mae llystyfiant wedi tyfu 

o'r newydd fod yn fodel neu'n dempled cadwraeth i gynnwys elfennau o fioamrywiaeth i'r 

cynllun adfer. Er hynny, roedd y safle'n gwbl weithredol mor ddiweddar â 2008, ac er bod 

rhannau o'r safle wedi datblygu'n gynefin bywyd gwyllt ers hynny, dylid cadw mewn cof y 

gallai gweithgaredd sy'n ymwneud ag ennill a gweithio mwynau ar y safle ail-gychwyn o dan 

amodau penderfyniad ROMP ar unrhyw adeg heb rybudd ymlaen llaw.  

 

5.99  O ystyried popeth uchod, er bydd gweithgaredd yn cael effaith ar y cynefin sydd newydd 

ymsefydlu yn y safle, ni ystyrir y byddai gwerth cadwraeth natur yr ardal yn gorbwyso'r 

cynnigion i ail-ddefnyddio'r safle, o ystyried bod tystiolaeth glir bod gallu gan y safle i'w 

adfer ei hun mewn byr amser. 

 

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a Rhywogaethau  
5.100  O dan Reoliadau Cynefinoedd 2010, dylid asesu cynlluniau a phrosiectau nad ydynt ar gyfer 

rheoli Safle Ewropeaidd am eu heffeithiau arwyddocaol ar unrhyw Safle Ewropeaidd.  Mae 

sawl Safle Ewropeaidd a all gael ei effeithio o bosib gal y bwriad hwn yn y Gwaith Briciau:  

• ACA Afon Menai a Bae Conwy  

• ACA Glynllifon  

• ACA Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn  

 

5.101 Y Fenai ac Ardal Gadwraeth Arbennig Bae Conwy (ACA). 

 Mae ACA Y Fenai 1.8km o'r Gwaith Brics. 

 Mae ACA Culfor Menai'n islanwol ar y cyfan ac fe'i dynodir am ei chynefinoedd morol 

 

5.102  Mae cynefinoedd ACA Culfor Menai a Bae Conwy'n sensitif i lygriad gwenwynig o 

ollyngiadau/gollyngiadau damwieniol/trwytholchion halogedig o gyfleusterau 

gwastraff/gollyngiadau carthffrydiau cartrefi. 

 

5.103  Lleolir y compownd a gynnigir o fewn 20 metr o Afon Seiont ac mae y tu mewn i barth 

llifogydd C2.  Dengys Asesiad Canlyniad Llifogydd (Ymgynghorwyr WaterCo Ebrill 2016) 
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bod tebygolrwydd isel o lifogydd yn y compownd arfaethedig a'i fod yn annhebygol y bydd y 

deunydd a gaiff ei storio ar y safle'n cael ei olchi i Afon Seiont a'i gludo i'r môr. 
 

5.104 Casgliad yn datgan bod y cynnig yn annhebygol o gael effaith sylweddol ar ACA Y Fenai. 

 

5.105 Ardal Cadwraeth Arbennig Glynllifon 

 Mae ACA Glynllifon wedi'i dynodi am ei phoblogaeth o'r Ystlum Bedol Leiaf.  

 Mae'r gwaith brics chwe chilomedr o ACA Glynllifon.  

 

5.106  Mae ystlumod pedol lleiaf yn medru hedfan dros 14 cilomedr mewn noson ac mae'n debygol 

bod unrhyw ystlumod pedol lleiaf sydd yn y gwaith brics yn rhan o feta boblogaeth ACA 

Glynllifon. Gwybyddir fod ystlumod pedol lleiaf yn clwydo yn y gwaith brics, 130 metr o 

leoliad y compownd arfaethedig. Mae'r glwydfan hon yn safle gaeafgysgu (er bod ystlumod 

yn bresennol yn ystod misoedd yr haf) ac mae nifer isel o ystlumod (3-11) yno. Mae Afon 

Seiont yn darparu porthfa hanfodol a llwybr cymudo i'r ystlumod pedol lleiaf yn yr ardal. 

 

5.107  Mae'r cynnig yn anhebygol o gael effaith ar glwydfan yr ystlumod yn uniongyrchol, ond fe all 

goleuadau ar unrhyw safle a cholli cynefin ac amharu ar allu'r ystlumod i borthi neu fe all 

dorri eu llwybrau cymudo. Ni fyddai'r cynnig yn cael effaith hirdymor ar boblogaeth yr 

ystlum bedol leiaf; mae yn bwysig, fodd bynnag, fod y safle'n cael ei adfer i fod yn gynefin 

sy'n addas i ystlumod.   

 

5.108 ACA Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn  

 Mae ACA Afon Gwyrfai wedi'i ddynodi am gynefinoedd a rhywogaethau: 

 

5.109  Unig nodwedd ACA Gwyrfai a all gael ei heffeithio gan y cynnig hwn yw'r dyfrgi. Caiff Afon 

Seiont ei defnyddio gan ddyfrgwn ac mae'n annhebygol bod y dyfrgwn ar hyd Afon Seiont yn 

rhan o'r boblogaeth sy'n gysylltiedig ag Afon Gwyrfai.  

 

5.110  Mae'n annhebygol y byddai'r gwaith yn effeithio'r dyfrgwn ac mae'n annhebygol y byddai'r 

cynnig yn cael effaith arwyddocaol ar ACA Afon Gwyrfai. Mae'n bwysig, fodd bynnag, 

parthed symudiad y dyfrgwn trwy'r dirwedd bod y safle'n cael ei adfer gyda ffosydd/cyrsiau 

dŵr i greu cynefin gymudo i ddyfrgwn. 

 

Crynodeb 

5.111  Mae'r bwriad i ddefnyddio'r safle fel safle ar gyfer gwaith sy'n gysylltiedig â ffordd osgoi 

arfaethedig yr A487 Caernarfon i Bontnewydd gan gynnwys compownd, swyddfeydd, storfa 

danwydd, tanc storio carthion, peiriannau concrid symudol, peiriannau asffalt symudol, a 

darparu llwybr cludo yn hen Waith Briciau Caernarfon, yn anhebygol o gael effaith 

arwyddocaol ar unrhyw safleoedd sydd wedi'u dynodi dan Reoliadau Cynefinoedd a 

Rhywogaethau 2010. Mae CNC yn cytuno â chasgliad asesiad yr ACLl dan Reoliadau 

Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 na fydd unrhyw risg arwyddocaol o effeithiau 

ar safleoedd wedi'u gwarchod (SPA/ACA/SoDdGA) yn sgil y cynigion datblygu. 

 

5.112  I grynhoi, mae effaith y cynigion yn cynnwys: disodli corff o ddŵr o ganlyniad i fewnlenwi 

swmp y chwarel; a gosod deunyddiau a fewnforiwyd mewn gwaith atgyweirio; a mynd i'r 

afael â sefydlogrwydd llethr ar hyd wynebau presennol y chwarel. Hefyd, cael gwared â 

choed, llystyfiant daear a chynefin mosaic agored er budd gweithgareddau sy'n ymwneud â 

chael gwared â deunyddiau o ddyddodion gwaith mwyn; gostwng lefel y tir y tu mewn i'r iard 

frics; a chynnal gwaith peirianneg sy'n anghenrheidiol er adlinio llwybrau cludo. Ni ystyrir y 

bydd unrhyw bryderon bioamrywiaeth arwyddocaol yn codi o ganlyniad i ddefnyddio'r iard 

goncrit fel compownd y safle am gyfnod dros dro, ar wahân i gael gwared â'r buddleia sy'n ei 
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hadu ei hun. Er bod adfer y darn concrid ar laswelltir hawdd i'w gynnal wedi'i gynnwys yng 

nghynlluniau'r cais, pery'r dewis i'w gadw fel y mae gan ei bod yn bosib y bydd cynllun 

ymchwil tir pellach yn angenrheidiol pe digwydd unrhyw halogiad. Mae dal yn ofynnol i'r 

llain galed o goncrid gael ei thrin a'i hadfer yn unol â thelerau'r hawliau mwynau sydd wedi 

eu dilyn yn rhannol ar ôl dymchwel a gwaredu'r ffatri gwneud briciau. Fodd bynnag, os yw'r 

rhan fwyaf o'r safle am gael ei hadfer i fod yn warchodfa natur yn unol ag amcanion 

cadwraeth, fe ellir parhau i ddefnyddio'r llain galed fel cyfleuster parcio ceir a byddai'r cynnig 

felly'n cydymffurfio â pholisïau B15, B16, B17, B19, B20, B21, C9, C14 & D13 y Cynllun 

Datblygu Unedol yn ogystal â pholisïau TWR 1 AMG 4 & MWYN 4, MWYN 9 & MWYN 

10 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd allddodol.  

 

5.113  Fel nodwyd eisoes, ystyrir y dylai amod gael ei roi ar y datblygiad i gyfyngu hyd y 

gweithgareddau sy'n ymwneud â mewnforio deunyddiau at ddiben adfer y chwarel i dair 

blynedd o'r pryd y cyhoeddir yr hysbysiad o'r gweithgareddau mewnlenwi tir sydd eu hangen 

mewn perthynas â gwaith y ffordd osgoi. Yn ogystal, bydd cynllun graddol o waredu ac adfer 

i dargedu ardaloedd allweddol yn ystod cyfnod y datblygiad yn destun amod ynghyd ag 

arolwg topograffig i gael ei gyflwyno er cymeradwyaeth yr Awdurdod Cynllunio Mwynau 

pan ddaw gweithgareddau i ben, er mwyn darparu ymchwiliad cyflawn o'r deunyddiau sydd 

ar gael at ddibenion adfer. 

 

5.114  Un o'r prif faterion bioamrywiaeth sy'n gysylltiedig â'r datblygiad hwn yw effeithiau posib y 

cynnig ar borthiant a llwybrau cymudo ystlumod. Gallai amcanion adfer gynnwys mesurau 

lliniaru ar gyfer y boblogaeth ystlumod a gallai'r prif amcanion gynnwys:  

o Cynllun ar gyfer rheoli a gwaredu rhywogaethau ymledol  

o Ymestyn y glwydfan bresennol i ystlumod 

o Creu mosaig o byllau bychan ar draws gwaelod gwagle'r chwarel  

o Creu ardal fwy o laswelltir sy'n gyfoeth o rywogaethau a nodweddion rhywogaethau, 

e.e. clwydfannau ystlumod, gwâl i ddyfrgwn, safleoedd gaeafgysgu i ymlusgiaid a 

digon o ardaloedd ar gyfer adar sy'n nythu.  

o Cynllun lliniaru ar gyfer rhywogaethau gwarchodedig  

o Cynllun monitro ac ôl-ofal 

o Adfer y safle yn barc natur  

 

Materion cynaladwyedd 
5.115  Mae Ffigur 4.2 Polisi Cynllunio Cymru'n rhoi diffiniad o ddatblygiad cynaliadwy yng 

Nghymru ble mai Yma, ystyr “datblygu cynaliadwy” yw’r broses o wella llesiant 

economaidd, cymdeithasol, 

amgylcheddol a diwylliannol Cymru drwy weithredu yn unol ag egwyddor datblygu 

cynaliadwy 

(gweler adran 5) gan anelu at gyrraedd y nodau llesiant. Ymhellach, mae'r adroddiad hwn 

wedi asesu materion cynaliadwy'r cais hwn yn unol â'r nod datblygu cynaliadwy ym 

mharagraff 4.1.1. o BCC i: "“galluogi pawb ym mhob cwr o’r byd i ddiwallu eu hanghenion 

sylfaenol a mwynhau gwell ansawdd bywyd heb beryglu ansawdd bywyd cenedlaethau’r 

dyfodol.” Ac yn unol â saith nod lles 'Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015' i 

helpu sicrhau bod pob corff cyhoeddus yn gweithio tuag at yr un weledigaeth o Gymru 

Gynaliadwy. 

 

5.116  Fel yr Awdurdod Cynllunio Mwynau, mae dyletswydd ar Gyngor Gwynedd i sicrhau bod 

adnoddau mwynau’n cael eu defnyddio mewn modd cynaliadwy, fel y gallant gyfrannu’n 

briodol at ofynion deunyddiau adeiladu’r ardal. Mae'r safle mewn lleoliad delfrydol fel 

ffynhonell o ddeunyddiau mewnlenwi ac/neu agregau ar gyfer cynllun y ffordd osgoi, gan ei 

fod yn union yn ymyl llwybr y ffordd osgoi arfaethedig. Byddai hyn yn hanneru'r nifer o 
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siwrneai gan loriau trymion ac yn gostwng y nifer o filltiroedd y mae cerbydau trymion yn eu 

teithio ar ffyrdd cyhoeddus yn ystod y ddwy flynedd o adeiladu. Gallai'r safle felly weithredu 

fel pwll benthyg yn unol â pholisïau cyffredinol Polisi C19 Cynllun Datblygu Unedol 

Gwynedd a Pholisi MWYN 9 o'r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd allddyfodol. 

 

5.117  Er mai tirlenwi yw'r cyfleuster rheoli gwastraff lefel isaf o hyd, mae ambell safle yn lleol sy'n 

meddu ar y capasiti i ymdrin â'r tunelli o ddeunyddiau anaddas a gynhyrchir gan gynllun y 

ffordd osgoi. O ran ei leoliad, mae'r safle'n cynnig ymdriniaeth 'egwyddor agosrwydd' i 

anghenion prosiect y ffordd osgoi. Byddai cynigion adfer a pheirianneg ar gyfer Afon Seiont 

yn ymdrin ag unrhyw effeithiau amgylcheddol negyddol ar aneddleoedd cyfagos a gyfyd yn 

sgil cerbydau trymion ac fe ddônt ag arbedion sylweddol o ran y maint o danwydd a 

ddefnyddir ynghyd â gostyngiad mewn allyriadau cerbydau. Fodd bynnag, dim ond cyhyd â'i 

hystyrir yn ategol i anghenion prosiect isadeiledd ffordd sydd wedi'i ariannu gan Lywodraeth 

y mae'r datblygiad ger Afon Seiont yn gynaliadwy, a bod cyfyngiad ar ei gyfnod yn unol â 

hynny; a ble bo deunyddiau anaddas sy'n cael eu creu fel sgil-gynnyrch adeiladu ffordd yn 

medru cael eu defnyddio mewn gwaith adfer, ac er mwyn ymdrin â materion sefydlogrwydd 

tir yn y safle. 

 

Yr Economi 
5.118  Mae Nodyn Cyngor Technegol 23, Datblygiad Economaidd, yn datgan: wrth wneud 

penderfyniad ar geisiadau cynllunio, bydd angen i awdurdodau cynllunio lleol gadw mewn 

cof bod defnydd busnes traddodiadol, dosbarthiadau B1 – B8, ddim ond yn cyfrif am ran o’r 

gweithgaredd yn yr economi. Mae’n bwysig bod y system gynllunio yn cydnabod yr agwedd 

economaidd o bob datblygiad ac yn gwneud penderfyniadau cynllunio mewn modd 

cynaliadwy sy’n cadw cydbwysedd rhwng ystyriaethau cymdeithasol, amgylcheddol ac 

economaidd. Mae’n datgan ymhellach: y dylai awdurdodau cynllunio lleol gydnabod 

arwyddion y farchnad a rhoi sylw i'r angen i dywys datblygiad economaidd i’r lleoliadau 

mwyaf addas yn hytrach na rhwystro neu atal y fath ddatblygiad. 

 

5.119  Fel nodwyd eisoes, mae Cefnffordd yr A487 yn ffurfio rhan o'r prif rwydwaith ffyrdd 

strategol yng Ngogledd Cymru sy'n cysylltu â choridor yr A55 ymhellach draw ar hyd yr 

arfordir.  Bydd cynllun y ffordd osgoi yn gwella problemau tagfeydd traffig yn ardal 

Caernarfon a Bontnewydd gan ddarparu cyswllt rhwng rhannau wedi'u gwella o'r Gefnffordd 

a mynd i'r afael â'r angen am seilwaith ffyrdd sy'n gyson o ran eu hansawdd.   

 

5.120  Ceir manteision economaidd, logistaidd ac amgylcheddol o ddefnyddio'r chwarel mewn 

cysylltiad ag adeiladu ffordd osgoi arfaethedig yr A487 o Gaernarfon i Bontnewydd. Mae 

hefyd yn debygol y bydd y cynnig yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i economi'r ardal yn unol 

â Pholisi Strategol 16 y Cynllun Datblygu Unedig.  

 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus 
5.121  Ni ellir asesu'r effeithiau ar lwybrau cyhoeddus sy'n croesi'r chwarel a'r ffordd gludo ogleddol 

o safbwynt cynigion y datblygiad gan y bydd yr hawliau tramwy sefydledig hyn yn destun 

gorchmynion gwyro y'u rhoddir ar waith yn unol â gofynion y cynllun ffordd osgoi. 

 

6. Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 
6.1.1 Mae’r prif bryderon a godwyd gan drydydd partïon mewn ymateb i ymgynghoriad ar y cais 

yn cynnwys, yn bennaf, effaith bosib ar amwynder preswyl, cludiant, sŵn, llwch, dirgryniad 

ac oriau gwaith, bioamrywiaeth, tirwedd, treftadaeth ddiwylliannol, llifogydd, sefydlogrwydd 

tir, hirhoedledd gweithgaredd, ac effeithiau cronnus gyda chynigion y ffordd osgoi.   
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6.2  Mae’r Awdurdod Cynllunio Mwynau wedi ystyried y gwrthwynebiadau hyn fel ystyriaethau 

perthnasol wrth baratoi argymhelliad ar gyfer y cais hwn. Ymhellach, mae’r ystyriaethau 

perthnasol sy’n gysylltiedig â’r bwriad hwn wedi cael eu hasesu yng nghyd-destun polisïau a 

chanllawiau cynllunio perthnasol, ac ni ystyrir bod cyfiawnhad i wrthod y cais. 

 

7. Casgliadau 
7.1  Mae hwn yn un o ddau gais cynllunio cyfredol sydd wedi'u cyflwyno ar gyfer cynigion i 

ddefnyddio'r safle mewn cysylltiad â chynllun ffordd osgoi Caernarfon i Bontnewydd.  Mae'r 

holl elfennau sy'n llunio rhan o gais cysylltiedig C17/0107/19/LL wedi'u cynnwys yn y 

cynigion datblygu sydd wedi'u cyflwyno gyda'r cais hwn. Mae'r dogfennau cefnogi perthnasol 

a'r wybodaeth amgylcheddol sydd wedi'u cynnwys yn y Datganiad Amgylcheddol wedi'u 

hystyried yng nghyd-destun y cynigion datblygu sydd wedi'u cynnwys yn y cais cynllunio 

hwn.   

 

7.2  Mae'r safle eisoes yn meddu ar ganiatâd cynllunio i dynnu a gweithio mwynau a byddai'n cael 

ei ddefnyddio fel canolfan gweithgareddau sy'n atodol i'r cynllun ffordd osgoi, gan gynnwys 

swyddfeydd safle, gwaith sypynnu asffalt a choncrid, cyfleuster prosesu deunyddiau; byddai 

hefyd ganddo'r capasiti i gynnal y gwaith peirianneg sifil er gwaredu deunyddiau anaddas i 

gael eu hadfer ac fel ffynhonell deunyddiau mewnlenwi a gynhyrchir yn sgil ail-gydio yn y 

gweithgareddau chwarelyddol. 

 

7.3  Nodwedd hanfodol gweithgaredd adferol yw mai ei brif nod yw defnyddio'r gwastraff yn lle 

deunyddiau eraill a fyddai wedi cael eu defnyddio i'r diben hwnnw, a chan hyn, warchod 

adnoddau naturiol. Gellir defnyddio'r deunyddiau anaddas a grëir fel sgil-gynnyrch prosiect 

adeiladu'r ffordd osgoi mewn gwaith adfer ond hefyd i ymdrin â materion o sefydlogrwydd tir 

sy'n ymddangos mewn dyddodion clai a rhewlifol. Fodd bynnag, dim ond cyhyd â'i hystyrir 

yn ategol i anghenion prosiect isadeiledd ffordd sydd wedi'i ariannu gan Lywodraeth y mae'r 

datblygiad ger Afon Seiont yn gynaliadwy, a bod cyfyngiad ar ei gyfnod yn unol â hynny. 

Bydd egwyddorion cyffredinol polisi C24 y CDU (tirlenwi a chodi tir) a GWA 2 y Cynllun 

Datblygu Lleol allddyfodol yn berthnasol wrth ystyried a yw'r datblygiad yn cydymffurfio â 

nifer o feini prawf parthed angen, lleoliad, graddfa, y gallu i reoli'r safle, darpariaeth 

dderbyniol ar ôl ei ddefnyddio, mesurau lliniaru, effaith ar drafnidiaeth a sicrhâd na fydd y 

datblygiad yn niweidio buddion cynaliadwyedd. 

 

7.4  Gellir ystyried mai datblygiad sy'n atodol i anghenion y prosiect isadeiledd ffordd a ariennir 

gan Lywodraeth yw'r datblygiad ger Afon Seiont ac y byddai dan gyfyngiad amser yn unol â 

hynny; ac fe ystyrir bod Polisi C3 o'r CDU a Pholisi CYF 2 o'r Cynllun Datblygu Lleol 

Allddyfodol yn berthnasol, (cynigion sy’n rhoi blaenoriaeth i ailddefnyddio tir neu adeiladau 

a ddatblygwyd o’r blaen a leolir o fewn neu o gwmpas ffiniau datblygu cyn belled â bod y 

safle neu’r adeilad a’r defnydd yn addas) o ystyried bod hwn yn gynnig i ailddefnyddio safle 

gyda chaniatâd cynllunio dilys ble daeth gwaith i ben yn 2008.  Hefyd, datgan paragraff 4.9 

Polisi Cynllunio Cymru, 'ffafriaeth i ailddefnyddio tir'  fel a ganlyn;  'Mae’n bosibl y gallai 

llawer o safleoedd a ddatblygwyd o’r blaen mewn ardaloedd adeiledig fod yn rhai addas i’w 

datblygu gan y bydd eu hailddefnyddio’n hyrwyddo amcanion cynaliadwyedd'   

 

7.5  Dim ond ychydig o safleoedd sy'n meddu ar y gofod mewnlenwi i ymdopi â'r tunelli o 

ddeunyddiau anaddas a grëir gan y cynllun ffordd osgoi. Byddai defnyddio Chwarel Seiont yn 

gwarchod y gofod gwag presennol a ganiatawyd ar gyfer anghenion adeiladu lleol a byddai'n 

datrys unrhyw effeithiau amgylcheddol niweidiol a gyfyd yn sgil trafnidiaeth drom ar 

aneddleoedd cyfagos ac o ganlyniad i isadeiledd ffyrdd lleol; byddai hefyd yn darparu 

ymdriniaeth 'egwyddor agosrwydd' i anghenion y prosiect. Nid yw'r cynnig felly'n cynnig 

seilwaith rheoli gwastraff tymor hir ychwanegol ar gyfer gwaredu gwastraff anadweithiol, 
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felly; yn hytrach, cais am ddatblygiad sy'n atodol i anghenion y cynllun ffordd osgoi ydyw a 

ddylai gael ei gwblhau mewn cyfnod go fyr o amser. Felly, ystyrir fod y datblygiad mewn 

egwyddor yn cydymffurfio â Pholisi a Chanllawiau Cynllunio Cenedlaethol a Rhanbarthol 

ynghyd â gofynion Polisïau: A1, A3, C3, C9, C14, C15, C19, C22 & C24 y Cynllun Datblygu 

Unedol a Pholisïau: CYF 2, PCYFF 1, TRA 1, GWA 2, MWYN 4, MWYN 9 & MWYN 10 

o'r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd allddyfodol. 

 

7.6  Er bod graddfa'r gweithfeydd a safle'r hen waith briciau yn sylweddol, yn gyffredinol, mae'r 

safle yn cael ei sgrinio'n dda gan lystyfiant aeddfed, topograffi o'i amgylch ac amgylchedd 

maestrefol Caernarfon.  Ni ystyrir y bydd y cynnig, yn ei grynswth neu fel prosiect ar ei ben 

ei hun, yn cael effeithiau arwyddocaol ar ddynodiadau tirwedd statudol nac anstatudol. 

Byddai'r newid gweledol mwyaf yn digwydd ar ogledd-orllewin y pwll clai ble mae cynnig 

wedi ei wneud am ffordd gludo newydd a fyddai'n cysylltu â'r ffordd osgoi mewn ardal o dir 

pori amaethyddol. Byddai Ysbyty Eryri a'r llwybr troed sy'n rhedeg ar hyd Afon Seiont o'r 

A4085 i Ffordd Melin Seiont yn cael eu heffeithio gan sefydlu a gweithredu compownd y 

safle a'r gwaith o adeiladu ffordd gludo newydd.  Gyda chynllun adfer graddol i dargedu 

ardaloedd penodol, ystyrir bod y cynnig yn dderbyniol mewn egwyddor o ran bod y 

datblygiad yn cydymffurfio â Pholisïau B8, B12, B27 a C3 y Cynllun Datblygu Unedol 

ynghyd â Pholisïau PCYFF 1, AMG 2, AT 1 a'r Polisi AHNE newydd yn y Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd allddodol.   

 

7.7  Ni ystyrir y bydd y cynnig, yn ei grynswth neu fel prosiect ar ei ben ei hun, yn cael effaith 

arwyddocaol tymor hir ar asedau treftadaeth ddiwylliannol nac ar fuddion geomorffoleg y 

safle ac mae'r cynnig yn cydymffurfio â Pholisi C9, C15, C19, C22, C24, B3, B6, B7, B12 & 

B18 CDU Gwynedd a hefyd gyda Pholisi PCYFF 1, AMG 2, AT 1, AT 4, GWA 2, MWYN 

4, MWYN 6, MWYN 9 & MWYN 10 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd allddyfodol. 

 

7.8  Bydd dechrau a gorffen gweithgareddau yn destun rhybudd ysgrifenedig i'r Awdurdod 

Cynllunio Lleol er mwyn sicrhau bod y gwaith yn cael eu cwblhau mewn cyn lleied o amser â 

phosib er mwyn amharu cyn lleied â phosib ar amwynder lleol. Yn sgil gosod amodau 

cynllunio i gyfyngu ar effeithiau sŵn, llwch, cludo, oriau gweithio a hyd y prosiect (3 

blynedd i ganiatáu ar gyfer mewnforio deunydd a 5 mlynedd i gyd), ystyrir bod y datblygiad 

yn cydymffurfio â pholisi B23, B30, B33, C9, C19 C22 & C24 y CDU yn ogystal â Pholisi 

CYFF 1 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd allddodol.  Rhestrir materion a fyddai fel arall 

yng nghylch gorchwyl Cyfoeth Naturiol Cymru yn yr adroddiad hwn, e.e. 'bydd gofynion am 

drwydded gwastraff o dan Reoliadau Hawliau Amgylcheddol 2010 yn cael eu cyflwyno at 

sylw'r datblygwr trwy 'rybudd i ymgeisydd' a gaiff ei gyflwyno gyda'r caniatâd cynllunio, ond 

ni fydd yn ymddangos yn y rhestr o amodau cynllunio ar y rhybudd o benderfyniad. 

 

7.9  Ceir manteision economaidd, logistaidd ac amgylcheddol o ddefnyddio'r chwarel o safbwynt 

ardrawiad priffyrdd, gan ei fod yn union gerllaw llwybr arfaethedig y ffordd osgoi.  Bydd 

dewis defnyddio chwarel gyda chyswllt uniongyrchol â'r ffordd osgoi trwy ffyrdd cludo 

mewnol yn golygu na fyddai'n rhaid defnyddio cerbydau trwm ar ffyrdd cyhoeddus ar gyfer 

gwaith cludo yn ôl a blaen o'r chwarel a bydd y cynnig felly'n cydymffurfio â C9, C19, CH33 

& CH36 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd, yn ogystal â Pholisi PS5, MWYN 4, MWYN 9 

& TRA 1 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Allddyfodol. 

 

7.10  O safbwynt asesu materion cynllunio, ystyrir bod y cais a'r Datganiad Amgylcheddol yn rhoi 

asesiad cynhwysfawr a mesurau lliniaru addas i faterion sy'n ymwneud â rheoli llifeiriant dŵr 

wyneb, perygl o lifogydd, gwarchod yr amgylchedd, ac atal llygru, ac mae'r cynnig yn 

cydymffurfio â gofynion A1, A3, B28, B30, B32, B33, C3, C9, C15, C19 & C22 Cynllun 
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Datblygu Unedol Gwynedd yn ogystal â Pholisïau PS5, PS6, PS18, PS19, PCYFF 1, PCYFF5 

GWA2, MWYN 4 & MWYN 9 y Cynllun Datblygu Lleoli ar y Cyd allddyfodol.  

  

7.11  Mae'r bwriad i ddefnyddio'r safle fel safle ar gyfer gwaith sy'n atodol i'r ffordd osgoi 

arfaethedig yr A487 Caernarfon i Bontnewydd gan gynnwys compownd, swyddfeydd, storfa 

danwydd, tanc storio carthion, peiriannau concrid symudol, peiriannau asffalt symudol, a 

darparu llwybr cludo yn hen Waith Briciau Caernarfon, yn anhebygol o gael effaith 

arwyddocaol ar unrhyw safleoedd sydd wedi'u dynodi dan Reoliadau Cynefinoedd a 

Rhywogaethau 2010. Mae CNC yn cytuno â chasgliad asesiad yr ACLl dan Reoliadau 

Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 na fydd unrhyw berygl arwyddocaol y bydd 

safleoedd wedi'u gwarchod (SPA/ACA/SoDdGA) yn cael eu heffeithio yn sgil y cynigion 

datblygu. 

 

7.12  Nid yw'r safle ei hun yn destun unrhyw gyfyngiadau amgylcheddol megis SAC Ewropeaidd 

neu ddynodiad ADdGA ac, ar y cyfan, nid yw'n cynnwys unrhyw gyfyngiadau bioamrywiaeth 

leol. Er y gall gweithgareddau effeithio ar y cynefin newydd yn y safle, ni ystyrir y byddai 

gwerth cadwraeth natur yr ardal yn gorbwyso'r cynigion i ail-ddefnyddio'r safle, o ystyried 

bod tystiolaeth glir bod gallu gan y safle i'w adfer ei hun mewn byr amser. Pe bai lliniaru 

priodol yn digwydd yn unol ag amodau cynllunio parthed rhywogaethau gwarchodedig, a bod 

darpariaeth i adfer y ffordd gludo, byddai'r cynnig yn cydymffurfio â pholisïau B15, B16, 

B17, B19, B20, B21, C9, C14 & D13 y Cynllun Datblygu Unedol yn ogystal â pholisïau 

TWR 1 AMG 4 & MWYN 4, MWYN 9 & MWYN 10 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

allddodol.  

 

7.13  Parthed ymdrin â'r mater o sefydlogrwydd tir posib, mae'r cynnig yn cydymffurfio â Pholisi 

B28, C9, C14 & C19 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd a Pholisïau PCYFF 1, MWYN 4, 

MWYN 9 & MWYN 10 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd allddodol. Byddai mewnlenwi 

swmp y chwarel hefyd yn ymdrin ag unrhyw beryglon sy'n gysylltiedig â mynediad y 

cyhoedd i hen chwarel gyda chorff o ddŵr dwfn ynddi. 

 

7.14  Mae Cefnffordd yr A487 yn ffurfio rhan o'r prif rwydwaith ffyrdd strategol yng Ngogledd 

Cymru sy'n cysylltu â choridor yr A55 ymhellach draw ar hyd yr arfordir.  Bydd cynllun y 

ffordd osgoi yn gwella problemau tagfeydd traffig yn ardal Caernarfon a Bontnewydd gan 

ddarparu cyswllt rhwng rhannau wedi'u gwella o'r Gefnffordd a bydd yn mynd i'r afael â'r 

angen am seilwaith ffyrdd sy'n gyson o ran eu hansawdd.   

 

7.15  Ceir manteision economaidd, logistaidd ac amgylcheddol o ddefnyddio'r chwarel mewn 

cysylltiad ag adeiladu ffordd osgoi arfaethedig yr A487 o Gaernarfon i Bontnewydd. Mae 

hefyd yn debygol y bydd y cynnig yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i economi'r ardal yn unol 

â Pholisi Strategol 16 y Cynllun Datblygu Unedig.  

 

7.16  Mae'r cynnig yn cwrdd ag anghenion cynaliadwyedd Polisi Datblygu Lleol a Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 
 
7.17  O ystyried yr uchod ac o ystyried yr holl faterion perthnasol gan gynnwys polisïau a 

chanllawiau lleol a chenedlaethol, a'r sylwadau a dderbyniwyd gan gynnwys llythyrau 

gwrthwynebu, ni chredir fod y cynnig yn annerbyniol nac yn mynd yn groes i ofynion y 

polisïau a restrir uchod. Yn seiliedig ar yr uchod, felly, ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol. 
 
8. Argymhelliad 
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8.1 Awdurdodi Uwch Reolwr y Gwasanaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd i benderfynu'r 

cais yn ddarostyngedig i'r amrediad o amodau a ganlyn a, ble noder, i gyflwyno 

gwybodaeth benodol yn unol â gofynion amodau cyn dechrau'r datblygiad:  

 Dechrau ymhen tair blynedd 

 Hyd y caniatâd wedi ei gyfyngu i bum mlynedd o gyflwyno'r rhybudd dechrau gyda 

gweithgaredd yn ymwneud â mewnforio deunyddiau er adfer y chwarel yn gyfyngedig i 

ofynion y cynllun ffordd osgoi ac wedi'i gyfyngu i gyfnod o dair blynedd o gyflwyno rhybudd 

dechrau gweithgaredd tirlenwi 

 Arolwg topograffig i gael ei gyflwyno er cymeradwyaeth yr awdurdod cynllunio mwynau ar 

unwaith pan ddaw'r gweithgareddau i ben; i gynnwys archwiliad cyflawn o'r deunyddiau sydd 

ar gael at ddibenion adfer. Os yw cyfaint y deunyddiau a ddeillia o waith adeiladu'r ffordd 

osgoi yn annigonol i gwblhau'r gwaith o adfer y safle yn unol â chynlluniau'r cais, bydd 

cynllun adfer diwygiedig yn cael ei gyflwyno er cymeradwyaeth gan yr awdurdod cynllunio 

mwynau 

 Cynllun adfer graddol i dargedu ardaloedd allweddol 

 Cynllun adfer diwygiedig ar gyfer y ffordd gludo ogleddol er mwyn ei adfer er dibenion 

amaethyddol yn unol â'r canllawiau yn Atodiad B-D NCT 1 (Agregau), gan fanylu ar y cyfaint 

a lleoliadau storio pob deunydd sydd wedi'i glustnodi at ddibenion adfer, h.y. ni ddylai 

deunyddiau a gloddiwyd wrth greu'r ffordd gludo gael eu hallforio oddi ar y safle 

 Gweithgareddau a ganiateir a Chydymffurfiaeth â’r Manylion/Cynlluniau a Gyflwynwyd 

 Amseroedd gwaith fel y maent:  07:00 - 19:00 ddydd Llun i ddydd Gwener;  07:00 - 13:00 

ddydd Sadwrn, a dim gweithio mwynau ar ddydd Sul, Gwyliau Banc a Gwyliau Cyhoeddus.  

 Cludiant sy'n ymwneud ag allforio a mewnforio deunyddiau, a danfon deunyddiau ar gyfer 

gwaith sypynnu concrid ac asffalt i gael ei gyfyngu at y llwybrau cludiant pwrpasol a 

ddangosir ar gynllun y cais 

 Cynllun plannu coed a llwyni cyflawn yn gynwysedig mewn gwaith adfer, 

o Sŵn yn ystod oriau gwaith arferol (0700-1900), ni ddylai'r lefel graddfa sŵn fod yn 

fwy na 55dB(A) LAeq, 1 awr (maes agored).  Gyda'r nos (1900-2200), ni ddylai'r 

cyfyngiadau fod fwy na 10dB(A) uwchlaw'r lefel cefndirol   

o Ni ddylai cyfyngiadau yn ystod y nos fod yn uwch na 42 dB (A) LAe1, 1 awr maes 

agored ger anheddau sensitif. (MTAN1).  

o Gweithrediadau dros dro i fod ddim mwy na 70 dB LAeq, 1 awr (maes agored) am 

hyd at 8 wythnos y flwyddyn.  

o Cynnal arolwg monitro sŵn yn unol â chais ysgrifenedig yr Awdurdod Cynllunio 

Mwynau, i gydymffurfio â Safon Brydeinig BS.4142:2014 'Methods for rating and 

assessing industrial and commercial sound', i asesu ac arddangos cydymffurfiaeth â'r 

cyfyngiad sŵn ffiniol.   

o Defnyddio larymau sŵn gwyn ar gyfer gyrru wysg eich cefn; 

 Strategaeth adferiad os canfyddir, yn ystod y datblygiad, halogiad nad oedd wedi'i ganfod yn 

flaenorol, 

 Storio tanwydd, 

 Gofyniad i nodi manylion cyflawn y tanc storio dŵr budr i gael ei gyflwyno er cymeradwyaeth 

yr awdurdod cynllunio lleol cyn cychwyn gwaith gydag amod pellach yn gofyn bod unrhyw 

seilwaith dros dro sy'n ymwneud â draeniad budr/carthffosiaeth ar y safle wedi'i 

ddigomisiynu'n llwyr ac wedi'i symud o'r safle pan ddaw'r caniatâd i ben, 

 Defnyddio bowser dŵr ar lwybrau cludo, gwlychu ardaloedd prosesu a deunyddiau wedi'u 

prosesu, a chadw log o gwynion yn ymwneud â llwch.  

 Arolwg llwch yn cael ei gynnal am o leiaf chwe mis mewn lleoliadau wedi'u cytuno a bod 

gwaith mathru, sgrinio, trosglwyddo a gweithrediadau eraill sy'n debygol o arwain at lwch a 

gludir yn yr aer yn cael ei wneud mewn adeilad priodol.  

 Cynllun Rheoli Amgylchedd Adeiladu i sicrhau fod arfer da a mesurau lliniaru da wedi'u 

sefydlu i amddiffyn yr amgylchedd dyfrol, gan gynnwys: amodau gwaith ar y safle a mesurau i 
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reoli effeithiau amgylcheddol megis symudiadau cerbydau trymion, cyfleusterau golchi 

olwynion, gorchuddio cerbydau, ardaloedd storio diogel, ansawdd aer, oriau gwaith, 

sŵn/dirgryniad, rheoli gwastraff a llygredd. Hefyd, monitro'r dŵr ffo posib o ddeunyddiau 

llaid a gwastraff i liniaru ardrawiad posib y datblygiad a gweithdrefnau arllwyso ar yr 

amgylchedd 

 Darpariaeth ar gyfer cofnodi cloddiadau y tu mewn i Safle Geomorffoleg Daearegol o Bwys 

Rhanbarthol (RIGS), 

 Gall manylion unrhyw oleuo allanol fod yn destun amod cynllunio, felly hefyd y gall cael 

gwared â llystyfiant. 

 Lliniaru ardrawiadau posib ar amgylchedd yr afon (pellter sefyll), 

 Nodyn i'r ymgeisydd yn cyfeirio at ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru, Rheoli Perygl Llifogydd 

Cyngor Gwynedd, y Gwasanaeth Erydu Arfordirol, Gwarchod y Cyhoedd Gwynedd, a Dŵr 

Cymru i'r ymgynghoriad, gan gyfeirio'n benodol at reolaeth benodol yn eu cylchoedd gorchwyl 

nhw 

 Nodyn i'r ymgeisydd mai cyfrifoldeb ac atebolrwydd canlynol y datblygwr ac/neu'r 

tirfeddianwr yw datblygu a meddiannu'r safle'n ddiogel. 

 Nodyn i'r ymgeisydd bod y cais wedi ei asesu'n unol â saith amcan cynaliadwy Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 
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Rhif:    5 
 

Rhif y Cais:  C17/0107/19/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

02/02/2017 

Math y Cais:  Llawn - Cynllunio  

Cymuned:  Bontnewydd 

Ward: Bontnewydd 

Bwriad: Cais am ganiatâd cynllunio dros dro am waith 

cysylltiedig ag adeiladu ffordd osgoi arfaethedig yr 

A487 Caernarfon i Bontnewydd, gan gynnwys;  

• Compownd safle a darparu sied gynnal a chadw, 

gofod swyddfa, lles a chyfleusterau parcio ceir, 

storfa danwydd, tanc storio carthion, offer swp-

brosesu concrid symudol, offer swp-brosesu asffalt 

symudol a darparu llwybr cludo.  

Lleoliad:  Chwarel Seiont, Ffordd Melin Seiont, Caernarfon, 

Gwynedd, LL552YL 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

AWDURDODI UWCH REOLWR Y GWASANAETH 

CYNLLUNIO A GWARCHOD Y CYHOEDD I 

BENDERFYNU'R CAIS DAN BWERAU 

DIRPRWYEDIG  
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1.  Disgrifiad: 
1.1  Mae Gweinidogion Cymru yn cynnig gwella Cefnffordd yr A487 drwy ddarparu 

ffordd osgoi 9.7km ar gyfer aneddiadau Caernarfon a Bontnewydd. Mae Cefnffordd 

yr A487 yn ffurfio rhan o'r prif rwydwaith ffyrdd strategol yng Ngogledd Cymru sy'n 

cysylltu â choridor yr A55 ymhellach draw ar hyd yr arfordir.  Bydd cynllun y ffordd 

osgoi yn gwella problemau tagfeydd traffig yn ardal Caernarfon a Bontnewydd gan 

ddarparu cyswllt rhwng rhannau wedi'u gwella o'r Gefnffordd a mynd i'r afael â'r 

angen am seilwaith ffyrdd o ansawdd cyson.  

 

1.2  Dyma un o ddau gais cynllunio cyfredol sydd wedi'u cyflwyno am gynigion i 

ddefnyddio'r safle ar y cyd â chynllun ffordd osgoi Caernarfon i Bontnewydd.  

Chwarel frics clai a chyn ffatri gwaith brics yw safle'r cais sydd wedi'i leoli i'r de o 

Gaernarfon ac mae'n cynnwys gweithfeydd y chwarel, ardaloedd mawr o leiniau 

caled ar y naill ochr i Afon Seiont, porfa fras ar hyd wyneb uchaf y gweithfeydd i'r 

dwyrain a mynedfa gerbydol sy'n cysylltu Ffordd Melin Seiont â chylchfan Pont 

Seiont.  

 

1.3  Mae'r ymgeisydd wedi cynnal ymarferiad cyn-ymgynghori llawn ar y cynigion 

datblygu yn unol â Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli 

Datblygu) (Cymru) 2016 (Rheoliadau PAC).  Mae adroddiad llawn a chrynodeb o'r 

ymatebion i'r ymgynghoriad wedi'u darparu gyda'r cais cynllunio.   

 

1.4  Bydd y cynllun yn cynnwys gwaith peirianneg i ledu ffordd gludo bresennol y 

chwarel ar yr wyneb gweithio i'r de ddwyrain.  Yn gysylltiedig â'r cynllun hwn, bydd 

y compownd bychan a sefydlwyd yn yr iard gwaith brics yn cael ei ymestyn i 

ddarparu compownd diogel i'r contractwr gyda swyddfeydd, cyfleusterau lles, gofod 

parcio ceir, adeiladu sied cynnal a chadw peiriannau, gwaith swp-brosesu asffalt a 

choncrid cyfleuster prosesu deunyddiau a storfa danwydd wedi'i bwndio ar gyfer hyd 

cytundeb y ffordd osgoi yn ei gyfanrwydd.  

 

1.5  Ceir manteision economaidd, logistaidd ac amgylcheddol drwy ddefnyddio'r chwarel 

mewn cysylltiad ag adeiladu ffordd osgoi arfaethedig yr A487 o Gaernarfon i 

Bontnewydd.  Mae Chwarel Seiont wedi'i lleoli yn union gerllaw llwybr arfaethedig y 

ffordd osgoi a bydd yn bodloni mwyafrif gofynion mwynau'r cynllun a byddai 

argaeledd y safle yn haneru nifer y siwrnai HGV ac yn lliniaru nifer y milltiroedd 

HGV a deithir ar ffyrdd cyhoeddus yn ystod y cyfnod adeiladu dwy flynedd.  O 

ganlyniad, gwneir arbediad sylweddol o ran y swm o danwydd a ddefnyddir, gwelir 

lleihad mewn allyriadau cerbydau a bydd hyn yn arwain at ddod â chynigion ar gyfer 

adfer y safle ymlaen.  

 

Asesiad Effaith Amgylcheddol: 

 

1.6 Cyflwynwyd y cais gydag Asesiad Effaith Amgylcheddol yn dilyn barn sgrinio 

gadarnhaol a gyflwynwyd ym mis Gorffennaf 2015.  Mae'r awdurdod wedi dod i 

gytundeb ynghylch y materion allweddol i fynd i'r afael â hwy yn y Datganiad 

Amgylcheddol mewn barn sgopio ffurfiol a gyflwynwyd ym mis Tachwedd 2015, 

gan gynnwys; Asesiad o'r Effaith ar y Dirwedd a'r Effaith Weledol, Asesiad 

Cynllunio Gwastraff (NCT 21):  Gwastraff, Ecoleg a Chadwraeth Natur, Asesiad Tir 

Wedi'i Halogi, Treftadaeth Ddiwylliannol & chofnodi archeolegol y nodweddion 

gwaith brics sydd ar ôl, Hydroleg, Hydroddaeareg, Ansawdd Dŵr, Draenio, Asesiad 

risg llifogydd yn unol â NCT 15 (Datblygu a Risg Llifogydd), Asesiad Traffig a 

Thrafnidiaeth, Asesiad Effaith Sŵn a Dirgryniant, Asesiad Ansawdd Aer, Goleuo, 

Ystyriaethau cyflogaeth/economaidd, Daeareg, Priddoedd, Asesiad Geodechnegol ac 

ystyriaethau RIGS (Safle Daearegol o Bwys Rhanbarthol) eraill, Budd Cymunedol 
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Arall (hawliau tramwy, ehangu'r amgylchedd, effeithiau cymunedol a'r buddion 

cymunedol posib, ystyriaethau cymdeithasol-economaidd), effeithiau cronnus gyda'r 

cynllun ffordd arfaethedig, Asesiad o rywogaethau planhigion ymledol anfrodorol, 

Asesiad yng nghyd-destun gofynion Polisïau Cynllunio Cenedlaethol, Rhanbarthol a 

Lleol a chanllawiau, Cynigion am ddefnyddio'r safle wedi'r datblygiad a Chynllun 

Adfer.  

 

1.7  Fel y nodwyd uchod, dyma un o ddau gais cynllunio cyfredol sydd wedi'u cyflwyno 

am gynigion i ddefnyddio'r safle ar y cyd â chynllun ffordd osgoi Caernarfon i 

Bontnewydd.  Mae'r holl elfennau sy'n llunio rhan o'r cais hwn wedi'u cynnwys yn y 

cynigion datblygu sydd wedi'u cyflwyno â'r chwaer-gais mwy, sef C17/0011/19/MW.  

Er na fyddai'r cais hwn ar ei ben ei hun yn sbarduno'r meini prawf datblygu ar gyfer 

Asesiad Effaith Amgylcheddol, mae'r dogfennau cefnogi perthnasol a'r wybodaeth 

amgylcheddol sydd wedi'i chynnwys yn y Datganiad Amgylcheddol wedi'i hystyried 

yng nghyd-destun y cynigion datblygu sydd wedi'u cynnwys yn y cais cynllunio hwn.  

 

1.8  Bydd angen ystyried unrhyw effeithiau anuniongyrchol ar ddynodiadau 

amgylcheddol Ewropeaidd ar wahân fel rhan o'r HRA a gynhelir yn unol â Rheoliad 

61 Rheoliadau Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010. 

 

2. Polisïau Perthnasol:  
 

 Mae Adran 38(6) o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a pharagraff 3.1.2 

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

Cynllun Datblygu, oni bai fod ystyriaethau perthnasol yn datgan fel arall. Mae 

ystyriaethau cynllunio yn cynnwys Polisi Cynllunio Cenedlaethol a’r Cynllun 

Datblygu Unedol 2001-2016.  

 

2.2  Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi dyletswydd ar y 

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

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

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

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

bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r 

dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009:  

 

 POLISI STRATEGOL 1 - Cymryd Ymagwedd Ragofalus 

 POLISI STRATEGOL 2 - Yr Amgylchedd Naturiol 

 POLISI STRATEGOL 3 - Amgylchedd Adeiledig a Hanesyddol 

 POLISI STRATEGOL 5 - Datblygiadau fydd yn creu Risg  

 POLISI STRATEGOL 6 - Ailddatblygu ac Ailddefnyddio Tir  

 POLISI STRATEGOL 12 -  Trafnidiaeth 

 POLISI STRATEGOL 16 –  Cyflogaeth 

 

 POLISI A1 - Asesiadau Amgylcheddol neu Asesiadau o Effeithiau Eraill. Sicrhau bod 

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

effeithiau amgylcheddol neu effeithiau sylweddol a thebygol eraill ar ffurf asesiad 

amgylcheddol neu asesiadau o effeithiau eraill. 

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

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

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

effaith. 

Tud. 140



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 05.06.17 
ADRODDIAD UWCH REOLWR Y GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD  

SIAMBR DAFYDD ORWIG, 

CAERNARFON 
 

 POLISI B3 -  Datblygiadau sy’n Effeithio ar Osodiad Adeilad Rhestredig Sicrhau nad 

yw cynigion yn cael effaith andwyol ar osodiad Adeiladau Rhestredig oni bai eu bod yn 

cydymffurfio â chyfres o feini prawf sydd yn anelu at warchod cymeriad arbennig yr 

Adeilad Rhestredig a’r amgylchedd lleol. 

 POLISI B6 -  Safle Treftadaeth y Byd Castell Caernarfon a Waliau’r Dref. Gwrthod 

cynigion fydd yn achosi niwed arwyddocaol i henebion Safle Treftadaeth y Byd Castell 

Caernarfon. 

 POLISI B7 –  Safleoedd o Bwysigrwydd Archeolegol - Gwrthodir cynigion fydd yn 

difrodi neu ddifetha gweddillion archeolegol o bwysigrwydd cenedlaethol (boed yn rhai 

cofrestredig ai peidio) neu eu gosodiad.  Gwrthodir datblygiad fydd yn effeithio ar olion 

archeolegol eraill oni bai bod yr angen am y datblygiad yn drech nag arwyddocâd yr olion 

archeolegol. 

 POLISI B8 –  Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn a Môn (AHNE) - 

Diogelu, cynnal a gwella cymeriad yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol drwy sicrhau 

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

nodweddion cydnabyddedig y safle.    

 POLISI B12 -  Diogelu Tirweddau, Parciau a Gerddi Hanesyddol - Diogelu tirweddau, 

parciau a gerddi o ddiddordeb hanesyddol arbennig yng Nghymru rhag datblygiadau a 

allai achosi difrod sylweddol i’w cymeriad, eu hedrychiad neu eu lleoliad. 

 POLISI B14 -  Gwarchod Cymeriad Tirlun Parc Cenedlaethol Eryri - Gwarchod 

cymeriad y dirwedd ym Mharc Cenedlaethol Eryri drwy wrthod cynigion sy’n ymwthio’n 

weledol a/neu sydd wedi'u lleoli yn ansensitif ac yn anghydnaws o fewn y dirwedd. 

 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 at 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 gyfanrwydd safleoedd 

cadwraeth natur o bwysigrwydd cenedlaethol oni bai eu bod yn cydymffurfio â chyfres o 

feini prawf sy’n anelu at reoli, mwyhau a diogelu nodweddion cydnabyddedig y 

safleoedd. 

 POLISI B17 - Safleoedd Bywyd Gwyllt Lleol - Gwrthodir cynigion fyddai’n debygol o 

achosi niwed arwyddocaol i safleoedd o arwyddocâd rhanbarthol neu leol oni bai eu bod 

yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu at warchod, hyrwyddo a rheoli 

nodweddion cydnabyddedig y safleoedd hyn. 

 POLISI B18 -  Gwarchod a Gwella Safleoedd Daearegol/Geomorffolegol Pwysig 

Rhanbarthol (RIGS) - Gwrthod cynigion sy’n debygol achosi difrod sylweddol i 

safleoedd daearegol/geomorffolegol pwysig rhanbarthol (RIGS) oni bai bod yr angen am 

y bwriad yn gorbwyso gwerth y safle.  

 POLISI B19 –  Coed, Coedlannau a Gwrychoedd sy’n cael eu Gwarchod - Caniatáu 

cynigion fydd yn golygu colli neu ddifrod i goeden, coedlan neu wrych sy’n cael ei 

warchod dim ond pan fydd buddion economaidd a/neu gymdeithasol y datblygiad yn 

gwrthbwyso unrhyw niwed.   

 POLISI B20 –  Rhywogaethau a’u Cynefinoedd sy’n Bwysig yn Rhyngwladol, yn 

Genedlaethol ac yn Lleol - Gwrthod cynigion sy’n debygol o achosi aflonyddwch neu 

niwed annerbyniol i rywogaethau a warchodir a’u cynefinoedd oni bai y gellid 

cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu at ddiogelu nodweddion cydnabyddedig y 

safle. 

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

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

bai fod rhesymau dros y datblygiad yn gorbwyso’r angen i gynnal y nodweddion ac y 

gellir darparu mesurau lliniaru. 
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 POLISI B23 –  Mwynderau - Diogelu mwynderau’r ardal leol drwy sicrhau bod 

cynigion yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n anelu at warchod nodweddion 

cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol. 

 POLISI B30 - Tir neu Adeiladau wedi’u halogi. Sicrhau bod cynigion i ddatblygu tir 

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

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

 POLISI B32 -  Dŵr Wyneb - Gwrthodir cynigion na fyddant yn cynnwys mesurau 

lleihau llifogydd neu fesurau lliniaru fydd yn arwain at ostwng cyfaint a graddfa’r dŵr 

wyneb fyddai’n cyrraedd ac yn llifo i afonydd a chyrsiau dŵr eraill. 

 POLISI B33 –  Datblygiadau sy’n Creu Llygredd neu Boendod - Gwarchod iechyd y 

cyhoedd, diogelwch mwynderau, neu ansawdd yr amgylchedd adeiledig neu naturiol o 

ganlyniad i lefelau uwch o lygredd.  

 POLISI C3 - Ailddefnyddio safleoedd a ddatblygwyd o’r blaen. Cymeradwyir 

cynigion sy’n rhoi blaenoriaeth i ailddefnyddio tir neu adeiladau a ddatblygwyd o’r blaen 

a leolir o fewn neu o gwmpas ffiniau datblygu cyn belled â bod y safle neu’r adeilad a’r 

defnydd yn addas.   

 POLISI C14 - Adfer ac Ôl-ofal - Gwrthodir ceisiadau am weithfeydd mwynau oni bai 

bod cynllun adfer, ôl-ofal ac ôl-ddefnydd yn cael eu cynnwys, yn ogystal â manylion 

arian arfaethedig. 

 POLISI C15 - Symud Deunydd o Domen Gwaith Mwynau - Cymeradwyir cynigion i 

dynnu deunydd o domen gwaith mwynau yn amodol ar feini prawf datblygu penodol gan 

gynnwys yr holl feini prawf sydd wedi'u nodi ym mholisïau C9 ac C10.  

 POLISI CH26 -  Gwarchod Llwybrau Ffyrdd Arfaethedig - Gwarchodir tir sydd ei 

angen ar gyfer gwelliannau ffyrdd penodol rhag datblygiadau eraill (gweler y map 

cynigion).  

 POLISI CH33 –  Diogelwch ar Ffyrdd a Strydoedd - Caniateir cynigion datblygu os 

gellir cydymffurfio â meini prawf penodol sy’n ymwneud â diogelwch y fynedfa 

gerbydau, safon y rhwydwaith ffyrdd presennol i ymdrin â llif traffig o'r datblygiad a 

mesurau tawelu traffig.     

 CCA Gwynedd 2009 - Ardaloedd Cymeriad y Dirwedd.  

 Canllaw Dylunio Gwynedd 2004 
 

CYNLLUN DATBLYGU LLEOL AR Y CYD YNYS MÔN A GWYNEDD 2011 - 2026 

Fersiwn Cyfansawdd yn cynnwys Newidiadau Materion yn Codi  
Polisi Strategol PS 5: Datblygiad Cynaliadwy 

Polisi Strategol PS 6: Lliniaru ac addasu i effeithiau newid hinsawdd  

Polisi Strategol PS 10: Darparu cyfleoedd ar gyfer economi ffyniannus  

POLISI STRATEGOL PS 16: Gwarchod ac/neu gwella’r amgylchedd naturiol 

Polisi Strategol PS 17: Cadw neu wella asedau treftadaeth 

Polisi Strategol PS 19: Mwynau  

 

POLICY AMG 2: GWARCHOD A GWELLA NODWEDDION A RHINWEDDAU SYDD 

YN UNIGRYW I GYMERIAD Y DIRWEDD LEOL 

POLISI AMG 4: Cadwraeth Bioamrywiaeth Leol 

POLISI AMG 5: Gwarchod Safleoedd o Arwyddocâd Rhanbarthol neu Leol 

POLISI AT 1: Ardaloedd Cadwraeth, Safleoedd Treftadaeth y Byd a Thirweddau 

Cofrestredig, Parciau a Gerddi  

POLISI AT 4 Diogelu Safleoedd Archeolegol nad ydynt wedi’u dynodi  

 

POLISI CYFF 1:  Meini Prawf Datblygu 

POLISI CYFF 3  Dylunio a Thirweddu 

POLISI CYFF 5:  Cadwraeth Dŵr 

POLISI TRA 1: Datblygiadau Rhwydwaith Cludiant  
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POLISI TRA 4: Rheoli Ardrawiadau Cludiant 

POLISI MWYN 6:  Cylchfeydd Rhagod o amgylch Safleoedd Mwynau 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol 

 

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol a nodir yn Rhifyn 9 Polisi Cynllunio 

Cymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Tachwedd 2016,  

 Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 - Llywodraeth Cymru, 

 Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 61/96 - Cynllunio a’r Amgylchedd Hanesyddol, 

Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth,  

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol sydd wedi’u nodi gan Lywodraeth 

Cymru yn Nodyn Cyngor Technegol (Cymru) 5: Cadwraeth Natur a Chynllunio, NCT 11:  

Sŵn, NCT 15: Datblygu a Pherygl Llifogydd, NCT 18: Trafnidiaeth, NCT 21:  Gwastraff, 

NCT 23:  Datblygiad Economaidd, 

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol a nodir yn Nodyn Cyngor Technegol 

Mwynau (Cymru) 1, Llywodraeth Cynulliad Cymru: AGREGAU (Mawrth 2004),  

 Polisïau, canllawiau ac egwyddorion cyffredinol sydd wedi’u nodi yn Adolygiad 

Datganiad Technegol Rhanbarthol, Awst 2014.   

 

3 Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1  Rhoddodd Caniatâd Cynllunio Rhif 390 ganiatâd gydag amodau, ar 22 Tachwedd 

1951, i barhau â'r gwaith yng Ngwaith Brics Peblig a Seiont Caernarfon - Mae 

deunydd wedi cael ei echdynnu yn y safle am oddeutu 100 mlynedd ac mae’r safle 

wedi cael ei weithio'n rheolaidd ers y cyfnod hwnnw.    

3.2  C00A/0441/14/MW dyddiedig 10 Mai 2007 - Deddf Amgylchedd 1995, Penderfynu 

ar amodau a chynllun gweithio dan adolygiad cychwynnol (ROMP) ar gais rhif 390 

dyddiedig 22 Tachwedd 1951.  

3.3  C00A/0442/14/MW wedi'i ganiatáu gydag amodau ar 9 Mai 2007 - Parhau i 

ddefnyddio tir ar gyfer ailddefnyddio/gwasgaru gwastraff mwynau ar hen lein y 

rheilffordd.  

3.4  C01A/0750/14/TC - Tystysgrif Defnydd neu Ddatblygiad Cyfreithiol dyddiedig 6 

Chwefror 2002 ar gyfer defnydd cyfredol y safle hwn fel ardal pentyrru brics.  

3.5  C15/0977/19/LL wedi'i ganiatáu gydag amodau ar 28 Hydref 2015 ar gyfer newid 

defnydd y tir ar gyfer gosod tri adeilad dros dro, ardaloedd parcio, dau gynhwysydd 

storio ynghyd â ffensys diogelwch mewn perthynas ag adeiladu ffordd osgoi 

Caernarfon.  

3.6  Daeth y gwaith i ben yn y chwarel yn 2008 gydag adeilad y gwaith brics a swyddfa'r 

safle'n cael eu dymchwel yn 2010 a 2013 yn ôl eu trefn.    

 

4.         Ymgynghoriadau:   

 

Cyngor Cymuned 

Waunfawr:  

Gwrthwynebu'r cais am y rhesymau a ganlyn:  

 Codi pryderon mewn ymateb i'r ymgynghoriad ar 

ddrafft cyntaf y cynigion oedd yn cynnwys llwybr 

cludo parhaol tua'r gogledd i'r A4085, a oedd i'w 

ddileu yn dilyn trafodaethau ar yr ymarferiad 

ymgynghori PAC.  Darparu mynediad newydd 

parhaol i'r chwarel o'r A4085,  

 Amserlen o 10 mlynedd ar gyfer gwaith atodol i 

anghenion gwaith adeiladu'r ffordd osgoi,  

 Safle'n destun prosesau adfywiad naturiol,  

 Cynigion amgen i'w hystyried ar gyfer y safle.  
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Cyngor Tref Caernarfon:  Dim ymateb 
 

Cyngor Cymuned 

Bontnewydd:  

Dim gwrthwynebiad 

 

Cefn Gwlad a Mynediad 

Gwynedd (HT):  

Dim ymateb 

 

Swyddog Trafnidiaeth 

Cyngor Gwynedd:  

Dim gwrthwynebiad 

Argymell amod neu nodyn safonol fod yr Ymgeisydd / 

Datblygwr yn ymrwymo i Gytundeb Traffig Arbennig dan 

Adran 59 Deddf Priffyrdd 1980 er mwyn diogelu cyflwr y 

rhwydwaith priffyrdd fydd yn cael ei effeithio yn ystod y cam 

dymchwel/adeiladu.  
 

Uned Trafnidiaeth 

Llywodraeth Cymru:  

Fel yr awdurdod priffyrdd sy'n gyfrifol am Gefnffordd yr 

A487, mae Llywodraeth Cymru'n nodi na fydd yn cyhoeddi 

cyfarwyddyd mewn perthynas â'r cais hwn.  
 

Dŵr Cymru:   Mae'r cynnwys yn ymateb Dŵr Cymru i'r ymarferiad 

ymgynghori cyn gwneud cais wedi'i gydnabod yn y 

DA o ran eu bod yn gwrthwynebu gwaredu dŵr 

wyneb yn y garthffos gyhoeddus.  

 Fel yr ymgymerwr carthffosiaeth statudol, mae'n 

ddyletswydd arnom i gynnal asesiadau o'r 

gollyngiadau aflan a ragwelir o'r datblygiad 

arfaethedig, ynghyd â mesurau lliniaru er mwyn 

medru cysylltu i'r system garthffosiaeth gyhoeddus.  

Fodd bynnag, yn yr achos hwn, byddai'r datblygiad 

arfaethedig yn gorlwytho'r Gwaith Trin Dŵr 

Gwastraff. Nid oes unrhyw welliannau wedi'u 

cynllunio fel rhan o Raglen Fuddsoddi Cyfalaf Dŵr 

Cymru. 

 Gan fod y cynnig yn bwriadu defnyddio 'tanc storio 

symudol uwchben y ddaear', nid yw Dŵr Cymru wedi 

cyflwyno sylwadau pellach; fodd bynnag, pe byddai'r 

amgylchiadau'n newid a bod cysylltu i'r system 

gyhoeddus/gwaith trin carthffosiaeth cyhoeddus yn 

cael ei ffafrio, rhaid ail-ymgynghori â Dŵr Cymru 

ynghylch y cais.  
 

Gwasanaeth Cynllunio 

Archeolegol Gwynedd: 
 Nid yw'r asesiad Treftadaeth Ddiwylliannol yn 

cynnwys digon o wybodaeth i alluogi'r archeolegydd 

rheoli datblygiad roi cyngor ar y cynigion.  Ni 

chwblhawyd yr asesiad yn unol â'r gofynion 

proffesiynol na chynllunio ar gyfer gwaith o'r fath.  

 Dylid cwblhau'r asesiad archeolegol yn unol â 

manyleb fydd yn cael ei chytuno ymlaen llaw â'r 

Awdurdod Cynllunio Lleol er mwyn hysbysu'r 

penderfyniad cynllunio.  
 

Scottish Power: Dim ymateb 
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Arolygiaeth Chwareli: Dim ymateb 
 

Ymddiriedolaeth Gerddi 

Hanesyddol Cymru:  

Dim ymateb 

 

CADW:  Cytuno â'r asesiad treftadaeth ddiwylliannol na 

fyddai effaith y cynigion ar Barc Cofrestredig 

Graddfa II Y Morfa yn sylweddol.  

 Gwaith arfaethedig o fewn 1.3km o Gastell 

Caernarfon a Waliau'r Dref ond ni fydd yn weledol 

nac yn cael effaith ar Werth Cyffredinol Eithriadol y 

Safle Treftadaeth y Byd.  
 

Awdurdod Llifogydd Lleol: Dim gwrthwynebiad ond yn cyflwyno'r cyngor a'r amodau a 

ganlyn;  

 

Mae sawl cwrs dŵr yn rhedeg drwy'r safle neu gyferbyn ag ef.  

Argymell yr amodau a ganlyn ar unrhyw ganiatâd a roddir er 

budd mwynderau'r ardal a'r eiddo cyfagos;  

 Bydd y datblygwr yn diogelu'r cwrs dŵr ac yn 

cyflwyno manylion darpariaeth o'r fath am 

gymeradwyaeth gan Gyngor Gwynedd yn unol ag 

Adran 23(1) Deddf Draenio Tir 1991,  

 Bydd y gost am ddiogelu'r cwrs dŵr yn cael ei thalu 

gan y datblygwr,  

 Os yw'r ymgeisydd yn bwriadu gollwng dŵr wyneb 

i'r cyrsiau dŵr sy'n llifo drwy'r safle neu'n gyfagos 

iddo, bydd yr ymgeisydd yn cyflwyno manylion y 

cynigion i Gyfoeth Naturiol Cymru am 

gymeradwyaeth.  

 

Bydd yr amodau uchod hefyd yn berthnasol os yw'r 

datblygwr yn bwriadu cylfatu'r cwrs dŵr yn unol ag Adran 

263 Deddf Iechyd Cyhoeddus ac Adran 23(1) Deddf Draenio 

Tir 1991.  
 

Uned Bioamrywiaeth 

Cyngor Gwynedd: 
 Mae'r DA yn cynnwys sawl adroddiad gan gynnwys 

Arolwg Cynefinoedd Cam 1, arolygon moch daear, 

dyfrgwn ac adareg.  Ymchwiliad i rywogaethau 

wedi'u gwarchod dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn 

Gwlad 1981, adar sy'n nythu, ystlumod, moch daear, 

dyfrgwn ac ymlusgiaid wedi'u cymryd o arolygon yn 

2015 ar gyfer cynllun arfaethedig ffordd osgoi 

Caernarfon, sy'n cynnwys rhan o'r safle.  

 Nid yw'r cynnig yn cynnwys cynllun adfer ar gyfer y 

safle.  

 Y safle'n anweithredol ers 2008 ac yn ystod y cyfnod 

hwnnw, mae'r chwarel wedi datblygu i safle o werth 

bioamrywiaeth uchel, gan gynnwys sefydlu coed 

wedi'u plannu ac adfywiad naturiol.  Mae 

gwrychoedd o buddleia a glaswellt a pherlysiau yn 

tyfu yn y craciau yn y concrid yn yr ardal llain galed 

concrid.  Bydd y cynnig yn arwain at golli nifer 

sylweddol o goed o ganlyniad i ailraddio wyneb y 
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chwarel i wneud lle i'r llwybr cludo.   

 Er na chynhaliwyd yr arolwg cynefinoedd yn ystod y 

cyfnod mwyaf delfrydol yn y flwyddyn, gellir sefydlu 

bod y chwarel yn cynnwys amrediad o gynefinoedd a 

bydd nifer ohonynt yn cael eu heffeithio gan y 

cynigion datblygu.  Mae cynefinoedd yn cynnwys yr 

hyn a ganlyn, gan gynnwys y rhai pwysicaf yng 

Nghymru dan Adran 7 Deddf Amgylchedd 2016; 

glaswelltir niwtral, tryddiferiadau gwlyb, glaswelltir 

wedi'i wella'n amaethyddol, sgrwb, coetir dail llydan, 

gwrychoedd, llyn, dŵr agored, ffosydd, afon, daear 

foel (concrid a chlai), malurion (briciau a choncrid) a 

chynefin mosaig agored o dir a ddatblygwyd o'r 

blaen,  

 Is-haen o glai, llain galed concrid a sawl ffos a phwll 

sy'n cartrefu toreth o lystyfiant; cyn ardal storio brics 

yn ystum yr afon yn cynnwys cynefin Adran 7, 

glaswelltir dôl iseldir sydd angen ei ymchwilio 

ymhellach,  

 Er nad yw Chwarel Seiont wedi'i dynodi fel Safle 

Bywyd Gwyllt, mae'r Gwasanaeth Bioamrywiaeth 

wedi archwilio'r safle ac wedi nodi y byddai'n 

gymwys gan ei fod yn debygol o gefnogi sawl 

rhywogaeth o bwysigrwydd cenedlaethol a lleol gan 

gynnwys adar sy'n nythu, gwas y neidr a mursen, 

ymlusgiaid, ystlumod, dyfrgwn ac infertebratau, yn 

benodol glöyn byw y Dingy Skipper sydd wedi'i 

restru dan adran 7 fel rhywogaeth â blaenoriaeth 

bioamrywiaeth yn y DU,  

 Cofnodwyd clwydfan gaeafgysgu'r ystlum pedol leiaf 

mewn adeilad adfeiliedig yn y cyn ardal storio brics 

ond hefyd ystlumod brown hir-glust, y pipistrelle 

cyffredin, y soprano pipistrelle myotis a noctule yng 

nghyffiniau'r safle.  Mae'r chwarel yn cynnwys 

cynefinoedd porthiant addas i ystlumod pedol leiaf 

megis sgrwb, glaswelltir a choetir.  Gallai'r bwriad 

effeithio ar gynefin porthiant a thorri ar draws 

llwybrau hedfan,  

 Bydd y bwriad yn arwain at golli cynefinoedd o 

bwysigrwydd bioamrywiaeth cenedlaethol, gan 

gynnwys 9.4ha o gynefin mosaig agored, er y gallai 

cynefin o'r fath ailsefydlu ymhen amser unwaith y 

bydd y datblygiad yn dod i ben.  Yn ogystal, bydd y 

datblygiad yn cynnwys colli gwrych, glaswelltir 

niwtral a llyn.  

 

Crynodeb o'r effeithiau  

Bydd y cynnig yn arwain at yr effeithiau a ganlyn:  

• Colli cynefin y dingy skipper ac efallai'r boblogaeth 

dingy skipper yn y safle hwn.  

• Colli cynefin mosaig agored o dir a ddatblygwyd o'r 

blaen (ar is-haen o glai) o oddeutu 2000 metr sgwâr a 

5000 metr sgwâr ar gyfer y trac cludo; cyfanswm o 

7000 metr sgwâr neu 0.7ha.  
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• Colli sgrwb  

 Colli coed aeddfed  

 

Bydd y cynnig hwn yn achosi colli peth cynefin, ond nid ardal 

estynedig (oddeutu un rhan o bump o'r chwarel gyfan) a bydd 

y cynefinoedd sydd ar ôl yn parhau i ddarparu cynefin 

porthiant i ystlumod ac felly bydd yn annhebygol o gael 

effaith sylweddol ar ystlumod.  Er hynny, mae angen ystyried 

goleuo er mwyn sicrhau fod yr effeithiau i'r ystlumod yn cael 

eu lleihau. 

 

Argymhellion  

Mae angen camau lliniaru er mwyn lleihau'r effeithiau ar 

nodweddion ecolegol; argymhellaf y dylai'r ymgeisydd 

ddarparu cynllun lliniaru sy'n cynnwys yr hyn a ganlyn:  

 Cynllun adfer 

 Mesurau lliniaru ymlusgiaid gan gynnwys mesurau i 

osgoi niwed i'r cynllun ymlusgiaid.  

 Ni ddylid clirio coed a llwyni yn ystod y cyfnod pan 

fo adar yn nythu.  

 Dylid darparu arolwg coed cyn y gwneir penderfyniad 

ar y cais.  Dylai'r cynllun arfaethedig osgoi niweidio 

coed aeddfed, yn enwedig gan fod y coed yn ffurfio 

coridor hedfan pwysig i'r ystlum pedol leiaf.   

 Dylai'r gwaith adfer gynnwys cynigion ar gyfer 

uchafu bioamrywiaeth ar y safle, gan gynnwys,  

o Cynllun ar gyfer rheoli a gwaredu 

rhywogaethau ymledol  

o Dim ond ail-hadu gyda gwair o ddolydd 

gwair cyfoethog o rywogaeth leol,  

o Ymestyn y glwydfan ystlumod gyfredol  

o Creu mosaig o byllau bychan ar draws 

gwaelod gwagle'r chwarel  

o Creu ardal fwy o laswelltir sy'n gyfoeth o 

rywogaethau a nodweddion rhywogaethau, 

e.e. clwydfannau ystlumod, gwâl i ddyfrgwn, 

safleoedd gaeafgysgu i ymlusgiaid a digon o 

ardaloedd ar gyfer adar sy'n nythu.  

o Dim pori  

o Cynllun lliniaru ar gyfer rhywogaethau 

gwarchodedig  

o Cynllun monitro ac ôl-ofal 

o Dim gwaredu uwchbridd   

o Adfer y safle yn barc natur  

 

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a Rhywogaethau  
Dan Reoliadau Cynefinoedd 2010, dylid asesu cynlluniau a 

phrosiectau nad ydynt ar gyfer rheoli Safle Ewropeaidd am eu 

heffeithiau arwyddocaol i unrhyw Safle Ewropeaidd.   

Mae sawl Safle Ewropeaidd a allai gael eu heffeithio o bosib 

gan y bwriad hwn yn y Gwaith Brics:  

• ACA Afon Menai a Bae Conwy  

• ACA Glynllifon  

• ACA Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn  
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Crynodeb 
Mae'r bwriad i ddefnyddio'r safle fel safle dros dro fel 

compownd safle yn gysylltiedig â ffordd osgoi arfaethedig yr 

A487 Caernarfon i Bontnewydd gan gynnwys compownd, 

swyddfeydd, storfa danwydd, tanc storio carthion, peiriannau 

swp-brosesu concrid symudol, peiriannau swp-brosesu asffalt 

symudol a darparu llwybr cludo, yng Ngwaith Brics 

Caernarfon, yn annhebygol o gael effaith arwyddocaol ar 

unrhyw safleoedd sydd wedi'u dynodi dan Reoliadau 

Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010.  

 

 

 

Gwarchod y Cyhoedd:  o Mae'r cynnig yn wahanol i'r gweithgarwch a 

reoleiddiwyd o'r blaen, sef gwaith cynhyrchu brics 

gan fod yr holl weithgarwch/gwaith ar y safle am gael 

ei wneud yn yr awyr agored, yn hytrach nag o fewn 

muriau adeilad. Mae'r materion amgylcheddol 

allweddol i dderbyn sylw yn cynnwys Draenio, 

Ansawdd yr Aer, Allyriadau Sŵn a'r Posibilrwydd o 

Dir wedi'i Halogi.  

o Yn sgil nifer y staff sy'n debygol o fod angen 

cyfleusterau lles, byddai Gwarchod y Cyhoedd yn 

ffafrio darpariaethau draenio dŵr aflan sydd wedi'u 

cysylltu i'r prif garthffos.  

o Cynnydd posib mewn echdynnu deunydd o'r chwarel 

ac mae'n bwysig nad ydyw unrhyw lygryddion aer 

sy'n codi o'r gweithiau yn cael effaith andwyol ar 

iechyd y cyhoedd.  Y prif bryder fyddai achosion o 

allyriadau yn ffoi i'r aer yn ystod y cyfnod adeiladu ac 

sy'n dod yn sgil symudiadau traffig HGV.  

Argymhellir paratoi a gweithredu cynllun rheoli llwch 

a gosod amodau priodol i reoli allyriadau deunydd 

gronynnol PM10 a PM2.5, yn ogystal â lefelau Nitrogen 

Deuocsid NO2.   

o Amodau priodol i reoli allyriadau llwch ond hefyd y 

gofyn am gynnal arolwg llwch am gyfnod o 6 mis fan 

leiaf mewn lleoliadau wedi'u cytuno.  Dylid gwneud 

gwaith mathru, sgrinio, cludo a gweithrediadau eraill 

sy'n debygol o arwain at lwch sy'n cael ei gludo yn yr 

aer mewn adeilad priodol. Mae gwaith mathru a 

sgrinio angen caniatâd dan Reoliadau Trwyddedu 

Amgylcheddol 2010,  

o Dylid cyflwyno manylion y cyfleusterau golchi 

cerbydau i'w gosod, gan gynnwys y lleoliad, 

dyluniad, manyleb a'r rheoliadau i'w defnyddio i 

sicrhau defnydd cywir yn ysgrifenedig er mwyn cael 

cymeradwyaeth iddynt. Yna, bydd y cyfleusterau 

cymeradwy'n cael eu cynnal a'u cadw mewn cyflwr 

gweithio llawn ac yn cael eu defnyddio gan bob 

cerbyd HGV fydd yn gadael y safle er mwyn sicrhau 

nad oes unrhyw fwd, llwch na deunydd niweidiol 

arall yn cael ei drosglwyddo i'r briffordd gyhoeddus 
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wrth iddynt adael y safle.  Bydd pob cerbyd sy'n 

cludo mwynau o'r safle, sy'n llai na 100mm mewn 

unrhyw ddimensiwn, yn cael eu gorchuddio'n ddiogel 

(sheeted).  

o Mae’r ymgeisydd wedi dyfynnu'r lefelau sŵn 

blaenorol a osodwyd ar gyfer y penderfyniad ROMP 

yn 2007 mewn eiddo unigol. Nid oes tystiolaeth 

atodol yn awgrymu fod y lefelau cefndirol cyfredol yr 

un fath â'r asesiad blaenorol a gynhaliwyd. Dylid 

diwygio’r Adroddiad Sŵn i gynnwys arolwg 

dangosol o'r sŵn cefndirol i gefnogi a chyfiawnhau'r 

defnydd o amodau sŵn.  Os nad oes adroddiad sŵn 

ychwanegol yn bodoli, argymhellir gosod yr amodau 

a ganlyn ar unrhyw ganiatâd a roddir:-   

o Yn ystod oriau gwaith arferol (0700-1900), ni ddylai'r 

lefel graddfa sŵn fod yn fwy na 55dB(A) LAeq, 1 

awr (free field).  Gyda'r nos (1900-2200), ni ddylai'r 

cyfyngiadau fod fwy na 10dB(A) yn fwy na'r lefel 

cefndirol ac ni ddylai'r cyfyngiadau yn y nos fod yn 

fwy na 42dB(A) LAeq, 1 awr free field mewn 

anheddau sy'n sensitif i sŵn. (MTAN1). 

Gweithrediadau dros dro i fod ddim mwy na 70 dB 

LAeq, 1 awr (free field) am hyd at 8 wythnos y 

flwyddyn.  

o Noder: Defnyddir Safon Brydeinig BS.4142:2014 

'Methods for rating and assessing industrial and 

commercial sound', i asesu ac arddangos 

cydymffurfiaeth â'r cyfyngiad sŵn ffiniol  

o Rhaid i'r awdurdod lleol gymeradwyo peiriannau 

penodol a dulliau rheoli neu liniaru sŵn cysylltiedig 

cyn y gosodir ac y gweithredir y peiriannau a'r 

cyfarpar gan gynnwys lefelau pŵer sŵn penodol cyn 

y'u defnyddir ar y safle.   

o Mae potensial i sŵn gweithredol o draffig y ffordd 

effeithio ar eiddo sydd wedi'u lleoli rhwng y chwarel 

a Phont Seiont.  Dylid cyfyngu'r oriau gweithredu er 

mwyn osgoi symudiadau gormodol o ran cerbydau 

HGV yn teithio i'r chwarel ac oddi yno, drwy 

ardaloedd preswyl yn ystod y nos.  I leihau unrhyw 

effaith, gellir gosod amod ar y safle i sicrhau na wneir 

danfoniadau ac na symudir deunyddiau wedi'u 

prosesu, ac eithrio yn ystod yr amseroedd a'r 

dyddiadau a ganlyn:  

o rhwng 0700 a 1800 ddydd Llun i ddydd Gwener;  

o rhwng 0700 a 1300 ddydd Sadwrn;  

o a dim danfoniadau ar ddyddiau Sul nac ar Wyliau 

Cyhoeddus.  

o Cofnodion ysgrifenedig o holl symudiadau cludiant i 

fod ar gael ar gais ysgrifenedig yr Awdurdod 

Cynllunio Mwynau,  

DA yn cynnwys asesiad o dir sydd o bosib wedi'i 

Halogi Adroddiad Cyflwr Safle ac Ymchwiliad ac 

Asesiad Risg Halogiad Daear’. Felly, efallai bod 

pocedi o halogiad heb ei ganfod ledled y safle. Yn 
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ystod y datblygiad, os canfyddir unrhyw halogiad nad 

oes cyfeiriad ato yn yr adroddiad, rhaid i'r datblygwr 

roi'r gorau i'r gwaith ar unwaith a hysbysu'r adran hon 

a'r Awdurdod Cynllunio lleol. Yn y sefyllfa hon, dylai 

Ymgynghorydd Amgylcheddol cymwys gynnal 

ymchwiliad pellach sy'n manylu ar sut y gellir ymdrin 

â'r halogiad hwn na ragwelwyd.  
 

Cyfoeth Naturiol Cymru:  Mae CNC yn gofyn am osod amodau cynllunio 

penodol i fynd i'r afael â'u pryderon,  

 Manylion llawn y tanc storio dŵr aflan i'w gyflwyno 

cyn i'r gwaith ddechrau ar y safle i ddangos y bydd y 

system arfaethedig yn diogelu'r amgylchedd cyfagos 

ac y bydd y system yn cael ei rheoli'n briodol.  

Gwaredu gwastraff aflan oddi ar y safle yn unol ag 

Adran 34 Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990,  

 Unrhyw seilwaith dros dro sy'n gysylltiedig â draenio 

dŵr aflan ar y safle i'w ddadgomisiynu'n llawn a'i 

dynnu o'r safle pan ddaw'r caniatâd i ben,  

 Cynllun rheoli Rhywogaethau Anfrodorol Ymledol i 

fod yn destun amod cynllunio,  

 Gwybodaeth annigonol o'r arolwg ynghylch sut mae 

ystlumod yn defnyddio'r safle ar gyfer porthiant a 

chymudo o'u clwydfannau.  Pryderon ynghylch 

effeithiau posib y datblygiad ar borthiant a llwybrau 

cymudo ystlumod ac y dylid cyflwyno cynllun goleuo 

am gymeradwyaeth gan yr awdurdod cynllunio 

mwynau.  Yn ogystal, rhaid cael caniatâd 

ysgrifenedig cyn clirio unrhyw lystyfiant 

aeddfed/nodweddion llinellol a allai fod yn cael eu 

defnyddio gan ystlumod,  

 Dyfroedd wedi'u rheoli dan y safle ddim yn safleoedd 

amgylcheddol sensitif o'r radd uchaf a chan dybio nad 

oes halogiad yn bresennol yn y lleoliad hwn, dylid 

dilyn gofynion PCC a'r Egwyddorion Arweiniol ar 

Halogiad Tir.  Os canfyddir halogiad, dylai'r ACM 

ail-ymgynghori â CNC ac argymell y dylai'r 

datblygwr ddilyn ei fframwaith rheoli risg, 

gweithdrefnau model a'r Egwyddorion Arweiniol ar 

Halogiad Tir ac Egwyddorion ac Ymarferion ar gyfer 

Amddiffyn Dŵr Daear (GP3),   

 Amod cynllunio i nodi os canfyddir halogiad nad 

oedd wedi'i ganfod yn flaenorol yn ystod y 

datblygiad, ni wneir unrhyw waith datblygu pellach 

(ac eithrio pan fo hyn wedi'i gytuno yn ysgrifenedig 

fel arall), hyd nes fo strategaeth adfer yn cael ei 

chyflwyno i'r ACM am gymeradwyaeth,   

 Argymhellir gosod cyfarpar rhyng-gipio olew i atal 

unrhyw lygredd i'r amgylchedd dŵr yn unol â'r 

canllawiau atal llygredd.  Defnyddio a dylunio 

gwahanwyr olew mewn systemau draenio dŵr wyneb.  

Cysylltu â CNC i bennu p'un a yw'r cynnig yn gofyn 

am ganiatâd i ollwng i'r ddaear neu'r cwrs dŵr,  

 Sicrhau nad yw corff dŵr daear Llyn ac Eryri'n cael ei 
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ddirywio ymhellach, dylid monitro a chynnal a 

chadw'r holl fesurau atal llygredd.  Argymell pennu'r 

lefel dŵr daear i sicrhau fod modd rheoli'r technegau 

rheoli llygredd,  

 Digon o ddarpariaeth i ddal dŵr ffo o fewn yr 

ardaloedd storio deunyddiau a gweithio gan gynnwys 

atal deunydd draenio sy'n llawn gwaddodion sy'n llifo 

o ffyrdd cludo rhag mynd i fewn i unrhyw gwrs dŵr 

(GPP5 ar gyfer gwaith a gwaith cynnal a chadw 

mewn neu gerllaw cwrs dŵr)  

 Gweithdrefnau gwaredu priodol ar gyfer unrhyw 

asbestos a ganfyddir ar y safle,  

 Y safle wedi'i leoli'n rhannol mewn parth C2 yn unol 

â Mapiau Cyngor Datblygu NCT 15:  Datblygu a 

Pherygl Llifogydd. Datgan CNC fod yr Asesiad 

Canlyniadau Llifogydd a gyflwynwyd i gefnogi'r cais 

yn darparu amcangyfrif cywir o'r risg llifogydd posib 

sy'n dangos fod y rhan o'r safle y gellir ei ddatblygu 

(adeiladau'r safle a'r ardaloedd parcio ceir) am barhau 

heb lifogydd yn ystod digwyddiadau llifogydd 

amrywiol gan gynnwys digwyddiad llifogydd eithafol 

(0.1% AEP neu ddigwyddiad 1 mewn 1000). Capasiti 

storio llifogydd wedi'i gynyddu yn yr hen ardal storio 

brics ble y bydd deunydd yn cael ei dynnu.  Ni fydd y 

datblygiad yn cynyddu llifogydd rywle arall a bydd 

ffordd gludo'r safle yn darparu dewis amgen, ond dros 

dro, o ddianc ar gyfer Ffordd Melin Seiont.  Bydd 

unrhyw waith o fewn 8m o'r afon angen caniatâd 

gweithgarwch risg llifogydd pwrpasol.  

 Gwastraff wedi'i reoli a dynnir neu a ddeuir ar y safle 

i'w gymryd i gyfleuster wedi'u awdurdodi'n briodol, 

gan gynnwys priddoedd wedi'u halogi.   

 Cytuno â chasgliad asesiad yr ACLl dan Reoliadau 

Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 o ran 

na fydd unrhyw risg arwyddocaol o effeithiau ar 

safleoedd wedi'u gwarchod (AGA/ACA/SoDdGA) yn 

sgil y cynigion datblygu,  

 Angen caniatâd gollwng diwygiedig ar gyfer y safle 

gan gynnwys data monitro dŵr,  

 Mae CNC yn ystyried ei bod yn annhebygol y bydd y 

cynigion yn arwain at ddirywiad yn amcanion y 

Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr ar yr amod y glynir at 

y mesurau a nodir yn yr holl bynciau y cyfeiriwyd 

atynt yn eu hymgynghoriad.  
 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Ymddangosodd hysbysiadau yn y wasg leol a chafodd 

hysbysiadau eu harddangos yng nghyffiniau ardal y cais o ran 

dau gyfnod ymgynghori ar wahân gan ddechrau ar 8 a 22 

Chwefror 2017 yn ôl eu trefn.  Roedd yr ail gyfnod 

ymgynghori yn rhoi ystyriaeth i wybodaeth ychwanegol a 

gyflwynwyd yn unol â Rheoliad 22 Rheoliadau EIA 2016. 

Derbyniwyd naw llythyr yn gwrthwynebu yn tynnu sylw at y 

pryderon a ganlyn;  

Rhesymau am Wrthwynebu:  
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 Ardal ddistaw a llonydd / mwynderau preswyl ac 

agosrwydd eiddo i'r safle,  

 Effeithiau ar fioamrywiaeth lleol, ystlumod, dyfrgwn, 

adar yn nythu, tylluanod;  

 Effeithiau traffig yn gysylltiedig â'r defnydd o 

gompownd yn atodol i'r gwaith o adeiladu'r ffordd 

osgoi,  

 Effeithiau sŵn a dirgryniant yn gysylltiedig â'r 

gwaith,  

 Pryderon am ansawdd aer/effeithiau ansawdd aer ac 

iechyd,  

 Llwch, 

 Lled a chapasiti strwythurol Ffordd Melin Seiont,  

 Oriau gweithredu, 

 Gwelededd y fynedfa gwaith,  

 Effeithiau cronnus ar y dirwedd, amgylcheddol a 

mwynderol gyda chynigion y ffordd osgoi,   

 Yn groes i'r polisi cynllunio a fabwysiadwyd i 

warchod yr amgylchedd,  

 Sgrinio annigonol ar gyfer eiddo i dde-ddwyrain y 

chwarel,  

 Hirhoedledd cynigion datblygu a'r defnydd o'r safle 

am sawl blwyddyn y tu hwnt i oes y gwaith o 

adeiladu'r ffordd osgoi; seilwaith a'r adeiladau dros 

dro i aros ar y safle am o leiaf 7 mlynedd; ansicrwydd 

yn sgil y cynigion ôl-ddefnydd hirdymor ar gyfer y 

safle,  

 Effeithiau ar fwynderau a'r amgylchedd yn 

gorbwyso'r buddion o weithio'r chwarel,  

 Bydd y cynigion datblygu a'r estyniad arfaethedig i'r 

safle yn effeithio ar fioamrywiaeth leol; mesurau 

lliniaru yng nghynigion y cais yn annigonol i 

hyrwyddo bioamrywiaeth i fodloni gofynion 

amcanion Llywodraeth Cymru,  

 Yn groes i bolisi cynllunio a fabwysiadwyd mewn 

perthynas ag asedau treftadaeth ddiwylliannol gan 

gynnwys yr effaith bosib ar adeiladau rhestredig 

wedi'u lleoli yn uniongyrchol gyferbyn â gwaith y 

ffordd osgoi a phwyntiau mynediad i'r chwarel, yn 

enwedig gosodiad Bryn Eglwys 235m i ffwrdd a'r 

effaith ar olygfeydd o'r eiddo hwn,   

 Effaith bosib ar asedau treftadaeth ddiwylliannol yr 

ardal leol ond hefyd ar Eglwys Llanbeblig 

(Rhestredig Gradd I) a Safle Treftadaeth y Byd 

Castell Caernarfon (Rhestredig Gradd I),   

 Ni fydd cynigion datblygu a'r estyniad arfaethedig yn 

gwella'r amgylchedd naturiol nac yn cyfrannu'n 

gadarnhaol at dirwedd neu asedau treftadaeth 

adeiledig yr ardal,   

 Effeithiau symudiadau cludo'n gysylltiedig â 

mewnforio ac allforio hyd at 400,000m
3
 o 

ddeunyddiau yn ôl eu trefn,  

 Effeithiau cronnus ar ansefydlogrwydd y tir yn sgil 
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cynigion y ffordd osgoi,  

 Cynigion adfer yn unol â'r penderfyniad ROMP heb 

eu gweithredu,  

 Effeithiau posib ar lifogydd,  

 Effeithiau ar hawliau tramwy,  

 Dim cynigion sgrinio ar gyfer y llwybr cludo i'r 

gogledd.  

 

Yn ychwanegol i’r uchod, nid ystyriwyd fod y sylwadau a 

ganlyn yn ystyriaethau cynllunio dilys: 

 Gwrthwynebiadau i weithrediad cynigion y ffordd 

osgoi a'r effaith ar werth eiddo a chyfleoedd am dai 

i'w gosod er dibenion gwyliau,  

 Iawndal yn gysylltiedig â'r gwaith ar y ffordd osgoi,  

 Effeithiau traffig mewn perthynas i sŵn ac 

aflonyddwch unwaith y bydd y ffordd osgoi yn 

weithredol,  

 Effeithiau ar y cwrs dŵr sy'n rhedeg ar hyd ffin de-

ddwyreiniol y chwarel.  

 Golygfeydd o’r safle o Gastell Caernarfon,  

 Cynigion datblygu, 'goredrych',  

 Mynediad parhaol i'r A4085,  

 Polisi Cynllunio CDU wedi'i fabwysiadu ar Safleoedd 

Mwynau Segur,  

 Hawliau Dynol, 

Ail-leoli'r ffordd gludo o fewn y chwarel gan 

gynnwys y ddau bwynt mynediad.  

 

 

Asesu’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 
 

5. Egwyddor y datblygiad  

 

5.1  Mae gofyn gwneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio yn unol â'r cynllun 

datblygu sydd wedi'i fabwysiadu, oni bai bod ystyriaethau perthnasol eraill yn nodi 

fel arall.  Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd (2001-2016) yw'r ‘Cynllun Datblygu’ 

cyfredol a bydd Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd ac Ynys Môn (CDLl ar y 

Cyd) yn disodli'r CDU fel y 'cynllun datblygu' unwaith y bydd wedi'i fabwysiadu.  Y 

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

 

5.2  Wrth ymdrin ag unrhyw gais cynllunio, yr ystyriaeth gyntaf bob amser ddylai fod yn 

brawf statudol, h.y. mae angen penderfynu ar geisiadau cynllunio yn unol â'r cynllun 

datblygu, oni bai bod ystyriaethau perthnasol eraill yn nodi fel arall.  Erbyn hyn, 

mae'r CDLl ar y Cyd yn ystyriaeth gynllunio berthnasol er dibenion rheolaeth 

datblygu - gweler paragraff 3.1.3 Polisi Cynllunio Cymru sy'n nodi:  "Gallai 

ystyriaethau perthnasol gynnwys yr amgylchiadau presennol, polisïau mewn cynllun 

datblygu sy’n cael ei baratoi a pholisïau cynllunio Llywodraeth Cymru. Dylid 

ystyried pob cais yng ngoleuni’r polisïau diweddaraf. ...".  

 

5.3  Er bod sawl polisi wedi'i drafod yn fanwl yn ystod Gwrandawiadau Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd Gwynedd ac Ynys Môn, ni fyddwn yn gwybod yn sicr beth fydd 

cynnwys y Cynllun hyd nes y bydd yr Arolygydd yn cyflwyno ei adroddiad rhwymol.  
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5.4  Dywed paragraff 2.14.1 Polisi Cynllunio Cymru;  “ ...wrth ystyried faint o bwys i’w 

osod ar bolisïau penodol mewn CDLl sydd ar y gweill sy’n berthnasol i gynnig 

neilltuol, bydd angen i awdurdodau cynllunio lleol ystyried 

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

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

 

5.5  Mae'r cais ei hun yn cynnwys sawl elfen, ceir crynodeb cyffredinol o'r egwyddor 

isod, ond prif bwyslais y datblygiad yw y gallai'r datblygiad gael ei ystyried yn atodol 

i ofynion prosiect gwella ffyrdd cenedlaethol.   Byddai argaeledd safle sydd ag iddo 

fynediad uniongyrchol i'r cynllun ffyrdd hwn yn lliniaru yn erbyn effaith bosib 

cludiant trwm ar y seilwaith ffyrdd lleol.  Byddai'r safle'n cael ei ddefnyddio fel 

canolfan ar gyfer gweithrediadau sy'n atodol i gynllun y ffordd osgoi, gan gynnwys 

swyddfeydd safle, peiriannau swp-brosesu concrid ac asffalt a chyfleuster prosesu 

deunyddiau.  

 

5.6  Yn barod, mae'r chwarel yn elwa o ganiatâd cynllunio dilys ar gyfer echdynnu a 

gweithio clai oedd, hyd nes i'r gwaith gau yn 2008, yn echdynnu a phrosesu'r 

deunydd ar gyfer gweithgynhyrchu brics.  Bu i gais ar gyfer penderfynu amodau dan 

ROMP, Deddf Amgylchedd 1995 a gymeradwywyd yn 2007 sicrhau cynllun 

gweithio hyd 2042.  O ystyried fod chwarel Seiont wedi'i dosbarthu fel safle 

gweithredol, ni ellir herio'r egwyddor o ran echdynnu mwynau a gall y 

gweithrediadau mwynau ail-ddechrau dan delerau'r penderfyniad ROMP 

C00M/0441/14/MW ar unrhyw adeg yn ddirybudd.  Byddai hyn yn cynnwys 

defnyddio'r llain galed concrid ar gyfer gweithrediadau atodol i'r gwaith o echdynnu a 

gweithio mwynau, gan gynnwys prosesu deunyddiau.  Byddai hyn yn berthnasol 

hefyd i ddyddodion gweithio mwynau sydd wedi'u storio'n flaenorol ar lain caled 

concrid a phentyrrau stoc o frics wedi'u gosod o'r neilltu i'w gwerthu neu eu 

dosbarthu, a ellid eu prosesu ymhellach er mwyn cael agregau.  

 

5.7  Ystyrir mai Polisi C3 y CDU a CYF 2 yn y Cynllun Datblygu Lleol sydd ar y gorwel 

yw'r rhai perthnasol (cynigion sy’n rhoi blaenoriaeth i ailddefnyddio tir neu 

adeiladau a ddatblygwyd o’r blaen a leolir o fewn neu o gwmpas ffiniau datblygu cyn 

belled â bod y safle neu’r adeilad a’r defnydd yn addas) o ystyried bod hwn yn 

gynnig i ailddefnyddio safle gyda chaniatâd cynllunio dilys a roddodd y gorau i 

weithredu yn 2008.  Hefyd, datgan paragraff 4.9 Polisi Cynllunio Cymru, 'ffafrio 

ailddefnyddio tir'  fel a ganlyn;  'Mae’n bosibl y gallai llawer o safleoedd a 

ddatblygwyd o’r blaen mewn ardaloedd adeiledig fod yn rhai addas i’w datblygu am 

y bydd eu hailddefnyddio’n hyrwyddo amcanion cynaliadwyedd'  Bydd yr un 

ystyriaethau polisi o ffafrio defnyddio tir a ddatblygwyd o'r blaen hefyd yn berthnasol 

i sefydlu compownd dros dro ar lain galed safle'r cyn waith brics.  

 

5.8  Er mwyn ailddefnyddio'r cyn waith brics, bydd gofyn am gyfnod paratoadol ynghyd â 

digon o amser i ddadgomisiynu'r safle a sicrhau ei fod yn cael ei adael mewn cyflwr 

sydd hyd foddhad yr Awdurdod Cynllunio Lleol.  Ystyrir felly bod hyd y 

gweithrediadau sy'n gysylltiedig â'r defnydd dros dro a wneir o'r gwaith brics fel 

compownd safle yn adlewyrchu gofynion cynllun y ffordd osgoi a'i fod wedi'i 

gyfyngu'n addas i bum mlynedd o'r hysbysiad i’r cam o gychwyn y datblygiad.  

 

5.9  Felly, ystyrir fod y datblygiad mewn egwyddor yn cydymffurfio â Pholisi a 

Chanllawiau Cynllunio Cenedlaethol a Rhanbarthol ynghyd â gofynion Polisïau  A1, 

A3 a C3 y Cynllun Datblygu Unedol a Pholisïau  CYF 2, PCYFF 1 a TRA 1 o'r 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd sydd ar y gorwel.  

 

Sŵn, Llwch a Mwynderau Preswyl 
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5.10  O ran gweithrediadau atodol i echdynnu a gweithio clai a gorlwytho deunyddiau, 

rhaid nodi fod gwaith wedi dod i ben yn Chwarel Seiont ers 2008, gyda'r gwaith brics 

cysylltiedig wedi'i ddymchwel yn 2010.  Mae'r safle wedi'i leoli gerllaw derbynwyr 

sensitif yn Ffordd Melin Seiont, Ysbyty Eryri, parc cyhoeddus Pont Seiont, Y Morfa, 

stad breswyl Parc Hendre ynghyd â nifer o anheddau gwasgaredig wedi'u lleoli i'r 

dwyrain o'r chwarel ac i'r gogledd o'r llwybr cludo arfaethedig a'r gwaith ar y ffordd 

osgoi.   Saif eiddo ar Ffordd Melin Seiont sydd o fewn y byffer o 100m sydd wedi'i 

weithredu o ran y gweithfeydd mwynau fel sydd wedi'i nodi dan bolisi B12 y Cynllun 

Datblygu Unedol a Pholisi Mwyn 6 y Cynllun Datblygu Lleol sydd ar y gorwel.  

Fodd bynnag, dywedir fod y byffer 100m yn weithredol yn barod o ran y 

datblygiadau a gwblhawyd dan delerau'r penderfyniad ROMP cyfredol ac ychydig, os 

o gwbl, o achosion o gwynion ynghylch gweithrediad y chwarel neu'r cyfleuster 

gweithgynhyrchu brics a gafwyd hyd nes iddo gael ei gau yn 2008.  

 

5.11  Mewn ymateb i’r ymgynghoriad, tynnodd gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd 

Gwynedd sylw at bryderon posib ynghylch effeithiau sŵn, llwch ac aflonyddwch yn 

sgil gweithrediadau ar y safle a'r symudiadau traffig cysylltiedig â'r defnydd a wneir 

o'r safle fel compownd i gontractwr ond hefyd effeithiau cronnus o ran y gwaith o 

adeiladu'r ffordd osgoi.   Mae'r cynnig yn wahanol i'r gweithgarwch a reoleiddiwyd 

o'r blaen, sef gwaith cynhyrchu brics gan fod yr holl weithgarwch/gwaith ar y safle 

am gael ei wneud yn yr awyr agored, yn hytrach nag o fewn muriau adeilad. Mae'r 

materion amgylcheddol allweddol i dderbyn sylw yn cynnwys Draenio, Ansawdd yr 

Aer, Allyriadau Sŵn a'r Posibilrwydd o Dir wedi'i Halogi.   

 

5.12  Nid yw'r DA yn darparu rhestr o weithgareddau a wnaed fel rhan o'r datblygiad sydd 

â'r potensial i effeithio ar ansawdd yr aer a sŵn gan gynnwys ffurfio ffyrdd cludo, 

ynghyd ag adfer a phrosesu brics, concrid a deunyddiau eraill sy'n cael eu cludo i'r 

safle, swp-brosesu concrid ac asffalt a defnyddio peiriannau ac offer wedi'u pweru 

gan ddisel.  Mae'r DA a baratowyd ar ran Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiect y 

ffordd osgoi'n nodi y bydd angen 15,000m
3
 o goncrid a 77,820 tunnell o ddeunydd 

wynebu ar gyfer y cynllun. Felly, mae posibilrwydd y bydd cynnydd mewn 

llygryddion aer ac effeithiau sŵn o ganlyniad i ailgychwyn gweithrediadau yn y safle 

ac mae'n bwysig nad ydyw gweithgareddau o'r fath yn cael effaith andwyol ar iechyd 

y cyhoedd.  Yn ogystal â symudiadau cludo sy'n gysylltiedig â'r gwaith ar y ffordd 

osgoi, bydd yr effeithiau traffig sy'n gysylltiedig â'r cynnig yn cynnwys cerbydau 

preifat a cherbydau danfon bychan sy'n defnyddio'r fynediad gyfredol i'r chwarel yn 

Ffordd Melin Seiont drwy gydol hyd y prosiect (oddeutu 25 symudiad yn y bore a 

chyda'r nos yn ôl eu trefn), ond hefyd nifer cyfyngedig o lwythwyr isel, llwythau 

annormal, lorïau flat-bed a cherbydau HGV eraill yn ystod y cyfnod tri mis o baratoi 

a dadgomisiynu sy'n gysylltiedig â'r gwaith.   

 

5.13  Mae'r DA yn cyfeirio at Strategaeth Ansawdd Aer Cenedlaethol y DU drwy ddatgan 

na fydd lefelau PM10 yn fwy na 50µg/m
3
 fel cymedr dyddiol gyda dim mwy na 35 

achlysur ble mae'n uwch na hynny bob blwyddyn, a 40µg/m3 wedi'i fesur fel cymedr 

blynyddol.   Mewn ymateb i'r ymgynghoriad, argymhellodd Gwasanaeth Gwarchod y 

Cyhoedd Gwynedd fod cynllun rheoli llwch yn cael ei baratoi a'i roi yn ei le gydag 

amodau priodol i reoli allyriadau o ddeunydd gronynnol PM10 a PM2.5, ynghyd â 

lefelau Nitrogen Deuocsid NO2.  Mae manylion y cais yn cadarnhau rhestr o fesurau i 

liniaru yn erbyn effeithiau posib llwch sy'n dianc ac sy'n effeithio ar dderbynyddion 

sensitif gan gynnwys isafu'r uchder gollwng o beiriannau'r safle, cyfyngiadau 

cyflymder ar y safle, defnyddio bowser dŵr ar lwybrau cludo, gwlychu ardaloedd 

prosesu a deunyddiau wedi'u prosesu a chadw log o gwynion yn ymwneud â llwch.  
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5.14  Fodd bynnag, erys gofyniad i fynd i'r afael ag effeithiau posib llwch drwy osod 

amodau safonol ac mae'r ymgeisydd wedi cadarnhau ei barodrwydd i drafod 

gweithrediad rheolaethau cynllunio priodol. Yn ogystal, mae'r Gwasanaeth Gwarchod 

y Cyhoedd yn nodi'r gofyniad fod arolwg llwch yn cael ei gynnal am o leiaf chwe mis 

mewn lleoliadau wedi'u cytuno a bod gwaith mathru, sgrinio, trosglwyddo a 

gweithrediadau eraill sy'n debygol o arwain at lwch a gludir yn yr aer yn cael ei 

wneud mewn adeilad priodol.  Mae angen trwydded i wneud gwaith mathru a sgrinio 

dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol 2010, ond hefyd, mae angen i gerbydau 

HGV sy'n gadael y safle sicrhau nad oes unrhyw fwd, llwch na deunydd niweidiol 

arall yn cael ei drosglwyddo i'r briffordd gyhoeddus.   

 

5.15  Ni chyflwynwyd unrhyw asesiad sŵn cefndirol i gefnogi'r cais, yn hytrach mae'r DA 

yn dyfynnu'r lefelau sŵn blaenorol a ddefnyddiwyd ar gyfer y penderfyniad ROMP 

yn 2007 a osodwyd mewn eiddo unigol.  Er y bu'r gwaith brics yn weithredol am sawl 

blwyddyn heb i unrhyw gŵyn sŵn gael ei wneud, dylid ailasesu natur y 

gweithrediadau fydd yn cael eu gwneud yn yr awyr agored o ystyried nad oes unrhyw 

dystiolaeth i gefnogi’r wybodaeth y bydd y lefelau cefndir cyfredol yr un fath â'r 

asesiad blaenorol a gynhaliwyd.    

 

5.16  Mae'r cais yn cydnabod fodd bynnag fod potensial i'r holl weithrediadau yn y safle 

effeithio ar dderbynyddion sensitif sŵn a chynigir y dylid adeiladu bwnd cynnal sŵn 

newydd ar hyd ffin de-orllewinol safle'r cyn waith brics ble y bydd gweithrediadau yn 

cynnwys swp-brosesu concrid/asffalt a gwaith cynnal a chadw/trwsio cerbydau yn 

cael ei wneud.  

 

5.17  Yn ogystal â'r mesurau lliniaru sŵn sydd wedi'u hymgorffori yn nyluniad y safle, 

mae'r cais yn cynnig cyfres o arferion rheoli da, gan gynnwys; cynnal a chadw'r 

ffyrdd cludo mewn cyflwr da i isafu body slap a dirgryniad o gerbydau, defnyddio 

larymau bagio ymarferol a diogel (e.e. sŵn gwyn), isafu uchder gollwng, osgoi refio 

injan, cynnal a chadw'r holl beiriannau mewn cyflwr da a gosod tawelyddion 

effeithiol arnynt a gorchuddion acwstig a defnyddio pympiau a generaduron wedi'u 

pweru'n electronig ble bo angen.  

 

5.18  Mae'r gwasanaeth gwarchod y cyhoedd yn argymell y canllawiau ar gyfer sŵn yn 

Nodyn Cyngor Technegol Mwynau 1 (Agregau) ac yn argymell, yn absenoldeb 

arolwg dangosol o sŵn cefndirol i gyfiawnhau cyfyngiadau ROMP 2007, gosod yr 

amodau a ganlyn ar unrhyw ganiatâd cynllunio a roddir:-     

o Yn ystod oriau gwaith arferol (0700-1900), ni ddylai'r lefel graddfa sŵn fod 

yn fwy na 55dB(A) LAeq, 1 awr (free field).  Gyda'r nos (1900-2200), ni 

ddylai'r cyfyngiadau fod fwy na 10dB(A) yn fwy na'r lefel cefndirol ac ni 

ddylai'r cyfyngiadau yn y nos fod yn fwy na 42dB(A) LAeq, 1 awr free field 

mewn anheddau sy'n sensitif i sŵn.  (MTAN1).  

o Gweithrediadau dros dro i fod ddim mwy na 70 dB LAeq, 1 awr (free field) 

am hyd at 8 wythnos y flwyddyn.  

o Arolwg monitro sŵn yn unol â chais ysgrifenedig yr Awdurdod Cynllunio 

Mwynau, i'w gynnal yn unol â Safon Brydeinig BS.4142:2014 'Methods for 

rating and assessing industrial and commercial sound', i asesu ac arddangos 

cydymffurfiaeth â'r cyfyngiad sŵn ffiniol.   

o Rhaid i'r awdurdod lleol gymeradwyo peiriannau penodol a dulliau rheoli neu 

liniaru sŵn cysylltiedig cyn y gosodir ac y gweithredir y peiriannau a'r 

cyfarpar gan gynnwys lefelau pŵer sŵn penodol cyn y'u defnyddir ar y safle.   

 

5.19  Fel y nodwyd yn flaenorol, mae potensial i sŵn gweithredol o draffig y ffordd 

effeithio ar eiddo sydd wedi'u lleoli rhwng y chwarel a Phont Seiont.  Dylid cyfyngu'r 
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oriau gweithredu er mwyn osgoi symudiadau gormodol o ran cerbydau HGV yn 

teithio i'r chwarel ac oddi yno, drwy ardaloedd preswyl yn gynnar yn y bore ac yn 

ystod y nos.  I leihau unrhyw effaith, gellir gosod amod ar y safle i sicrhau na fydd 

danfoniadau'n digwydd na deunyddiau wedi'u prosesu'n cael eu symud, ac eithrio yn 

ystod yr amseroedd a'r dyddiadau a ganlyn:  

o Rhwng 0700 a 1800 ddydd Llun i ddydd Gwener;  

o Rhwng 0700 a 1300 ddydd Sadwrn;  

o Dim danfoniadau ar ddyddiau Sul nac ar Wyliau Cyhoeddus;  

o Cofnodion ysgrifenedig o holl symudiadau cludiant i fod ar gael ar gais 

ysgrifenedig yr Awdurdod Cynllunio Mwynau  

  

5.20  Ystyrir y gall y safle weithredu heb effeithio’n andwyol ar fwynderau’r ardal yn unol 

â'r amodau cynllunio a roddwyd i reoli'r gweithgareddau ynghyd ag arferion da ac 

atodlen o fesurau ymarferol a gynigwyd yn y cais.  I liniaru yn erbyn effeithiau posib 

y datblygiad, mae'r amodau sŵn a llwch perthnasol yn cynnwys gofyn am fonitro 

blynyddol a bod yr amseroedd gweithredu'n aros yr un fath â'r cyfredol;   07:00 - 

19:00 ddydd Llun i ddydd Gwener;  07:00 - 13:00 ddydd Sadwrn a dim gweithio 

mwynau i'w wneud ar ddydd Sul, Gwyliau Banc a Gwyliau Cyhoeddus.  

 

5.21  Yn sgil gosod amodau cynllunio i gyfyngu ar effeithiau sŵn, llwch, cludo, oriau 

gweithio a hyd y prosiect (3 blynedd i ganiatáu ar gyfer mewnforio deunydd a 4 

blynedd i gyd), ystyrir bod y datblygiad yn cydymffurfio â pholisi B23, B30, B33 y 

CDU (mwynderau) ynghyd â Pholisi CYFF 1 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

sydd ar y gorwel.  

 

Mwynder Gweledol 

 

5.22  Mae Chwarel Seiont yn gorchuddio ardal sylweddol i'r de o Gaernarfon sy'n ymestyn 

o arglawdd coediog Afon Seiont i'r gorllewin a phorfeydd tonnog sy'n ei chysylltu ag 

anheddiad Caeathro tua'r dwyrain.  Mae safle'r cais yn mesur 3.7ha ac yn cynnwys 

llain galed concrid gwastad, wedi'i leoli i'r de-orllewin o fwnd o wastraff mwynau 

sydd wedi'i ddyddodi dros sawl blwyddyn a ffordd gludo gyfredol sy'n cysylltu â 

llwybr y ffordd osgoi sy'n torri ar draws wyneb gweithio'r chwarel.  

 

5.23  Mae arwyddocâd posib effeithiau ar y dirwedd ac effeithiau gweledol yn cael eu 

pennu drwy gyfuniad o raddfa'r effaith bosib a sensitifrwydd y dirwedd tuag at newid.  

Byddai’r datblygiad arfaethedig yn achosi effeithiau uniongyrchol ar dirwedd safle’r 

cais yn ystod y cyfnod gweithredol ac mae hyn anochel oherwydd natur y 

gweithrediadau. Mae effeithiau gweledol a thirwedd posib yn cynnwys cyfuniad o 

weithfeydd safle, symudiadau cerbydau, stoc-bentyrru a thwmpathau sgrinio. Mae'r 

Datganiad Amgylcheddol wedi ystyried sensitifrwydd y dynodiadau tirwedd cyfagos, 

ardaloedd preswyl a derbynyddion hamdden yng nghyd-destun defnydd dros dro y 

cyn waith brics fel compownd gwaith. Yn gysylltiedig â hyn, mae'r asesiad o'r effaith 

amgylcheddol a’r effaith ar y dirwedd wedi ystyried gwaelodlin yr effeithiau ar y prif 

dderbynyddion gweledol gan gynnwys dynodiadau tirwedd statudol ac anstatudol, 

llwybrau hamdden, parciau a gerddi cofrestredig, Safle Treftadaeth y Byd UNESCO, 

asedau treftadaeth ddiwylliannol a gwybodaeth a gafwyd o Ardaloedd Cymeriad y 

Dirwedd Strategol gan yr awdurdod lleol a system ddata LANDMAP Cyfoeth 

Naturiol Cymru.  

 

5.24  Mae'r effaith ar ddynodiadau statudol yn ddibwys o ystyried eu pellter o'r datblygiad 

arfaethedig ac o ystyried presenoldeb nodweddion tirwedd ac amgylchedd adeiledig 

hefyd, byddai'n anodd iawn gwahaniaethu'r datblygiad o'r dirwedd bresennol.  

Cytunir hefyd yn y crynodeb o arwyddocâd yr effaith ar y dirwedd fod yr effeithiau 
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posib ar y 26 ardal cymeriad y dirwedd a nodwyd yn yr asesiad yn ddibwys yn 

gyffredinol.  Er bod graddfa'r gweithfeydd a safle'r cyn waith brics yn sylweddol, yn 

gyffredinol, mae'r safle yn cael ei sgrinio'n dda gan lystyfiant aeddfed, topograffi o'i 

amgylch ac amgylchedd maestrefol Caernarfon.  Byddai'r newid gweledol mwyaf yn 

digwydd i'r gogledd-orllewin o'r pwll clai ble mae ffordd gludo newydd sy'n cysylltu 

â safle adeiladu'r ffordd osgoi yn cael ei chynnig mewn ardal o dir ffermio sy'n cael ei 

bori.  Byddai eiddo a derbynyddion sensitif eraill gerllaw'r safle yn profi newid yn 

ystod gwahanol gamau o'r datblygiad.  Byddai Ysbyty Eryri a'r llwybr troed sy'n 

rhedeg ar hyd Afon Seiont o'r A4085 i Ffordd Melin Seiont yn cael eu heffeithio dros 

dro gan sefydliad a gweithrediad compownd y safle a'r gwaith o adeiladu ffordd 

gludo newydd.  

 

5.25  Felly, ystyrir bod y cynnig yn dderbyniol mewn egwyddor o ran bod y datblygiad yn 

cydymffurfio â Pholisïau B8, B12, B14, B27 a C3 y Cynllun Datblygu Unedol 

ynghyd â Pholisïau PCYFF 1, AMG 2, AT 1 a'r Polisi AHNE newydd yn y Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd sydd ar y gorwel.   

 

 

Treftadaeth Ddiwylliannol 

 

5.26  Mae'r DA yn darparu rhestr o ddeddfwriaeth a chanllawiau cynllunio fel cefndir i'r 

asesiad o effeithiau amgylcheddol y cynnig ar nodweddion hysbys o fuddion 

diwylliannol, henebion, asedau treftadaeth ac adeiladau rhestredig. Mae'r meini prawf 

asesu a gwerthusiad o'r cynigion datblygu yn gymharus â'r fethodoleg sy'n cael ei 

chymhwyso i'r effaith ar y dirwedd a'r effaith weledol er mwyn penderfynu ar yr 

effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol.  

 

5.27  Mae Caernarfon yn gyfoeth o asedau treftadaeth ddiwylliannol ac mae'r safle wedi'i 

leoli o fewn 1.5km o Safle Treftadaeth y Byd Castell Caernarfon a Waliau'r Dref, 

Caer Rufeinig Segontium ac Eglwys Llanbeblig. Yn ogystal, mae adeiladau 

rhestredig Gradd II, Bryn Eglwys a Bryn Eden yn agos i'r chwarel a gwaith ar y 

ffordd osgoi ynghyd â Pharc Rhestredig Gradd II yn dyddio nôl i'r 19eg Ganrif wedi'i 

ddylunio o amgylch llyn artiffisial ger Ffordd Melin Seiont, oddeutu 250 medr o'r 

rhan agosaf o safle'r cais.  

 

5.28  Mewn ymateb i'r ymgynghoriad, mae CADW yn cadarnhau eu bod yn cytuno â'r 

asesiad treftadaeth ddiwylliannol na fyddai effaith y cynigion ar Barc rhestredig 

Gradd II Y Morfa yn arwyddocaol.  Mae compownd y safle wedi'i sgrinio'n dda ond 

efallai y ceir golygfeydd rhannol o lorïau'n defnyddio'r llwybr cludo o Gastell 

Caernarfon a Waliau'r Dref yn ystod y cyfnod adeiladu. Fodd bynnag, o'r safle hwn, 

dim ond rhan gyfyngedig o'r amlen weledol gyfan fyddai unrhyw waith cysylltiedig 

â'r ffordd osgoi a'r llwybr cludo yn ei gymryd ac felly, ni ystyrir y bydd hyn yn cael 

effaith arwyddocaol hirdymor ar Werth Cyffredinol Eithriadol y Safle Treftadaeth y 

Byd.  Yn ogystal, mae'r adroddiad hwn yn gytûn â chasgliadau'r asesiad treftadaeth 

ddiwylliannol mai dibwys fyddai’r effeithiau anuniongyrchol ar asedau treftadaeth 

ehangach, adeiladau rhestredig ac ardal gadwraeth o fewn anheddiad 19eg Ganrif 

Caernarfon.  

 

5.29  Fel y crybwyllwyd yn barod, mae adeiladau rhestredig yn agos i'r chwarel a allai gael 

eu heffeithio gan y cynigion datblygu yn ystod y cam adeiladu yn sgil effaith sŵn, 

llwch ac aflonyddwch.  Fodd bynnag, o ystyried lleoliad y chwarel a'r llwybr cludo 

cysylltiedig mewn perthynas â'r ffordd osgoi ac eiddo Bryn Eglwys (sy'n cael ei 

effeithio), a'i leoliad dros 200 metr i'r de, ystyrir y byddai unrhyw sgrinio ffisegol ar 

Tud. 158



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 05.06.17 
ADRODDIAD UWCH REOLWR Y GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD  

SIAMBR DAFYDD ORWIG, 

CAERNARFON 
 

ffurf argloddiau neu fwndiau pridd yn well pe byddai'r mesurau lliniaru'n cael eu 

hymgorffori'n rhan o ddyluniad y gwaith o adeiladu'r ffordd osgoi.  

 

5.30  Dylid ystyried maint y newid ac unrhyw effeithiau andwyol yng nghyd-destun 

cynigion y ffordd osgoi sy'n cyfrannu at ran helaethaf yr effaith andwyol 

uniongyrchol a pharhaol – yn weledol ac ar y dirwedd. O ystyried yr effeithiau dros 

dro, byrdymor sy'n gysylltiedig â'r defnydd o Chwarel Seiont yn ystod oes cytundeb y 

ffordd osgoi, ni ystyrir y byddai effaith gronnus y cynigion datblygu sy'n cael eu 

hystyried yma yn cael effaith andwyol arwyddocaol ar osodiad yr adeiladau 

rhestredig.  

 

5.31  O ran unrhyw effaith uniongyrchol ar y cynigion datblygu, cytunir â'r asesiad effaith 

diwylliannol fod y cynigion datblygu sy'n gysylltiedig â defnyddio'r chwarel fel 

compownd gwaith wedi'u cyfyngu i safle'r cyn waith brics a'r gweithfeydd chwarel 

ble y bwriedir ail-alinio'r llwybr cludo presennol.  Mae'r safle wedi dioddef peth 

aflonyddwch o'r gweithfeydd mwynau yn ddiweddar ac ni fydd y newid defnydd 

safle’r cyn waith brics, dros dro, i gompownd gwaith yn cynnwys unrhyw waith 

dymchwel pellach i'r hyn a wnaed yn barod yn 2010 a 2013.  Felly, bydd y lleiniau 

caled concrid a rhedwyr metel y cyn waith brics yn aros fel ag y maent.   

 

5.32  Mae'r asesiad Treftadaeth Diwylliannol yn cyfeirio at ffynonellau ysgrifenedig o 

waith archeolegol gan gynnwys y rhan o'r llwybr cludo deheuol fydd yn ymestyn o'r 

cyn waith brics ar hyd cafnau'r chwarel i fyny tua llwybr y ffordd osgoi. Roedd 

Prosiect GAT Rhif G1952, Adroddiad Rhif 687 yn cynnwys briff gwylio a 

gynhaliwyd ym mis Hydref 2007 mewn perthynas â'r stribed pridd diwethaf yn 

Seiont, yn union gyferbyn â llinell llwybr y ffordd osgoi.  I grynhoi, mae'r adroddiad 

yn cloi fel a ganlyn;  “an archaeological watching brief has been conducted during 

the expansion of the Seiont Brickworks Quarry, Gwynedd. No archaeological 

features were identified and all activity below the topsoil was interpreted as glacial in 

origin. It was determined that agricultural use was limited to pasture as the glacial 

boulders were too prevalent to facilitate cultivation”. 

 

5.33  Bydd y Safle Daearegol o Bwys Rhanbarthol (RIGS), yn bennaf, yn cael ei effeithio 

gan gynigion y ffordd osgoi a bydd datgelu gwaddodion rhewlifol yn darparu 

cyfleoedd i astudio ymhellach. Mae llawer o sôn ynghylch y safle hwn fod y gwaith o 

dorri a chloddio'r dyddodion mwynau wedi darparu data pwysig ar drefn a natur y 

digwyddiadau Cwaternaidd. Pen y Bryn yw'r unig safle o fewn rhwydwaith o 

safleoedd stratigraffeg Cwaternaidd ar draws Ynys Môn, Llŷn ac arfordir Gwynedd i 

gynnwys dyddodion organig o'r oes gyn-rewlifol. Mae caniatâd cynllunio yn bodoli'n 

barod ar y penderfyniad ROMP i gyfrif am, a dogfennu, unrhyw beth a ddatgelir yn 

ystod y gwaith o gloddio mwynau a gellid ail-adrodd yr un amodau ar unrhyw 

ganiatâd pellach a roddir.  

 

5.34  Wrth osod amodau cynllunio priodol fel  y nodwyd uchod, mae'r cynnig felly'n 

cydymffurfio â Pholisi B3, B6, B7, B12 a B18 CDU Gwynedd, ond hefyd â Pholisi 

AMG 2, AT1 a AT4 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd sydd ar y gorwel.   

 

Effeithiau Priffyrdd  

 

5.35  Mae'r Datganiadau Amgylcheddol yn darparu asesiad cynhwysfawr o'r effeithiau 

traffig cysylltiedig â defnyddio'r safle mewn cysylltiad â'r gwaith o adeiladu'r ffordd 

osgoi.  Mae buddion economaidd, logistaidd ac amgylcheddol i'w cael o ddefnyddio'r 

chwarel o ran yr effeithiau ar y briffordd, o ystyried ei bod wedi'i lleoli yn 

uniongyrchol gerllaw llwybr y ffordd osgoi arfaethedig. Drwy ddewis defnyddio'r 
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chwarel gyda chysylltiad uniongyrchol i'r ffordd osgoi drwy ffyrdd cludo mewnol, ni 

fyddai gofyn defnyddio cerbydau HGV ar ffyrdd cyhoeddus ar gyfer unrhyw 

symudiadau cludo deunyddiau i'r chwarel ac oddi yno. Mae'r DA yn darparu senario 

cymharu i gyfrif am yr holl ffynonellau llenwi ar gyfer cynllun y ffordd osgoi ynghyd 

â defnyddio'r chwarel fel ystorfa ar gyfer gwaredu deunyddiau, gan ddefnyddio 

llwybr cludo oddi ar y ffordd ar egwyddor llwyth dychwelyd.  Er dibenion y cais 

hwn, fodd bynnag, dim ond y gofynion deunyddiau a'r symudiadau cerbyd 

cysylltiedig mewn perthynas â defnyddio'r safle fel compownd safle sy'n cael eu 

hystyried. Mae'r DA a baratowyd ar ran Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiect y 

ffordd osgoi'n nodi y bydd angen 15,000m
3
 o goncrid a 77,820 tunnell o ddeunydd 

wynebu ar gyfer y cynllun.  

 

5.36  Yn ogystal â symudiadau cludo sy'n gysylltiedig â'r gwaith ar y ffordd osgoi, bydd yr 

effeithiau traffig sy'n gysylltiedig â defnyddio safle'r gwaith brics yn cynnwys ar 

gyfer cerbydau preifat a cherbydau danfon bychan sy'n defnyddio'r fynediad gyfredol 

i'r chwarel yn Ffordd Melin Seiont trwy gydol hyd y prosiect (oddeutu 25 symudiad 

yn y bore a chyda'r nos yn ôl eu trefn), ond hefyd nifer cyfyngedig o lwythwyr isel, 

llwythau annormal, lorïau flat-bed a cherbydau HGV eraill yn ystod y cyfnod tri mis 

o baratoi a dadgomisiynu sy'n gysylltiedig â'r gwaith. Yn ystod cyfnod adeiladu'r 

ffordd osgoi, disgwylir oddeutu 60 o staff ar y safle ar unrhyw adeg fydd yn teithio 

mewn car yn ddyddiol ac yn defnyddio'r cyfleusterau parcio ceir ar y safle a ddarperir 

o fewn compownd y contractwr. Yn sgil y cyfnod byr y bydd y chwarel yn cael ei 

defnyddio a'i hadfer yn gysylltiedig â gwaith y ffordd osgoi, mae'r DA yn cadarnhau 

fod y daw’r defnydd a wneir gan draffig y chwarel  o fynediad bresennol y chwarel o 

Ffordd Melin Seiont i ben pan gwblheir y prosiect.  

 

5.37  Prif bwyslais y datblygiad yw y gellir ei ystyried fel elfen atodol o ofynion prosiect 

gwella ffyrdd cenedlaethol. Byddai argaeledd safle sydd ag iddo fynediad 

uniongyrchol i'r cynllun ffyrdd hwn yn lliniaru yn erbyn effaith bosib cludiant trwm 

ar y seilwaith ffyrdd lleol ynghyd â darparu dull egwyddor agosrwydd o ran 

anghenion y prosiect.    

 

5.38  Fel y nodwyd yn barod, mae'r effeithiau cludo cysylltiedig â defnyddio'r chwarel yn 

arwyddocaol ac felly fe ystyrir y dylid cyfyngu'r cynigion sy'n ymwneud â mewnforio 

deunyddiau yn gysylltiedig â chynigion y ffordd osgoi i'r llwybrau cludo sydd wedi'u 

dangos ar gynlluniau'r cais a'u cyfyngu i bedair blynedd o'r hysbysiad o gychwyn y 

datblygiad.  Felly, mae'r cynnig yn cydymffurfio â Pholisi CH33 a CH36 Cynllun 

Datblygu Unedol Gwynedd, ynghyd â Pholisi PS 5 a TRA 1 y Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd sydd ar y gorwel.  

 

Draeniad, Amgylchedd Dŵr a Thir wedi'i Halogi  

 

5.39  Mae'r Datganiad Amgylcheddol yn cadarnhau ers i'r gwaith echdynnu clai gael ei 

wneud ddiwethaf yn 2007, mae swmp y chwarel wedi gorlifo i ffurfio ardal ddyfrol o 

oddeutu 15m o ddyfnder, ac mae lefel y dŵr yn cael ei reoli drwy ffos gorlifo sy'n 

gollwng i Afon Seiont oddeutu 13m UDO. Pan oedd y chwarel yn weithredol, bu'r 

swmp yn gweithredu fel trap silt a lagŵn setlo ar gyfer yr holl ddŵr sy'n draenio o 

fewn yr ardal gloddio ond yn ogystal fe bwmpiwyd dŵr o bryd i'w gilydd i lagŵn 

setlo eilaidd yng nghornel de-orllewinol y gwaith brics.  Yn ogystal, byddai'r lagŵn 

hon yn rhyng-gipio dŵr wyneb o'r ardal weithredol gyfagos gan gynnwys rhan o iard 

y cyn waith brics.  
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5.40  Cynigir defnyddio'r cyn waith brics fel compownd i gontractwyr gan gynnwys 

cyfleusterau lles staff, storfa danwydd, tanc storio dŵr aflan, sied cynnal a  chadw 

ynghyd â chyfleusterau swp-brosesu concrid ac asffalt.  

 

5.41  Mewn ymateb i'r ymarferiad ymgynghori cyn gwneud cais, cynhaliodd Dŵr Cymru, 

fel yr ymgymerwr carthffosiaeth statudol, asesiad o'r gollyngiadau aflan a ragwelir o'r 

datblygiad arfaethedig, ynghyd â mesurau lliniaru fel bo modd cysylltu i'r system 

garthffosiaeth gyhoeddus.  Mewn ymateb i'w pryderon ynghylch gorlwytho'r Gwaith 

Trin Dŵr Gwastraff, cadarnhaodd yr ymgeisydd y byddai'n defnyddio;  ‘tanc storio 

symudol uwchben y ddaear' i storio unrhyw garthion a grëir ar gyfer oes y prosiect.  

Mewn ymateb, mynegodd CNC a Gwarchod y Cyhoedd Gwynedd eu bod yn ffafrio 

cysylltu â'r brif garthffos, o ystyried fod y safle bellter rhesymol o'r seilwaith trin 

cyfredol ac er mwyn dilyn yr hierarchaeth draenio.  Fodd bynnag, mae CNC yn 

cydnabod mai dros dro yw'r gwaith ac efallai nad ydyw'n ddichonadwy dilyn yr 

hierarchaeth hon yn sgil cost yr uwchraddio gofynnol, yr amser a gymer i weithredu 

unrhyw waith uwchraddio a'r gost bosib o gael gwared ar y seilwaith sydd wedi'i 

ddylunio i fod yn rhywbeth parhaol ar ddiwedd prosiect byr.  

 

5.42  Mae CNC wedi darparu rhestr gynhwysfawr o sylwadau sy'n amlinellu rhestr benodol 

o ofynion ac amodau i'w gosod ar unrhyw ganiatâd a roddir, gan gynnwys gofyniad i 

nodi manylion cyflawn y tanc storio dŵr aflan i gael ei gyflwyno er cymeradwyaeth 

yr awdurdod cynllunio lleol cyn cychwyn gwaith gydag amod pellach yn gofyn bod 

unrhyw seilwaith dros dro sy'n ymwneud â draeniad aflan/carthffosiaeth ar y safle 

wedi'i ddigomisiynu'n llwyr ac wedi'i symud o'r safle pan ddaw'r caniatâd i ben.  

 

5.43  Mae Polisi Cynllunio Cymru yn gofyn ar gyfer rheoli datblygiadau a risg llifogydd,  

 " Mae’n hanfodol bod awdurdodau cynllunio yn cael cyngor gan Gyfoeth Naturiol 

Cymru ac yn rhoi’r pwys dyladwy ar y cyngor hwnnw fel ystyriaeth berthnasol wrth 

benderfynu ar geisiadau cynllunio unigol ”. Yn ogystal, mae NCT15 yn nodi 

ymhellach fod a ddylid bwrw ymlaen â datblygiad neu beidio yn dibynnu ar p'un a 

oes modd rheoli canlyniadau llifogydd y datblygiad hwnnw hyd lefel sy'n dderbyniol 

ar gyfer natur/math y bwriad a gynigir, h.y. Asesiad Canlyniadau Llifogydd.  Mae'r 

safle wedi'i leoli'n rhannol mewn C2 yn unol â Mapiau Cyngor Datblygu NCT 15:  

Datblygu a Pherygl Llifogydd  Datgan CNC fod yr Asesiad Canlyniadau Llifogydd a 

gyflwynwyd i gefnogi'r cais yn darparu amcangyfrif cywir o'r risg llifogydd posib 

sy'n dangos fod y rhan o'r safle y gellir ei ddatblygu (adeiladau'r safle a'r ardaloedd 

parcio ceir) am barhau heb lifogydd am ddigwyddiadau llifogydd amrywiol gan 

gynnwys y digwyddiad llifogydd eithafol (0.1% AEP neu ddigwyddiad 1 mewn 

1000). Efallai y cesglir na fydd y datblygiad yn cynyddu llifogydd rywle arall ac fe 

allai ffordd gludo'r safle ddarparu dewis amgen, neu ddihangfa dros dro ar gyfer 

deiliaid Ffordd Melin Seiont yn ystod digwyddiadau llifogydd.   

 

5.44  Nid yw'r safle wedi'i gynnwys ar gofrestr yr Awdurdod o dir wedi'i halogi ond o ran 

ymdrin â thir ble mae posibilrwydd ei fod yn ansefydlog neu wedi'i halogi, datgan 

paragraff 13.5.1 Polisi Cynllunio Cymru; “Dylai'r system gynllunio arwain 

datblygiad er mwyn lleihau'r risg o beryglon naturiol neu rai a achosir gan bobl, gan 

gynnwys y perygl o ansefydlogrwydd tir a thir wedi'i halogi.  Ni atal datblygiad ar dir 

o'r fath yw'r nod, fodd bynnag, efallai mai hyn fydd yr ymateb priodol mewn rhai 

achosion.  Y nod yw sicrhau fod y datblygiad yn addas a bod y cyfyngiadau ffisegol 

ar y tir, gan gynnwys yr effeithiau newid hinsawdd a ragwelir, yn cael eu hystyried 

ym mhob cam o'r broses gynllunio.  Fodd bynnag, y datblygwr sy'n parhau i fod yn 

gyfrifol am bennu graddfa ac effeithiau'r ansefydlogrwydd neu'r risgiau eraill.  Rhaid 

i'r datblygwr sicrhau fod y tir yn addas ar gyfer y datblygiad a fwriedir, gan nad oes 

gan awdurdod cynllunio ddyletswydd gofal tuag at dirfeddianwyr. ”.  
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5.45  Mae Pennod 10 y DA a'r atodiadau cefnogol;  ‘condition report, ground 

contamination investigation and risk assessment’, yn casglu fel a ganlyn;  “the results 

of sampling and analysis have not identified any contamination within the ground 

strata at the site that could be a risk to human health other than very low quantities of 

asbestos. However the majority of the site is already covered with a concrete slab, 

which will remain, and other areas of the site not surfaced will be capped with a 

sealed surface or aggregate to allow vehicle movement within the site compound. The 

risk of human exposure to the ground strata is therefore negligible” ac yn ogystal;” 

……no elevated concentrations of contaminants were identified and therefore there 

is no source to leach. In the absence of any leached contaminants there can be no risk 

to controlled waters”. 

 

5.46  Mewn ymateb i'r ymgynghoriad, dywed CNC fod dyfroedd wedi'u rheoli dan y safle 

ddim yn safleoedd amgylcheddol sensitif o'r radd uchaf a chan dybio nad oes 

halogiad yn bresennol yn y lleoliad hwn, dylid dilyn gofynion PCC a'r Egwyddorion 

Arweiniol ar Halogiad Tir.  Os canfyddir halogiad, dylai'r ACM ail-ymgynghori â 

CNC ac argymell y dylai'r datblygwr ddilyn eu fframwaith rheoli risg hwy ynghyd â'u 

gweithdrefnau model a'r Egwyddorion Arweiniol ar Halogiad Tir ac Egwyddorion a'r 

Egwyddorion a'r Ymarferion ar gyfer Amddiffyn Dŵr Daear (GP3),    

 

5.47  Mae CNC a Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd Gwynedd yn argymell amod 

cynllunio i nodi os canfyddir halogiad, nad oedd wedi'i ganfod yn flaenorol, yn ystod 

y datblygiad, ni wneir unrhyw waith datblygu pellach (ac eithrio pan fo hyn wedi'i 

gytuno yn ysgrifenedig fel arall), hyd nes fo strategaeth adfer yn cael ei chyflwyno i'r 

ACM am gymeradwyaeth.   

 

5.48  Yn sgil y sylwadau uchod ac yn unol â Pholisi Cynllunio Cymru, bydd gofyn i 

Gyngor Gwynedd, fel awdurdod cynllunio mwynau, gyflwyno hysbysiad wrth roi 

unrhyw ganiatâd;   “nodyn i'r ymgeisydd mai cyfrifoldeb ac atebolrwydd canlynol y 

datblygwr ac/neu'r tirfeddiannwr yw datblygu a meddiannu'r safle'n ddiogel. Dylai 

hefyd gynghori'r ymgeisydd, er bod yr awdurdod cynllunio lleol wedi ymdrechu i 

benderfynu'r cais yn seiliedig ar y wybodaeth sydd ar gael iddo, nid yw hyn yn golygu 

nad oes halogiad yn y tir. ”. 

 

5.49  Yn ogystal, mae gofyniad ar gyfer rheolaeth amgylcheddol gyffredinol y 

gweithrediadau dyddiol gan gynnwys gosod offer rhyng-gipio olew mewn systemau 

draenio dŵr wyneb, digon o ddarpariaeth i ddal dŵr ffo o fewn yr ardaloedd storio 

deunyddiau a gweithio gan gynnwys atal deunydd draenio sy'n llawn gwaddodion 

sy'n llifo o ffyrdd cludo rhag mynd i fewn i unrhyw gwrs dŵr a gofyniad i fonitro'r 

holl fesurau atal llygredd aer i sicrhau nad yw corff dŵr daear Llŷn ac Eryri'n cael ei 

ddirywio ymhellach.  

 

5.50  Mae'r ymgeisydd yn cadarnhau yn y Datganiad Amgylcheddol y bydd Cynllun Rheoli 

Amgylchedd Adeiladu yn cael ei gynhyrchu yn ystod y cyfnod gweithredu er mwyn 

sicrhau arfer dda a mesurau lliniaru i amddiffyn yr amgylchedd dyfrol. Dylai 

cynnwys manylion o'r fath dan amodau cynllunio grynhoi sgôp y datblygiad dan 

ystyriaeth, amodau gwaith ar y safle a mesurau i reoli effeithiau amgylcheddol megis 

symudiadau cerbydau HGV, cyfleusterau golchi olwynion, gorchuddio cerbydau, 

ardaloedd storio diogel, ansawdd aer, oriau gwaith, sŵn/dirgryniant, rheoli gwastraff 

a llygredd. Yn ogystal, dylai'r Cynllun Rheoli Amgylchedd Adeiladu amlinellu 

cynllun o reolaeth amgylcheddol, e.e. monitro dŵr ffo posib o ddeunyddiau llaid a 

gwastraff i liniaru ardrawiad amgylcheddol posib y datblygiad a'r gweithdrefnau 

arllwyso.  Fodd bynnag, er y gallai fod yn ddichonadwy gwneud cais fod adroddiad 
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yn cael ei gyflwyno dan amod i arddangos eu cydymffurfiaeth, nid bwriad hyn fyddai 

dyblygu rheolaethau dan gylch gwaith CNC a fyddai fel arall yn ofyniad Caniatâd 

Amgylcheddol.   

 

5.51  Bydd y safle angen trwyddedau gweithredu ar wahân gan Gyfoeth Naturiol Cymru 

gan gynnwys caniatâd i ollwng i'r ddaear neu'r cwrs dŵr, ynghyd â chaniatâd dan 

Reoliadau Caniatâd Amgylcheddol ar gyfer gweithrediadau gwaredu dŵr.  Felly, y 

bwriad gydag unrhyw ganiatâd a roddir yw cyflwyno nodyn i'r ymgeisydd i 

ymgynghori â Chyfoeth Naturiol Cymru, Dŵr Cymru a Gwasanaeth Rheoli Llifogydd 

/ Erydiad Arfordirol Cyngor Gwynedd a Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd Gwynedd 

ar unrhyw faterion sy'n syrthio'n uniongyrchol dan eu cylch gwaith.   

 

5.52  O safbwynt asesu materion cynllunio, ystyrir bod y cais a'r Datganiad Amgylcheddol 

yn rhoi asesiad cynhwysfawr a lliniaru addas i faterion sy'n ymwneud â rheoli llif dŵr 

wyneb, perygl o lifogydd, gwarchod yr amgylchedd, ac atal llygredd, ac mae'r cynnig 

yn cydymffurfio â gofynion A1, A3, B28, B32, B33 ac C3 Cynllun Datblygu Unedol 

Gwynedd yn ogystal â Pholisïau PS6, PS18, PS19, CYFF 1 a CYFF5 y Cynllun 

Datblygu Lleoli ar y Cyd sydd ar y gorwel. 

 

Bioamrywiaeth 

 

5.53  Mae materion yn codi gyda'r cais hwn parthed bioamrywiaeth y gellir eu hystyried ar 

nifer o lefelau. Nid yw'r safle ei hun yn destun unrhyw gyfyngiadau amgylcheddol 

megis ACA Ewropeaidd neu ddynodiad SoDdGA ac, ar y cyfan, nid yw'n cynnwys 

unrhyw gyfyngiadau bioamrywiaeth lleol, ac eithrio'r hen storfa frics sydd yn ystum 

yr afon ac sy'n cynnwys murddunnod a choetir llydanddail aeddfed, sy'n safle bywyd 

gwyllt dynodedig lleol o dan bolisi B17 y Cynllun Datblygu Unedol. 

 

5.54  Mae llwybrau eisoes yn bodoli, fodd bynnag, sy'n cysylltu'r safle â dynodiadau ACA 

statudol yn y dirwedd ehangach. Mae Cyngor Gwynedd, fel awdurdod cymwys er 

dibenion Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 (fel y’i 

diwygiwyd) wedi cynnal prawf am effeithiau sylweddol tebygol a cheir crynodeb o'r 

canlyniadau isod (Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a Rhywogaethau).  

 

5.55  Er nad yw'r rhan fwyaf o Chwarel Seiont yn Safle Bywyd Gwyllt dynodedig, mae 

gwasanaeth Bioamrywiaeth y cyngor yn datgan ei bod yn debygol ei fod yn cynnal 

nifer o rywogaethau o bwys cenedlaethol a lleol gan gynnwys adar sy'n nythu, gwas y 

neidr a mursennod, ymlusgiaid, ystlumod, moch daear, dyfrgwn ac anifeiliaid di-

asgwrn cefn, yn benodol glöyn byw y Dingy Skipper sydd wedi ei restru o dan adran 

7 Deddf Amgylchedd 2016, fel rhywogaeth â blaenoriaeth i fioamrywiaeth yn y DU. 

 

5.56  Gyda gweithrediadau mwynau wedi dod i ben ers 2008 a dymchweliad dilynol y 

gwaith cynhyrchu brics, mae'r chwarel wedi datblygu'n safle o werth bioamrywiaeth 

uchel, gan gynnwys ymsefydliad coed wedi'u plannu ac adfywiad naturiol.  O ran 

rhywogaethau gwarchodedig, mae'n debygol bod y safle'n cefnogi rhywogaethau o 

ddyfrgwn, moch daear, ymlusgiaid ac adar sy'n nythu sydd wedi'u gwarchod yn 

statudol o dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981. Fodd bynnag, mae'r 

cynigion dan ystyriaeth yma wedi'u cynnwys o fewn tir a ddatblygwyd yn barod, er y 

gellid gosod amod i ddarparu mesurau lliniaru ar gyfer unrhyw effeithiau posib ar 

rywogaethau gwarchodedig.  

 

5.57  Mae'r Datganiad Amgylcheddol yn cadarnhau arolwg o Afon Seiont a'r chwarel trwy 

gerdded drostynt er mwyn adnabod unrhyw nodweddion sensitif a sefydlu bodolaeth 

neu ddiffyg gweithgaredd dyfrgwn. Mae Afon Seiont yn cael ei defnyddio gan 
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ddyfrgwn er y gallai swmp y chwarel a'r ffos wlyb ddarparu coridor sy'n addas ar 

gyfer symudiadau dyfrgwn i mewn ac allan o amgylchedd yr afon.  Mae'r DA yn 

casglu nad oedd unrhyw dystiolaeth ar adeg yr arolwg i gadarnhau fod y safle ei hun 

yn cefnogi poblogaeth o ddyfrgwn.  

 

5.58  Cofnodwyd clwydfan gaeafgysgu i'r ystlum pedol leiaf mewn adeilad adfeiliedig yn 

ardal yr hen storfa frics a hefyd fodolaeth yr ystlum hir-glust brown, pipistrelle 

cyffredin, soprano pipistrelle myotis, ac ystlumod noctule yng nghyffiniau'r safle. 

Mae'r chwarel yn cynnwys cynefinoedd porthiant addas i ystlumod pedol leiaf megis 

prysg, glaswelltir a choetir.  

 

5.59  Gall y datblygiad gael effaith ar borthiant a llwybrau cymudo ystlumod a dylid 

cyflwyno cynllun goleuo am gymeradwyaeth gan yr awdurdod cynllunio mwynau.  

Yn ogystal, rhaid cael caniatâd ysgrifenedig cyn clirio unrhyw lystyfiant 

aeddfed/nodweddion llinol a allai fod yn cael eu defnyddio gan ystlumod. Mae'r DA 

yn datgan bod: “mesurau lliniaru am gael eu cynnwys yn y datganiadau 

gweithdrefnau, gan gynnwys arolwg cyn dechrau gwaith o unrhyw goed sydd angen 

eu gwaredu, a strategaeth oleuo. Bydd y strategaeth oleuo'n sicrhau bod cyn lleied o 

oleuo artiffisial a phosib ac y'u cyfeirir oddi wrth nodweddion cynefinoedd megis 

gwrychoedd ac ymyl coedlannau sy'n cael eu defnyddio gan ystlumod, o bosib, a bydd 

yr egwyddorion canlynol yn cael eu dilyn:  

o osgoi defnyddio goleuadau y tu allan pryd a phle bynnag y bo'n bosib;  

o isafu'r cyfnod y bydd goleuadau y tu allan ymlaen; a  

o rheoli cyfeiriad goleuadau er mwyn i gyn lleied o olau â phosib ddianc y tu 

hwnt i'r Compownd Adeiladu”.  

 

5.60  Gall manylion unrhyw oleuo allanol fod yn destun amod cynllunio, felly hefyd gall 

cael gwared â llystyfiant. Fodd bynnag, y farn ragosodedig parthed defnyddio'r llwybr 

cludo presennol at ddibenion y datblygiad yw, cyn cau'r safle yn 2008, defnyddir y 

llwybr cludo fel y prif fodd o gludo mwynau o wyneb y gwaith i'r safle 

gweithgynhyrchu brics h.y. yn unol â'r caniatâd a bennwyd gan ROMP. Byddai 

unrhyw beirianwaith ar y llwybr cludo yn gofyn am gael gwared ag adferiad y coed 

bedw sydd wedi ymsefydlu yn ochrau gorllewinol y chwarel. Gan fwyaf, fodd 

bynnag, bydd y llwybr cludo'n dilyn llwybr y trac presennol at lefel is at y goedlan 

aeddfed ar ochr orllewinol y safle. 

 

5.61  Tra bo amcanion cynaliadwyedd Polisi Cynllunio Cymru yn hyrwyddo'r flaenoriaeth 

dros ddefnyddio tir gwag neu dir sy'n cael ei danddefnyddio, rhaid cydnabod gallu'r 

safle i'w adfer ei hun o safbwynt gwerth ecolegol. Mae Pennod 4, Polisi Cynllunio 

Cymru (Rhifyn 9 - Tachwedd 2016), yn rhoi diffiniad o dir sydd eisoes wedi'i 

ddatblygu ble nad yw darpariaeth ar gyfer adferiad wedi ei wneud trwy weithdrefnau 

rheoli datblygu. Mae rhannau o'r chwarel y gallant ddiwallu'r meini prawf 

gwaharddiad canlynol y'u nodir o dan ddiffiniad Ffigwr 4.4:  

 

 Tir ble mae olion unrhyw strwythur neu weithgaredd wedi ymdoddi i'r dirwedd 

dros amser fel bod modd eu hystyried, yn rhesymol, fel rhan o'r amgylchedd 

naturiol. 

 

5.62  Fel nodwyd yn flaenorol, yn aml 'gwneud dim byd' yw'r ffordd orau o adfer safleoedd 

mwynol i hyrwyddo bioamrywiaeth ac fe all rhannau o'r chwarel ble mae llystyfiant 

wedi tyfu o'r newydd fod yn fodel neu'n dempled cadwraeth i gyfuno elfennau o 

fioamrywiaeth i gynllun adfer. Er hynny, roedd y safle'n gwbl weithredol mor 

ddiweddar â 2008, ac er fod rhannau o'r safle wedi datblygu'n gynefin bywyd gwyllt 

ers hynny, dylid cadw mewn cof y gallai gweithgaredd sy'n ymwneud ag ennill a 
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gweithio mwynau ar y safle ail-gychwyn o dan amodau penderfyniad ROMP ar 

unrhyw adeg heb rybudd ymlaen llaw. O ystyried y bydd llwybr y ffordd osgoi yn 

sterileiddio rhan helaethaf y gronfa mwynau, efallai y bydd y llwybr cludo'n cael ei 

adfer yn unol â'r atodlen lawn o blannu coed i'w gyflwyno er cymeradwyaeth yr 

awdurdod cynllunio lleol gydag amodau.  

 

5.63 O ystyried popeth uchod, er bydd gweithgaredd yn cael effaith ar y cynefin newydd 

yn y safle, ni ystyrir y byddai gwerth cadwraeth natur yr ardal yn fwy gwerthfawr na'r 

cynigion i ail-ddefnyddio'r safle, o ystyried bod tystiolaeth glir bod gallu gan y safle i 

adfer ei hun mewn cyfnod byr. 

 

5.64  I grynhoi, mae effaith y cynigion yn cynnwys; cael gwared â choed, llystyfiant daear 

a chynefin mosaig agored er budd gweithgareddau sy'n ymwneud ag ail-alinio 

llwybrau cludo. Ni ystyrir y bydd unrhyw bryderon bioamrywiaeth arwyddocaol gyda 

defnyddio'r iard goncrid fel compownd y safle am gyfnod dros dro, ar wahân i gael 

gwared â'r buddleia sy'n ei hadu ei hun. Er bod adfer y darn concrid ar laswelltir 

hawdd i'w gynnal wedi'i gynnwys yng nghynlluniau'r cais, mae dal dewis i'w gadw 

fel ag y mae gan ei bod yn bosib y bydd angen cynllun ymchwil tir pellach pe bai 

unrhyw halogiad yn cael ei ganfod. Mae dal yn ofynnol i'r llain galed o goncrid gael 

ei thrin a'i hadfer yn unol â thelerau'r hawliau mwynau sydd wedi ei ddilyn yn 

rhannol yn dilyn dymchwel a gwaredu'r gwaith cynhyrchu briciau. Fodd bynnag, os 

yw'r rhan helaethaf o'r safle am gael ei adfer i fod yn warchodfa natur yn unol ag 

amcanion cadwraeth, fe ellir parhau i ddefnyddio'r llain galed fel cyfleuster parcio 

ceir a byddai'r cynnig felly'n cydymffurfio â pholisïau B15, B16, B17, B19, B20, B21 

a D13 y Cynllun Datblygu Unedol yn ogystal â pholisïau TWR 1 AMG 4 a MWYN 

10 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd sydd ar y gorwel.  

 

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a Rhywogaethau  

 

5.65  Dan Reoliadau Cynefinoedd 2010, dylid asesu cynlluniau a phrosiectau nad ydynt ar 

gyfer rheoli Safle Ewropeaidd am eu heffeithiau arwyddocaol i unrhyw Safle 

Ewropeaidd.   

Mae sawl Safle Ewropeaidd a allai gael eu heffeithio o bosib gan y bwriad hwn yn y 

 Gwaith Brics:   

 

• ACA Afon Menai a Bae Conwy  

• ACA Glynllifon  

• ACA Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn  

 

5.66 Ardal Gadwraeth Arbennig (ACA) Y Fenai ac Bae Conwy 

 Mae ACA Y Fenai 1.8km o'r Gwaith Brics. 

 Mae ACA Y Fenai'n islanwol ar y cyfan ac mae wedi’i ddynodi am ei gynefinoedd 

morol. 

Mae cynefinoedd ACA Y Fenai a Bae Conwy'n sensitif i lygriad gwenwynig o 

ollyngiadau/gollyngiadau damweiniol/trwytholchiadau halogedig o gyfleusterau 

gwastraff/gollyngiadau elifiant cartrefi. 

 

5.67  Lleolir y compownd arfaethedig o fewn 20 metr o Afon Seiont ac mae y tu mewn i 

barth llifogydd C2.  Dengys Asesiad Canlyniad Llifogydd (Ymgynghorwyr WaterCo 

Ebrill 2016) bod tebygolrwydd isel o lifogydd yn y compownd arfaethedig a'i fod yn 

annhebygol y bydd y deunydd a gaiff ei storio ar y safle'n cael ei olchi i Afon Seiont 

a'i gludo i'r môr. 
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5.68 Casgliad yn datgan bod y cynnig yn annhebygol o gael effaith sylweddol ar ACA Y 

Fenai 

 

5.69 Ardal Cadwraeth Arbennig Glynllifon 

 Mae ACA Glynllifon wedi'i ddynodi am ei boblogaeth o'r Ystlum Pedol Leiaf.  

 Mae'r gwaith brics chwe cilomedr o ACA Glynllifon.  

 

5.70  Mae ystlumod pedol leiaf yn medru hedfan dros 14 cilomedr mewn un noson ac 

mae'n debygol bod unrhyw ystlumod pedol leiaf sydd yn y gwaith brics yn rhan o 

fetaboblogaeth ACA Glynllifon. Gwyddys fod ystlumod pedol leiaf yn clwydo yn y 

gwaith brics, 130 metr o leoliad y compownd arfaethedig. Mae'r glwydfan hon yn 

safle gaeafgysgu (er bod ystlumod yn bresennol yn ystod misoedd yr haf) ac mae 

ganddi niferoedd isel o ystlumod (3-11). Mae Afon Seiont yn darparu porthfa 

hanfodol a llwybr cymudo i'r ystlumod pedol leiaf yn yr ardal. 

 

5.71  Mae'r cynnig yn annhebygol o gael effaith ar glwydfan yr ystlumod yn uniongyrchol, 

ond fe all goleuadau ar unrhyw safle a cholli cynefin ostwng gallu'r ystlumod i borthi 

neu fe all dorri eu llwybrau cymudo. Ni fyddai'r cynnig yn cael effaith hirdymor ar 

boblogaeth yr ystlum pedol leiaf; mae yn bwysig, fodd bynnag, fod y safle'n cael ei 

adfer i fod yn gynefin sy'n addas i ystlumod.   

 

5.72 ACA Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn  

 Mae ACA Afon Gwyrfai wedi'i ddynodi am gynefinoedd a rhywogaethau: 

 

5.73  Unig nodwedd ACA Gwyrfai a all gael ei effeithio gan y cynnig hwn yw'r dyfrgi. 

Caiff Afon Seiont ei defnyddio gan ddyfrgwn ac mae'n annhebygol bod y dyfrgwn ar 

hyd Afon Seiont yn rhan o'r boblogaeth sy'n gysylltiedig ag Afon Gwyrfai.  

 

5.74  Mae'n annhebygol y byddai'r gwaith arfaethedig yn effeithio'r dyfrgwn ac mae'n 

annhebygol y byddai'r cynnig yn cael effaith arwyddocaol ar ACA Afon Gwyrfai. 

Mae'n bwysig, fodd bynnag, i symudiad y dyfrgwn drwy'r tirwedd bod y safle'n cael 

ei adfer gyda ffosydd/cyrsiau dŵr i greu cynefin gymudo i ddyfrgwn. 

 

Crynodeb 

 

5.75  Mae'r bwriad i ddefnyddio'r safle fel safle ar gyfer gwaith sy'n gysylltiedig â ffordd 

osgoi arfaethedig yr A487 Caernarfon i Bontnewydd gan gynnwys compownd, 

swyddfeydd, storfa danwydd, tanc storio carthion, peiriannau concrid symudol, 

peiriannau asffalt symudol, a darparu llwybr cludo yn hen Waith Brics Caernarfon, 

yn annhebygol o gael effaith arwyddocaol ar unrhyw safleoedd sydd wedi'u dynodi 

dan Reoliadau Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010. Mae CNC yn cytuno â chasgliad 

asesiad yr ACLl dan Reoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 na 

fydd unrhyw risg arwyddocaol o effeithiau ar safleoedd wedi'u gwarchod 

(AGA/ACA/SoDdGA) yn sgil y cynigion datblygu. 

 

Materion cynaladwyedd 
 

5.76  Mae Ffigwr 4.2 Polisi Cynllunio Cymru'n rhoi diffiniad o ddatblygiad cynaliadwy 

yng Nghymru ble mai; ystyr “datblygu cynaliadwy” yw’r broses o wella llesiant 

economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru drwy weithredu, yn 

unol ag egwyddor datblygu cynaliadwy (gweler adran 5), gan anelu at gyrraedd y 

nodau llesiant. Ymhellach, mae'r adroddiad hwn wedi asesu materion cynaliadwy'r 

cais hwn yn unol â'r nod datblygu cynaliadwy ym mharagraff 4.1.1. PCC i: “galluogi 

pawb ym mhob cwr o’r byd i ddiwallu eu hanghenion sylfaenol a mwynhau gwell 
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ansawdd bywyd heb beryglu ansawdd bywyd cenedlaethau’r dyfodol.” Ac yn unol â 

saith nod lles 'Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015' i helpu sicrhau 

pob corff cyhoeddus yn gweithio tuag at yr un weledigaeth o Gymru Gynaliadwy.  

 

5.77  Gellir ystyried mai datblygiad sy'n gysylltiedig ag anghenion y prosiect isadeiledd 

ffordd a ariennir gan Lywodraeth yw'r datblygiad ger Afon Seiont ac y bydd dan 

gyfyngiad amser yn unol â hynny, ac fe ystyrir bod Polisi C3 o'r CDU a Pholisi CYF 

2 o'r Cynllun Datblygu Lleol Allddyfodol yn berthnasol, (cynigion sy’n rhoi 

blaenoriaeth i ailddefnyddio tir neu adeiladau a ddatblygwyd o’r blaen a leolir o 

fewn neu o gwmpas ffiniau datblygu cyn belled â bod y safle neu’r adeilad a’r 

defnydd yn addas) o ystyried bod hwn yn gynnig i ailddefnyddio safle gyda chaniatâd 

cynllunio dilys a roddodd y gorau i weithredu yn 2008.  Hefyd, datgan paragraff 4.9 

Polisi Cynllunio Cymru, 'ffafriaeth i ailddefnyddio tir'  fel a ganlyn;  'Mae’n bosibl y 

gallai llawer o safleoedd a ddatblygwyd o’r blaen mewn ardaloedd adeiledig fod yn 

rhai addas i’w datblygu gan y bydd eu hailddefnyddio’n hyrwyddo amcanion 

cynaliadwyedd'  

 

 

Yr Economi 

 

5.78  Mae Nodyn Cyngor Technegol 23: Datblygiad Economaidd, yn datgan: wrth wneud 

penderfyniad ar geisiadau cynllunio, bydd angen i awdurdodau cynllunio lleol gadw 

mewn cof bod defnydd busnes traddodiadol, dosbarthiadau B1 – B8 ond yn cyfrif am 

ran o’r gweithgaredd yn yr economi. Mae’n bwysig bod y system gynllunio yn 

cydnabod yr agwedd economaidd o bob datblygiad ac y gwneir penderfyniadau 

cynllunio mewn modd cynaliadwy sy’n cadw cydbwysedd rhwng ystyriaethau 

cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd. Mae’n datgan ymhellach; Y dylai 

awdurdodau cynllunio lleol gydnabod arwyddion y farchnad a rhoi sylw i'r angen i 

arwain datblygiad economaidd i’r lleoliadau mwyaf addas yn hytrach na rhwystro neu 

atal y fath ddatblygiad. 

 

5.79  Fel nodwyd eisoes, mae Cefnffordd yr A487 yn ffurfio rhan o'r prif rwydwaith ffyrdd 

strategol yng Ngogledd Cymru sy'n cysylltu â choridor yr A55 ymhellach draw ar hyd 

yr arfordir. Bydd cynllun y ffordd osgoi yn gwella problemau tagfeydd traffig yn 

ardal Caernarfon a Bontnewydd gan ddarparu cyswllt rhwng rhannau wedi'u gwella 

o'r Gefnffordd a mynd i'r afael â'r angen am seilwaith ffyrdd o ansawdd cyson.   

 

5.80  Ceir manteision economaidd, logistaidd ac amgylcheddol o ddefnyddio'r chwarel 

mewn cysylltiad ag adeiladu ffordd osgoi arfaethedig yr A487 o Gaernarfon i 

Bontnewydd. Mae hefyd yn debygol y bydd y cynnig yn gwneud cyfraniad 

cadarnhaol i economi'r ardal yn unol a Pholisi Strategol 16 y Cynllun Datblygu 

Unedig.  

 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus 

 

5.81  Nid oes unrhyw lwybrau cyhoeddus na hawliau tramwy wedi’u lleoli o fewn ffin 

safle’r cais ac felly, nid oes gofyn i wneud unrhyw ddarpariaeth am warchodaeth 

benodol. 

 

6. Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus  

6.1  Mae’r prif bryderon a godwyd gan drydydd partïon mewn ymateb i ymgynghoriad ar 

y cais yn cynnwys, yn bennaf, effaith bosib ar amwynder preswyl, cludiant, sŵn, 

llwch, dirgryniad ac oriau gwaith, bioamrywiaeth, tirwedd, treftadaeth ddiwylliannol, 
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llifogydd, sefydlogrwydd tir, hirhoedledd gweithgaredd ac effeithiau cronnus gyda 

chynigion y ffordd osgoi. 

 

6.2  Mae’r Awdurdod Cynllunio Mwynau wedi ystyried y gwrthwynebiadau hyn fel 

ystyriaethau perthnasol wrth baratoi argymhelliad ar gyfer y cais hwn. Yn fwy na 

hyn, mae’r ystyriaethau perthnasol sy’n gysylltiedig â’r bwriad hwn wedi cael eu 

hasesu yng nghyd-destun polisïau a chanllawiau cynllunio perthnasol, ac ni ystyrir 

bod cyfiawnhad i wrthod y cais. 
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7. Casgliadau 

 

7.1  Mae hwn yn un o ddau gais cynllunio cyfredol sydd wedi'u cyflwyno dros gynigion i 

ddefnyddio'r safle ar y cyd â chynllun ffordd osgoi Caernarfon i Bontnewydd. Mae'r 

holl elfennau sy'n llunio rhan o'r cais hwn wedi'u cynnwys yn y cynigion datblygu 

sydd wedi'u cyflwyno â'r chwaer-gais mwy, sef C17/0011/19/MW. Er na fyddai'r cais 

hwn ar ei ben ei hun yn sbarduno'r meini prawf datblygu ar gyfer Asesiad Effaith 

Amgylcheddol, mae'r dogfennau cefnogi perthnasol a'r wybodaeth amgylcheddol 

sydd wedi'i chynnwys yn y Datganiad Amgylcheddol wedi'i hystyried yng nghyd-

destun y cynigion datblygu sydd wedi'u cynnwys yn y cais cynllunio hwn.  

 

7.2  Gellir ystyried mai datblygiad sy'n gysylltiedig ag anghenion y prosiect seilwaith 

ffordd a ariennir gan Lywodraeth yw'r datblygiad ger Afon Seiont ac y bydd dan 

gyfyngiad amser yn unol â hynny, ac fe ystyrir bod Polisi C3 o'r CDU a Pholisi CYF 

2 o'r Cynllun Datblygu Lleol sydd ar y gorwel yn berthnasol (cynigion sy’n rhoi 

blaenoriaeth i ailddefnyddio tir neu adeiladau a ddatblygwyd o’r blaen a leolir o 

fewn neu o gwmpas ffiniau datblygu cyn belled â bod y safle neu’r adeilad a’r 

defnydd yn addas) o ystyried bod hwn yn gynnig i ailddefnyddio safle gyda chaniatâd 

cynllunio dilys a roddodd y gorau i weithredu yn 2008.  Hefyd, datgan paragraff 4.9 

Polisi Cynllunio Cymru, 'ffafriaeth i ailddefnyddio tir'  fel a ganlyn;  'Mae’n bosibl y 

gallai llawer o safleoedd a ddatblygwyd o’r blaen mewn ardaloedd adeiledig fod yn 

rhai addas i’w datblygu gan y bydd eu hailddefnyddio’n hyrwyddo amcanion 

cynaliadwyedd'  Felly, ystyrir fod y datblygiad mewn egwyddor yn cydymffurfio â 

Pholisi a Chanllawiau Cynllunio Cenedlaethol a Rhanbarthol ynghyd â gofynion 

Polisïau  A1, A3 a C3 y Cynllun Datblygu Unedol a Pholisïau  CYF 1, PCYFF 1 a 

TRA 1 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd sydd ar y gorwel.  

 

7.3  Er bod graddfa'r gweithfeydd a safle'r cyn waith brics yn sylweddol, yn gyffredinol, 

mae'r safle yn cael ei sgrinio'n dda gan lystyfiant aeddfed, topograffi o'i amgylch ac 

amgylchedd maestrefol Caernarfon.  Ni ystyrir y bydd y cynnig, yn ei grynswth neu 

fel prosiect ar ei ben ei hun, yn cael effeithiau arwyddocaol ar ddynodiadau tirwedd 

statudol neu anstatudol. Byddai'r newid gweledol mwyaf yn digwydd ar ogledd-

orllewin y pwll clai ble cynigir ffordd gludo newydd yn cysylltu gyda'r ffordd osgoi 

mewn ardal o dir pori amaethyddol. Byddai Ysbyty Eryri a'r llwybr troed sy'n rhedeg 

ar hyd Afon Seiont o'r A4085 i Ffordd Melin Seiont yn cael eu heffeithio gan sefydlu 

a gweithredu compownd y safle a'r gwaith o adeiladu ffordd gludo newydd.  

 

7.4  Ni ystyrir y bydd y cynnig, yn ei grynswth neu fel prosiect ar ei ben ei hun, yn cael 

effaith arwyddocaol tymor hir ar asedau treftadaeth ddiwylliannol nac ar fuddion 

geomorffoleg y safle ac mae'r cynnig yn cydymffurfio â Pholisi B3, B6, B7, B12 a 

B18 CDU Gwynedd ac hefyd gyda Pholisi PCYFF 1, AMG 2, AT 1, AT 4 y Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd sydd ar y gorwel. 

 

7.5 Bydd dechrau a gorffen gweithgareddau yn destun rhybudd ysgrifenedig i'r 

Awdurdod Cynllunio Lleol er mwyn sicrhau bod y gwaith yn cael eu cwblhau mewn 

cyn lleied o amser â phosib er mwyn amharu cyn lleied â phosib ar amwynder lleol. 

Yn sgil gosod amodau cynllunio i gyfyngu ar effeithiau sŵn, llwch, cludo, oriau 

gweithio a hyd y prosiect, cyfanswm o bedair blynedd i gyd, ystyrir bod y datblygiad 

yn cydymffurfio â pholisi B23, B30, B33 CDU Gwynedd ynghyd â Pholisi CYFF 1 y 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd sydd ar y gorwel.  Rhestrir materion a fyddai fel 

arall yng nghylch gorchwyl Cyfoeth Naturiol Cymru yn yr adroddiad hwn, e.e. 'bydd 

gofynion am drwydded gwastraff o dan Reoliadau Hawliau Amgylcheddol 2010 yn 

cael eu cyflwyno at sylw'r datblygwr trwy 'rybudd i ymgeisydd' a gaiff ei gyflwyno 
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gyda'r caniatâd cynllunio, ond ni fydd yn ymddangos yn y rhestr o amodau cynllunio 

ar y rhybudd penderfyniad.  

 

7.6  Mae buddion economaidd, logistaidd ac amgylcheddol i'w cael o ddefnyddio'r 

chwarel o ran yr effeithiau ar y briffordd, o ystyried ei fod wedi'i leoli yn 

uniongyrchol gerllaw llwybr y ffordd osgoi arfaethedig. O ddewis defnyddio chwarel 

gyda chyswllt uniongyrchol â'r ffordd osgoi trwy ffyrdd cludo mewnol, ni fydd rhaid 

i unrhyw gludiant yn ôl a blaen o'r chwarel ddefnyddio cerbydau HGV ar ffyrdd 

cyhoeddus a bydd y cynnig felly'n cydymffurfio â Pholisïau CH33 a CH36 Cynllun 

Datblygu Unedol Gwynedd, yn ogystal â Pholisi PS5 a TRA 1 y Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd sydd ar y gorwel. 

 

7.7  O safbwynt asesu materion cynllunio, ystyrir bod y cais a'r Datganiad Amgylcheddol 

yn rhoi asesiad cynhwysfawr a lliniaru addas i faterion sy'n ymwneud â rheoli llif dŵr 

wyneb, perygl o lifogydd, gwarchod yr amgylchedd, ac atal llygru, ac mae'r cynnig 

yn cydymffurfio â gofynion A1, A3, B28, B30, B32, B33 ac C3, Cynllun Datblygu 

Unedol Gwynedd yn ogystal â Pholisïau PS6, PS18, PS19, CYFF 1 a CYFF5 y 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd sydd ar y gorwel. 

 

7.8  Mae'r bwriad i ddefnyddio'r safle fel safle ar gyfer gwaith sy'n gysylltiedig â ffordd 

osgoi arfaethedig yr A487 Caernarfon i Bontnewydd gan gynnwys compownd safle, 

swyddfeydd, storfa danwydd, tanc storio carthion, peiriannau swp-brosesu concrid 

symudol, peiriannau swp-brosesu asffalt symudol, a darparu llwybr cludo yn hen 

Waith Brics Caernarfon, yn annhebygol o gael effaith arwyddocaol ar unrhyw 

safleoedd sydd wedi'u dynodi dan Reoliadau Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010. 

Mae CNC yn cytuno â chasgliad asesiad yr ACLl dan Reoliadau Gwarchod 

Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 na fydd unrhyw risg arwyddocaol o effeithiau ar 

safleoedd wedi'u gwarchod (AGA/ACA/SoDdGA) yn sgil y cynigion datblygu. 

 

7.9  Nid yw'r safle ei hun yn destun unrhyw gyfyngiadau amgylcheddol megis ACA 

Ewropeaidd neu ddynodiad SoDdGA ac, ar y cyfan, nid yw'n cynnwys unrhyw 

gyfyngiadau bioamrywiaeth lleol. Er y gall gweithgareddau effeithio ar y cynefin 

newydd yn y safle, ni ystyrir y byddai gwerth cadwraeth natur yr ardal yn fwy 

gwerthfawr na'r cynigion i ail-ddefnyddio'r safle, o ystyried bod tystiolaeth glir bod 

gallu gan y safle i'w adfer ei hun mewn byr amser. Pe bai lliniaru priodol yn digwydd 

yn unol ag amodau cynllunio parthed rhywogaethau gwarchodedig, a darpariaeth i 

adfer y ffordd gludo, byddai'r cynnig felly'n cydymffurfio â pholisïau B15, B16, B17, 

B19, B20, B21, C9, C14 & D13 y Cynllun Datblygu Unedol yn ogystal â pholisïau 

TWR 1 AMG 4 & MWYN 4, MWYN 9 & MWYN 10 y Cynllun Datblygu Lleol ar y 

Cyd ar y gorwel.  

 

7.10  Mae Cefnffordd yr A487 yn ffurfio rhan o'r prif rwydwaith ffyrdd strategol yng 

Ngogledd Cymru sy'n cysylltu â choridor yr A55 ymhellach draw ar hyd yr arfordir.  

Bydd cynllun y ffordd osgoi yn gwella problemau tagfeydd traffig yn ardal 

Caernarfon a Bontnewydd gan ddarparu cyswllt rhwng rhannau wedi'u gwella o'r 

Gefnffordd a mynd i'r afael â'r angen am seilwaith ffyrdd o ansawdd cyson.   

 

7.11  Ceir manteision economaidd, logistaidd ac amgylcheddol o ddefnyddio'r chwarel 

mewn cysylltiad ag adeiladu ffordd osgoi arfaethedig yr A487 o Gaernarfon i 

Bontnewydd. Mae hefyd yn debygol y bydd y cynnig yn gwneud cyfraniad 

cadarnhaol i economi'r ardal yn unol a Pholisi Strategol 16 y Cynllun Datblygu 

Unedol.  
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7.12  Mae'r cynnig yn cwrdd ag anghenion cynaliadwyedd Polisi Datblygu Lleol a Deddf 

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 

 

7.13  O ystyried yr uchod ac o ystyried yr holl faterion perthnasol gan gynnwys polisïau a 

chanllawiau lleol a chenedlaethol, a'r sylwadau a dderbyniwyd gan gynnwys llythyrau 

gwrthwynebu, ni chredir fod y cynnig yn annerbyniol nac yn mynd yn groes i ofynion 

y polisïau a restrir uchod. Yn seiliedig ar yr uchod, felly, ystyrir fod y bwriad yn 

dderbyniol. 

 

8. Argymhelliad 

 

8.1  Awdurdodi Uwch Reolwr y Gwasanaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd i 

benderfynu'r cais yn ddarostyngedig i'r ystod o amodau a ganlyn a, ble noder, 

cyflwyno gwybodaeth benodol yn unol â gofynion amodau cyn dechrau'r 

datblygiad:  

 Dechrau ymhen tair blynedd 

 Hyd y cyfnod gweithio 5 mlynedd  

 Gweithgareddau a ganiateir a Chydymffurfiaeth â’r Manylion/Cynlluniau a 

Gyflwynwyd 

 Amseroedd gwaith fel ag y maent:  07:00 - 19:00 ddydd Llun i ddydd Gwener;  07:00 

- 13:00 ddydd Sadwrn a dim gweithio mwynau i'w wneud ar ddydd Sul, Gwyliau Banc 

a Gwyliau Cyhoeddus.  

 Danfoniadau deunyddiau ar gyfer swp-brosesu concrid ac asffalt wedi'i gyfyngu i'r 

llwybr cludo oddi ar y ffordd sydd wedi'i dangos ar gynlluniau'r cais.  

 Cynllun plannu coed a llwyni cyflawn yn gynwysedig mewn gwaith adfer, 

o Sŵn yn ystod oriau gwaith arferol (0700-1900), ni ddylai'r lefel graddfa sŵn 

fod yn fwy na 55dB(A) LAeq, 1 awr (free field).  Gyda'r nos (1900-2200), ni 

ddylai'r cyfyngiadau fod fwy na 10dB(A) uwchlaw'r lefel cefndirol   

o Ni ddylai cyfyngiadau yn ystod y nos fod yn uwch na 42 dB (A) LAe1, 1 awr 

free field ger anheddau sensitif. (MTAN1).  

o Gweithrediadau dros dro i fod ddim mwy na 70 dB LAeq, 1 awr (free field) 

am hyd at 8 wythnos y flwyddyn.  

o Arolwg monitro sŵn yn unol â chais ysgrifenedig yr Awdurdod Cynllunio 

Mwynau, i'w gynnal yn unol â Safon Brydeinig BS.4142:2014 'Methods for 

rating and assessing industrial and commercial sound', i asesu ac arddangos 

cydymffurfiaeth â'r cyfyngiad sŵn ffiniol.   

o Defnyddio larymau sŵn gwyn ar gyfer bagio cerbydau.  

 Strategaeth adferiad os canfyddir, yn ystod y datblygiad, halogiad nad oedd wedi'i 

ganfod yn flaenorol. 

 Storio tanwydd. 

 Gofyniad i nodi manylion cyflawn y tanc storio dŵr budr i gael ei gyflwyno er 

cymeradwyaeth yr awdurdod cynllunio lleol cyn cychwyn gwaith gydag amod pellach 

yn gofyn bod unrhyw seilwaith dros dro sy'n ymwneud â draeniad budr/carthffosiaeth 

ar y safle wedi'i ddigomisiynu'n llwyr ac wedi'i symud o'r safle pan ddaw'r caniatâd i 

ben. 

 Defnyddio bowser dŵr ar lwybrau cludo, gwlychu ardaloedd prosesu a deunyddiau 

wedi'u prosesu, a chadw log o gwynion yn ymwneud â llwch.  

 arolwg llwch yn cael ei gynnal am o leiaf chwe mis mewn lleoliadau wedi'u cytuno a 

bod gwaith mathru, sgrinio, trosglwyddo a gweithrediadau eraill sy'n debygol o arwain 

at lwch a gludir yn yr aer yn cael ei wneud mewn adeilad priodol.  

 Cynllun Rheoli Amgylchedd Adeiladu i sicrhau fod arfer da a lliniaru da wedi'u 

sefydlu i amddiffyn yr amgylchedd ddyfrol, gan gynnwys: amodau gwaith ar y safle a 

mesurau i reoli effeithiau amgylcheddol megis symudiadau cerbydau HGV, 
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cyfleusterau golchi olwynion, gorchuddio cerbydau, ardaloedd storio diogel, ansawdd 

aer, oriau gwaith, sŵn/dirgryniant, rheoli gwastraff a llygredd. Hefyd, monitro'r dŵr 

ffo posib o ddeunyddiau llaid a gwastraff i liniaru ardrawiad posib y datblygiad a 

gweithdrefnau arllwyso ar yr amgylchedd. 

 Darpariaeth ar gyfer cofnodi cloddiadau y tu mewn i Safle Geomorffoleg Daearegol o 

Bwys Rhanbarthol (RIGS). 

 Gall manylion unrhyw oleuo allanol fod yn destun amod cynllunio, felly hefyd gall 

cael gwared â llystyfiant. 

 Nodyn i'r ymgeisydd yn cyfeirio at adwaith Cyfoeth Naturiol Cymru, Rheoli Perygl 

Llifogydd Cyngor Gwynedd, y Gwasanaeth Erydu Arfordirol, Gwarchod y Cyhoedd 

Gwynedd, a Dŵr Cymru i'r ymgynghoriad, gan gyfeirio'n benodol at reolaeth benodol 

yn eu cylchoedd gorchwyl. 

 Nodyn i'r ymgeisydd mai cyfrifoldeb ac atebolrwydd canlynol y datblygwr ac/neu'r 

tirfeddiannwr yw datblygu a meddiannu'r safle'n ddiogel. 

 Nodyn i'r ymgeisydd bod y cais wedi ei asesu'n unol â saith amcan cynaliadwy Deddf 

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 
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Rhif:    6 
 

Cais Rhif: C17/0198/30/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

21/02/2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Aberdaron 

Ward: Aberdaron 

 

Bwriad: Cais ol-weithredol ar gyfer cadw adeilad 

amaethyddol  

  

Lleoliad: Pwll Melyn, Rhiw, Pwllheli, LL538AE 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

 

CANIATÁU GYDAG AMODAU   
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais cynllunio ôl-weithredol i gadw adeilad amaethyddol o ffrâm dur sydd yn y 

broses o gael ei  adeiladu. Mae’r ffrâm bresennol yn awgrymu adeilad gyda rhediad to 

mono pitch, ond  bwriedir cwblhau ‘r adeilad gyda tho brig. Mae’r adeilad bwriedid 

yn mesur 9.1 medr o hyd a 4.6 medr o led, ac mae’r ffrâm bresennol yn ymestyn i 4.1 

medr o uchel uwchlaw lefel daear. Bwriedir i orffeniad allanol yr adeilad fod yn 

gymysgedd o wal blociau concrid a gorchudd proffil dur o liw gwyrdd tywyll. 

 

1.2 Mae’r adeilad wedi ei leoli yng nghefn gwlad tu allan i unrhyw ffin datblygu, ac ar 

ran o gae amaethyddol o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llyn, ac mae yn 

gorwedd 5.5 medr oddi wrth dŷ annedd unllawr sydd yn adeilad rhestredig gradd II. 

Mae’r eiddo yn ymestyn i 2.5 acer mewn arwynebedd. Mae’r safle yn ffinio a ffordd 

sirol ddi-ddosbarth i’r gogledd a’r gorllewin, ac mae caeau amaethyddol eraill i’r 

dwyrain ohono. 

 

1.3 Derbyniwyd cynllun diwygiedig ar y 30 Mawrth 2017 yn dangos to brig bwriedid i’r 

adeilad, sydd yn golygu bydd ei uchder yn gostwng i 3.7 medr uwchlaw lefel daear, 

sef gostyngiad o 0.4 medr. Bydd y bargod yn mesur 3.2 medr uwchlaw lefel daear. 

Cyflwynir y cais i’r Pwyllgor ar  gais yr Aelod Lleol gan fod pryder nad oes 

cyflawnhad i adeilad amaethyddol o’r fath ar gyfer daliad o 2 acer yn unig; nad yw 

adeilad o’r fath yn gweddu wrth ochr adeilad rhestredig; a bod ei uchder yn ymwthiol 

ar ei safle presennol rhwng y tŷ a’r ffordd a byddai modd ei ail-leoli tu cefn yr 

adeilad ble byddai yn llawer mwy cuddiedig. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

 2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

Polisi B3 - DATBLYGIADAU SY’N EFFEITHIO AR OSODIAD ADEILAD 

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

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

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

 

Polisi B8 - ARDALOEDD O HARDDWCH NATURIOL EITHRIADOL (AHNE)  

LLŶN A MÔN - Gwarchod, cynnal a gwella cymeriad yr Ardaloedd o Harddwch 
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Naturiol Eithriadol drwy sicrhau fod cynigion yn cydymffurfio â chyfres o feini 

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

 

Polisi B 22 - DYLUNIAD ADEILADAU - Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy 

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

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

 

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

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

nodweddion cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol. 

 

Polisi B25 - DEUNYDDIAU ADEILADU - Gwarchod cymeriad gweledol trwy 

sicrhau fod yn  rhaid i ddeunyddiau adeiladu fod o safon uchel sy’n gweddu i 

gymeriad ac edrychiad yr ardal  leol. 

 

Polisi C1 – LLEOLI DATBLYGIAD NEWYDD - Tir o fewn ffiniau datblygu trefi a 

phentrefi a ffurf ddatblygedig pentrefi gwledig fydd y prif ffocws ar gyfer 

datblygiadau newydd. Gwrthodir adeiladau, adeiladweithiau a chyfleusterau atodol 

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

arall yn y Cynllun. 

 

Polisi D9 - ADEILADAU AC ADEILADWEITHIAU FFERM - Caniatáu codi 

adeiladau ac adeiladweithiau ar gyfer dibenion amaethyddol os ydynt yn rhesymol 

angenrheidiol at ddibenion amaethyddiaeth ac os gellir cydymffurfio gyda meini 

prawf yn ymwneud gydag effaith y datblygiad ar  nodweddion cydnabyddedig. 

 

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

cynnwys Newidiadau Materion sy’n Codi, Ionawr 2017) 

 

 PCYFF 1: Meini prawf datblygu 

 PCYFF 2: Dylunio a siapio lle 

 PCYFF 3 Dylunio a thirweddu 

  

2.5 Polisïau Cenedlaethol: 

 

 Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio 

Cylchlythyr 61/96 - Cynllunio a’r Amgylchedd Hanesyddol – Adeiladau Hanesyddol 

ac Ardaloedd Cadwraeth  

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Nid oes hanes cynllunio perthnasol i’r safle ond caniatawyd dau estyniad unllawr i’r 

tŷ annedd ei hun yn 1998 a 2006. 

 

4.         Ymgynghoriadau: 

 

Cyngor Cymuned/Tref:  Sylwadau 14.03.17 – Gwrthwynebu ar sail: 

 

 Yr adeilad yn rhy uchel 

 Wrth ymyl adeilad rhestredig 

 Dim cyfiawnhad amaethyddol gan mai dim ond 2 acer 

ydi maint y daliad 
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Sylwadau 13.04.17 ar y cynllun diwygiedig – 

 

Gwrthwynebu ar yr un sail a’r sylwadau blaenorol. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Sylwadau 03.03.17 - Dim yn effeithio ar unrhyw fater a restrwyd 

ar eu Rhestr Wirio. 

 

Sylwadau 21.04.17 ar y cynllun diwygiedig – 

 

Ymateb 03.03.17 dal yn ddilys. 

 

 

Uwch Swyddog 

Cadwraeth: 

 

Heb eu derbyn pan yn paratoi’r adroddiad. 

 

Swyddog AHNE Mae to brig yn caniatáu i lefel y to fod yn is ac felly bydd yr 

adeilad yn llai amlwg o’r ffordd sydd yn welliant ar y cynllun 

blaenorol. 

 

Ymgynghoriad 

Cyhoeddus: 

Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion cyfagos. 

Daeth y cyfnod hysbysebu i ben a derbyniwyd 2 ohebiaeth yn 

gwrthwynebu ar sail: 

 

 Adeilad uchel ddeulawr yn weladwy o  agos a phell; 

 Adeilad unllawr yn ddigonol; 

 Mae gwneud cais ôl-weithredol yn gwbl amhriodol; 

 Uchder annerbyniol ac angen ei ostwng. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

5.1 Ystyrir mai’r prif faterion yn yr achos hwn yw'r angen am yr adeilad, effaith y 

datblygiad ar fwynderau gweledol yr AHNE, a'i effaith ar osodiad adeilad rhestredig 

cyfagos. 

 

 Egwyddor y datblygiad 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

“Gallai ystyriaethau perthnasol gynnwys yr amgylchiadau presennol, polisïau mewn 

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

Cymru. Dylai pob cais  gael ei ystyried mewn perthynas â pholisïau cyfredol...”. 
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5.4     Er bod nifer o bolisïau wedi cael eu trafod yn fanwl yn ystod Gwrandawiadau y 

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

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

adroddiad rhwymol. 

 

5.5      Mae paragraff 2.14.1 Polisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

 

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

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

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

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

 

5.6 Mae’r egwyddor o leoli datblygiadau newydd wedi ei selio ym Mholisi C1 o GDUG 

sy’n datgan tir o fewn ffiniau datblygu trefi a phentrefi fydd y prif ffocws ar gyfer 

datblygiadau newydd. Gwrthodir adeiladau newydd yng nghefn gwlad ar wahân i 

ddatblygiad sy’n cael ei ganiatáu gan bolisi arall yn y Cynllun a rheolir adeiladau yn 

llym gan sicrhau perthynas weledol dda rhyngddynt a datblygiadau presennol lle 

bynnag y bo modd.  

 

5.7 Mae’r egwyddor o ganiatáu adeiladau at ddefnydd amaethyddol yng nghefn gwlad 

wedi ei  sefydlu, gan Bolisi D9 CDUG sydd yn datgan y cymeradwyir cynigion i godi 

adeiladau ar gyfer dibenion amaethyddol os ydynt yn rhesymol angen rheidiol at 

ddibenion amaethyddiaeth os yw’r safle yn agos at adeiladau amaethyddol presennol; 

na fydd y datblygiad yn achosi difrod arwyddocaol i adeilad a warchodir; ac na fydd 

y datblygiad yn niweidio bioamrywiaeth.  

 

5.8 Datgan asiant yr ymgeisydd bod yr adeilad yn angenrheidiol ar gyfer cadw anifeiliaid 

yn ystod tywydd garw achlysurol, ac i gadw offer yn gysylltiedig ag anifeiliaid yn 

pori’r tir, ac amaethu. Ni chyflwynwyd manylion o faint o anifeiliaid sydd gan yr 

ymgeisydd, ond deallir mai 2.5 acer yw maint yr eiddo. Gan nad oes manylion 

anifeiliaid wedi eu cyflwyno, dylid ystyried rhoddi amod yn cyfyngu defnydd yr 

adeilad at bwrpas amaethyddol yn unig, ac y dylid ei ddymchwel os byddai’r defnydd 

amaethyddol yn darfod o fewn cyfnod o 10 mlynedd. Nid yw’r adeilad yn achosi 

niwed arwyddocaol i adeilad a warchodir (sef eiddo preswyl nad yw yn dy'r 

ymgeisydd) ac nid yw yn amharu ar unrhyw faterion bioamrywiaeth. Yn 

ddarostyngedig i gynnwys yr amod uchod, ystyrir y byddai’r bwriad yn cydymffurfio 

a pholisi C1 a D9 CDUG, ac na fyddai’n tanseilio Polisi PCYFF 1 y Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd. 

 

 Mwynderau gweledol 

 

5.9 Mae’r safle yn gorwedd mewn man amlwg o fewn AHNE Llyn. Mae ffrâm dur di-

ganiatad yn bodoli ar y tir ar hyn o bryd, ac sydd yn awgrymu adeilad gyda tho mono 

pitch ymestyn i 4.1 medr o uchel. Mewn ymgais i leihau unrhyw ardrawiad ar 

fwynderau gweledol yr AHNE,  derbyniwyd cynllun diwygiedig ar y 30 Mawrth 

2017 yn dangos adeilad bwriedig gyda tho brig,  sydd yn golygu bod bwriad i ostwng 

uchder yr adeilad terfynol i 3.7 medr uwchlaw lefel daear, sef gostyngiad o 0.4 medr. 

Yn ogystal â hyn bwriedir gorchuddio’r adeilad gyda setiau proffil gwyrdd tywyll, sef 

gorffeniad sydd yn gyffredin i nifer helaeth o adeiladau o’r fath yn yr ardal, gan ei fod 

yn lleihau ardrawiad adeiladau ar safleoedd amlwg yn y dirwedd. 

 

5.10  Derbyniwyd sylwadau'r Swyddog AHNE yn nodi y bydd to brid yn gostwng uchder 

yr adeilad ac yn ei wneud yn llai amlwg o’r ffordd. Nid oes ganddo wrthwynebiad i’r 
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bwriad o safbwynt unrhyw effaith ar y dirwedd ehangach, a rhaid ystyried felly bod y 

bwriad yn cydymffurfio a pholisi B8 CDUG. 

 

5.11 O safbwynt gorffeniad a dyluniad yr adeilad, bwriedir ei orchuddio gyda sitiau proffil 

gwyrdd tywyll i lefel bargod ar y drychiad dwyreiniol, tra bod y drychiadau 

gogleddol, gorllewinol a deheuol gyda wal o flociau concrid hyd 1.5 medr uwchlaw 

daear, gyda sitiau proffil gwyrdd tywyll yn uwch na hynny, ac ar lethrau'r to brig. 

Mae hyn yn adlewyrchu dyluniad a gorffeniad cyffredin yn yr ardal i adeiladau 

amaethyddol, ac nid yw’r bwriad yn newid hynny. Yn ychwanegol i hyn, mae 

gwrychoedd aeddfed ar hyd ffin yr eiddo gyda’r ffordd sirol ddi-ddosbarth, a fydd yn 

lleihau unrhyw ardrawiad ymhellach.  Ystyrir felly bod y bwriad yn cydymffurfio a 

pholisi B8 CDUG o safbwynt unrhyw ardrawiad ar fwynderau  gweledol yr AHNE, a 

Pholisi B22 a B25 CDUG o safbwynt dyluniad a deunyddiau adeiladu, ac nid yw yn 

tanseilio Polisïau PCYFF 2 a PCYFF 3 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. 

 

 Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

 

5.12 Mae’r tŷ annedd agosaf (heblaw eiddo'r ymgeisydd)  i’r adeilad bwriedig wedi ei leoli 

oddeutu 30 medr i’r gogledd-ddwyrain o’r safle, ac yr ochr arall i’r ffordd sirol ddi-

ddosbarth oddi wrtho. Oherwydd maint y bwriad a’i  leoliad mewn perthynas â’r 

eiddo cyfagos ni ystyrir bod yr adeilad bwriedig yn achosi difrod arwyddocaol i’r 

eiddo hwnnw, 

 

5.13 Ni ystyrir ychwaith bod y bwriad yn amharu ar breifatrwydd rhesymol defnyddwyr yr 

eiddo sydd gerllaw nac yn golygu gor-ddatblygiad o’r safle. Ni fydd y bwriad yn 

ychwanegu ar draffig na sŵn sy’n gysylltiedig â thraffig mewn modd fydd yn achosi 

niwed arwyddocaol i amwynderau lleol, ac ni fydd yn creu cyfle i unigolion 

ymddwyn yn anghymdeithasol. Ystyrir bod y bwriad felly yn cydymffurfio a meini 

prawf perthnasol Polisi B23 CDUG. 

 

 Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.14 Nid oes materion yn wneud ac unrhyw briffordd neu briffordd arfaethedig yma ac 

felly ni  ymgynghorwyd a Gwasanaeth Trafnidiaeth y Cyngor yn yr achos hwn. 

  

Materion bioamrywiaeth 

 

5.15 Nid oes materion bioamrywiaeth y mae’r adeilad yn ymwneud a hwynt yn bodoli yn 

yr achos yma. Nodir hyn oherwydd y cyfeiriad at faterion bioamrywiaeth ym Mholisi 

D9 CDUG.   

 

 Hanes cynllunio perthnasol 

 

5.16 Nid oes hanes cynllunio perthnasol i’r eiddo. 

 

 Unrhyw ystyriaethau eraill 

 

5.17 Mae gwrthwynebiadau wedi eu derbyn i’r bwriad ar sail agosatrwydd yr adeilad 

amaethyddol at  dŷ annedd yr eiddo, sydd yn adeilad rhestredig gradd II. Datgan 

Polisi B3 na chymeradwyir cynigion ar safle sy’n effeithio ar osodiad adeilad 

rhestredig oni bai bod dyluniad y datblygiad yn cyfoethogi ansawdd arbennig y prif 

adeilad; na fydd yn colli nodweddion fel waliau, rheiliau, adeiladau atodol, gwaith 

plannu, gwrychoedd, coed, unrhyw ddeunydd ar y llawr, gwrthrychau cysylltiedig 
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neu olion archeolegol sy’n cyfrannu at gymeriad arbennig yr adeilad rhestredig; ac na 

fydd yn achosi niwed arwyddocaol i olygfeydd pwysig  o’r adeilad ac allan ohono. 

 

5.18 Ychwanegwyd yr eiddo at y rhestr o adeiladau o ddiddordeb hanesyddol a/neu 

archeolegol  oherwydd ei fod yn esiampl dda o ddaliad bwthyn bychan (small cottage 

holding) sydd yn nodweddiadol o’r ardal. Ers rhestru’r eiddo ar y 6 Ebrill 1998, 

mae’r Cyngor wedi caniatáu estyniad unllawr ar dalcen dwyreiniol yr eiddo yn 

Ionawr 1999, ac mae’r estyniad hwnnw wedi ei  adeiladu. Mae dyluniad yr adeilad 

bwriedig yn adlewyrchu safonau amaethu heddiw, ac ni  fyddai yn briodol gofyn am 

adeilad o ddeunyddiau cydweddol a’r tŷ annedd ei hun. 

 

5.19 Mae Adran 16 a 66 o’r Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd 

Cadwraeth) 1990 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau cynllunio lleol ystyried 

ceisiadau am ganiatâd cynllunio roi ystyriaeth arbennig i rai materion, gan gynnwys 

dymunoldeb cadw cefndir yr adeilad. Mae’r cefndir yn aml yn rhan hanfodol o 

gymeriad adeilad, yn enwedig os oes parc, gardd neu dir wedi eu trefnu i gydategu ei 

gynllun neu ei swyddogaeth. Mae lleoliad yr adeilad bwriadedig tu allan i gwrtil yr 

adeilad rhestredig ei hun ac nid yw yn amharu ar unrhyw nodweddion fel a nodir ym 

Mholisi B3. Ni dderbyniwyd sylwadau’r Uwch Swyddog Cadwraeth pan yn paratoi’r 

adroddiad, ond disgwylir ymateb cyn dyddiad y Pwyllgor er mwyn sefydlu os yw’r 

datblygiad yn cydymffurfio yn gyfan gwbl gyda Pholisi B3. 

 

 Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.20 Derbyniwyd dau e-bost yn gwrthwynebu’r cais am y rhesymau a nodir yn 4 uchod. 

Mae’r gwrthwynebwyr yn trigo oddeutu 280 medr oddi wrth y safle, ond nodir mai 

effaith ar fwynderau gweledol yw sail y gwrthwynebiad yn hytrach nac unrhyw 

effaith ar fwynderau’r trigolion  cyfagos. Fodd bynnag, nodir nad yw Swyddog 

AHNE yn gwrthwynebu’r bwriad, a bod y cynllun diwygiedig yn lleihau unrhyw 

ardrawiad ar fwynderau gweledol yr AHNE. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Gan ystyried yr asesiad uchod, ynghyd a’r wybodaeth a gyflwynwyd fel rhan o’r cais, 

credir bod y datblygiad yn dderbyniol ar sail egwyddor, lleoliad, defnydd, dyluniad, 

deunyddiau ac effaith ar amwynder gweledol, ac yn cydymffurfio gyda gofynion 

polisïau a chyngor cynllunio lleol a chenedlaethol perthnasol. Ystyrir bod y cynllun 

diwygiedig sydd yn cynnwys to brig i’r adeilad gorffenedig yn welliant ar beth sydd 

yn bodoli ar y tir ar hyn o bryd, ac felly argymhellir bod y cais yn cael ei 

gymeradwyo yn amodol i gynnwys yr amodau a nodir isod. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1       Caniatau – amodau – 

  

1. Unol a’r cynllun diwygiedig a dderbyniwyd ar y 31 Mawrth 2017. 

2. Gorchudd dur allanol i fod o liw gwyrdd tywyll BS 12 C 39. 

3. Defnydd amaethyddol yn unig a rhaid dymchwel yr adeilad os bydd y 

defnydd amaethyddol yn darfod o fewn cyfnod o 10 mlynedd o ddyddiad y 

caniatâd. 
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Rhif:    7 
 

Cais Rhif: C17/0287/44/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

03-04-2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Porthmadog 

Ward: Gorllewin Porthmadog  

 

Bwriad: Codi adeiladau storio a cynnal a chadw a 

darpariaeth storio poteli nwy LPG 

  

Lleoliad: Greenacres Caravan Park, , Morfa Bychan, 

Porthmadog, Gwynedd, LL49 9YF 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATAU AG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn i godi adeiladau storio a chynnal a chadw a darpariaeth storio poteli nwy 

LPG. 

 

1.2 Mae safle’r cais wedi ei leoli o fewn safle carafanau presennol Greenacres yn Morfa 

Bychan rhwng safle trin gwastraff, prif adeiladau maes carafanau Greenacres a tai 

preswyl presennol. Mae’r safle ar hyn o bryd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer storio 

cychod. Mae ffens uchel a llystyfiant o gwmpas y safle. 

 

1.3 Mi fyddai’r prif adeilad gyda arwynebedd llawr o 205m² ac yn mesur 8m i’r crib, 

byddai wedi ei orffen yn allanol gyda chyfuniad o baneli rhychiog a waliau o floc 

wedi eu gorffen mewn lliwiau gwyrdd a llwyd. Mae bwriad hefyd codi adeilad storio 

peiriannau torri gwair. Byddai’r adeilad yma gyda arwynebedd llawr 36m² ac yn 

mesur 2.7m ar ei uchaf. Oddi mewn, mi fyddai’r brif adeilad yn darparu gofod ar 

gyfer y canlynol: 

 

 Tŷ golchi 

 Gweithdy 

 Storfeydd  

 Swyddfeydd ac adnoddau cysylltiol megis cegin a thoiledau 

 

Mae’r bwriad hefyd yn golygu codi ffens ‘chain link’ 2m o uchel i gydweddu a’r 

ffens bresennol ac i greu compownd o fewn y iard bresennol i storio poteli nwy LPG. 

Mae gweddill y safle i aros ar gyfer storio cychod. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

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

bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r 

dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

POLISI B22 - DYLUNIAD ADEILADAU - Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy 

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

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

 

POLISI B23 – MWYNDERAU - Diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol drwy 

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

warchod nodweddion cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol.  
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POLISI B25 - DEUNYDDIAU ADEILADU - Gwarchod cymeriad gweledol trwy 

sicrhau fod yn rhaid i ddeunyddiau adeiladu fod o safon uchel sy’n gweddu i 

gymeriad ac edrychiad yr ardal leol. 

 

POLISI B27 - CYNLLUNIAU TIRLUNIO - Sicrhau fod cynigion a ganiateir yn 

ymgorffori tirlunio meddal/caled o safon uchel sy’n briodol ar gyfer y safle ac sy’n 

ystyried cyfres o ffactorau sy’n anelu i osgoi niwed i nodweddion cydnabyddedig. 

 

POLISI 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 D8 - EHANGU MENTRAU PRESENNOL 

Caniatau cynigion i ehangu/ymestyn/dwysau mentrau diwydiannol a busnesau 

presennol neu fentrau eraill os gellir cydymffurfio gyda meini prawf penodol yn 

ymwneud gydag addasrwydd y defnydd presennol o safbwynt yr ardal o’i amgylch a 

defnyddiau cyfagos a’i berthynas a’r gwaith presennol.   

 

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

cynnwys Newidiadau Materion sy’n Codi, Ionawr 2017) 

 

POLISI PCYFF1: Meini prawf datblygu 

POLISI PCYFF 2: Dylunio a siapio lle 

POLISI PCYFF 3: Dylunio a thirweddu 

 

2.5 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru fersiwn 9 2016 

NCT 12: Dylunio 

NCT 23: Datblygiadau Economaidd 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

C12/1082/44/LL - AIL TOI Y PWLL NOFIO PRESENNOL – CANIATAU - 13-

Sep-2012 

 

C13/0873/44/LL - Ail leoli safle 45 uned teithiol ar safle 'Pitsh a pytio' presennol a 

chodi adeilad toiledau, gosod ffordd wasanaethu a thirlunio – CANIATAU - 03-Mar-

2014 

 

C15/0658/44/HY - Cais i gadw arwydd goleuedig ger y fynedfa i'r safle – 

CANIATAU - 12-Aug-2015 

 

C15/0872/44/LL - Cais ol-weithdredol i osod 6 llwyfan bren a gwaith cysylltiol er 

mwyn lleoli 6 pabell safari i gymeryd lle 6 safle carafán teithiol a ganiatawyd fel rhan 

o ganiatâd cynllunio cyfeirnod C13/0873/44/LL - CANIATAU - 09-Nov-2015 

 

C15/1380/44/LL - Cais i newid amod 3 ar ganiatâd cynllunio C15/0872/44/LL er 

mwyn cadw llwyfannau pren yn eu lle trwy'r flwyddyn - GWRTHOD - 29-Feb-2016 
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4.         Ymgynghoriadau: 

 

Cyngor Cymuned/Tref:  Gwrthod – cwestiynu’r angen am adeilad mor fawr. Effaith 

weledol ac agosatrwydd y datblygiad at adeiladau cyfagos. 

 

Uned Drafnidiaeth: Tybir na fuasai’r datblygiad arfaethedig yn cael effaith 

andwyol ar unrhyw ffordd, neu ffordd arfaethedig. 

 

Dŵr Cymru: Cynnig amodau safonol 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: Heb ymateb 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd yn y wasg leol, ar y safle ag fe 

wybyddwyd trigolion cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i 

ben, derbyniwyd 2 ohebiaeth yn cynnwys y sylwadau isod: 

 

 Sŵn ac arogl 

 Colli golygfa 

 Tirweddu 

 Camerau cctv 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

            Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae polisi D8 o GDUG yn berthnasol i’r cais hwn. Mae’r polisi yma yn caniatáu 

cynigion i ehangu/ymestyn/dwysau mentrau diwydiannol a busnesau presennol neu 

fentrau eraill os gellir cydymffurfio gyda meini prawf penodol yn ymwneud gydag 

addasrwydd y defnydd presennol o safbwynt yr ardal o’i amgylch a defnyddiau 

cyfagos a’i berthynas a’r gwaith presennol. Gwelir mai adeilad i wasanaethu’r busnes 

sefydledig presennol a fwriedir yn yr achos yma, credir felly fod egwyddor y bwriad 

yn unol â gofynion polisi D8. 

  

5.2 Mae’n ofynnol gwneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio yn unol â’r cynllun 

datblygu mabwysiedig, oni bai fod ystyriaethau perthnasol yn nodi fel arall. Cynllun 

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

fe fydd Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (CDLl ar y Cyd) yn 

disodli’r Cynllun Unedol fel y ‘cynllun datblygu’ ar ôl iddo gael ei fabwysiadu yn 

ffurfiol. Mae’n debygol y bydd y CDLl ar y Cyd yn cael ei fabwysiadu yn ystod 

Gorffennaf 2017. 

 

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

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

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

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

diben rheoli datblygu. Mae paragraff 3.1.3 o Bolisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

 

“Gallai ystyriaethau perthnasol gynnwys yr amgylchiadau presennol, polisïau mewn 

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

Cymru. Dylai pob cais gael ei ystyried mewn perthynas â pholisïau cyfredol...”. 
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5.4 Er bod nifer o bolisïau wedi cael eu trafod yn fanwl yn ystod Gwrandawiadau'r 

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

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

adroddiad rhwymol. 

 

5.5 Mae paragraff 2.14.1 o Bolisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

 

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

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

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

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

 

5.6 Yn yr achos hwn, mae polisïau’r CDLl ar y Cyd fel y nodir yn 2.4 uchod yn 

berthnasol a gan fod y polisïau hyn yn gyson gyda pholisïau’r Cynllun Datblygu 

Unedol a’r Cyngor Cenedlaethol perthnasol a geir yn PCC, fe ystyrir bod yr asesiad 

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

 

          Mwynderau gweledol, mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.7 Mae lleoliad y datblygiad arfaethedig ar gyrion safle carafannau eang Greenacres. 

Mae’r safle presennol yn cael ei ddefnyddio ar gyfer storio cychod ar hyn o bryd, ac 

mae wedi ei dirweddu’n sylweddol yn barod.  

 

5.8  Cydnabyddir fod yr adeilad yn sylweddol ac o ymddangosiad ‘diwydiannol’, ond o 

ystyried maint y safle carafannau, ei leoliad a’r llystyfiant o gwmpas, credir y 

byddai’r bwriad yn gyfle i ddarparu ‘canolfan’ ar gyfer materion cynnal a chadw y 

safle.   

 

5.9  Mi fydd yr adeilad arfaethedig yn cael ei leoli o fewn iard bresennol sydd ar dir lefel 

ac wedi ei amgylchynu gyda ffens 2m yn barod a thirweddu sylweddol. Credir y 

byddai’r bwriad yn dderbyniol o ran ei faint a’i leoliad.  Mae’r dyluniad yn safonol ar 

gyfer y math yma o adeilad er mwyn ei wneud yn ymarferol ac felly ni chredir fod y 

bwriad yn annerbyniol o safbwynt gofynion polisi B22 o’r CDU. 

 

5.10 Mae’r gorffeniadau allanol terfynol i’w cytuno trwy amod ffurfiol, gan fod bwriad 

defnyddio cymysgedd o liwiau gwyrdd a llwyd ar hyn o bryd, ac o bosib y byddai 

cadw at un lliw yn well. Byddai hyn yn sicrhau fod yr elfen yma yn dderbyniol ac 

felly yn bodloni gofynion polisi B25 o’r CDU. 

 

5.11 Lleolir y tai preswyl agosaf (dau deras o 4 a 5 tŷ) oddeutu 17m i ffwrdd o’r safle. 

Mae’r tir rhwng y tai yma a’r safle yn cynnwys llystyfiant sylweddol. Mae trigolion 2 

o’r tai teras yma wedi gwrthwynebu’r cais ar sail sŵn ac arogl, colli golygfa, 

tirweddu a camerâu cctv. 

 

5.12 Mae’r gwrthwynebwyr yn nodi y byddai’r datblygiad yn debygol o achosi sŵn o 

natur agor a cau drysau rowlio; ac maent yn nodi eu bod yn dioddef o effaith sŵn ac 

arogl o’r safle yn barod. Nid oes ymateb wedi ei dderbyn gan Uned Gwarchod y 

Cyhoedd. Mae’r trigolion yma yn byw ar gyrion safle carafannau presennol, ac mae’r 

bwriad yn golygu defnyddio iard waith bresennol i godi adeiladau a chreu compownd 

ar gyfer hwyluso gweithrediad y safle. O ystyried y pellter, a bod ffens a llystyfiant 

sylweddol rhwng y tai yma a safle’r cais, mae’n annhebygol y byddai’r bwriad yma 

yn ei hun yn achosi aflonyddwch ychwanegol i drigolion cyfagos. Ni ellir cysidro 

golli golygfa fel mater cynllunio ac nid yw’r bwriad yn cynnwys gosod camerau cctv 
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ychwanegol. Gellir gosod amodau i gytuno cynllun golau ar y safle i atal unrhyw 

effaith posibl all ddeillio o hyn. 

 

 5.13 O ystyried defnydd a chyflwr presennol y safle, yr hyn a fwriedir o ran defnydd, 

edrychiad, maint ac yn y blaen ni ystyrir y byddai’r bwriad yn cael effaith niweidiol 

annerbyniol ychwanegol ar drigolion lleol ac felly credir fod y bwriad yn dderbyniol 

o safbwynt gofynion perthnasol polisi B23 o’r CDU. 

 

            Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.14 Mae lleoliad y datblygiad arfaethedig ar gyrion safle carafannau presennol 

Greenacres, a bydd posib cael mynediad i’r safle o ddau gyfeiriad. Nid oes gan yr 

Uned Drafnidiaeth wrthwynebiad i’r bwriad. Ni chredir fod y bwriad yn annerbyniol 

o safbwynt y priffyrdd a’i fod oherwydd hynny yn cydymffurfio gyda gofynion 

polisïau CH33 o’r CDU. 

 

             Yr economi 

 

5.15      Mae’r adeilad arfaethedig yn bennaf yn cael eu datblygu ar gyfer darparu ac ehangu 

adnoddau gwell na’r hyn sydd yno yn bresennol er mwyn storio a chadw amrywiol 

nwyddau, darparu tŷ golchi a gofod swyddfa. Teimlir fod yr elfennau yma yn bwysig 

i’w cefnogi gan eu bod gyda’r potensial i greu cyfleon waith ychwanegol a thrwy 

hynny yn ehangu a chryfhau menter sefydledig Greenacres. Credir fod hyn yn elfen a 

gefnogir gan bolisi D8 o’r CDU. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau – amodau  

 

1. Amser 

2. Cydymffurfio gyda cynlluniau 

3. Cytuno ar orffeniadau 

4. Cynllun Goleuo 

5. Dwr Cymru 

6. Cyfyngu defnydd 

7. Oriau gwaith 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tud. 195



Tud. 196



Tud. 197



Tud. 198



Tud. 199



Tud. 200



Tud. 201



Tud. 202



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 05/06/2017 

ADRODDIAD UWCH  REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD 

 

SIAMBR DAFYDD ORWIG, 

CAERNARFON 

 

Rhif:    8 
 

Cais Rhif: C17/0242/30/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

13/03/2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Aberdaron 

Ward: Aberdaron 

 

Bwriad: Adeiladu ty a modurdy  

  

Lleoliad: Tir ger Y Groesffordd, Rhiw, Pwllheli, Gwynedd, 

LL538AG 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
GWRTHOD 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Bwriad sydd gerbron i adeiladu tŷ annedd newydd a modurdy.  Byddai’r tŷ yn mesur 

20.2 medr o hyd a 6.5 medr o led ynghyd a byddai hefyd yn cynnwys rhan croes tua’r 

cefn yn mesur 6.5 medr wrth 7.5 medr.  Byddai’r tŷ arfaethedig yn ddeulawr a gydag 

uchder o 8 medr i’r brig.  Bwriedir gorffen yr eiddo gyda tho llechi a waliau allanol 

gyda charreg leol.  Byddai’r modurdy yn un dwbl ac yn mesur 7.5 medr wrth 6.5 

medr a gydag uchder i’r brig o 5.1 medr.  Byddai to llechi i’r modurdy ond nid yw 

deunydd y waliau allanol wedi ei nodi yn y cais.  Byddai eiddo yn un 4 ystafell wely 

gydag arwynebedd llawr mewnol o 292.78 medr sgwâr a’r modurdy gydag 

arwynebedd llawr mewnol o 40.71 medr sgwâr. 

 

1.2 Fel rhan o’r cais derbyniwyd llythyr gan Derwen, Tim Integredig Plant Anabl.  Mae’r 

llythyr yma yn amlinellu anghenion y teulu gan fod un o feibion yr ymgeisydd wedi 

ei gofrestru gydag anabledd parhaol.  Yn bresennol mae’r teulu yn byw gyda mam 

yng nghyfraith yr ymgeisydd mewn tŷ sydd wedi ei leoli gerllaw safle’r cais.  Mae’r 

llythyr gan Derwen yn cyfleu fod angen y canlynol oherwydd anabledd y mab a’r 

offer y byddai angen: 

 Angen coridorau digon llydan. 

 Angen ystafell wely ac ymolchi ar y llawr daear ar gyfer y mab. 

 Angen ystafell fyw o’r maint a ddangoswyd. 

 Angen y parlwr gan y byddai hon hefyd yn gweithredu fel ystafell therapi / 

ystafell ar gyfer gofalwyr ysbaid. 

 Angen cegin o’r maint a ddangoswyd. 

 Angen ystafell aml bwrpas oherwydd glendid. 

 

1.3 Lleoli’r safle ym mhentref gwledig Rhiw.  Mae hefyd wedi ei leoli o fewn yr Ardal o 

Harddwch Naturiol Eithriadol a hefyd y Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol 

Eithriadol.  Ceir ffordd ddosbarth 3 i’r gogledd o’r safle a ffordd ddi-ddosbarth tua’r 

gorllewin.  Mae cae i’r dwyrain o’r safle.  Ceir rhai tai annedd yng nghyffiniau’r 

safle. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

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

bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r 

dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 
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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. 

 

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 leol. 

 

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

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

nodweddion cydnabyddedig mwynderau’r ardal leol. 

 

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. 

 

 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. 

 

 CH5 - TAI NEWYDD MEWN PENTREFI GWLEDIG - Caniatáu datblygiad 

preswyl sy’n cynnwyd un neu ddwy uned yn unig mewn Pentrefi Gwledig yn os 

gellid cydymffurfio â meini prawf sy’n berthnasol i angen lleol am y datblygiad, 

effaith ar y dirwedd, a nodweddion penodol y safle.  

 

CH33 – DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD - Caniateir cynigion 

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

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

 

CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT - Gwrthodir cynigion am 

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

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

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

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

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

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

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

parcio angenrheidiol ar safle arall gerllaw. 

 

 Canllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy 

 Canllaw Cynllunio Atodol: Tai newydd mewn Pentrefi Gwledig 

 

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

cynnwys Newidiadau Materion sy’n Codi, Ionawr 2017) 
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TRA 2:  Safonau parcio 

TRA 4:  Rheoli ardrawiadau cludiant 

PCYFF 1:  Meini prawf datblygu 

PCYFF 2:  Dylunio a siapio lle 

PS 15: Strategaeth aneddleoedd 

PS 16: Gwarchod a neu wella’r amgylchedd naturiol 

Polisi Newydd: Cynlluniau rheolaeth Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol 

PS 17: Diogelu a neu wella asedau treftadaeth 

AT 1: Ardaloedd Cadwraeth, Safleoedd Treftadaeth y Byd a Thirweddau , Parciau a 

Gerddi Hanesyddol Cofrestredig. 

 

2.5 Polisïau Cenedlaethol: 

 Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 9, Tachwedd 2016) 

 NCT 2: Cynllunio a Tai Fforddiadwy (2006) 

 NCT 6: Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy (2010) 

 NCT 12: Dylunio (2016) 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Y15/001625 – Ymholiad cyn cyflwyno cais i adeiladu tŷ annedd ar y safle – Atebwyd 

10 Gorffennaf 2015.  Rhoddwyd cyngor o safbwynt y canlynol:- 

 Mai Polisi CH5 oedd y polisi tai perthnasol yn CDUG a bod hwnnw yn gefnogol i 

adeiladu tai fforddiadwy lleol cymunedol yn unig ac y byddai angen clymu tŷ o’r fath 

drwy gytundeb 106.  Argymell i’r ymgeisydd gael ei asesu gan Tai Teg i weld os 

oedd mewn angen tŷ fforddiadwy. 

 Cadarnhau nad oedd y safle yn un mewnlenwi nag ychwaith wedi ei leoli yn union 

gerllaw adeilad sydd wedi ei liwio ar y mapiau cynigion ac y byddai bwriad i 

ddatblygu’r tir yn groes i faenprawf 2 o Bolisi CH5  

 Yr ystyriwyd na fyddai datblygu’r safle yn creu nodwedd ymwthiol yng nghefn 

gwlad a byddai datblygu’r safle yma yn ymddangos fel dilyniant i’r patrwm 

cyffredinol o ddatblygiad a geir yn Rhiw ac felly yn cyd-fynd gyda maenprawf 3 o 

bolisi CH5. 

 Fod y cynlluniau a gyflwynwyd yn dangos tŷ sydd yn sylweddol mwy o faint na beth 

fyddai tŷ fforddiadwy.  Cynghori o faint tŷ fforddiadwy 4 ystafell wely a maint 

modurdy cysylltiedig y gellir ei gael.  Hefyd nodwyd yn sgil anableddau’r plentyn y 

byddai o dan yr amgylchiadau yn bosibl cael tŷ ychydig yn fwy ond y byddem angen 

cadarnhad o beth yw angen y plentyn er mwyn asesu os oedd maint y tŷ yn rhesymol 

o ystyried angen y plentyn anabl.   Argymhellwyd hefyd fod maint y cwrtil yn cael ei 

leihau er mwyn adlewyrchu mai tŷ fforddiadwy yn unig fyddai’n bosibl.   

 Cadarnhau na fyddai swyddogion mewn sefyllfa i allu cefnogi’r cais yn sgil y ffaith 

nad yw’r safle yn cael ei ystyried yn safle mewnlenwi ac nad oedd ychwaith yn safle 

sydd wedi ei leoli yn union gerllaw adeilad sydd wedi ei liwio.  Rhoddwyd opsiwn 

iddynt gyflwyno cynlluniau diwygiedig ar gyfer y dyluniad cyn i gais gael ei 

gyflwyno er mwyn sicrhau fod yr holl faterion eraill yn gysylltiedig gyda’r cais yn 

ymddangos yn dderbyniol. 

 

3.2 C06D/0194/30/LL - Adeiladu tŷ annedd a modurdy - Rhan Cae 6171, Rhiw - 

Caniatáu 9 Mawrth 2007.  Roedd cytundeb 106 angen lleol yn gysylltiedig i’r 

caniatâd.  Ni fu i’r caniatâd yma gael ei weithredu. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Cefnogi yn gryf. 
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Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad i’r bwriad.  Argymell cynnwys amodau 

a nodiadau safonol parthed yr adwy a pharcio ynghyd ac 

uchder y terfyn. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Dim gwrthwynebiad na sylwadau i’w gwneud. 

 

Dŵr Cymru: Angen amod o ran dŵr wyneb / draeniad tir os caniateir y 

cais. 

 

Uned AHNE: Mae’r llecyn dan sylw ar y groesffordd yng nghanol pentref 

gwledig Rhiw ger Aberdaron ac yn yr Ardal o Harddwch 

Naturiol Eithriadol (AHNE).  Gwarchodir yr AHNE gan 

bolisïau cenedlaethol a lleol.  Tir amaethyddol yw’r safle ar 

hyn o bryd sydd ar ychydig o lethr ac o’r cynllun mae’n 

ymddangos y byddai’r tŷ newydd arfaethedig yn weddol agos 

i’r lon.  Mae nifer o dai eraill yng nghyffiniau’r safle gyda’r 

mwyafrif yn dai unllawr gweddol fychan.  O ran egwyddor 

nid oes gwrthwynebiad i godi tŷ newydd ym mhentref Rhiw i 

gwrdd ag angen lleol cydnabyddedig.  Mae rhai agweddau o’r 

cynllun a’r dyluniad, fel y darnau croes, cyrn a’r ffenestri yn 

adleisio tai hanesyddol lleol ac mae’r deunyddiau yn 

ymddangos yn addas.  Fodd bynnag, mae pryder fod y 

datblygiad yn un sylweddol fawr i’r safle a’r lleoliad dan sylw 

mewn rhan hanesyddol o’r pentref. 
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Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben a derbyniwyd nifer 

o ohebiaeth yn cefnogi ar sail: 

 

 Safle o fewn ffin y pentref ac yn agos i ganol y 

pentref, Neuadd y pentref, cludiant cyhoeddus ac 

iddo fynediad hwylus a diogel. 

 Angen am dai newydd yn ardal Rhiw. 

 Tai yn yr ardal yn ddrud ac adeiladu yw eu hunig 

opsiwn. 

 Edrychiad allanol yn cyd-fynd a thai eraill yn y 

pentref. 

 Tai enfawr yn cael eu caniatáu yn Abersoch. 

 Byddai tai gwyliau wedi cael ei ganiatáu yn syth. 

 Anghenion y mab a bod angen tŷ o faint addas ar 

gyfer ei anghenion ef. 

 Fod y teulu angen bod yn agos i’r teulu estynedig 

sy’n rhoddi cefnogaeth iddynt. 

 Materion hawliau dynol ac anabledd. 

 Cadw’r teulu yn yr ardal yn ased i’r gymuned. 

 Galluogi teulu lleoli aros yn eu cymuned. 

 

Roedd un a oedd yn cefnogi’r cais yn ystyried o ran effaith 

weledol a balans y groesffordd y byddai’n well petai’r tŷ 

wedi ei leoli ymhellach yn ôl o’r ffordd ond yn aros ar yr un 

lefel. 

 

 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 O ran CDUG mae Rhiw wedi ei ddynodi yn bentref gwledig ac felly'r polisi tai 

perthnasol yw Polisi CH5.  Mae Polisi CH5 yn nodi mai dim ond cynigion ar gyfer 

datblygiadau preswyl sy’n cynnwys un neu ddwy uned yn unig sydd yn bosibl a bod 

yn rhaid i gynigion gydymffurfio gyda’r holl feini prawf o fewn y polisi. 

 

5.2 Gwelir o faenprawf cyntaf Polisi CH5 fod gofyn i ddechrau i brofi fod yna angen lleol 

cymunedol am dŷ fforddiadwy.  O safbwynt hyn ni dderbyniwyd unrhyw wybodaeth 

fel rhan o’r cais i ddangos os yw’r ymgeisydd mewn angen tŷ fforddiadwy ac nid 

yw’r ffurflenni cais a gyflwynwyd yn cyfeirio mai am dŷ fforddiadwy yr ymgeisir.  

Ystyrir felly nad yw’r bwriad yn cydymffurfio gyda maenprawf 1 o bolisi CH5 gan 

nad oes angen am dŷ fforddiadwy wedi ei brofi..   

 

5.3 Mae’r ail faenprawf o Bolisi CH5 CDUG yn gofyn fod y safle yn un mewnlenwi 

rhwng adeiladau sydd wedi eu lliwio ar y map mewnosod perthnasol, neu sy’n safle 

yn union gerllaw adeilad sydd wedi ei liwio.  Nid yw safle’r cais yn safle mewnlenwi.  

Mae’r eiddo sydd wedi ei leoli yr ochr arall i’r ffordd o’r safle tua’r gorllewin a’r 

gogledd wedi eu lliwio yn goch.  Fodd bynnag mae ffordd yn gwahanu’r safle oddi 

wrth y tai i’r ddau gyfeiriad yma.  Yn sgil hyn nid yw’r safle yn un sydd wedi ei leoli 

yn union gerllaw adeilad sydd wedi ei liwio.  Yn ychwanegol mae’r Canllaw 

Cynllunio Atodol: Tai Newydd mewn Pentrefi Gwledig yn datgan ei bod yn ofynnol i 
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safle sydd yn union gerllaw eiddo a liwiwyd fod yn safle sy’n gorgyffwrdd â chwrtil 

yr eiddo hwnnw.  Ni fyddai gorgyffwrdd yn yr achos penodol yma.  Cynhwysir 

cynllun yn y Canllaw Cynllunio Atodol Tai Newydd mewn Pentrefi Gwledig sydd yn 

rhoddi syniad o’r math o safleoedd sydd yn dderbyniol o ran y rhan yma o’r polisi a 

gellir gweld nad yw safleoedd ble mae ffordd rhwng yr adeilad sydd wedi ei liwio yn 

goch a’r safle yn rhai addas.  Yn sgil yr uchod felly ystyrir fod lleoliad y tŷ yn groes i 

ofynion maenprawf 2 o Bolisi CH5 CDUG. 

 

5.4 Er yr uchod ni ystyrir y byddai’r bwriad yn groes i faenprawf 3 o bolisi CH5 gan na 

ystyrir y byddai datblygu’r safle yn creu nodwedd ymwthiol yng nghefn gwlad a 

byddai datblygu’r safle yma yn ymddangos fel dilyniant i’r patrwm cyffredinol o 

ddatblygiad a geir yn Rhiw.  Yn bresennol ceir tai wedi eu lleoli o amgylch y 

groesffordd sydd gerllaw’r safle a byddai datblygu’r safle dan sylw yn ddatblygiad 

naturiol o ran ffurf y pentref. 

 

5.5 Mae maenprawf 4 o Bolisi CH5 yn gofyn fod maint yr eiddo yn adlewyrchu’r angen 

penodol am dŷ fforddiadwy o safbwynt maint a nifer yr ystafelloedd gwely.  Deallir 

fod yr ymgeisydd gyda 3 o blant ac felly mi ellir yn rhesymol dderbyn fod yna angen 

am dŷ 4 ystafell wely.  Mae’r Canllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy yn 

cyfyngu maint tŷ fforddiadwy i 120 medr sgwâr wedi ei fesur yn fewnol a modurdy i 

20 medr sgwâr wedi ei fesur yn fewnol.  Mae’r cais sydd gerbron yn cynnwys tŷ sydd 

gydag arwynebedd llawr mewnol o 292 medr sgwâr ynghyd a modurdy sydd yn 40 

medr sgwâr.  Cyflwynwyd gwybodaeth fel rhan o’r cais yn egluro amgylchiadau’r 

teulu a bod un o’r meibion wedi ei gofrestru gydag anabledd parhaol.  Cafodd hyn 

hefyd ei gyfleu yn yr ymholiad cyn cyflwyno cais.  Sylweddolir a derbynnir fod yna 

amgylchiadau ac anghenion o ran cael arwynebedd llawr mwy a fyddai’n ateb 

gofynion y plentyn ac er cael gofod digonol o ran symudiad rhwydd iddo o amgylch 

yr eiddo.  Derbynnir yr angen am iddo gael ystafell wely ac ystafell ymolchi ar y 

llawr daear a hefyd y parlwr fydd yn gweithredu fel ystafell therapi / ystafell ar gyfer 

gofalwyr fel y galw.  Sylweddolir hefyd oherwydd amgylchiadau y byddai angen 

mwy o ofod o fewn yr ystafell fyw a’r gegin.  I raddau felly o ran maint derbynnir fod 

yr ystafelloedd llawr daear fel y cyflwynwyd yn rhai angenrheidiol o ran anghenion y 

mab.  Fodd bynnag, ni ystyrir fod cyfiawnhad am gael arwynebedd llawr cyntaf o 140 

medr sgwâr.  Mae’r llawr cyntaf yma yn cynnwys tair ystafell wely, ystafell ymolchi, 

ystafell en-suite a swyddfa.  Ni ystyrir fod cyfiawnhad o gwbl am gael llawr cyntaf 

sydd o’r maint sydd wedi ei gyflwyno.  Mae’r llawr cyntaf yma yn ei hun yn fwy nag 

uchafswm maint tŷ fforddiadwy deulawr 5 ystafell wely o 130 medr sgwâr fel a 

ddynodir yn y Canllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy.  Mae’r tŷ arfaethedig yn 

un 4 ystafell wely ac o ystyried mai maint tŷ fforddiadwy 4 ystafell wely yn unol 

gyda’r Canllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy yw 120 medr sgwâr ystyrir y 

byddai’n rhesymol i ddisgwyl y gellir lleoli 3 ystafell wely ac ystafell ymolchi o fewn 

gofod o 60 medr sgwâr.  O ystyried yr uchod felly, ac wedi cymryd anghenion y 

plentyn i ystyriaeth, ystyrir fod y tŷ fel y’i cyflwynwyd yn sylweddol fwy na’r hyn 

sydd ei angen.  Ystyrir y byddai’n bosibl lleihau maint yr eiddo yn ei gyfanrwydd o 

leiaf 80 medr sgwar yn arbennig o ystyried bod anghenion y mab wedi ei gyfyngu i’r 

llawr daear.  Yn yr un modd ni ystyrir fod cyfiawnhad dros fynd a maint y modurdy 

uwchben yr 20 medr sgwar ddynodir yn y Canllaw Cynllunio Atodol: Tai 

Fforddiadwy.  Ystyrir felly fod modd haneru maint y modurdy arfaethedig.  Yn sgil 

yr uchod felly ystyrir fod y bwriad fel y cyflwynwyd yn groes i ofynion maenprawf 4 

o Bolisi CH5 CDUG. 

 

5.6 Ystyrir y byddai’r bwriad yn dderbyniol o safbwynt maenprawf 5 o bolisi CH5 

CDUG gan fod y bwriad yn diogelu’r ffiniau naturiol presennol ar y safle. 
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5.7 O safbwynt maenprawf 6 o Bolisi CH7, ni holwyd yr ymgeisydd a fyddai’n fodlon 

arwyddo cytundeb 106 a fyddai’n clymu’r eiddo fel tŷ fforddiadwy gan nad yw’r 

bwriad yn ei gyfanrwydd yn bodloni gofynion y polisi. 

 

5.8 Mae’r bwriad felly yn groes i bolisi CH5 CDUG ar y sail nad oes angen lleol 

cymunedol am dŷ fforddiadwy wedi ei brofi, nad yw’r safle wedi ei leoli yn union 

gerllaw adeilad sydd wedi ei liwio a bod ei faint yn sylweddol fwy na maint tŷ 

fforddiadwy. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 “Gallai ystyriaethau perthnasol gynnwys yr amgylchiadau presennol, polisïau mewn 

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

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

 

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

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

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

adroddiad rhwymol. 

 

5.12 Mae paragraff 2.14.1 Polisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

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

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

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

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

 

5.13 Yn yr achos hwn, mae gwahaniaeth yn y polisïau tai.  Ni fyddai Rhiw wedi ei 

gynnwys fel clwstwr yn y CDLL ac felly fe fyddai’r safle yn un cefn gwlad agored yn 

CDLl.  Yn sgil hynny dim ond tai ar gyfer gweithiwr amaethyddol, coedwigaeth neu 

fenter wledig fyddai’n bosibl ei gael ar y safle a hynny yn seiliedig a gofynion Polisi 

Cynllunio Cymru a Nodyn Cyngor Technegol 6: Cynllunio ar gyfer Cymunedau 

Gwledig Cynaliadwy (2010).  Byddai’r bwriad hefyd yn groes i’r gofynion yma gan 

nad oes angen amaethyddol, coedwigaeth neu fenter wledig ar gyfer y tŷ arfaethedig. 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.14 Derbynnir fod y dyluniad o ran ei edrychiad yn ymgorffori nifer o nodweddion 

traddodiadol. Fodd bynnag mae’r eiddo arfaethedig yn swmp o adeilad fyddai wedi ei 

leoli o fewn rhyw 4 medr i’r ffordd sirol sydd wedi ei lleoli tua’r gogledd o’r safle.  

Byddai’r adeilad yn llenwi ffryntiad y safle gyda’r ffordd sirol hynny.  O edrych o 

amgylch mae’r tai presennol yng nghyffiniau’r safle yn amrywiaeth o rai unllawr, 

unllawr gromen a deulawr.  Fodd bynnag, drwyddi draw mae'r tai yma yn rhai 
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cymharol fychan a sgwat eu dyluniad.  Mae’r eiddo presennol felly yn ei ffurf 

bresennol o faint a graddfa nad yw’n parchu’r safle a’i gyffiniau.  Derbyniwyd 

sylwadau’r Uned AHNE ar y cais.  Tra maent yn croesawu rhai agweddau o’r cynllun 

a’r dyluniad mae pryder hefyd ganddynt hwy fod y datblygiad yn un sylweddol fawr 

i’r safle a’r lleoliad dan sylw mewn rhan hanesyddol o’r pentref.  Ystyrir felly yn ei 

ffurf bresennol fod y bwriad o ran ei faint a’i raddfa yn groes i ofynion Polisi B22 

CDUG ac y byddai’r bwriad oherwydd hyn yn cael effaith ar ffurf a chymeriad y 

pentref a’r dirwedd a'i fod felly yn groes i ofynion Polisi B8 a B22 CDUG.  Fel y 

cyfeiriwyd yn flaenorol yn yr adroddiad mae’r tŷ o faint sylweddol fwy na maint tŷ 

fforddiadwy ac yr ystyrir fod modd lleihau maint yr eiddo hyd yn oed ar ôl ystyried 

anghenion y plentyn anabl.  Mae’n bosibl felly pe byddai’r eiddo yn cael ei leihau o 

ran maint y byddai hynny hefyd yn goresgyn y pryderon am effaith y bwriad ar 

gymeriad y pentref a’r dirwedd. 

 

5.15 Byddai to’r datblygiad yn cael ei orchuddio gyda llechi a bwriedir defnyddio carreg ar 

y waliau allanol.  Ystyrir y byddai’r deunyddiau yma yn addas ac yn gweddu i’r ardal.  

Ystyrir felly fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt Polisi B25 CDUG. 

 

5.16 Lleolir y safle o fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llyn ac Enlli.  

Mae Polisi B12 yn datgan y rhoddir ystyriaeth i’r wybodaeth am y Tirweddau 

Hanesyddol pan asesir effaith cynigion sydd ar y fath raddfa ac mor fawr fel y 

byddent yn cael effaith fwy nag effaith leol arnynt.  Ni ystyrir y byddai’r bwriad yn 

cael effaith fwy nag effaith leol ac felly ni fyddai’n cael effaith ehangach ar y dirwedd 

hanesyddol.  Felly, ni ystyrir fod y bwriad yn groes i Bolisi B12 CDUG. 

 

 

 

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

 

5.17 Mae Polisi B23 yn gofyn ystyried effaith y bwriad ar fwynderau preswyl cyfagos. O 

ran lleoliad yr eiddo arfaethedig mewn perthynas gyda’r tai cyfagos ni ystyrir y 

byddai’r bwriad yn achosi niwed arwyddocaol o ran preifatrwydd a gor-edrych i’r tai 

cyfagos.  Ni ystyrir ychwaith y byddai’r bwriad yn achosi niwed arwyddocaol o ran 

sŵn traffig ac ni ystyrir fod y bwriad yn golygu gorddatblygiad o’r safle.  Ystyrir fod 

y bwriad yn dderbyniol o agwedd Polisi B23 gan na ystyrir y byddai’n achosi niwed 

arwyddocaol i fwynderau’r gymdogaeth leol.   

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.18 Bwriedir gwneud defnydd o fynedfa bresennol i’r cae ar gyfer cerbydau a byddai 

mynedfa gerdded newydd yn cael ei agor i’r blaen o’r eiddo.  Ymgynghorwyd gyda’r 

Uned Drafnidiaeth ar y bwriad ac nid oedd ganddynt wrthwynebiad i’r bwriad.  Os 

caniateir y cais byddai angen amodau ar y caniatâd o ran y fynedfa a pharcio.  Ystyrir 

fod y bwriad yn cyd-fynd gyda gofynion Polisi CH33 a CH36 CDUG. 

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.19 Roedd y rhan helaeth o’r llythyrau / gohebiaeth a dderbyniwyd yn cefnogi’r cais yn 

ymwneud gydag amgylchiadau personol y teulu a bod angen tŷ o faint addas ar gyfer 

ei anghenion ef ynghyd a bod angen bod yn agos i’r teulu estynedig er cefnogaeth.  

Nid yw anghenion personol yn fater cynllunio fodd bynnag yn yr achos yma ystyrir 

fod anghenion y mab wedi cael ystyriaeth lawn wrth wneud yr asesiad uchod.  Nid 
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yw materion yn ymwneud gyda datblygiadau ar diroedd neillog mewn ardaloedd 

eraill o’r sir yn berthnasol i’r cais presennol. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Sylweddolir fod yna anghenion yn yr achos yma o ran anabledd mab yr ymgeisydd.  

Fodd bynnag, wedi pwyso a mesur y bwriad yn erbyn y polisïau perthnasol, 

daethpwyd i’r casgliad nad yw egwyddor y datblygiad yn cwrdd â gofynion sylfaenol 

polisïau tai'r Cyngor, sy’n gofyn bod safleoedd mewn pentref gwledig yn cael ei 

ddefnyddio i ddiwallu anghenion fforddiadwy yn unig. Ni chyflwynwyd tystiolaeth i 

ddangos os yw’r ymgeisydd mewn gwir angen fforddiadwy a ni ddangoswyd bwriad i 

gyfyngu meddiannaeth i’r dyfodol. Nid yw’n ddatblygiad fforddiadwy gyda dyluniad 

ac arwynebedd llawr yr annedd yn sylweddol uwch na rhiniogau a ganiateir o dan y 

Cynllun Canllaw Atodol Tai Fforddiadwy. Er gwaethaf anghenion yr ymgeisydd nid 

yw’r Cyngor wedi eu hargyhoeddi, ar sail y wybodaeth a gyflwynwyd, bod rhesymau 

teilwng wedi eu cyflwyno i wyro oddi ar bolisïau cyfredol y Cyngor na pholisïau 

cenedlaethol yn ymwneud a Thai Fforddiadwy. Mae’r annedd fel a’i cyflwynwyd 

felly yn groes i ofynion polisi tai'r cyngor sef CH5, CH9 a Chanllaw Cynllunio 

Atodol: Tai Fforddiadwy (2009).  Yn ychwanegol ni ystyrir fod graddfa a maint y 

datblygiad yn parchu’r safle a’i gyffiniau a'i fod felly hefyd yn cael effaith ar y 

dirwedd ac yn groes i Bolisi B8 a B22 CDUG. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Gwrthod – rhesymau  

1. Nid yw’r datblygiad arfaethedig yn safle mewnlenwi nag yn safle’n union gerllaw 

adeilad sydd wedi ei liwio ar y mapiau mewnosod yn gysylltiedig gyda Chynllun 

Datblygu Unedol Gwynedd.  Nid yw’r datblygiad arfaethedig ychwaith yn cynnig 

datblygiad fforddiadwy ac nid oes tystiolaeth wedi ei gyflwyno i ddangos fod yr 

ymgeisydd mewn gwir angen tŷ fforddiadwy ac nid oes unrhyw fwriad i gyfyngu 

meddiannaeth i’r dyfodol i angen fforddiadwy.  Mae’r bwriad felly yn groes i bolisi 

CH5 o Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd; a Chanllaw Cynllunio Atodol: Tai 

Fforddiadwy Cyngor Gwynedd 2009.   

 

2.  Nid yw’r tŷ annedd arfaethedig yn syrthio o fewn Canllawiau Cynllunio Atodol; Tai 

Fforddiadwy'r Cyngor gan fod arwynebedd llawr yr annedd yn sylweddol uwch na’r 

rhiniogau argymhellir fel nad yw’n adlewyrchu maint fforddiadwy nac yn sicrhau bod 

y tŷ’n parhau’n fforddiadwy i’r dyfodol. Mae’r bwriad felly yn groes i amcanion 

Canllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy Cyngor Gwynedd (2009); Polisi CH5 o 

Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd, Polisi Cynllunio Cymru 2012 “Tai 

Fforddiadwy” a NCT 2 “Cynllunio a Thai Fforddiadwy” (2006). 

 

3. Mae’r bwriad o faint a graddfa nad yw’n parchu’r safle a’i gyffiniau a byddai o’r 

herwydd ’n cael effaith ar ffurf a chymeriad y pentref a’r dirwedd ac felly yn groes i 

Bolisi B8 a B22 CDUG. 
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Rhif:    9 
 

Cais Rhif: C17/0257/14/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

17/03/2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Caernarfon 

Ward: Seiont 

 

Bwriad: Ail ddatblygu safle gan gynnwys creu 19 o weithdai 

ar gyfer dylunio crefft, cynhyrchu ac adwerthu ar 

raddfa fechan, adnewyddu ac addasu adeiladau 

presennol, newid defnydd i greu 3 uned wyliau 

ynghyd ac estyniadau i’r adeiladwaith presennol  

  

Lleoliad: Harbour Office, Cei Llechi, Caernarfon, LL552PB 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATAU GYDAG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn yw hwn ar gyfer ail-ddatblygu safle oedd yn safle defnydd cymysg gan 

gynnwys Defnydd Dosbarth B1 (diwydiant ysgafn a defnydd swyddfa), B2 

(diwydiant cyffredinol) a D2 (ymgynull ag hamdden) ynghyd a manwerthu atodol er 

mwyn creu 19 o weithdai ar gyfer dylunio crefft, cynhyrchu ac adwerthu ar raddfa 

fechan, adnewyddu ac addasu adeiladau presennol, newid defnydd i greu 3 uned 

wyliau ynghyd ag estyniadau i’r adeiladwaith presennol. Gellir rhannu’r datblygiad i 

fyny i’r elfennau canlynol:- 

 

 Darparu 19 o weithdai ar gyfer dylunio crefft gan ddefnyddio adeiladau newydd ac 

addasu’r adeiladau presennol. Lleolir 15 uned ar y llawr gwaelod gyda 4 uned ar y 

llawr cyntaf gyda lift/grisiau yn cysylltu’r lloriau ar gyfer y cyhoedd. Bydd yr unedau 

yn amrywio mewn maint gyda rhai ohonynt yn cynnwys ystafelloedd 

ymolchi/toiledau, ystafelloedd arddangos ynghyd a man eistedd ar gyfer panad. 

Gwasanaethir yr unedau gan 4 tramwyfa sy’n cysylltu safle’r Ynys gyda’r 

rhwydwaith ffyrdd/llwybrau o’i amgylch. 

 

 Darparu 2 uned wyliau un-llofft oddi fewn i adeilad yr harbwr feistr ac un uned un-

llofft oddi fewn i adeilad cysylltiedig (Beics Menai). Mae’r adeilad yr harbwr feistr 

yn adeilad rhestredig gradd II* ac mae’r elfen hon o’r bwriad yn destun cais adeilad 

rhestredig ar wahân (cyfeirnod C17/0258/14/CR sydd, erbyn hyn, wedi derbyn 

caniatâd adeilad rhestredig). 

 

 Estyniadau ac addasiadau ynghyd a chodi adeiladau o’r newydd sy’n llenwi’r 

gwagleoedd rhwng y strwythurau presennol. 

 

 Cadw rhan o adeilad yr harbwr feistr ar gyfer ystafell gyfarfod yr Ymddiriedolaeth 

Harbwr ynghyd a chadw’r dderbynfa/swyddfa ger y brif fynedfa a gosod bwrdd 

dehongli yno. 

 

 Tirlunio o amgylch cyrion y safle gan gynnwys tirlunio meddal (planhigion) a 

thirlunio caled (hwynebau llwybrau a llecynnau cyhoeddus o gerrig amrywiol ar sail 

lliw a gwead). 

 

 Mesuriadau lliniaru effaith llifogydd ar ffurf codi lefelau llawr rhai o’r 

unedau/gweithdai ynghyd ac adeiladu wal llifogydd ar gyrion deheuol y safle yn 

wynebu’r de a’r Afon Seiont. 

 

1.2 Maint safle’r cais yw 0.29ha gydag arwynebedd llawr yr adeiladau presennol yn 

1,030m2. Bydd y bwriad yn darparu 637m2 ychwanegol o arwynebedd llawr a fydd 

yn dod a chyfanswm arwynebedd llawr y datblygiad i 1,667m2.  Lleolir y safle ar 

gyrion gorllewinol Ffordd Santes Helen gan ffurfio rhan o ardal Hen Gei Llechi. I’r 

gogledd lleolir teras o adeiladau rhestredig gradd II o amrywiol ddefnydd, i’r dwyrain 

lleolir Ffordd Santes Helen a safle ail-ddatblygu’r orsaf rheilffordd, i’r de lleolir yr 

Afon Seiont ac i’r gorllewin lleolir mannau parcio gyda’r castell wedi ei leoli 

ymhellach draw. 

 

1.3 Lleoli’r safle’r cais o fewn Ardal Gadwraeth Caernarfon ac oddi fewn i Osodiad 

Hanfodol Safle Treftadaeth y Byd ar gyfer Castelli a Muriau Trefi Edward I yng 

Ngwynedd (CADW). Mae’r rhan helaeth o’r safle o fewn Parth Llifogydd C2 fel y’i 

cynhwysir yn y Mapiau Cyngor Datblygu Nodyn Cyngor Technegol 15 Datblygu a 

Pherygl Llifogydd (2004). Dynodir y safle ynghyd a gweddill glannau’r Afon Seiont 
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gyferbyn a Ffordd Santes Helen fel safle ail-ddatblygu yng Nghanllaw Cynllunio 

Atodol: Briffiau Datblygu. 

 

1.4 Fel rhan o’r cais cynllunio cyflwynwyd y dogfennau canlynol:- 

 

 Datganiad Dylunio a Mynediad. 

 Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol. 

 Adroddiad Strategaeth Draenio Dŵr Aflan a Dŵr Wyneb. 

 Asesiad Canlyniadau Llifogydd. 

 Arolygon Ecolegol.  

 Asesiad Effaith Treftadaeth 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

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

bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r 

dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009 (CDUG): 

 

Polisi Strategol 1 – mabwysiadu ymagwedd ragofalus. 

Polisi Strategol 3 – diogelu treftadaeth adeiledig a hanesyddol. 

Polisi Strategol 4 -  safon dylunio. 

Polisi Strategol 5 – datblygiadau sy’n creu risg. 

Polisi strategol 6 – ailddatblygu ac ailddefnyddio tir a ddefnyddwyd eisoes. 

Polisi Strategol 11 – hygyrchedd. 

Polisi Strategol 16 – cyflogaeth. 

Polisi Strategol 17 – twristiaeth. 

Polisi A2 – gwarchod gwead cymdeithasol, ieithyddol a diwylliannol cymunedau. 

Polisi A3 – egwyddor rhagofalus.  

Polisi B3 – datblygiadau sy’n effeithio ar osodiad adeilad rhestredig. 

Polisi B4 – datblygu o fewn neu sy’n effeithio ar osodiad ardaloedd cadwraeth. 

Polisi B6 – Safle Treftadaeth y Byd Castell Caernarfon a Waliau’r Dref. 

Polisi B20 – rhywogaethau a’u cynefinoedd sy’n bwysig yn rhyngwladol a 

chenedlaethol. 

Polisi B22 – dyluniad adeiladu o safon uchel. 

Polisi B23 – diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol. 

Polisi B24 – gwneud newidiadau ac ymestyn adeilad o fewn ffiniau datblygu, pentrefi 

gwledig a chefn gwlad. 

Polisi B25 – deunyddiau adeiladu o safon uchel. 

Polisi B29 – datblygiadau ar diroedd dan fygythiad llifogydd. 

Polisi B32 – ychwanegu at ddŵr wyneb.   

Polisi C1 – lleoli datblygiad newydd o fewn ffiniau datblygu. 
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Polisi C3 – ailddefnyddio safleoedd a ddefnyddiwyd o’r blaen. 

Polisi C4 – addasu adeiladau i’w hailddefnyddio. 

Polisi C5 – safleoedd ailddatblygu. 

Polisi C7 – adeiladu mewn modd cynaliadwy. 

Polisi CH30 – mynediad i bawb. 

Polisi CH33 – diogelwch ar ffyrdd a strydoedd. 

Polisi CH36 – cyfleusterau parcio ceir preifat. 

Polisi D6 – unedau diwydiannol/busnes o fewn ffiniau datblygu. 

Polisi D15 - llety gwyliau hunan gwasanaethol. 

 

Canllawiau Dylunio Gwynedd (2003). 

Canllaw Cynllunio Atodol (CCA):Cynllunio a’r Iaith Gymraeg. 

CCA: Llety Gwyliau. 

CCA: Briffiau Datblygu. 

   

2.4 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn - CDLL. (Fersiwn 

Cyfansawdd yn cynnwys Newidiadau Materion sy’n Codi, Ionawr 2017). 

 

Polisi Thema1 – cynnal a chreu cymunedau diogel, iach, nodedig a bywiog. 

Polisi Thema 2 – byw’n gynaliadwy. 

Polisi Thema 3 – cefnogi twf ac adfywiad a fydd yn trawsffurfio’r economi leol. 

Polisi Thema 5 – gwarchod a gwella’r amgylchedd naturiol ac adeiledig. 

PS1 – yr iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig. 

Polisi AMG4 – cadwraeth bioamrywiaeth leol. 

Polisi ISA1 – darpariaeth isadeiledd. 

Polisi PS5 – datblygu cynaliadwy. 

Polisi PCYFF1 – meini prawf datblygu. 

Polisi PCYFF2 - dylunio a siapio lle. 

Polisi CYF6 – safleoedd adfywio trefol. 

Polisi PS11 – yr economi ymwelwyr. 

Polisi TRA2 - safonau parcio. 

Polisi TRA4 – rheoli ardrawiadau cludiant. 

Polisi TWR2 – llety ymwelwyr. 

Polisi MAN3 – manwerthu tu allan i ganol trefi diffiniedig ond oddi mewn i ffiniau 

datblygu. 

Polisi PS17 – diogelu neu wella asedau treftadaeth. 

 

2.5 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 9 (2016). 

Nodyn Cyngor Technegol (NCT)12: Dylunio (2016). 

NCT13:Twristiaeth (1997). 

NCT15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd (2004). 

NCT20:Cynllunio a’r Iaith Gymraeg (2013). 

NCT23: Datblygu Economaidd. 

 

Cylchlythyr 61/96 y Swyddfa Gymreig: Cynllunio a’r Amgylchedd Hanesyddol. 

Cynllun Rheoli Safle Treftadaeth y Byd Cestyll a Muriau Trefi Edward I yng 

Ngwynedd. 
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3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Cais rhif C13/1236/14/CA - rhannol dymchwel rhai o’r adeiladau er mwyn eu 

diogelu ar gyfer ail-ddatblygu yn y dyfodol wedi ei ganiatáu yn Chwefror, 2014. 

 

3.2 Yn dilyn trafodaethau helaeth gydag asiant yr ymgeisydd derbyniwyd ymholiad cyn 

cyflwyno cais o dan gyfeirnod C16/1519/14/YM ar yr egwyddor o ail-ddatblygu 

safle’r Ynys ar gyfer gwagleoedd gweithio ar gyfer dylunio crefft, cynhyrchu ac 

adwerthu ar raddfa fechan. Ymatebwyd drwy ddatgan:- 

 

 Cydnabod pwysigrwydd economaidd, addysgol a diwylliannol o ail-ddatblygu’r safle 

hwn i Wynedd (law yn law gyda safle Gorsaf Rheilffordd Ucheldir Cymru a 

Ffestiniog). 

 Angen diwygiadau a gwelliannau i ddyluniad y bwriad ar sail ei effaith ar adeiladau 

rhestredig cyfagos, yr ardal gadwraeth ynghyd a’i osodiad ger Safle Treftadaeth y 

Byd a’r Castell. 

 Angen ymateb i bryderon Cyfoeth Naturiol Cymru parthed mesuriadau lliniaru 

llifogydd.   

 

3.3 Yn rhedeg ochr yn ochr â’r ymgynghoriad cyn cyflwyno cais cyflwynwyd y bwriad 

gerbron Comisiwn Dylunio Cymru gan asiant yr ymgeisydd. Cydnabuwyd fod y 

cynllun yn un cryf a diddorol ar gyfer safle mor heriol a phwysig o fewn y dref ond 

bod angen diwygiadau iddo yn ymwneud a :- (i) pwysigrwydd o ddewis lliwiau 

addas ar gyfer yr edrychiadau; (ii) yr angen i newid ffurf a dyluniad rhai o’r 

strwythurau newydd; (iii) yr angen i ddangos mwy o gyd-destun y safle ar ffurf 

cyflwyno cynlluniau axonometric ynghyd a thrawstoriadau a (iv) yr angen i ymateb i 

bryderon Cyfoeth Naturiol Cymru parthed llifogydd. 

 

3.4 O ganlyniad i’r ymgynghoriadau helaeth uchod ynghyd a’r ymatebion a dderbyniwyd 

gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol, Comisiwn Dylunio Cymru a Chyfoeth Naturiol 

Cymru cyflwynwyd y cais cyfredol hwn. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 

 

Cyngor Cymuned/Tref:  Cefnogi. 

 

Uned Drafnidiaeth: Yn dilyn derbyn cynlluniau diwygiedig parthed lleihau maint 

yr adeiladwaith ymhellach i ffwrdd o’r pafin cyfagos ynghyd 

a diddymu wal ffin garreg gyferbyn a chylchfan Ffordd 

Santes Helen nid oes gwrthwynebiad i’r cais yn 

ddarostyngedig ar gynnwys amodau proiodol. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Dylid ond caniatáu’r cais yn ddarostyngedig ar gynnwys 

amodau yn ymwneud a mesuriadau lliniaru llifogydd. 

 

Dŵr Cymru: Angen manylion pellach parthed statws y system garthffos 

gyhoeddus lleol ynghyd a manylion dylifiadau presennol ac 

arfaethedig dwr aflan a dwr hwyneb o safle’r cais. 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: Dim ymateb. 

 

Uned Bioamrywiaeth: Dim pryderon Bioamrywiaeth. 
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Swyddog Cadwraeth: Dim gwrthwynebiad i ail-ddatblygu’r safle mewn egwyddor 

gan fod trafodaethau helaeth wedi cymryd lle er mwyn 

cytuno ar ddyluniad addas i’r datblygiad. Ni chredir byddai’r 

bwriad yn amharu’n andwyol ar osodiad yr adeilad rhestredig 

(swyddfa’r Harbwrfeistr), yr ardal gadwraeth   

 

Cymdeithas Ddinesig 

Caernarfon: 

Dim ymateb. 

 

Gwasanaeth Cynllunio 

Archeolegol Gwynedd: 

Dim ymateb. 

 

Heddlu Gogledd Cymru 

(Diogelwch Cymunedol): 

Dim gwrthwynebiad gan fydd y bwriad yn dilyn trefn 

Secured by Design. 

 

Gwasanaeth Tan ac Achub: Dim sylwadau ynglŷn â mynedfa i gerbydau tan a 

chyflenwad dwr. 

 

Gwasanaeth Iechyd 

Cenedlaethol: 

Dim ymateb. 

 

CADW (Uned Diogelu a 

Pholisi): 

Cadarnhau mai dim ond ad-drawiad bach iawn gaiff y 

datblygiad ar osodiad henebion y castell a waliau’r dref 

ynghyd a Gwerthoedd Byd-eang Eithriadol Safle Treftadaeth 

y Byd. Mae sylwadau CADW wedi eu cyfyngu i effaith y 

datblygiad ar Safle TReftadaeth y Byd yn unig ac mae effaith 

uniongyrchol y datblygiad ar yr adeilad rhestredig gradd II* 

(swyddfa’r Harbwrfeistr) yn destun cais adeilad rhestredig a 

bydd CADW yn ymateb i’r cais hwn ar wahan.  

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd yn y wasg, rhybuddion ar y safle a 

gwybyddwyd deiliaid cyfagos. Mae’r cyfnod hysbysebu 

eisoes wedi dod i ben ond ni dderbyniwyd unrhyw ymateb 

gan y cyhoedd i’r cais fel y’i cyflwynwyd yn dilyn y cyfnod 

hysbysu statudol. 

 

Yn ogystal â’r hysbysu statudol uchod gan yr Awdurdod 

Cynllunio Lleol cynhaliwyd cyfarfod a chyflwyniad 

cyhoeddus gan asiant yr ymgeisydd yn Ionawr, 2017 er 

mwyn gwybyddu busnesau lleol o fanylion y datblygiad 

arfaethedig. 

 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

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

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

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

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

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

CDLL ar y Cyd yn cael ei fabwysiadu yn ystod Gorffennaf 2017. 
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5.2 Wrth ddelio gydag unrhyw gais cynllunio y prawf statudol ddylai fod yr ystyriaeth 

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

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

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

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

 

“Gallai ystyriaethau perthnasol gynnwys yr amgylchiadau presennol, polisïau mewn 

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

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

 

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

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

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

adroddiad rhwymol. 

 

5.4      Mae paragraff 2.14.1 Polisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

 

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

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

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

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

 

5.5 Mae’r egwyddor o ail-ddatblygu Safle’r Ynys wedi ei selio yn nifer o bolisïau gan 

gynnwys Polisi C1 o GDUG sy’n datgan mai tir o fewn ffiniau datblygu trefi a 

phentrefi fydd y prif ffocws ar gyfer datblygiadau newydd. Mae Polisi C3 yn datgan 

cymeradwyir cynigion sy’n rhoi blaenoriaeth, lle bynnag y bo modd, i ailddefnyddio 

tir neu adeiladau a ddatblygwyd o’r blaen a leolir o fewn neu o gwmpas ffiniau 

datblygu. Dywed Polisi C4 cymeradwyir cynigion i addasu adeiladau i’w 

hailddefnyddio yn lle eu dymchwel cyn belled ag y gellir cydymffurfio a nifer o feini 

prawf sy’n cynnwys bod yr adeiladau yn addas ar gyfer y defnydd arfaethedig a bod y 

dyluniad (gan gynnwys unrhyw newidiadau ac estyniadau) yn parchu strwythur, ffurf 

a chymeriad yr adeiladau gwreiddiol a’r ardal o’i gwmpas ac yn cadw unrhyw 

nodweddion cynhenid traddodiadol, hanesyddol neu bensaernïol. 

 

5.6 Mae Polisi C5 yn datgan caniateir cynigion datblygu ar safleoedd a nodwyd ar y 

Mapiau Cynigion fel safleoedd ailddatblygu cyn belled â’u bod yn gyson a’r briffiau 

datblygu sydd wedi cael eu paratoi ar gyfer y safleoedd. Yn yr achos hwn, mae’r briff 

datblygu ar gyfer y safle ynghyd a glannau’r Afon Seiont yn cefnogi creu datblygiad 

cyffrous a deniadol sydd yn atyniadol i drigolion lleol ac ymwelwyr a fydd yn 

sbardun i ddatblygu economi’r dref a’i ddalgylch. I’r perwyl hyn, credir bod y fath o 

gynllun adfywio a gyflwynwyd yma i’w groesawu ac yn cydymffurfio gyda 

strategaeth gyffredinol y Cyngor o ganiatáu datblygiadau fydd yn cryfhau’r economi 

leol drwy ddatblygu a gwella amrywiaeth a safon o gyfleusterau ac atyniadau 

twristiaeth o fewn y Sir. Nodir yma hefyd bod cynnwys y polisïau uchod yn 

adlewyrchu  polisïau’r CDLL ynghyd a chyngor cenedlaethol Llywodraeth Cymru. 

 

5.7 Credir bod yr egwyddor o ail-ddatblygu’r safle ar gyfer defnydd gwyliau gweithdai ar 

gyfer dylunio crefft ynghyd a chynhyrchu ac adwerthu atodol ar y raddfa bwriedig yn 

dderbyniol gan ystyried defnyddiau tir cyfagos. Yn ychwanegol i hyn, credir nad 

yw’r bwriad arfaethedig yn golygu dwyshad yn nefnydd presennol y safle sy’n 

cynnwys defnydd B1 (diwydiant ysgafn), B2 (diwydiant cyffredinol) a D2 (cynulliad 

a hamdden) a'i bod hi’n ymddangos ei bod yn bosib barhau gyda’r defnyddiau hyn 

heb yr angen am ganiatâd cynllunio pellach. Gellir dadlau hefyd bod y datblygiad 
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arfaethedig, a gynhwysir yn y cais cynllunio hwn, yn cynnig y potensial o gael 

rheolaeth gynhwysfawr ar y datblygiad yn gyffredinol drwy, er enghraifft, cynnwys 

amodau sy’n ymwneud a mesuriadau lliniaru llifogydd, oriau agor ac yn y blaen.   

 

Mwynderau gweledol 

 

5.8 Fel y cyfeiriwyd ato uchod, mae Safle’r Ynys yn safle amlwg a phwysig iawn sy’n 

ffinio a chraidd hanesyddol Caernarfon, sef, y castell a waliau’r dref gyda nifer 

helaeth o adeiladwaith cyfagos yn goredrych y safle ei hun. Bydd hi’n ofynnol i 

unrhyw ddatblygiad neu ailddatblygiad o’r safle hwn ynghyd a’i ddyluniad gwarchod 

ansawdd adeiledig a gosodiad y castell, waliau’r dref, Safle Treftadaeth y Byd a’r 

ardal gadwraeth.  Yn dilyn derbyn ymholiad cyn-cyflwyno cais mynegwyd pryder 

gan swyddogion parthed nifer o agweddau dylunio’r datblygiad yn ymwneud a (i) 

gosodiad - roedd y cynlluniau a gyflwynwyd yn wreiddiol yn amharu ar osodiad y 

safle gyferbyn a Safle Treftadaeth y Byd a (ii) dyluniad- roedd gan swyddogion 

cynllunio, y Comisiwn Dylunio a CADW pryderon ynglŷn ag 

edrychiadau/deunyddiau’r adeiladwaith yn wynebu’r Seiont ynghyd a chreu 

strwythurau gormesol yn wynebu Ffordd Santes Helen. 

 

5.9 Mae’r cynlluniau diweddaraf a gyflwynwyd gyda’r cais hwn yn ymateb yn bositif i’r 

pryderon hyn gyda diwygiadau wedi eu gwneud i’r elfennau canlynol o’r datblygiad:- 

 

  Graddfa - mae’r cynllun diweddaraf yn cynnwys adeiladwaith sy’n cyfateb i raddfa a 

chrynswth adeiladau diwydiannol presennol gyda’r adeiladau newydd wedi eu 

dylunio fel unedau ar wahân gan barhau a chymeriad ad-hoc y safle sy’n caniatáu 

golygfeydd newydd o’r castell ac adeilad rhestredig yr harbwr feistr. 

  Edrychiadau - mae’r cynllun diweddaraf yn creu adeiladau a strwythurau newydd o 

fewn   gwagleoedd presennol y safle sy’n gyfoes a lliwgar er mwyn gwahaniaethu 

rhwng defnyddiau diwydiannol, hanesyddol y safle a defnyddiau dylunio crefft 

gyfoes. Mae’r meddylfryd y tu ôl i’r cynllun yma yn dangos esblygiad naturiol y 

safle o’r hen i’r newydd. 

  Deunyddiau - mae gan yr adeiladwaith sydd ar y safle’n bresennol amrywiaeth 

cyfoethog o ddeunyddiau allanol a’r bwriad yw parhau gyda’r cymeriad unigryw 

yma gan ddefnyddio gorchuddion proffil dur lliw gwyrdd, coch a du, paneli o wydr i 

edrychiadau blaen y gweithdai wedi eu gosod o fewn fframiau dur, adnewyddu toeau 

a waliau llechi presennol, ail-rendro waliau’r adeiladwaith gyda chalch ac 

adnewyddu gwaith bric glan. 

 Tirlunio - amcan y cynllun tirlunio yw gwella gosodiad yr adeilad rhestredig gradd 

II* (Swyddfa’r Harbwrfeistr), creu cylch cyhoeddus deniadol a chyflwyno 

mesuriadau lled awgrymog lliniaru llifogydd ac i’r perwyl hyn bydd y cynllun yn 

cynnwys newidiadau i wynebau’r llwybrau troed, waliau isel o gerrig naturiol ar yr 

ymylon ynghyd a gosod cynhwysyddion planhigion. 

 

5.10 Gan ystyried yr uchod credir bod y cynllun diweddaraf hwn yn dderbyniol ar sail ei 

effaith ac ardrawiad ar fwynderau gweledol, asedau hanesyddol a chadwraethol yr 

ardal gyfagos ac, felly, yn cydymffurfio a gofynion Polisi Strategol 3 a 4, B3, B4, B6, 

B22, B23, B24, B25, C3, C4 a C5 o GDUG ynghyd a Pholisi  Thema 5, PCYFF1, 

PCYFF2, CYF6 a PS17 o’r CDLL.   

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

 

5.11 Mae amrywiaeth o ddefnyddiau tir/adeiladau wedi eu lleoli nepell o Safle’r Ynys gan 

gynnwys anheddau preswyl (Teras Segontium a fflatiau o fewn adeiladau’r Maes), 
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siopau, swyddfeydd, llety gwyliau, tafarndai, storfa gychod sych tymhorol, gweithdai, 

atyniadau ymwelwyr ynghyd a gorsaf drenau.  Gan ystyried (i) prysurdeb presennol 

yr ardal hon (sydd o bosib yn mynd i gynyddu pan gwblheir datblygiad y gorsaf 

drenau newydd gerllaw); (ii) defnydd presennol diwydiannol o’r safle a’r bwriad i 

sefydlu defnydd ysgafnach eu natur a (iii) bod y safle eisoes wedi ei leoli oddi fewn i 

ardal brysur fasnachol, ni chredir bydd caniatáu’r cais hwn yn mynd i amharu na 

thanseilio’n sylweddol ar fwynderau preswyl a chyffredinol deiliaid ac ymwelwyr 

cyfagos ar wahân, o bosib, yn ystod y cyfnod adeiladau a fydd yn gyfnod dros-dro yn 

unig. Yn ychwanegol i hyn ni dderbyniwyd unrhyw ymateb gan y cyhoedd i’r bwriad 

yn dilyn y cyfnod hysbysu statudol.   I’r perwyl hyn, felly, credir bod y bwriad yn 

dderbyniol ar sail gofynion Polisi B23 o GDUG ynghyd a Pholisi PCYFF1 o’r 

CDLL. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.12 Gwasanaethir y safle oddi ar y ffordd sirol ddi-ddosbarth cyfagos (Ffordd Santes 

Helen) gyda mannau parcio preifat gerllaw. Ceir hefyd rhwydwaith llwybrau 

cyhoeddus o amgylch y safle sy’n cysylltu’r safle ei hun gyda gweddill y dref. Yn 

dilyn trafodaethau gyda’r Uned Drafnidiaeth cyflwynwyd cynlluniau diwygiedig sy’n 

cynnwys gosod yr adeiladau yn eu hol o’r llwybr troed ar hyd Ffordd Santes Helen 

ynghyd a diddymu rhan o’r wal garreg fechan rhwng y safle a’r gylchfan i’r dwyrain. 

Gan ystyried lleoliad canolog y safle credir ei fod yn fan hygyrch iawn o ran y 

defnydd o gerbydau preifat, cludiant cyhoeddus, cerdded a beicio gyda’r brif orsaf 

fysiau’r dref o fewn taith gerdded hwylus ynghyd a lleoliad agos llwybr beicio Lon 

Eifion a’r orsaf drenau. I’r perwyl hyn, felly, credir bod y bwriad yn dderbyniol ar 

sail gofynion Polisi C5, CH30, CH33 a CH36 o GDUG ynghyd a Pholisi TRA2 a 

TRA4 o’r CDLL. 

   

Materion bioamrywiaeth 

 

5.13 Cyflwynwyd Arolygon Ecolegol gyda’r cais cynllunio sy’n dod i’r casgliad bod y 

potensial o adar yn nythu yn yr adeiladwaith presennol yn isel iawn ac, felly, credir 

na fydd oblygiadau  adaregydd gyda’r datblygiad arfaethedig. Fodd bynnag, 

awgrymir cynnwys amod pe caniateir y cais sy’n atal unrhyw waith 

ddymchwel/adeiladu yn ystod y cyfnod nythu (Ebrill - Medi). Os nad yw hyn yn 

bosibl awgrymir ymgymryd ag arolwg adar ychwanegol er mwyn sicrhau nad yw’r 

adar hynny sy’n nythu yn cael eu haflonyddu gan y gwaith adeiladu. Yn ychwanegol 

i’r asesiad uchod daeth yr arolygon i’r canlyniad nad oedd llawer o ddiddordeb 

bywyd gwyllt ar y safle gan ystyried ei leoliad trefol. Fodd bynnag, byddai’n dda o 

beth petai gweithiwr ystlumod trwyddedig ar y safle yn ystod unrhyw waith 

dymchwel ac ail-doi. Nid oes gan yr Uned Bioamrywiaeth unrhyw bryderon ynglŷn 

a’r cais hwn. I’r perwyl hyn, felly, credir bod y bwriad yn dderbyniol ar sail gofynion 

Polisi B20 o GDUG ynghyd a Pholisi AMG4 o’r CDLL.    

 

Materion ieithyddol 

 

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

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

ieithyddol neu ddiwylliannol cymunedau. Mae’r amcanion hyn hefyd yn cael eu 

hadlewyrchu ym Mholisi Strategol PS1 o’r CDLL. Dywed CCA: Cynllunio a’r Iaith 

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

ar y patrwm presennol o wead cymdeithas ac ei bod hi’n ofynnol i ddatblygiadau 

cydymffurfio a gofynion polisiau ieithyddol a chenedlaethol. 

Tud. 228



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 05/06/2017 

ADRODDIAD UWCH  REOLWR  GWASANAETH  CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD 

 

SIAMBR DAFYDD ORWIG, 

CAERNARFON 

 
 

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

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

canlyniadau canlynol :- 

 

 Credir bydd y datblygiad yn cynnig buddiannau economaidd i’r ardal leol gan arwain 

at wariant ychwanegol yn yr economi leol. 

 Credir bydd y bwriad hefyd yn arwain at fuddsoddiad uniongyrchol a chreu swyddi ar 

y safle gyda’r swyddi hyn yn debygol o fod yn addas ar gyfer y boblogaeth leol ac i’r 

perwyl hyn bydd y bwriad yn cyfrannu tuag at gadw’r boblogaeth bresennol yn yr 

ardal ac yn ei dro’n debygol o gael effaith bositif ar hyfywdra’r iaith Gymraeg. 

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

effaith andwyol ar yr iaith Gymraeg. 

 

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

nodir uchod credir fod y bwriad yn unol gyda Polisi A2 o GDUG, Polisi Strategol 

PS1 o’r CDLL yn ogystal a’r CCA: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg. 

 

Materion isadeiledd 

 

5.17 Y polisi cynllunio lleol perthnasol yng nghyd destun isadeiledd yw Polisi CH18 o 

GDUG a Pholisi ISA1 o’r CDLL sy’n datgan y gwrthodir cynigion datblygu os nad 

oes yna capasiti/darpariaeth ddigonol o seilwaith yn bodoli ar gyfer y datblygiad sy’n 

cynnwys cyflenwad pwer a dwr, modd o waredu dwr a charthion, modd o waredu 

dwr wyneb a gwasanaethau hanfodol eraill oni bai gellir cydymffurfio ag un o’r meini 

prawf canlynol:- 

 

1. Bod trefniadau priodol yn cael eu gwneud er mwyn darparu cyflenwad  

  digonol, neu 

 

2.  Bod y datblygiad yn digwydd fesul dipyn er mwyn cyd-fynd ag unrhyw 

gynllun arfaethedig i ddarparu rhagor o seilwaith.   

 

5.18  Mae eglurhad i’r polisiau hyn yn datgan na fydd datblygiad yn cael ei ganiatau lle nad 

oes seilwaith digonol yn bodoli’n barod oni bai gelli’r cywiro’r sefyllfa’n foddhaol. 

Fel y cyfeirwyd ato uchod roedd Dwr Cymru yn gwrthwynebu’r cais yma yn 

wreiddiol ar sail diffyg gwybodaeth yn ymwneud a statws y gyfundrefn garthffos 

gyhoeddus lleol presennol ynghyd a’r angen am fanylion pellach parthed cyfradd 

llifiant presennol ac arfaethedig dwr hwyneb a dwr aflan o’r safle gan ystyried bod 

capasiti cyfyngiedig yn y gyfundrefn gyhoeddus presennol ar gyfer derbyn ychwaneg 

o lifiant.   Mae’n bwysig hefyd bod y ddarpariaeth isadeiledd ar gyfer safle datblygu 

yn cael ei leoli a’i ddylunio mewn modd sy’n lleihau’r effaith ar yr amgylchedd 

naturiol ac adeiledig 

 

5.19 Yn ychwanegol i’r polisi cynllunio lleol uchod rhaid hefyd ystyried cyngor 

cenedlaethol a gynhwysir ym Mholisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 9, Pennod 12 

Seilwaith a Gwasanaethau. Dywed mae sicrhau bod cyflenwadau dwr a’r seilwaith 

garthffosiaeth digonol yn ystyriaethau perthnasol wrth ystyried ceisiadau ac 

apeliadau cynllunio…mae angen ystyried y materion hyn mewn da bryd wrth leoli 

datblygiadau yn y dyfodol. Felly, dylai awdurdodau cynllunio lleol…geisio osgoi 

defnyddio safleoedd lle mae’n annhebygol y ceir yno gyflenwad digonol o ddwr a/neu 

ddarpariaeth ar gyfer draenio.  
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5.20 I’r perwyl yma, felly, credir bod y bwriad, erbyn hyn, yn cydymffurfio gyda gofynion 

Polisi CH18 o GDUG ynghyd a’r cyngor a gynhwysir ym Mholisi Cynllunio Cymru 

yn ddarostyngedig ar gynnwys amod sy’n ymwneud a chyflwyno cynllun draenio tir 

i’w gytuno gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol cyn i unrhyw ddatblygiad ddechrau ar 

y safle. 

 

Materion cynaliadwyedd 

 

5.21 Mae’r datblygiad wedi ei ddylunio gyda cynaladwyaeth amgylcheddol mewn golwg a 

gobeithier bydd y datblygiad ei hun yn cyrraedd safon BREEAM Da Iawn gan 

ystyried y cyfyngiadau yn ymwneud a newid ac ymestyn yr adeiladwaith hanesyddol 

presennol sydd o fewn y safle. Cofier hefyd i’r safle fod yn safle sy’n hygyrch iawn 

ar gyfer nifer amrywiol o wahanol fathau o deithio fel y cyfeiriwyd ato yn yr asesiad 

uchod a’i fod hefyd yn ddefnydd addas o safle a ddefnyddwyd o’r blaen. I’r perwyl 

hyn, felly, credir bod y bwriad yn dderbyniol ar sail gofynion Polisi Strategol 4, B22, 

B25 a C7 o GDUG ynghyd a Pholisi Thema2 a PS5 o’r CDLL. 

 

Yr economi 

 

5.22 Mae’r datblygiad yn cynnwys darparu 2 uned wyliau o fewn adeilad rhestredig 

swyddfa’r Harbwrfeistr ynghyd ag uned wyliau o fewn adeilad Beics Menai sydd 

gyferbyn a’r adeilad rhestredig. Golygir hefyd creu 19 o unedau/gweithdai 

diwydiannol ysgafn (Defnydd Dosbarth B1) ar gyfer dylunio crefft, cynhyrchu ag 

adwerthu atodol ar raddfa fechan. Nodwyd fod creu'r llety gwyliau yn hanfodol i 

hyfywdra’r cynllun. Mae’r defnyddiau tir sy’n gysylltiedig â’r cais hwn yn 

adlewyrchiad o’r defnyddiau tir sydd nid yn unig ar y safle’n bresennol ond sydd 

hefyd o fewn dalgylch y safle ac mae’r Briff Datblygu  yn datgan dylid annog 

gweithgareddau newydd fel darparu ar gyfer gweithio a hamdden ynghyd a 

nodweddion i ddatblygu’r sector dwristiaeth gydol y flwyddyn. Yr amcan yw 

optimeiddio defnydd a lleoliad y safle er mwyn creu amgylchedd deniadol a dynamig. 

Dylai’r safle hefyd cwrdd ag anghenion pobl leol o ran sefydliadau hamdden, siopa a 

bwyta. Fe all datblygu’r safle hwn fod yn hwb ac yn sbardun i ddatblygu economi’r 

dref a’i ddalgylch ymhellach. I’r perwyl hyn, felly, credir i’r bwriad gydymffurfio a 

gofynion Polisi Strategol 16 ag 17, D6 a D15 o GDUG, CCA: Briffiau Datblygu a 

Llety Gwyliau ynghyd a Pholisi Thema1 a 3, CYF6, PS11, TWR2 a MAN3 o’r 

CDLL. 

 

5.23 Mae canllawiau a chyngor cenedlaethol sy’n ymwneud a datblygiadau ar gyfer hybu 

a chryfhau’r economi leol yn datgan:- Dylai awdurdodau cynllunio ddelio a 

cheisiadau datblygu economaidd mewn ffordd bositif ac adeiladol….Wrth benderfynu 

ar geisiadau cynllunio am ddatblygiadau twristiaeth dylai awdurdodau cynllunio 

lleol ystyried effaith y cynigion ar yr amgylchedd a’r gymuned leol. Gan ystyried 

cynnwys yr asesiad hwn credir i’r datblygiad arfaethedig cydymffurfio ag amcanion 

cyngor cenedlaethol sydd wedi eu cynnwys ym MhCC Pennod 7 Datblygu 

Economaidd,  Pennod 11 Twristiaeth, Chwaraeon a Hamdden ynghyd a NCT 23 

Datblygu Economaidd.    

 

Materion llifogydd 

 

5.24 Mae cryn drafodaethau wedi cymryd lle rhwng asiant yr ymgeisydd, swyddogion yr 

Awdurdod Cynllunio Lleol a Chyfoeth Naturiol Cymru parthed oblygiadau datblygu 

ar ran helaeth o safle sydd oddi fewn i Barth C2 Llifogydd fel y’i cynhwysir yn 

Nodyn Cyngor Technegol 15 Datblygu a Pherygl o Lifogydd (2004). Mae’r safle yn 
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agored i orlif llanw o’r Fenai ac o ganlyniad i’r trafodaethau hyn yn ogystal â 

chyflwyno Asesiad Canlyniadau Llifogydd, codi lefelau arwynebedd llawr, ail-leoli’r 

datblygiad sydd fwyaf sensitif ac agored i lifogydd (y 3 uned wyliau) i safle sydd y tu 

allan i Barth C2 ynghyd a chynnwys amodau perthnasol parthed mesuriadau lliniaru 

credir bod y datblygiad erbyn hyn yn dderbyniol ar sail gallu rheoli risg llifogydd.  I’r 

perwyl hyn, felly, credir bod y bwriad gyda amodau priodol yn dderbyniol ar sail 

gofynion Polisi Strategol 5, A3, B23, B29 a B32 o GDUG ynghyd a chydymffurfio a 

gofynion Polisi Thema1, Polisi PCYFF1 ac ISA1 o’r CDLL a chanllawiau a chyngor 

cenedlaethol fel y’i cynhwysir yn NCT15 a PCC Pennod 13 Cyfyngu ar Risgiau 

Amgylcheddol a Llygredd a’u Rheoli. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Gan ystyried yr asesiad uchod ac wedi ystyried yr holl faterion cynllunio perthnasol 

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

sylwadau a dderbyniwyd gan yr ymgynghorwyr statudol credir bod y bwriad yn 

dderbyniol ar sail y materion fel y nodir yn yr asesiad a byddai trwy hynny yn 

cydymffurfio gyda gofynion y polisïau perthnasol a nodir uchod.  

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu - amodau:- 

  

1.  5 mlynedd. 

2.  Yn unol â’r cynlluniau. 

3.  Cytuno gyda manylion edrychiadau allanol gan gynnwys samplau o’r 

wahanol ddefnyddiau cyn dechrau’r gwaith ar y safle.. 

4.  Amodau Cyfoeth Naturiol Cymru parthed mesuriadau lliniaru effaith 

llifogydd. 

5.  Amodau priffyrdd. 

6.  Amod rhywogaethau gwarchodedig. 

7.  Cyfyngu’r defnydd manwerthu i fod yn atodol i ddefnydd y gweithdai yn 

unig. 

8.  Amodau dwr Cymru. 

9.  Cyfyngu defnydd y datblybiad i ddefnydd Dosbarth B1, B2 a C3 (unedau 

gwyliau).  

 

 

 

Tud. 231



Tud. 232



Tud. 233



Tud. 234



Tud. 235



Tud. 236



Tud. 237



Tud. 238



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 05/06/2017 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD 

 

SIAMBR DAFYDD ORWIG, 

CAERNARFON 

 

Rhif:    10 
 

Cais Rhif: C17/0317/33/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

31/03/2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Buan 

Ward: Efailnewydd/Buan 

 

Bwriad: Newid defnydd rhan o gae amaethyddol i storio hyd 

at 30 carafan deithiol dros fisoedd y gaeaf  

  

Lleoliad: Plas Yng Ngheidio, Boduan, Pwllheli, Gwynedd, 

LL538YL 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATÁU GYDAG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn ar gyfer creu safle i storio hyd at 30 o garafanau teithiol dros 

fisoedd y gaeaf. Mae’r bwriad yn golygu storio 19 carafán deithiol oddi ar faes  

carafanau teithiol yr ymgeisydd ynghyd a 11 carafán deithiol oddi ar safleoedd 

eraill. Lleolir y safle mewn pant naturiol ger adeiladau'r fferm  tua 100 medr 

oddi wrth y maes carafanau presennol a  150 medr oddi wrth y fferm dy ac 

iard y fferm. Bwriedir adeiladu trac newydd i gludo'r carafanau o’r maes 

carafanau i’r safle storio. Lleolir y trac  newydd ar ochr gogledd dwyreiniol i 

glawdd a fyddai yn ei wahanu oddi wrth  y trac presennol sydd hefyd yn 

llwybr cyhoeddus ac a ddefnyddir i gludo carafanau i’r maes carafanau.  

Golyga hynny y byddai mwyafrif o’r carafanau yn cael eu cludo o’r maes 

carafanau i’r safle storio heb ddefnyddio'r ffordd sirol. Bydd llwybr y trac 

newydd yn torri ar draws y llwybr cyhoeddus mewn un lleoliad er cael 

mynediad i safle storio. Noder bod llwybrau cyhoeddus eraill wedi eu lleoli 

tua 160 medr o safle y cais. 

 

1.2 Lleolir y safle mewn pant naturiol ger  siediau presennol y fferm.  

 

1.3 Mae’r safle wedi ei lleoli y tu allan i ffin y pentref ac o fewn Ardal Gwarchod 

y Tirlun (AGT). 

 

1.4 Cyflwynir y cais i’r pwyllgor oherwydd bod yr ymgeisydd yn Aelod Lleol. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

2.1.2 Polisi Cynllunio Cymru yn pwysleisio y dylid penderfynu ceisiadau yn 

unol â’r Cynllun Datblygu, oni bai bod ystyriaeth faterol cynllunio yn nodi fel 

arall. Mae ystyriaethau cynllunio yn cynnwys Polisi Cynllunio Cenedlaethol, 

a’r Cynllun Datblygu Unedol. 

 

2.2 Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi 

dyletswydd ar y Cyngor i ymgymryd â chamau rhesymol wrth arfer ei 

swyddogaethau i gyflawni'r 7 amcan llesiant sydd o fewn y Ddeddf. Mae'r 

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

datblygu gynaliadwy', fel sydd wedi’i ddatgan yn Neddf 2015. Wrth ffurfio'r 

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

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

hanghenion hwythau. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

POLISI B10 - DIOGELU A CHYFOETHOGI ARDALOEDD GWARCHOD 

Y DIRWEDD - Yn diogelu a chyfoethogi Ardaloedd Gwarchod y Tirlun drwy 

sicrhau fod yn rhaid i gynigion gydymffurfio â chyfres o feini prawf sydd yn 

anelu i osgoi niwed arwyddocaol i nodweddion cydnabyddedig. 
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Polisi B23 – Mwynderau – Diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol drwy 

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

warchod nodweddion cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol. 

 

POLISI B27 - CYNLLUNIAU TIRLUNIO - Sicrhau fod cynigion a ganiateir 

yn ymgorffori tirlunio meddal/caled o safon uchel sy’n briodol ar gyfer y safle 

ac sy’n ystyried cyfres o ffactorau sy’n anelu i osgoi niwed i nodweddion 

cydnabyddedig. 

 

Polisi 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 D21 - Storio Carafanau Teithiol - Caniatáu cynigion i storio carafanau 

teithiol cyn belled ag y gellir cydymffurfio gyda meini prawf yn ymwneud 

gydag effaith y datblygiad ar yr ardal leol a defnyddio’r safle i storio 

carafanau teithiol pan nad ydynt yn cael eu defnyddio.   

 

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

yn cynnwys Newidiadau Materion sy’n Codi, Ionawr 2017) 

 

TRA 1: Datblygiadau rhwydwaith cludiant 

TRA 4:  Rheoli ardrawiadau cludiant 

PCYFF 1:  Meini prawf datblygu 

PCYFF 3:  Dylunio a thirweddu 

AMG 1: Ardaloedd o Dirwedd Arbennig 

 

2.5 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 9, (Tachwedd 2016) 

 Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio (2016) 

 Nodyn Cyngor Technegol 18 :Trafnidiaeth (2007) 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

C16/1090/33/LL - Cynyddu nifer o unedau teithiol o'r 11 ganiatawyd i 19 (8 

ychwanegol) a chodi adeilad golchi - Caniatáu - 20 Rhagfyr 2016 

 

C14/1218/33/LL – Newid defnydd cae i greu safle carafanau teithiol ar gyfer 

11 carafán a 2 ‘pod’ campio ynghyd ac adeiladu bloc toiledau / cawod a gosod 

tanc septig newydd – Caniatáu 27 Mawrth 2015. 
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C12/0718/33/LL Gwelliannau i’r fynedfa gerbydol a gwaith peirianyddol: 

Caniatáu 16 Gorffennaf 2012 

 

 C12/0195/33/LL Safle ar gyfer 12 carafán deithiol a chyfleusterau ymolchi: 

Gwrthod 19 Ebrill 2012  

 

 C08D/0048/33/AM Tŷ unllawr: Gwrthod 14 Ebrill 2008 

 

 C07D/0267/33/AM Adeiladu dau dy: Gwrthod 19 Medi 2007 

 

 C02D/0035/33/LL Sied amaethyddol Caniatáu 12 Ebrill 2002 

 

4.          Ymgynghoriadau: 

 

Cyngor Cymuned/Tref:  

 

Heb dderbyn. 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim yn bwriadu rhoi argymhelliad gan y tybir na 

fuasai’r datblygiad arfaethedig yn cael effaith andwyol 

ar unrhyw ffordd, neu ffordd arfaethedig. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Nid yw CNC o’r farn y byddai datblygiad bwriededig yn 

effeithio ar fater a restrwyd ar Restr Wiro, Cyfoeth 

Naturiol Cymru. Nid yw CNC yn tybio y byddai'r 

bwriad yn cael effaith niweidiol ar SODDGA Gors 

Geirch cyfagos. 

 

Uned Bioamrywiaeth: Nid yw’r bwriad yn debygol o effeithio ar nodweddion 

ecolegol ond dylai’r ymgeisydd ddarparu cynllun i 

warchod a gwella Bioamrywiaeth yr ardal ac awgrymir 

gosod amod ar unrhyw ganiatâd ar gyfer hynny. 

 

Uned Llwybrau: Dim gwrthwynebiad. 

 

Ymgynghoriad 

Cyhoeddus: 

 

Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben a derbyniwyd 

1 gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 Wedi ymateb i geisiadau eraill am ddatblygiadau 

twristiaeth ar y safle. 

 Fe allai lleoli'r carafanau ar y safle fod yn 

weladwy o’r llwybr cyhoeddus a grybwyllir yn y 

cais. 

 Mae gorllewinol Llyn yn hardd ar bob amser o’r 

flwyddyn. Mae  nifer o ddatblygiadau twristiaeth 

a ganiatawyd yn ddiweddar yn peryglu 

llonyddwch a phrydferthwch yr ardal sy’n cael ei 

werthfawrogi gan bobl leol ac ymwelwyr. 

 Fe allai caniatáu y cais yma greu cynsail ar gyfer 

datblygiadau cyffelyb. 
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5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

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

cynllun datblygu a fabwysiadwyd, oni bai bod ystyriaethau perthnasol eraill 

yn nodi fel arall. Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd (2001 – 2016) yw’r 

‘Cynllun Datblygu’ ar hyn o bryd a bydd Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

Gwynedd a Môn (CDLl ar y Cyd) yn disodli’r CDU fel y ‘cynllun datblygu’ ar 

ôl iddo gael ei fabwysiadu. Y gobaith yw y bydd y CDLl ar y Cyd yn cael ei 

fabwysiadu yn ystod Gorffennaf 2017. 

 

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

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

am geisiadau cynllunio yn unol â’r cynllun datblygu, oni bai bod ystyriaethau 

perthnasol eraill yn nodi fel arall. Mae’r CDLl ar y Cyd yn ystyriaeth 

cynllunio berthnasol rŵan ar gyfer diben rheoli datblygu - gweler paragraff 

3.1.3 Polisi Cynllunio Cymru sy’n datgan: 

“Gallai ystyriaethau perthnasol gynnwys yr amgylchiadau presennol, polisïau 

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

Llywodraeth Cymru. Dylai pob cais gael ei ystyried mewn perthynas â 

pholisïau cyfredol...”. 

 

5.3 Er bod nifer o bolisïau wedi cael eu trafod yn fanwl yn ystod 

Gwrandawiadau'r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, ni 

fyddwn yn gwybod gyda sicrwydd beth fydd cynnwys y Cynllun tan fydd yr 

Arolygydd yn cyflwyno ei adroddiad rhwymol. 

 

5.4 Mae paragraff 2.14.1 Polisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

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

ar y gweill sy’n berthnasol i gynnig neilltuol, bydd angen i awdurdodau 

cynllunio lleol ystyried yn ofalus y dystiolaeth waelodol a’r cefndir i’r 

polisïau. Gall polisi cynllunio cenedlaethol hefyd fod yn ystyriaeth berthnasol 

yn yr amgylchiadau hyn.” 

Yn yr achos hwn, mae polisïau’r CDLl ar y Cyd fel y nodir yn 2.4 uchod yn 

berthnasol a gan fod y polisïau hyn yn weddol gyson gyda pholisïau’r Cynllun 

Datblygu Unedol a’r Cyngor Cenedlaethol perthnasol a geir fe ystyrir bod yr 

asesiad uchod ac argymhelliad yr adroddiad hwn yn gyson gyda'r polisi 

allddyfodol 

 

5.5 Mae polisi D21 yn datgan y caniateir cynigion i storio carafanau teithiol os 

gellir cydymffurfio gyda’r meini prawf o fewn y polisi.  Mae meini prawf 1 a 

2 yn ymwneud gyda lleoliad y man storio.  Disgwylir i’r lleoliad un ai fod o 

fewn adeiladau addas presennol neu lle nad oes adeiladau ar gael y defnyddir 

lleoliadau awyr agored anymwthiol.  Mae’r lleoliad sy’n destun y cais wedi ei 

leoli mewn pant o fewn 10 medr i adeiladau sylweddol y fferm. Sylweddolir 

bod llwybrau cyhoeddus wedi eu lleoli ar dir y fferm; fodd bynnag, mae’n 

debygol na fyddai storio carafanau ar y safle yn amlwg o’r llwybrau hynny, 

neu fannau cyhoeddus lleol oherwydd tirffurfiau naturiol, adeiladau presennol 
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y fferm a gwrychoedd.  Ni ystyrir y byddai’r lleoliad yn cael effaith ar 

fwynderau gweledol yr ardal.  O safbwynt maen prawf 3 o Bolisi D21 bydd 

rhaid rhoddi amod i sicrhau mai storio carafanau teithiol pan nad ydynt yn cael 

eu defnyddio bydd yn cymryd lle. Yn sgil yr uchod ystyrir fod y bwriad yn 

dderbyniol o safbwynt Polisi D21 CDUG.   

 

Mwynderau gweledol 

 

5.6 Mae’r cais yn golygu creu safle ar gyfer storio hyd at 30 o garafanau teithiol  

mewn pant yn y tirlun. Ni ystyrir fod y safle’n amlwg nac ymwthiol yn y 

dirwedd gan fod y safle wedi ei lleoli mewn pant ac ar bwys adeiladau 

sylweddol y fferm. Er y gall yr unedau a leolir ar y safle fod yn weladwy o 

olygfeydd pell a thiroedd uwch ni ystyrir y byddai’r bwriad o greu safle storio 

carafanau yn debygol o greu nodwedd ymwthiol nac amlwg yn y dirwedd 

sydd o fewn dynodiad Ardal Gwarchod y Dirwedd. Noder bod llythyr wedi ei 

dderbyn yn datgan pryder ynglŷn â’r datblygiad ac efallai y byddai'r bwriad  

yn weladwy o’r llwybrau cyhoeddus ar dir y fferm. Fodd bynnag,  mae’r safle 

wedi ei leoli cryn bellter o’r llwybrau hynny ac yn cael ei gysgodi gan yr 

adeiladau presennol. Petai peth o’r  safle yn weladwy o’r llwybrau hynny,  

byddai yn cael ei weld  ymysg gweithgareddau eraill y fferm a ddim yn 

nodwedd ar wahân yng nghanol caeau.   Er hynny, teimlir y dylid   

atgyfnerthu’r tirlunio ar hyd y terfyn sy’n cefnu ar y safle a byddai hynny yn 

gymorth i wella a chreu safle mwy derbyniol o fewn y tirlun ac yn sgil hynny 

yn cyfarfod awgrym Uned Bioamrywiaeth.  Byddai ychwanegu planhigion ar 

hyd y terfyn yn ychwanegu at uchder y clawdd ac yn  cryfhau’r tirlunio 

presennol, ystyrir y byddai hynny yn unol gyda Pholisi B27 CDUG.  Yn yr 

amgylchiadau hynny, ni ystyrir y  byddai’r bwriad  i greu safle storio 

carafanau  yn debygol o greu nodwedd ymwthiol nac amlwg yn y dirwedd 

sydd o fewn dynodiad Ardal Gwarchod y Dirwedd. Ni ystyrir bod y bwriad yn 

sylweddol groes i bolisi B10. 

 

 Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.7 Hysbysebwyd y cais ar y safle a gwybyddwyd trigolion cyfagos a derbyniwyd 

1 llythyr yn datgan pryder ynglŷn ag effaith y bwriad ar y tirlun ac mae’r 

mater yma yn cael ei drafod dan bennawd perthnasol yng nghorff yr 

adroddiad. Lleolir y safle tu allan i unrhyw ffin datblygu a tua 300m oddi wrth 

eiddo preswyl agosaf a leolir i’r dwyrain o’r safle. Mae natur a lleoliad y 

bwriad yn annhebygol o gael effaith negyddol ar fwynderau trigolion cyfagos. 

Ni ystyrir bod y bwriad yn groes i Bolisi B23 CDUG 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.8 Mae polisi CH33 CDUG yn ymwneud a diogelwch ffyrdd. Mae’r cais yn 

golygu creu safle storio carafanau teithiol ar gyfer maes carafanau ymgeisydd 

ynghyd a charafanau teithiol o safleoedd eraill.  Mae’r safle wedi ei lleoli ar 

dir y fferm tua 100 medr oddi wrth y maes carafanau presennol.  Bwriedir 

adeiladu trac newydd ar gyfer cludo'r 19  carafán deithiol a leolir ar y fferm  

i’r safle storio a bydd yr 11 carafán sy’n weddill yn cael eu cludo ar hyd y 
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ffordd sirol ac yn defnyddio'r fynedfa bresennol i’r maes carafanau i gael 

mynediad i dir y fferm. Ni ystyrir y bydd y bwriad yn debygol o gael effaith 

niweidiol sylweddol ar ddiogelwch ffyrdd a derbyniwyd sylwadau'r Uned 

Trafnidiaeth yn datgan nad oes gwrthwynebiad i’r bwriad.   Ni ystyrir bod y 

bwriad yn groes i bolisi CH33 o ganlyniad. 

 

Materion bioamrywiaeth 

 

5.9 Derbyniwyd sylwadau gan Uned Bioamrywiaeth y Cyngor yn datgan nid oedd 

gwrthwynebiad i’r bwriad 

 

6. Casgliadau: 

 

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

polisïau, a chanllawiau lleol a sylwadau a dderbyniwyd, ystyrir bod y 

datblygiad yma yn dderbyniol. Ystyrir na  fydd  y bwriad yn cael effaith 

niweidiol sylweddol ar fwynderau gweledol yr ardal, trigolion cyfagos nac yn 

amharu ar ddiogelwch ffyrdd. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu - amodau 

 1.  5 mlynedd 

 2.  Unol a cynlluniau 

3.  Cyfyngu nifer i 30 carafán mewn cyfanswm. 

4. Tirlunio ar hyd y clawdd sy’n terfynu  ar y safle o fewn y tymor plannu 

cyntaf wedi gweithredu'r caniatâd. 

5. Storio carafanau teithiol dros cyfnod y gaeaf yn unig. 
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Rhif:    11 
 

Cais Rhif: C17/0325/38/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

07-04-2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanbedrog 

Ward: Llanbedrog 

 

Bwriad: Adeiladu ty deulawr  

  

Lleoliad: Tir ger  2 Bryn Goleu, Llanbedrog, Pwllheli, 

Gwynedd, LL537NU 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

 

GWRTHOD  
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn ar gyfer adeiladu tŷ deulawr gyda tho brig llechi. Mae arwynebedd 

mewnol y tŷ yn mesur  155 medr sgwâr ac yn cynnwys 3 ystafell wely, cyntedd, 

baddondy ac ystafell amlbwrpas ar y llawr daear a chegin/ystafell fwyta, ystafell 

amlbwrpas a swyddfa ar y llawr cyntaf. Lleolir y grisiau mewn darn croes ar y 

drychiad dwyreiniol. Datgan yr ymgeisydd y bwriedir cadw'r modurdy presennol. 

Lleolir y tŷ o fewn 8 medr i’r terfyn deheuol ble lleolir capel a thŷ capel a 1 medr i 

derfyn gorllewinol ble saif gweithdy. Mae’r drychiad deheuol yn cynnwys 2 ddrws 

patio ar lefel daear a 2 ffenestr ar lawr cyntaf. Bydd y drysau patio ar gyfer 

ystafelloedd gwely a’r ffenestri llawr cyntaf ar gyfer swyddfa ac ystafell amlbwrpas. 

Mae ffenestri ar y drychiad gorllewinol yn edrych dros weithdy ac maent ar gyfer 

ystafell baddon ac ystafell amlbwrpas ar lefel daear a thoiled a chegin ar y llawr 

cyntaf; bydd y ffenestri cegin yn rhai lefel uchel.  Mae ffenestri ystafell fyw a chegin 

wedi eu gosod yn y drychiad gogleddol  sy’n wynebu caeau / tir yr ymgeisydd. Mae’r 

drychiad dwyreiniol yn cynnwys ffenestri'r grisiau yn bennaf ac yn edrych dros y 

ffordd mynediad i’r safle ac yn rhannol gerddi cefn y tai cyfagos.  Bydd y tŷ wedi ei 

orffen gyda rendr a tho llechi. Lleolir y tŷ y tu cefn i gapel, tŷ capel a thai deulawr 

sydd mewn rhes gerllaw. 

 

1.2 Deallir o ddatganiad yr ymgeisydd a gyflwynwyd fel rhan o’r cais ei fod angen tŷ o’r 

math a’r maint  a fwriedir ar gyfer cynnal a hyrwyddo ei fusnes wrth drafod busnes 

gyda phobl busnes o dramor y mae yn ymwneud a hwy. 

 

1.3 Byddai mynediad cerbydol i’r eiddo o ffordd ddosbarth 2 sydd yn rhedeg drwy 

Llanbedrog.  Mae’r fynedfa wedi ei lleoli gerllaw'r tŷ pen yn y rhesdai gerllaw.  

Defnyddir y fynedfa yn bresennol ar gyfer mynediad i’r safle a thir yr ymgeisydd. 

Deallir bod hawl tramwyo gan ddeiliaid y tai deulawr rhes i fynd i gefn eu tai. 

 

1.4 Mae’r safle hefyd o fewn dynodiad Ardal Gwarchod y Dirwedd. 

 

1.5 Mae ffin datblygu'r pentref wedi ei lleoli ar derfyn gogleddol y rhesdai a’r capel 

gerllaw, golyga hynny, bod mwyafrif o arwynebedd y tŷ bwriadedig y tu allan i ffin y 

pentref. Cyflwynir cynllun gyda’r cais i’r Pwyllgor yn dangos lleoliad y tŷ mewn 

perthynas  â’r ffin datblygu. 

 

1.6 Cyflwynir y cais i’r pwyllgor oherwydd derbyniwyd 3 llythyr yn gwrthwynebu y cais 

a 4 llythyr yn ei gefnogi. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

ddatgan yn Neddf 2015. Wrth ffurfio'r argymhelliad mae'r Cyngor wedi ceisio sicrhau 
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bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r 

dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

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. 

 

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 a 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. 

 

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. 

  

C7 ADEILADU MEWN MODD GYNALIADWY Gwrthodir cynigion ar gyfer 

datblygiadau newydd neu i addasu a newid defnydd tir neu adeiladau pan nad oes 

ystyriaeth wedi ei roi i faterion amgylcheddol penodol. Bydd yn rhaid i gynigon 

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

cynaliadwy, oni bai ei bod yn anymarferol gwneud hynny. 

 

CH4 - TAI NEWYDD AR SAFLEOEDD SYDD HEB EU DYNODI O FEWN 

FFINIAU DATBLYGU CANOLFANNAU LLEOL A PHENTREFI - Caniatáu 

cynigion i adeiladu tai newydd ar safleoedd sydd heb eu dynodi o fewn ffiniau 

Canolfannau Lleol a Phentrefi os gellir cydymffurfio â meini prawf syn anelu i 

sicrhau fforddiadwyedd y datblygiad. 

 

POLISI CH7 - TAI FFORDDIADWY AR SAFLEOEDD EITHRIO GWLEDIG, 

SY’N UNION AR GYRION PENTREFI A CHANOLFANNAU LLEOL - Caniatáu 

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

os gellir cydymffurfio â meini prawf sy’n ymwneud ag angen lleol, fforddiadwyedd 

a’r effaith ar ffurf yr anheddle 

 

CH9 TAI NEWYDD YNG NGHEFN GWLAD AGORED - Gwrthod cynigion am 

dai newydd yng nghefn gwald os nad ydynt ar gyfer unigolion sydd raid byw ar y 

safle oherwydd eu gwaith a chyfres o feini prawf eraill sy’n ymwneud a lleoliad a 

math y tŷ, a chyfyngiadau ar feddiannaeth y tŷ. 
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CH33 - DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD Caniateir cynigion datblygu 

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

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

 

CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT - Gwrthodir cynigion am 

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

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

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

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

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

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

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

parcio angenrheidiol ar safle arall gerllaw. 

 

 

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

cynnwys Newidiadau Materion sy’n Codi, Ionawr 2017) 

 

PCYFF 1: Meini Prawf Datblygu. 

PCYFF 2: Dylunio a Siapio Lle 

PCYFF 3 Dylunio a Thirweddu  

TAI 5: Marchnad Leol 

TAI 10: Safleoedd Eithrio 

TAI 17: Tai mewn Pentrefi Lleol, Gwledig ac Arfordirol 

TRA 2 : Safonau Parcio 

TRA 4: Rheoli Ardrawiadau Cludiant 

AMG 1 

 

2.5 Polisïau Cenedlaethol: 

 

 Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 9, (Tachwedd 2016) 

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

Nodyn Cyngor Technegol 6:  Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy 

(2010) 

 Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio (2016) 

 Nodyn Cyngor Technegol 18 :Trafnidiaeth (2007) 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

C04D/0604/38/LL - Cadw gwaith lefelu ac mewn llenwi tir a’i ddefnyddio i gadw 

cerbydau a chychod yr ymgeisydd - Tir yng nghefn Capel Seion, Bryn Seion, Bryn 

Golau, Llanbedrog - Caniatáu 28 Tachwedd 2004. 

 

 C10D/0240/38/LL - Cadw gwaith mewnlenwi a lefelu tir heb gydymffurfio â hawl 

cynllunio rhif C04D/0604/38/LL yn cynnwys creu lôn a safle caled a gwelliannau i 

ddraeniad a chodi lefel tir - Safle yng nghefn Capel Seion, Llanbedrog - Caniatáu 5 

Ionawr 2011. 

 

 C12/0502/38/LL – Tŷ annedd deulawr a modurdy cysylltiol – Tir ger Capel Seion, 

Ffordd Pedrog, Llanbedrog – Cais wedi ei dynnu yn ôl. 

 

 C13/0428/38/LL - Adeiladu tŷ annedd deulawr a modurdy oddi tanddo - Tir ger 

Capel Seion, Ffordd Pedrog, Llanbedrog - Gwrthod 17 Mehefin 2013 
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C17/0166/38/LL - Adeiladu tŷ deulawr - Tir ger Capel Seion, Ffordd Pedrog, 

Llanbedrog - Tynnu yn ôl. 

 

 

4.          Ymgynghoriadau: 

 

Cyngor Cymuned/Tref:  Sylwadau a fynegwyd gan y cynghorwyr: 

 

Nid yw’r safle yn amlwg yn y tirlun. 

Er bod rhan o’r datblygiad y tu allan i ffin datblygu 

bresennol yn Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd a Môn 

teimlir y dylid ei ystyried fel cais arbennig gan fod rhan 

helaeth y cynllun tu mewn i’r ffin bresennol. 

Roedd y llain bresennol a llawer mwy o dir tu mewn i ffin yn 

2004 a derbyniwyd hyn gan yr Archwiliwr. Crebachwyd y tir 

er arbed adeiladu tai haf yn Llanbedrog nid atal pobl leol 

rhag adeiladu preswylfod iddynt eu hunan. 

O dan y Cynllun Datblygu Lleol dynodir pentref Llanbedrog 

fel “Pentref Glan y Môr” yn golygu na fydd datblygiadau 

yma dros y deng mlynedd nesaf. Nid yw hyn yn deg a 

pherson lleol sydd angen preswylfod heb fod yn fforddiadwy 

oherwydd ei fusnes. 

Cyngor yn methu deall beth sydd o’i le efo’r safle cuddiedig 

yma. 

Ymgeisydd yn berson lleol ac yn amlwg iawn fel dyn 

busnes, mae’n cyflogi dwsin o weithwyr  gyda rhan helaeth 

o’i waith yn mynd dros y môr 

Mae’r ymgeisydd yn flaenllaw yn y gymuned leol gan ei fod 

yn gadeirydd Oriel Plas Glyn y Weddw a chyn Cadeirydd y 

Cyngor Cymuned. 

 

Uned Drafnidiaeth: Cadarnhau nad oes gwrthwynebiad i’r bwriad parthed effaith 

ar y rhwydwaith ffyrdd lleol. Fodd bynnag, hoffai dynnu 

sylw at y mynediad cyfyng i’r modurdy. Mae’r atodiad yn 

dangos nad yw’n bosibl cael mynediad i’r modurdy mewn 

cerbyd heibio ymyl y tŷ arfaethedig. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Dim gwrthwynebiad  i’r cais. Hysbysu'r ymgeisydd o’r angen 

i waredu gwastraff a gynhyrchwyd yn ystod adeiladu'r tŷ yn 

foddhaol ac yn unol â gofynion Adran 34 o Ddeddf Diogelu’r 

Amgylchedd 1990.  Cedwir nodiadau trosglwyddo ar gyfer 

pob llwyth am o leiaf 2 flynedd. 

 

Dŵr Cymru: Heb dderbyn. 

 

Uned Bioamrywiaeth Nid yw’r datblygiad yn debygol  effeithio ar safle Bywyd 

Gwyllt bwriededig (Castell Grug:281) Er mwyn gwella 

bioamrywiaeth yr ardal dylai’r adeilad newydd gynnwys 

blychau ystlumod a blychau nythu adar. 

 

Mae’n bwysig fod yr afon sydd wedi ei leoli tua 10 medr o 

safle y cais yn cael ei gwarchod ac awgrymir yr amod 
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canlynol: 

 

Cyn i’r datblygiad ddechrau bydd rhaid darparu cynllun atal 

llygredd i’r Adran Cynllunio. 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

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

derbyniwyd 3 llythyr yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 Colli golau i’r gweithdy cyfagos. 

 Safle y tu allan i ffin pentref. 

 Mynedfa is safonol. 

 Nid yw’r ffordd mynediad yn ddigonol ar gyfer y 

bwriad. 

 Safle'r datblygiad wedi ei fewn lenwi o fewn y 5 

mlynedd diwethaf. 

 Bwriad yn golygu codi tŷ ar safle sydd yn rhannol y 

tu allan i ffin pentref ac yn groes i bolisi  tai'r Cyngor. 

 Nid yw dyluniad y tŷ yn gweddu gyda thai yn yr 

ardal. 

 

Derbyniwyd 4 llythyr yn cefnogi / rhoi sylwadau ar y cais:: 

 

 Rhan helaeth o’r tŷ wedi ei leoli o fewn y ffin 

pentref. 

 Datblygiad mewn lenwi rhwng adeiladau eraill.. 

 Bod datblygiad cyffelyb wedi caniatáu yn Abersoch 

yn ddiweddar. 

 Nid yw’r datblygiad yn amharu ar fwynderau'r ardal. 

 Tŷ wedi ganiatáu o fewn y pentref yn ddiweddar yn 

groes i nifer o wrthwynebiadau lleol. 

 Mae’r ffordd sy’n arwain at y safle yn cael ei 

defnyddio gan yr ymgeisydd a deiliad tai cyfagos. 

 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

diben rheoli datblygu - gweler paragraff 3.1.3 Polisi Cynllunio Cymru sy’n datgan: 
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“Gallai ystyriaethau perthnasol gynnwys yr amgylchiadau presennol, polisïau mewn 

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

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

 

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

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

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

adroddiad rhwymol. 

 

5.4 Mae paragraff 2.14.1 Polisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

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

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

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

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

Yn yr achos hwn, mae polisïau’r CDLl ar y Cyd fel y nodir yn 2.4 uchod yn 

berthnasol a gan fod y polisïau hyn yn weddol gyson gyda pholisïau’r Cynllun 

Datblygu Unedol a’r Cyngor Cenedlaethol perthnasol a geir fe ystyrir bod yr asesiad 

uchod ac argymhelliad yr adroddiad hwn yn gyson gyda'r polisi allddyfodol 

 

5.5 Mae mapiau cynigion CDUG a CDLl  yn dangos fod mwyafrif o’r safle ynghyd a’r tŷ 

bwriadedig yn gorwedd y tu allan i ffin datblygu'r pentref ac ystyrir bod hyn gyfystyr 

a chodi tŷ newydd y tu allan i ffin datblygu. Ni ystyrir felly y gellir ymdrin â'r cais o 

dan Bolisi CH4 CDUG sydd yn ymwneud â datblygiadau preswyl ar safleoedd sydd 

heb eu dynodi oddi fewn i ffiniau datblygu pentrefi. Fodd bynnag, sylweddolir bod yr 

ymgeisydd yn anghytuno gyda barn swyddogion ynglŷn â hyn ac o’r herwydd 

cyflwynir cynllun yn dangos gosodiad y datblygiad mewn perthynas gyda ffin 

datblygu'r pentref gyda’r rhaglen. 

 

5.6 Mae polisi CH7 yn ymwneud a chynigion am dai fforddiadwy ar safleoedd eithrio 

gwledig. Pwrpas polisi CH7 yw rhyddhau safleoedd ar gyrion Pentrefi a 

Chanolfannau Lleol ar gyfer darparu tai fforddiadwy lle na fyddai tai yn cael eu 

caniatáu yn arferol. Nid yw’r datblygiad wedi ei gyflwyno fel bwriad ar gyfer tŷ 

fforddiadwy ac mae, maint a graddfa’r bwriad yn awgrymu’n gryf nad oes unrhyw 

fwriad i’r tŷ fod yn fforddiadwy. Deallir o’r datganiad a gyflwynwyd gyda’r cais mai 

tŷ ar gyfer yr ymgeisydd sydd dan sylw. Ni chyflwynwyd unrhyw fanylion na 

thystiolaeth i ddangos fod yr ymgeisydd mewn angen tŷ fforddiadwy.  Ni chysylltwyd 

ymhellach gyda’r ymgeisydd o ran hyn gan ei bod yn glir o’r wybodaeth gefndir sydd 

wedi ei gyflwyno fel rhan o’r cais ac o raddfa a maint yr eiddo dan sylw nad bwriad i 

gael tŷ fforddiadwy sydd dan sylw yma.  Gan nad bwriad am dŷ fforddiadwy sydd 

dan sylw  ystyrir bod y bwriad yn groes i bolisi C1, CH7 ac CH9 CDUG. 

 

5.7 Yn ogystal, datgan Canllawiau Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy Cyngor Gwynedd 

(2009) mai maint derbyniol tŷ deulawr (3 ystafell wely) fyddai 100 medr sgwâr. 

Nodir bod yr annedd arfaethedig, fel a’i cyflwynwyd, yn eiddo deulawr  gyda’r 

ystafelloedd byw ar y llawr cyntaf a’r ystafelloedd gwely ar y llawr daear.  Yn fewnol 

mae arwynebedd llawr o oddeutu  155 medr sgwâr.  Fel y gwelir felly mae 

arwynebedd llawr yr annedd yn sylweddol uwch na’r rhiniogau argymhellir yn y 

canllawiau fel nad yw’n adlewyrchu maint fforddiadwy nac yn sicrhau bod y tŷ’n 

parhau’n fforddiadwy i’r dyfodol.  Nid yw’r bwriad felly yn cydymffurfio a gofynion 

Canllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy Cyngor Gwynedd (2009); Polisi CH7 o 

Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd, Polisi Cynllunio Cymru 2012 “Tai 

Fforddiadwy” a NCT 2 “Cynllunio a Thai Fforddiadwy” (2006). 
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5.8 Datgan yr ymgeisydd y dylai’r tir fod wedi ei gynnwys oddi fewn i’r ffin ddatblygu 

yn CDUG gan ei fod wedi ei gynnwys yn y mapiau mewnosod drafft a bod y tir wedi 

ei ddileu o’r ffin yn dilyn penderfyniad yr Arolygydd i dynhau ffiniau datblygu 

pentrefi yn gyffredinol. Deallir gan yr ymgeisydd ei fod wedi gwneud cais i’r Uned 

Polisi i gynnwys y safle yn ei gyfanrwydd  o fewn ffin datblygu'r pentref yn CDLl.  

Gellir cadarnhau nad oes newid i’r ffin datblygu yn CDLl mewn perthynas i’r safle 

yma ar hyn o bryd. Mae’r ymgeisydd  hefyd yn dadlau ei fod mewn angen eiddo o’r 

math a’r maint sy’n destun y cais gan ei fod angen y tŷ ar gyfer cynnal a hyrwyddo ei  

fusnes. 

 

5.9 Gan mai dymuniad yr ymgeisydd yw cael tŷ marchnad agored ar safle ble mae 

mwyafrif y tir tu allan i’r ffin datblygu rhaid nodi y byddai’r datblygiad felly gyfystyr 

a datblygu tŷ newydd yng nghefn gwlad.  Mae rheolaeth lem ar gyfer datblygiadau 

o’r fath a dim ond mewn achosion eithriadol y caniateir tai o’r fath.  Os am godi tai 

yng nghefn gwlad rhaid fyddai i’r eiddo fod ar gyfer angen amaethyddol, 

coedwigaeth neu ddiwydiant gwledig.  Yn yr achos penodol yma nid yw’r ymgeisydd 

mewn angen o’r fath ac felly ystyrir fod y bwriad hefyd yn groes i Bolisi C1 a CH9 

CDUG.   

 

5.10 Er gwaethaf dadleuon yr ymgeisydd nid yw’r Cyngor wedi eu hargyhoeddi, ar sail y 

wybodaeth a gyflwynwyd, bod rhesymau cynllunio teilwng wedi eu cyflwyno i wyro 

oddi ar bolisïau cyfredol y  Cyngor.  Nid yw egwyddor o godi annedd ar y safle yn 

cydymffurfio a gofynion polisi tai'r cyngor sef polisi C1, CH7 a CH9 CDUG a 

Chanllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy (2009). 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.11 Mae’r tŷ deulawr arfaethedig o ddyluniad modern ac wedi ei leoli yn agos at derfyn 

cefn gerddi tai cyfagos a chwrtil y capel a’r tŷ capel.  Mae’r cynlluniau a gyflwynwyd 

gyda’r cais yn dangos er na fydd y tŷ yn uwch na’r capel cyfochrog, fe fydd yn 

sylweddol uwch na’r tai deulawr gerllaw, ac o’r herwydd mae pryder ynglŷn â’i 

leoliad, maint a’i raddfa mewn perthynas â’r tai hynny. Felly o ran ei faint a’i raddfa 

ni ystyrir fod y bwriad yn parchu’r safle a’i gyffiniau.  Er na ystyrir y byddai’r bwriad 

yn amlwg iawn yn y tirlun, ac na fyddai’n cael effaith andwyol ar dirwedd ehangach 

yr Ardal Gwarchod y Dirwedd,  nid yw hynny ynddo’i hun yn golygu y gellir 

caniatáu datblygiad na ystyrir o ran ei faint a’i raddfa yn addas ar gyfer ei leoliad. 

Ystyrir felly nad yw’r cynnig yn parchu’r safle a’i gyffiniau a’i fod yn groes i Bolisi 

B22 CDUG. 

 

5.12 Byddai to’r datblygiad yn cael ei orchuddio gyda llechi a bwriedir defnyddio rendr ar 

y waliau allanol.  Ystyrir y byddai’r deunyddiau yma yn addas ac yn gweddu i’r ardal.  

Ystyrir felly fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt Polisi B25 CDUG. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.13 Lleolir y safle ar bwys terfynau cefn tai deulawr gerllaw, cwrtil tŷ capel a chapel.  Yn 

ddiamau felly byddai’r bwriad yn arwain at weithgareddau, cynnydd mewn traffig a 

phethau sy’n gysylltiedig â phresenoldeb domestig llawn yn y lleoliad hwn a fyddai’n 

debygol o gael effaith ar fwynderau’r cymdogion cyfagos.  Derbyniwyd 3 llythyr yn 

gwrthwynebu’r bwriad; ‘roedd un gwrthwynebiad  gan berchennog y gweithdy 

cyfagos a’r ddau wrthwynebiad arall gan drigolion sy’n byw o fewn y pentref. O ran 

effaith y bwriad ar y gweithdy, mae’r gwrthwynebydd yn pryderu am golli golau yn 

ogystal â phryderon eraill sy’n cael eu trafod yng nghorff yr adroddiad hwn. Gwelir 

Tud. 256



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 05-06-2017 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD 

 

SIAMBR DAFYDD ORWIG, 

CAERNARFON 

 
o’r cynlluniau y byddai’r tŷ arfaethedig wedi ei leoli tua 1 medr o wal y gweithdy ac 

y bwriedir gosod ffens sgrin newydd ar y ffin gyda’r gweithdy.  Ymddengys y 

byddai’r ffens sgrin yma yn cael ei lleoli yn union o flaen y gweithdy gan gynnwys y 

tair ffenestr o’r gweithdy sy’n edrych dros y safle.  Yn sgil lleoliad yr annedd 

arfaethedig a’r bwriad i godi’r ffens sgrin newydd ystyrir y byddai’r bwriad yn cael 

effaith ar y gweithdy cyfagos.  Fodd bynnag, o ran codi ffens dylid sylweddoli y 

byddai’n bosibl i’r ymgeisydd godi ffens ar ei dir hyd at 2 fedr mewn uchder heb yr 

angen am ganiatâd cynllunio. 

  

5.14 Ni ystyrir y byddai gor-edrych uniongyrchol sylweddol rhwng ystafelloedd yr eiddo 

arfaethedig ac ystafelloedd mewn tai teras deulawr gerllaw 

 

5.15 Fodd bynnag, lleolir y tŷ o fewn 8 medr i derfyn sy’n gwahanu'r safle oddi wrth y 

capel , ty capel ac eiddo i’r de orllewin a adwaenir fel Bron Haul. Mae’r dyluniad 

deheuol y ty bwriededig yn cynnwys 2 ddrws patio ar lefel daear a 2 ffenestr ar lefel 

llawr cyntaf. Teimlir bod yr agoriadau oherwydd lleoliad y tŷ bwriadedig yn debygol 

o gael effaith negyddol ar fwynderau deiliad y tŷ capel  a’r eiddo i’r de orllewin o’r 

safle. Er sylweddoli y byddai modd codi ffens hyd at 2 fedr mewn uchder ar hyd y 

terfyn, a byddai hynny yn debygol o ddatrys problemau gôr edrych ar lefel daear, ni 

fyddai yn datrys pryderon gor-edrych o’r ffenestri llawr cynaf ar gyfer swyddfa ac 

ystafell aml bwrpas. 

 

5.16 Felly o ystyried yr uchod ystyrir y byddai’r bwriad yn achosi niwed arwyddocaol i   

breifatrwydd gardd a chwrtil y ty capel a’r eiddo i’r de orllewin o’r safle a’i fod yn 

groes i amcanion polisi B23 CDUG. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.17 Ceir mynediad i’r bwriad arfaethedig drwy ddefnyddio mynedfa a thrac presennol 

sy’n arwain i gefn y tai annedd gerllaw ac i’r caeau tua’r gogledd.  Derbyniwyd 

sylwadau’r Uned Drafnidiaeth yn cadarnhau nad oedd gwrthwynebiad i’r bwriad..  

Fodd bynnag, o ymweld ar safle rhaid yw datgan fod gennym bryderon am y fynedfa 

yn arbennig felly o ran gwelededd wrth gael mynediad i’r ffordd ddosbarth 2 gyfagos 

yn arbennig felly'r gwelededd tua’r gorllewin.  Mae'r eiddo pen o’r rhesdai gyda wal 

gerllaw’r fynedfa ac ystyrir fod y wal honno yn amharu ar welededd o’r safle.  Gan 

fod y tir hwnnw tu allan i reolaeth yr ymgeisydd ni fyddai modd gofyn iddo wneud 

gwelliannau i’r fynedfa.  Fodd bynnag, o ystyried sylwadau’r Uned Drafnidiaeth a’r 

ffaith ei bod yn fynedfa bresennol ystyrir y byddai’n anodd gwrthod y cais ar seiliau 

diogelwch ffyrdd.  Fodd bynnag, dylid nodi fod pryderon o ran cydymffurfio gyda 

gofynion Polisi CH33 CDUG.  O ran polisi CH36 sy’n ymwneud a pharcio ystyrir y 

gellir cael nifer digonol o lefydd parcio o fewn y safle ynghyd a llefydd troi. 

 

Materion bioamrywiaeth 

 

5.18 Ymgynghorwyd gyda’r Uned Bioamrywiaeth a derbyniwyd sylwadau yn datgan na 

fyddai'r bwriad yn debygol o amharu ar safle Bywyd Gwyllt gerllaw. 

 

6. Casgliadau: 

 

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

a chanllawiau lleol a chenedlaethol a sylwadau a dderbyniwyd, ni chredir fod y 

datblygiad yma yn dderbyniol. Nid oes cyfiawnhad wedi ei gyflwyno ar gyfer 

datblygu’r safle fel safle eithrio gwledig (polisi CH7), oherwydd hynny, ystyrir fod y 
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datblygiad yn gyfystyr a bwriad i godi tŷ newydd yng nghefn gwlad yn groes i bolisi 

C1, CH7 ac CH9 CDUG.  Ystyrir y byddai'r bwriad yn cael effaith niweidiol 

sylweddol ar breifatrwydd gardd a chwrtil y ty capel a’r eiddo i’r de orllewin o’r safle 

yn groes i bolisi B23 CDUG. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7. 1 Gwrthod – rhesymau  

 

1. Mae Polisi CH7 o Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn datgan mai fel eithriad i 

bolisi y caniateir tai ar gyrion ffiniau datblygu pentrefi a hynny ar gyfer tai 

fforddiadwy. Nid yw’r datblygiad arfaethedig yn cynnig datblygiad fforddiadwy, nid 

oes tystiolaeth wedi ei gyflwyno i ddangos fod yr ymgeisydd mewn gwir angen tŷ 

fforddiadwy ac nid oes unrhyw fwriad i gyfyngu meddiannaeth i’r dyfodol i angen 

fforddiadwy, felly mae’r cynnig cyfystyr a thŷ newydd yng  nghefn gwlad. Mae’r 

bwriad felly yn groes i egwyddorion polisi C1, CH7 a CH9 o Gynllun Datblygu 

Unedol Gwynedd; a Chanllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy Cyngor Gwynedd 

2009.   

 

2.  Byddai’r ty, oherwydd ei faint a’i leoliad yn arwain at ymwthiad gormesol a 

niweidiol i fwynderau trigolion eiddo cyfagos, yn enwedig oherwydd effaith 

ddominyddol y ty arfaethedig a’r gor-edrych a fyddai'n deillio ohono.  Mae'r cais 

felly'n  groes i bolisïau  B22 a B23 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd. 
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Rhif:    12 
 

Cais Rhif: C17/0356/17/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

08/05/2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llandwrog 

Ward: Groeslon 

 

Bwriad: Newid defnydd tir i ddefnydd preswyl cysylltiol a 

rhif 1 Rhes Gosen, ynghyd a chodi modurdy/storfa 

a chreu mynedfa a lle parcio 

  

Lleoliad: Tir ger 5 Rhes Gosen, Groeslon, Caernarfon, 

Gwynedd, LL547TR 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATÁU AG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn i newid defnydd tir i ddefnydd preswyl cysylltiol a rhif 1 Rhes Gosen,  

ynghyd a chodi modurdy/storfa a chreu mynedfa a lle parcio.  

 

1.2 Mae safle’r cais wedi ei leoli ar ben rhes o dai ar gyrion pentref Groeslon. Nid yw’r 

safle wedi ei leoli o fewn ffin ddatblygu’r pentref. Mae’r rhesdai Rhes Gosen, Rhes 

Llainffynnon a Rhes Ty’n y Weirglodd ynghyd ac ambell i dy ar wahân wedi ei leoli i 

lawr ffordd ddi-ddosbarth gul, sy’n arwain o’r briffordd sy’n rhedeg drwy ganol 

pentref Groeslon. Mae’r rhan fwyaf o  drigolion y rhesdai yma yn parcio ar y stryd ar 

y ffordd gul yma, sy’n peri problemau parcio, mynediad a throi yn yr ardal. 

 

1.3 Mae’r safle sy’n destun y cais yn dir amaethyddol gwlyb sydd wedi ei leoli yn union 

ger rhif 5 Rhes Gosen. Yn wreiddiol, roedd y bwriad yn golygu newid defnydd darn o 

dir oedd yn mesur oddeutu 28m wrth 21.5m, gan gadw rhan ohono yn wair, a gosod 

llawr caled, mynedfa gerbydol a chodi adeilad. Ystyrir fod yr ardal yma yn rhy fawr 

i’ gysidro fel cwrtil i’r eiddo cyfagos sef teras rhif 1 Rhes Gosen, ac felly gofynnwyd 

i’r ymgeisydd leihau ardal y cais. Ar y 08.05.2017 derbyniwyd cynllun diwygiedig 

oedd yn lleihau ardal y cais i oddeutu 14.5m wrth 21.5m.   

 

1.4 Mae’r modurdy/storfa bwriedig yn mesur 7.5m wrth 5.5m a 2.1m o uchder i’r bondo 

a 4m o uchder i’r crib. Mae bwriad gorffen y waliau mewn rendr a gosod llechi ar y 

to.  

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

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

bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r 

dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

POLISI B22 - DYLUNIAD ADEILADAU - Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy 

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

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

 

POLISI B23 – MWYNDERAU - Diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol drwy 

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

warchod nodweddion cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol.  

 

POLISI B25 - DEUNYDDIAU ADEILADU - Gwarchod cymeriad gweledol trwy 

sicrhau fod yn rhaid i ddeunyddiau adeiladu fod o safon uchel sy’n gweddu i 

gymeriad ac edrychiad yr ardal leol. 
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POLISI CH33 - DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD - Caniateir cynigion 

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

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

 

 POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT 

Gwrthodir cynigion am ddatblygiadau newydd, ehangu datblygiadau presennol neu 

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

chanllawiau parcio cyfredol y Cyngor, gan roi ystyriaeth i hygyrchedd gwasanaeth 

cludiant cyhoeddus, y gallu i gerdded a beicio o safle a phellter y safle at faes parcio 

cyhoeddus. 

 

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

cynnwys Newidiadau Materion sy’n Codi, Ionawr 2017) 

 

POLISI PCYFF1: Meini prawf datblygu 

POLISI PCYFF 2: Dylunio a siapio lle 

POLISI PCYFF 3: Dylunio a thirweddu 

TRA 2:  Safonau parcio 

TRA 4:  Rheoli ardrawiadau cludiant 

 

2.5 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru fersiwn 9 2016 

NCT 12: Dylunio 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

Dim 

 

4.         Ymgynghoriadau: 

 

Cyngor Cymuned/Tref:  Heb eu derbyn 

 

Uned Drafnidiaeth: Sylwadau ar y cynllun gwreiddiol: 

Cadarnhaf nad oes gennyf wrthwynebiad i'r bwriad. 

 

Argymhellaf amodau / nodiadau safonol parthed darparu'r 

fynedfa yn unol â'r cynllun, ceisio am drwyddedau gwaith 

stryd cyn cychwyn, ac i wynebu'r fynedfa o'r briffordd i'r giât 

gyda deunydd fel tarmacadam neu concrid. 

 

Sylwadau ar y cynllun diwygiedig: 

Cyfeiriaf at y cais uchod ac yn benodol at y cynlluniau 

diwygiedig a chadarnhaf nad oes gennyf wrthwynebiad i'r 

bwriad. 

Mae'r iard o led a hyd ddigonol i barcio a throi cerbyd, fodd 

bynnag hoffwn nodi fod lleoliad y drws ar dalcen y sied yn 

golygu nid oed lled hwylus i gael mynediad iddi gyda 

cherbyd arferol. Mae'r pellter o 5 medr rhwng y ffens terfyn 

a'r sied yn gymharol a hyd car cyffredin, felly nid oes llawer 

o le i droi er mwyn cael mynediad hwylus. 
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Dŵr Cymru: Heb eu derbyn 

 

Uned Bioamrywiaeth:  Sylwadau ar y cynllun gwreiddiol: 

Rwyf wedi ymweld â’r safle. Mae’r tir yn  amlwg yn wlyb 

iawn ac yn gynefin  o werth bioamrywiaeth uchel gyda 

phlanhigion yr Erwain (meadwosweet) yn drwch drwyddo. 

Nid yw’n amlwg o’r wybodaeth wedi ei gyflwyno os yw’r 

safle i gyd yn mynd i gael ei golli i darmac neu debyg, neu 

os fydd rhannau ohono yn gallu aros yn wlypdir. Ni allaf 

weld cyfle i  wneud gwaith lliniaru felly dylid cadw maint y 

datblygiad i’r oel troed lleiaf posib os oes bwriad i ganiatáu'r 

datblygiad. 

 

Sylwadau ar y cynllun diwygiedig: 

Heb eu derbyn 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru:  Dim gwrthwynebiad 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle ag fe wybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben, derbyniwyd 

gohebiaeth yn cynnwys y sylwadau isod: 

 

 Materion dwr ffo 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

            Egwyddor y datblygiad 

  

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

datblygu mabwysiedig, oni bai fod ystyriaethau perthnasol yn nodi fel arall. Cynllun 

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

fe fydd Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (CDLl ar y Cyd) yn 

disodli’r Cynllun Unedol fel y ‘cynllun datblygu’ ar ôl iddo gael ei fabwysiadu yn 

ffurfiol. Mae’n debygol y bydd y CDLl ar y Cyd yn cael ei fabwysiadu yn ystod 

Gorffennaf 2017. 

 

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

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

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

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

diben rheoli datblygu. Mae paragraff 3.1.3 o Bolisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

 

“Gallai ystyriaethau perthnasol gynnwys yr amgylchiadau presennol, polisïau mewn 

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

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

 

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

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

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

adroddiad rhwymol. 
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5.4 Mae paragraff 2.14.1 o Bolisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

 

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

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

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

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

 

5.5 Yn yr achos hwn, mae polisïau’r CDLl ar y Cyd fel y nodir yn 2.4 uchod yn 

berthnasol a gan fod y polisïau hyn yn gyson gyda pholisïau’r Cynllun Datblygu 

Unedol a’r Cyngor Cenedlaethol perthnasol a geir yn PCC, fe ystyrir bod yr asesiad 

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

 

5.6 Mae polisïau cynllunio cyffredinol o fewn Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn 

cefnogi ceisiadau ar gyfer codi adeiladau atodol i dai preswyl, cyn belled eu bod yn 

cael eu hasesu’n briodol. 

 

         Mwynderau gweledol, mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.7 Mae polisïau B22, B23, a B25 o’r Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn ymwneud 

ag asesu dyluniad y bwriad, mwynderau a deunyddiau allanol. 

 

5.8 Mae’r bwriad yn cynnig codi modurdy/storfa ar ddarn o dir amaethyddol, ynghyd a 

newid defnydd y tir hwnnw ar gyfer defnydd parcio/gardd gysylltiol ar gyfer annedd 

Rhif 1 Rhes Gosen. Mae’r adeilad o faint a dyluniad addas fel; modurdy/storfa 

ddomestig ac mae’n gweddu i’r ardal ac i’r teras cyfagos cysylltiol. Mae maint yr 

ardal i’w defnyddio fel gardd wedi ei leihau o’r hyn a gynigiwyd yn wreiddiol, ac 

ystyrir fod y maint llai yma yn addas, ac yn cydweddu a maint gerddi/cwrtilau eiddo 

eraill yn yr ardal. 

 

5.9 Mae’r adeilad wedi ei osod yn ôl oddeutu 14m o’r lon, sydd yn bellach yn ôl na’r 

teras a’r modurdy cyfagos. Mae’r adeilad yn unllawr, ac mae wedi ei sgrinio ar un 

ochr gan goed a llwyni presennol, ac ni ystyrir fod ei uchder na’i ddyluniad yn 

debygol o achosi effaith andwyol ar fwynderau unrhyw eiddo cyfagos na’r ardal. 

Mae’n ymddangos fod bwriad i osod llechi ar do’r adeilad a gorffen y waliau gyda 

rendr, ac ystyrir ei fod yn rhesymol i osod amod i gytuno’r deunyddiau allanol. Ni 

ystyrir felly fod y bwriad yn groes i ofynion polisïau B22, B23 na B25 o’r Cynllun 

Datblygu Unedol yn nhermau ei ddyluniad, lleoliad, deunyddiau neu effaith ar 

unrhyw eiddo cyfagos. 

 

            Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.10 Mae lleoliad y datblygiad arfaethedig ar gyrion pentref Groeslon ac i lawr ffordd ddi-

ddosbarth gul sy’n arwain at sawl teras a thai ar wahân. Mae’n debyg y byddai’r 

datblygiad yn rhyddhau llefydd i barcio ar y ffordd gyferbyn a’r teras, a hefyd yn 

darparu lle i basio/troi yn y fynedfa. Mae’r Uned Drafnidiaeth wedi cadarnhau fod yr 

iard bwriadedig o led a hyd digonol i barcio a throi cerbyd, fodd bynnag nodir fod 

lleoliad y drws ar dalcen y sied yn golygu nad oes lled hwylus i gael mynediad iddi 

gyda cherbyd arferol. Nodir nad yw hyn yn rheswm i wrthod y cais, ond o bosib y 

byddai fwy hwylus i symud drws y modurdy (neu droi'r modurdy) fel ei fod mwy 

hwylus. Gan mai dewis yr ymgeisydd yw ei osod fel hyn o fewn y safle; ystyrir y 

byddai modd cysidro unrhyw newid fel hyn fel man-newid petai’r ymgeisydd yn 

penderfynu ei newid yn y dyfodol. 

 

Tud. 273



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 05/06/2017 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD 

 

SIAMBR DAFYDD ORWIG, 

CAERNARFON 

 
5.11 Nid oes gan yr Uned Drafnidiaeth wrthwynebiad i’r bwriad. Ni chredir fod y bwriad 

yn annerbyniol o safbwynt y priffyrdd a’i fod oherwydd hynny yn cydymffurfio gyda 

gofynion polisïau CH33 a CH36 o’r CDU. 

 

             Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.12 Yn dilyn cyfnod o ymgynghori statudol, derbyniwyd un ohebiaeth yn nodi materion 

dwr ffo a dŵr wyneb. Mae’r tir sy’n destun y cais yn wlyb, ac mae ffoes rhwng y 

safle a’r briffordd. Mae bwriad gosod draen tir yng nghefn y safle, ac ni fydd unrhyw 

ddŵr wyneb na dŵr ffo yn rhedeg i’r briffordd yn ôl cynlluniau’r cais. Gyrrwyd 

ymgynghoriad i Gyfoeth Naturiol Cymru ar y cais, ac nid oedd ganddynt unrhyw 

wrthwynebiad i’r bwriad. Nododd eu hymateb y byddai’n ofynnol i’r gwaith ar y 

safle gydymffurfio a chanllawiau cyfredol gweithio yn, ger neu dros gyrsiau dwr. 

 

6. Argymhelliad: 

 

6.1 Caniatáu - amodau 

 

1. Amser 

2. Cydymffurfio gyda chynlluniau 

3. Cytuno ar orffeniadau 

4. Amodau Priffyrdd 

5.  Cyfyngu defnydd i ddefnydd atodol i 1 Rhes Gosen 

6. Dim defnydd busnes 
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