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TREFN SIARAD YN Y PWYLLGOR CYNLLUNIO 
 
Mae’r Cyngor wedi penderfynu rhoddi’r hawl i 3ydd parti siarad yn y Pwyllgor Cynllunio. 
Mae’r daflen hon yn amlinellu’r trefniadau gweithredol arferol ar gyfer siarad yn y pwyllgor. 
 

1. Adroddiad y Gwasanaeth Cynllunio ar y cais cynllunio yn cynnwys 
argymhelliad. 
 

 

2. Os oes cais wedi ei dderbyn gan 3ydd parti i siarad, bydd y 
Cadeirydd yn gwahodd y siaradwr ymlaen 
 

 

3. Gwrthwynebydd, neu gynrychiolydd o’r gwrthwynebwyr yn cael 
annerch y pwyllgor 
 

3 munud 

4. Ymgeisydd, gynrychiolydd yr ymgeisydd(wyr) neu Asiant yn cael 
annerch y pwyllgor 
 

3 munud 
 

5. Aelod(au) Lleol yn cael annerch y pwyllgor 10 munud 
 

6. Cadeirydd y pwyllgor yn gofyn am gynigydd ac eilydd i’r cais 
cynllunio 
 

 

7. Y pwyllgor yn trafod y cais cynllunio. 
 

 

 
 
 
  



 

 

RHAGLEN 

 

1.   YMDDIHEURIADAU 
 

 

 I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.  

 
 

2.   DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 

 

 I dderbyn unrhyw ddatganiad o fudddiant personol.  

 
 

3.   MATERION BRYS 
 

 

 I nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu 
hystyried. 
 

 

 

4.   COFNODION 
 

7 - 19 

 Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol 
o’r Pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 3 Gorffennaf 2017, fel rhai cywir.  
 
(Copi’n amgaeedig) 

 

 

5.   CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO 
 

 

 Cyflwyno adroddiad Pennaeth Amgylchedd. 

 
 

5.1.  CAIS RHIF:  C17/0069/00/LL - LLAIN FFORDD BRO MYNACH, 
ABERMAW 
 

20 - 39 

 Codi annedd tri llawr ar wahan.  
 
AELOD LLEOL: Y Cynghorydd Gethin Glyn Williams 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.2.  CAIS RHIF C16/1561/44/AM  - TIR GER FFORDD PENAMSER, 
YSTAD DDIWYDIANNOL PENAMSER, PORTHMADOG 
 

40 - 68 

 Cais amlinellol gyda’r holl faterion wedi eu cadw yn ol ar wahan i fynediad i 
godi dau uned manwerthu di-fwyd (dosbarth A1), gwesty 60 ystafell wely 
(dosbarth C1) gyda ty bwyta/caffi cyfannol ategol ynghyd a gwaith 
cysylltiedig gan gynnwys creu mannau parcio ag ardal gwasanaethau, 
mynediad gwasanaethau newydd, diwygiadau i fynedfa safle bresennol 
ynghyd a thirlunio ategol. 
 
 
AELOD LLEOL: Y Cynghorydd E. Selwyn Griffiths 
 
 
Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol  

 

https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C17/0069/00/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=622428%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1787623%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=622428%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C16/1561/44/AM&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=622434%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1787631%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=622434%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2


 

 

5.3.  CAIS RHIF: C17/0361/42/MG - 10 PENRHOS, LON PEN RHOS, 
MORFA NEFYN, PWLLHELI 
 

69 - 85 

 Materion gadwyd yn ol ar gyfer adeialdu ty annedd a modurdy. 
 
AELOD LLEOL:   Y Cynghorydd Sian Wyn Hughes 
 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol  

 

 

5.4.  CAIS RHIF: C17/0371/39/AM - TIR GER BERTHWEN, 
BWLCHTOCYN, PWLLHELI 
 

86 - 97 

 Dymchwel adeilad ac adeialdu ty. 
 
AELOD LLEOL: Y Cynghorydd  John Brynmor Hughes 
 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.5.  CAIS RHIF:  C17/0385/11/AM - THE GARAGE, GARTH HILL, 
BANGOR 
 

98 - 109 

 Cais amlinellol i godi un annedd. 
 
AELOD LLEOL: Y Cynghorydd Huw Gruffydd Wyn Jones 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.6.  CAIS RHIF: C17/0432/11/LL - OLD GLAN, GLANRAFON, BANGOR 
 

110 - 125 

 Newid defnydd llawr cyntaf yr adeilad o fflat 4 lloft i llety myfyrwyr gyda 5 
lloft ynghyd a codi estyniad a newidiadau allanol. 
 
AELOD LLEOL: Y Cynghorydd Steve Collings 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.7.  CAIS RHIF: C17/0498/16/LL - LLAETHDY PARC BRYN CEGIN, 
PARC BRYN CEGIN, LLANDYGAI 
 

126 - 146 

 Codi ffatri/llaethdy gaws ynghyd a caffi a ardal ymwelwyr atodol. 
 
AELOD LLEOL: Y Cynghorydd Dafydd Meurig 
 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 
 

 

https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C17/0361/42/MG&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=622435%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1787632%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=622435%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C17/0371/39/AM&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=622437%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1787636%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=622437%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C17/0385/11/AM&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=622438%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1787637%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=622438%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C17/0432/11/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=622439%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1787638%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=622439%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C17/0498/16/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=622440%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1787639%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=622440%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2


 

5.8.  CAIS RHIF:  C17/0505/25/LL - BRYN GWREDOG UCHAF, LON 
BRYN GWREDOG, WAEN WEN, BANGOR 
 

147 - 162 

 Codi annedd newydd ar gyfer gweithiwr amaethyddol hanfodol ynghyd ag 
adeilad amaethyddol a mynedfa gerbydol. 
 
AELOD LLEOL: Y Cynghorydd Menna Baines 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.9.  CAIS RHIF: C17/0541/14/LL - TIR GER 4 RHOSBODRUAL 
TERRACE, CAERNARFON 
 

163 - 174 

 Codi dau dy par ynghyd a gwaith cysylltiol. 
 
AELOD LLEOL: Y Cynghorydd Jason Wayne Parry 
 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 
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Yn bresennol:  Y Cynghorydd Anne Lloyd Jones – Cadeirydd 
   Y Cynghorydd Elwyn Edwards – Is-Gadeirydd 
 
Y Cynghorwyr: Simon Glyn, Louise Hughes, Sian Wyn Hughes, Berwyn Parry Jones, Eric M. 
Jones, Huw G. Wyn Jones, Dilwyn Lloyd, Edgar Wyn Owen, Catrin Wager, Eirwyn Williams, 
Gruffydd Williams ac Owain Williams. 
 
Eraill a wahoddwyd: Y Cynghorwyr Judith Humphreys, W. Gareth Roberts ac Elfed Williams 
(Aelodau Lleol). 
 
Hefyd yn bresennol: Gareth Jones (Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio), Cara Owen (Rheolwr 
Cynllunio), Idwal Williams (Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu), Rhun ap Gareth (Uwch 
Gyfreithiwr) a Bethan Adams (Swyddog Cefnogi Aelodau). 
 
1.   DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 
(a) Datganodd yr aelodau canlynol fuddiant personol am y rhesymau a nodir: 
 

 Y Cynghorydd Huw G. Wyn Jones, yn eitemau 5.3 a 5.8 ar y rhaglen, (ceisiadau 
cynllunio rhifau C17/0159/39/LL a C17/0438/18/LL) oherwydd ei fod yn adnabod 
cynrychiolydd Cadnant Planning;  

 Y Cynghorydd Judith Humphreys, yn eitem 5.7 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif 
C17/0437/22/LL) oherwydd ei bod yn Lywodraethwraig Ysgol Gynradd Bro Lleu; 

 Y Cynghorydd Catrin Wager, yn eitem 5.8 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif 
C17/0438/18/LL) oherwydd ei bod yn ffrindiau gyda gwrthwynebydd. 

 
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 Sian Wyn Hughes, (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 
5.4 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C17/0185/42/LL); 

 Y Cynghorydd W. Gareth Roberts, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitemau 5.5, 5.6 a 5.7 ar y rhaglen, (ceisiadau cynllunio rhifau C17/0221/30/LL,  
C17/0237/30/LL a C17/0437/22/LL); 

 Y Cynghorydd Judith Humphreys (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn 
eitem 5.7 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C17/0437/22/LL); 

 Y Cynghorydd Elfed Williams (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 
5.8 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C17/0438/18/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 5 
Mehefin 2017, fel rhai cywir yn ddarostyngedig i ychwanegu enw’r Cynghorydd Edgar Wyn 
Owen i’r rhai a oedd yn bresennol. 

 

Tud. 7
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3. CEISIADAU CYNLLUNIO 
 

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

  
1. Cais rhif C17/0325/38/LL – Tir ger 2 Bryn Goleu, Llanbedrog, Pwllheli 
 

Adeiladu tŷ deulawr. 
 

(a) Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi y 
gohiriwyd y cais yng nghyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 5 Mehefin 2017 er mwyn rhoi 
cyfle i swyddogion yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd baratoi cynllun ar gyfer y pwyllgor yn 
dangos lleoliad y tŷ bwriadedig mewn perthynas i ffin datblygu'r pentref fel y dynodwyd o 
fewn Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd (CDUG) a Chynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 
(CDLl). Roedd y cynllun wedi ei gynnwys yn y rhaglen ac amcangyfrifir y byddai 60% o 
arwynebedd llawr y tŷ tu allan i’r ffin datblygu. 

 
Nodwyd mai’r prif fater cynllunio oedd egwyddor y datblygiad. Eglurwyd oherwydd bod rhan 
helaeth o’r safle ynghyd â’r tŷ wedi eu lleoli tu allan i’r ffin datblygu roedd y bwriad cyfystyr a 
chodi tŷ newydd yng nghefn gwlad ac yn groes i bolisi C1, CH4 a CH9 o’r CDUG. 
 
Nodwyd bod y swyddogion yn parhau i bryderu ynglŷn ag effaith andwyol y bwriad ar sail 
gor-edrych, colli preifatrwydd a chreu strwythur gormesol gan gael effaith negyddol ar 
ddeiliaid tai cyfagos. 

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

chenedlaethol, y sylwadau a’r wybodaeth a dderbyniwyd gan yr ymgeisydd, ni ystyriwyd fod 
y datblygiad yn dderbyniol. 

 
(b)  Cynigwyd ac eiliwyd i gynnal ymweliad safle. 
 
 Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol gan aelodau: 
 

 Wedi derbyn gohebiaeth gan yr ymgeisydd, roedd yn anghytuno o ran lleoliad y ffin 
datblygu;  

 A fyddai canran uwch o arwynebedd llawr tu fewn y ffin yn gwneud gwahaniaeth? 

 Bod nifer o geisiadau aflwyddiannus wedi eu cyflwyno yng nghyswllt y safle; 

 Cyngor Cymuned Llanbedrog wedi tynnu eu sylwadau yn ôl; 

 Nid oedd y bwriad yn cydymffurfio â’r polisïau gan ei fod tu allan i’r ffin datblygu ac fe 
fyddai’n amharu ar fwynderau preswyl tai cyfagos; 

 Er mwyn dangos tegwch i’r ymgeisydd dylid cynnal ymweliad safle; 

 Ddim yn gweld diben cynnal ymweliad safle; 

 Wedi cynnig cynnal ymweliad safle er mwyn asesu agosatrwydd y tŷ at y gweithdy 
ac effaith y bwriad ar y lôn a’r fynedfa. 
 

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

 Y derbyniwyd cadarnhad gan yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd bod y ffin datblygu 
yn y CDUG a’r CDLl yr un peth ac oherwydd y drafodaeth yn y Pwyllgor blaenorol 
fod sleid wedi ei ddarparu i’r Pwyllgor er mwyn dangos y sefyllfa ynglŷn â’r ffin a 
lleoliad y tŷ arfaethedig yn glir. 

Tud. 8
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 Ei fod yn fater o egwyddor, dim ond mewn rhai sefyllfaoedd eithriadol y caniateir tŷ 
marchnad agored tu allan i’r ffin datblygu. Nid oedd amgylchiadau y cais hwn yn 
eithriadol felly ni welir diben mewn cynnal ymweliad safle. 

 
 Pleidleisiwyd ar y cynnig i gynnal ymweliad safle, syrthiodd y cynnig. 
 
(ch) Cynigwyd ac eiliwyd i wrthod y cais. 
 

Holodd aelod a oedd yr ymgeisydd wedi trafod efo’r swyddogion yng nghyswllt gwella’r 
bwriad. Mewn ymateb, nododd y Rheolwr Cynllunio byddai gosod y tŷ mwy i mewn i’r ffin 
datblygu yn gwaethygu’r effaith ar fwynderau preswyl tai cyfagos. Eglurodd bod y 
swyddogion eisoes wedi trafod nifer o opsiynau gyda’r ymgeisydd. 

 
 PENDERFYNWYD gwrthod y cais.  
 
 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 tŷ, oherwydd ei faint a’i leoliad yn arwain at ymwthiad gormesol a niweidiol i 

fwynderau trigolion eiddo cyfagos, yn enwedig oherwydd effaith ddominyddol y tŷ 
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. 

 
2.  Cais rhif C17/0059/03/LL – Pencae Fucheswen, Blaenau Ffestiniog 
 

Cais i ddymchwel sied bresennol a chodi estyniad yn ei le. 
 

(a)  Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi bod yr estyniad bwriadedig o 
faint a dyluniad a oedd yn cydweddu gyda’r prif eiddo. Ni ystyrir y byddai’r bwriad yn 
debygol o gael effaith andwyol ar fwynderau uniongyrchol preswylwyr cyfagos o ran 
preifatrwydd na gor-edrych. 

 
 Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd. 
 
 Nodwyd bod yr Uned Llwybrau wedi cadarnhau y dylid cadw’r llwybr cyhoeddus a oedd yn 

rhedeg heibio blaen y safle yn glir ar unrhyw adeg. 
 
 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:- 

 Y byddai’r estyniad o’r un ôl troed a’r sied bresennol ac fe fyddai’n gwella’r edrychiad 
o’r llwybr; 

 Ni fyddai’r datblygiad yn amharu ar fynediad i’r llwybr cyhoeddus; 

 Bod y cyn berchennog wedi derbyn caniatâd cynllunio ar gyfer estyniad o’r fath yn 
2010 ond nid oedd wedi gweithredu ar y caniatâd. 

 
(c)  Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais. 
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 Nododd aelod ei phryder o ran effaith y datblygiad ar y llwybr cyhoeddus a’r angen i 

dderbyn sicrwydd y gwarchodir y llwybr. Tynnodd aelod sylw at yr argymhelliad i osod 
amod i warchod y llwybr pe caniateir y cais. 

 
PENDERFYNWYD caniatáu’r cais.  
 
Amodau: 
1.  Amser 
2.  Cydymffurfio gyda chynlluniau 
3.  Cytuno ar orffeniadau 
4.  Llechi 
5.  Gwarchod llwybr 

  
3. Cais rhif C17/0159/39/LL – The Shanty, Pen Bennar, Abersoch, Pwllheli 
 

Dymchwel tŷ presennol ac adeiladu tŷ 3 llawr yn ei le. 
 

(a)  Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi bod y safle ar benrhyn 
Abersoch, y tu allan i ffin datblygu'r pentref a thu mewn i Ardal o Harddwch Naturiol 
Eithriadol Llŷn (AHNE). Nodwyd bod y safle ar amrywiol lefelau ac wedi ei leoli mewn ardal 
breswyl ac ymysg amryw o dai eraill a oedd wedi eu lleoli ar glogwyn uwchben y môr. 
Adroddwyd y cyflwynwyd lluniau gyda’r cais yn dangos y tŷ bwriadedig yn y tirlun ehangach; 
gweler o’r lluniau bod y tŷ yn weladwy o’r môr yn bennaf a’r eiddo cyfochrog i’r de a gogledd 
o’r safle. Ychwanegwyd y byddai’r to, peth o wal gefn y modurdy a wal derfyn y safle i’w 
gweld o’r llwybr cyhoeddus cyfochrog. 

 
 Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd gan gyfeirio at ymateb yr Uned 

AHNE i’r cynlluniau diwygiedig. Nodwyd bod yr Uned o’r farn na fyddai’r bwriad yn amharu 
ar yr AHNE. Yn dilyn derbyn sylwadau gan wrthwynebydd yng nghyswllt rhoi statws adeilad 
rhestredig i’r strwythur presennol, trafodwyd y sylwadau gydag Uwch Swyddog Cadwraeth y 
Cyngor ac fe gadarnhaodd nad oedd yr adeilad presennol o werth hanesyddol na 
phensaernïol ac nid oedd yn cyfiawnhau statws rhestredig. 

 
Nodwyd bod Polisi CH13 o’r CDUG, sef y prif bolisi wrth asesu egwyddor y datblygiad, yn 
datgan y caniateir cynigion i ddymchwel tŷ mewn cyflwr gwael yng nghefn gwlad ac i 
ddatblygu unedau byw newydd os cydymffurfir a’r 5 maen prawf perthnasol. 
 
Nodwyd yr ystyrir fod dyluniad yr eiddo o edrych arno o’r môr yn gweddu gyda’r safle 
oherwydd ei fod yn dilyn siâp, gosodiad a phroffil y safle a defnyddir deunyddiau a oedd yn 
creu dyluniad ysgafn. Teimlir bod y lluniau, a gyflwynwyd fel rhan o’r cais, yn dangos na 
fyddai’r adeilad yn creu datblygiad ymwthiol yn y tirlun ac er bod edrychiad y tŷ yn wahanol, 
ni ystyrir y byddai’n achosi niwed arwyddocaol i dirwedd ac arfordir yr AHNE. 

 
Nodwyd bod Llwybr Cyhoeddus gerllaw’r safle a bod angen ei ddiogelu yn ystod ac ar 
ddiwedd y datblygiad a gellir gwneud hyn drwy amod ar y caniatâd cynllunio. 
 
Nodwyd bod lleoliad, dwysedd, cynnydd mewn maint yn rhesymol a’r dyluniad a’r 
deunyddiau yn welliant i safle agored o’r fath. O gofio bod tŷ ar y safle’n bresennol, a sawl 
tŷ arall bob ochr i’r safle, ni fyddai newid arwyddocaol i dirlun a golygfeydd o, ac ar draws yr 
AHNE nac effaith sylweddol arwyddocaol ar fwynderau’r trigolion cyfagos. 

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

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

 Bod y datblygiad wedi ei ddylunio i gyd-fynd efo amlinell/ffurf y tir; 

 Bod y dyluniad yn ceisio cael cydbwysedd o ran preifatrwydd cymdogion a’r dyhead 
am olygfeydd; 

 Diwygiwyd uchder yr adeilad a’r wal ar y ffin ger y maes parcio cyhoeddus er mwyn 
gwella golygfeydd o’r llwybr cyhoeddus ac fe gydnabuwyd y newid gan yr Uned 
AHNE; 

 Bod y lluniau a gyflwynwyd fel rhan o’r cais yn dangos, yn arbennig yr un o gyfeiriad 
Lôn Pont Morgan, y byddai’r datblygiad prin yn weladwy o’r pentref; 

 Nid oedd cymdogion wedi gwrthwynebu ac roedd yr ymgeisydd wedi cyfarch eu 
sylwadau. 

 
(c)  Cynigwyd ac eiliwyd i gynnal ymweliad safle. 
 
 Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol gan aelodau: 
 

 Pryder o ran egwyddor dymchwel a chodi tŷ a byddai ceisiadau eraill yn cael eu 
cyflwyno pe caniateir y cais. Bod dymchwel adeiladau yn cael ei yrru gan resymau 
masnachol yn hytrach na phryderon am sefydlogrwydd yr adeilad; 

 Os caniateir y cais byddai delwedd bentrefol Abersoch yn newid yn gyfan gwbl; 

 Bod y Cyngor Cymuned yn gwrthwynebu’r bwriad gan y byddai’n anghymarus a 
gweddill y tai o’i amgylch; 

 Bod y dyluniad yn gweddu i’r safle; 

 Mai pentref glan y môr yw Abersoch, ddim yn gweld y dyluniad yn gweddu’r safle. 
Dylid cynnal ymweliad safle; 

 Pryder o ran yr effaith ar yr Iaith Gymraeg yn y pentref; 

 Pryder o ran dymchwel tai efo hanes er mwyn eu gwerthu ar y farchnad agored. 
Roedd safleoedd yn cael eu gwerthu oherwydd eu lleoliad; 

 Bod y bwriad yn uchelgeisiol. Dylid cydnabod nad ydyn yn byw yn y gorffennol ac 
yng ngwledydd Ewrop roedd tai o ddyluniad gwahanol yn yr un ardal; 

 Nid oedd yr adeilad presennol yn addas. Dylid ymweld â’r safle oherwydd ei fod 
mewn lleoliad amlwg; 

 Bod dyletswydd i warchod yr AHNE, pryder effaith gronnol o ran yr hawl i 
ddymchwel a moderneiddio ar olygfeydd i mewn ac allan o’r AHNE. O’r farn nad 
oedd gostwng uchder yr adeilad 1 medr yn dderbyniol ac fe ddylai Cydbwyllgor 
Ymgynghorol AHNE Llŷn ystyried y cais oherwydd ei effaith. 

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

 Bod asesiad o ran egwyddor y datblygiad yn erbyn 5 maen prawf polisi CH13 o’r 
CDUG ‘Dymchwel ac ail-adeiladu tai mewn pentrefi gwledig ac yng nghefn gwlad’ 
wedi ei gynnwys yn yr adroddiad;  

 Annog cynnal ymweliad safle gan mai’r prif faterion yn codi oedd yr effaith weledol 
a’r effaith ar yr AHNE. 

 
Nododd aelod pe cynhelir ymweliad safle y dylid edrych ar y safle o wahanol gyfeiriadau yn 
y pentref a nodi cymeriad adeiladwaith yn yr ardal.  
 
PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle. 

 
4. Cais rhif C17/0185/42/LL – Caffi Porthdinllaen, Lôn Golff, Morfa Nefyn, Pwllheli 
  

Cais rhannol ôl-weithredol ar gyfer gwelliannau i gaffi presennol i gynnwys amnewid adlen 
gyda ffenestri pren, creu llwyfan bren, storfa a darpariaeth toiledau newydd 
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(a)  Adroddwyd bod y cais wedi ei dynnu’n ôl. 
 
5. Cais rhif C17/0221/30/LL – Penrhyn Canol, Aberdaron, Pwllheli 
 

Estyniad ochr, gosod tanc septig ac adeiladu ffordd fynediad newydd. 
 

(a) Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi bod safle'r 
cais wedi ei leoli yng nghefn gwlad o fewn yr AHNE a Thirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol 
Eithriadol. 

 
 Nodwyd bod yr estyniad o ran ei ddyluniad, graddfa a maint yn dderbyniol ac yn gymesur 

gyda’r eiddo presennol.  
 
 Tynnwyd sylw bod yr Uned AHNE wedi nodi bod yr estyniad a fwriedir yn gweddu’n dda i’r 

adeilad gwreiddiol ac nad oedd pryderon o ran yr effaith ar yr AHNE. Nodwyd yn dilyn 
derbyn sylwadau gan yr Uned AHNE yng nghyswllt y trac mynediad, fe argymhellir gosod 
amod, pe caniateir y cais, ar gyfer cyflwyno manylion tirlunio ar gyfer y trac ac yn benodol ar 
gyfer y ffin ddwyreiniol. 

  
  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 cynrychiolydd gwrthwynebydd y prif bwyntiau 

canlynol:- 

 Ei fod yn siarad ar ran teulu Fferm Bryn a oedd yn denantiaid amaethyddol i’r 
ymgeisydd; 

 Nad oedd yr ymgeisydd wedi ymgynghori efo’r tenantiaid cyn cyflwyno’r cais; 

 Bod y fferm oddeutu 100 acer a byddai colli ychydig o dir yn cael effaith gan fygwth 
hyfywdra'r fferm; 

 Bod y perchennog wedi cadarnhau ar lafar efo’r tenantiaid na fyddai’r safle yn cael ei 
werthu; 

 Byddai’n well lleoli’r estyniad tu cefn i’r tŷ, yn hytrach na’r ochr, er mwyn osgoi’r tir 
amaethyddol; 

 Bod angen cyflwyno adroddiad o ran ystlumod a’r dylluan wen a oedd yn cynefino yn 
yr adeiladau allanol. 

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

 Bod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt cynllunio; 

 Materion tenantiaeth ddim yn berthnasol o ran cynllunio; 

 Nid oedd yr Uned Bioamrywiaeth, Uned AHNE, Cyngor Cymuned na Chyfoeth 
Naturiol Cymru yn gwrthwynebu’r bwriad. 

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

Cynllunio hwn):-  

 Bod yr estyniad yn gweddu i’r adeilad presennol; 

 Ei fod yn cytuno efo’r sylwadau yn yr adroddiad o ran yr angen i godi clawdd gan 
ddefnyddio'r pridd a godir i wneud y trac mynediad; 

 Bod angen cynnal archwiliad i gadarnhau os oedd ystlumod yn bresennol cyn 
gwneud y gwaith. 

 
(d)  Mewn ymateb i’r sylwadau uchod, nododd y Rheolwr Cynllunio bod yr Uned Bioamrywiaeth 

wedi cadarnhau mai isel oedd risg presenoldeb ystlumod yn yr adeilad ac y byddai’n 
afresymol gofyn am arolwg llawn. Ychwanegodd, pe caniateir y cais, yn unol â’r arfer fe 
roddir nodyn ar y cais yn nodi’r rheidrwydd i atal gwaith os oedd ystlumod yn bresennol. 
Roedd hyn yn cael ei reoli tu allan i’r drefn cynllunio. 
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(dd)  Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais. 
 
 Nododd aelod ei fod ddim yn deall pam y gofynnir am drac mynediad newydd yn yr AHNE 

pan fo mynediad i’r safle eisoes. Cynigodd welliant i gynnal ymweliad safle, eiliwyd y 
gwelliant. 

 
 Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol gan aelodau: 
 

 Bod rhaid i dir feddiannwr rhoi rhybudd i denant amaethyddol; 

 Pryder o ran y llwybr cyhoeddus gyda’r estyniad gyferbyn;  

 Os byddai’r ymgeisydd ddim yn gallu darparu trac mynediad newydd, beth fyddai’r 
sefyllfa? 

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

 Bod rhai materion a gyfeiriwyd atynt gan gynrychiolydd y gwrthwynebydd ddim yn 
faterion cynllunio ac nid oedd addewidion y perchennog i’r tenant yn ystyriaeth 
cynllunio; 

 Nid oedd gan yr Uned AHNE wrthwynebiad i’r bwriad; 

 Byddai’r trac mynediad newydd yn hwyluso preifatrwydd ond os na fyddai’n bosib 
creu trac mynediad newydd fe fyddai’r mynediad presennol yn dderbyniol.  

 
 Pleidleisiwyd ar y gwelliant, fe syrthiodd ar bleidlais fwrw’r Cadeirydd. 
 
 Pleidleisiwyd ar y cynnig gwreiddiol. 
 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais. 
 
Amodau: 
1. Cychwyn o fewn 5 mlynedd. 
2. Unol a'r cynlluniau. 
3. Llechi’r to i gydweddu. 
4. Waliau allanol i fod o rendr lliw gwyn. 
5. Tirlunio yn arbennig ochr ddwyreiniol y trac. 
 
Nodyn: 
1. Diogelu llwybr cyhoeddus. 
2. Copi o sylwadau Cyfoeth Naturiol Cymru. 
3. Peidio’r gwaith os darganfyddir fod ystlumod yn yr eiddo. 

 
6.  Cais rhif C17/0237/30/LL – Bryn Llan, Rhoshirwaun, Pwllheli 

 
Cynyddu nifer carafanau teithiol o 10 i 17 ar safle presennol. 
 

(a)  Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi bod safle’r 
cais wedi ei leoli rhwng pentref Pengroeslon a Rhydlios a thu mewn i Ardal Gwarchod y 
Tirlun. 

 
   Nodwyd bod polisi D20 o’r CDUG yn caniatáu cynigion i gynyddu nifer y lleiniau ar 

safleoedd carafanau teithiol presennol, cyhyd a bod y cynnig yn ffurfio rhan o gynllun a 
fyddai’n arwain at welliannau amgylcheddol a gweledol o ran lleoliad, gosodiad, dyluniad a 
gwedd y safle a’i le yn y dirwedd o’i amgylch gan ystyried unrhyw effaith gronnol safleoedd 
carafanau teithiol presennol. 

 
 Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd. 
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Nodwyd bod hawl cynllunio am 10 carafán teithiol yn bodoli ar y safle yn ystyriaeth cynllunio 
o bwys wrth ystyried y cais presennol. Ystyriwyd na fyddai’r bwriad yn amharu yn sylweddol 
ar fwynderau gweledol yr ardal, diogelwch ffyrdd na mwynderau trigolion cyfagos. 
 
Roedd y datblygiad yn dderbyniol o safbwynt polisïau lleol a chenedlaethol perthnasol am y 
rhesymau a roddwyd yn yr adroddiad. 

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

Cynllunio hwn):-  

 Nid oedd y gymuned leol yn hapus efo’r bwriad; 

 Bod y safle carafanau yn hynod o weladwy o’r lôn ac nad oedd llawer o sgrinio; 

 Nid oedd y tirlunio a gynigir yn mynd i gael effaith, fe ddylid plannu coed brodorol; 

 Bod angen tirweddu ar hyd ochr y safle gyda’r trac mynediad a dim y cae ochr arall 
i’r trac, cryfhau’r clawdd ochr Porthor a thirlunio ar hyd y ffin gyda’r ffordd 
gyhoeddus. 

 
(c) Mewn ymateb i sylwadau’r aelod lleol, nododd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio  

gellir gofyn i’r ymgeisydd symud y llinell tirlunio fel ei fod yn mynd o amgylch y safle yn 
ogystal. Ychwanegodd y gellir ystyried dwysedd y tirlunio a defnydd o goed a oedd yn 
gynhenid i’r ardal.  

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

 Dylai’r ymgeisydd ymgymryd â’r tirlunio cyn ehangu’r safle; 

 Bod y safle presennol yn hollol amlwg yn y tirlun ac fe ddylid gofyn i’r ymgeisydd i 
blannu coed cyn cyflwyno cais i ehangu’r safle; 

 A oedd amod ar y caniatâd cynllunio gwreiddiol o ran tirlunio? 

 Ni dderbyniwyd gwrthwynebiad yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus. 
 
(d) Mewn ymateb i’r sylwadau uchod, nododd y swyddogion: 

 Y dylid rhoi ystyriaeth i effaith y cynnydd mewn nifer o garafanau ar y dirwedd. Fe 
argymhellir, pe ganiateir y cais, i osod amod tirlunio ac fe sicrheir bod y cynllun 
tirlunio yn cyd-fynd â gosodiad y safle; 

 Caniatawyd y cais cynllunio gwreiddiol 1986 ac nid oedd rheidrwydd bod amod 
tirlunio wedi ei osod. 

 
 PENDERFYNWYD caniatáu’r cais. 

 
Amodau: 
1. 5 mlynedd 
2. Unol â chynlluniau a gyflwynwyd 
3. Nifer o unedau ar y safle ar unrhyw un adeg i’w cyfyngu i 17 
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 
 

7. Cais rhif C17/0437/22/LL – Tir ger Cyfnewidfa Ffôn Penygroes, Ffordd y Sir, 
Penygroes, Caernarfon 
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Gosod mast telathrebu 21m o uchder gan gynnwys gorsaf radio, 3 antena, 2 gabinet offer, 
cyfarpar offer cysylltiedig ynghyd â ffens diogelwch 1.8 o uchder. 

  
(a)  Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi bod y safle wedi ei leoli ar 

gyrion Penygroes i gefn safle cyfnewidfa ffôn a oedd yn cynnwys adeilad unllawr parhaol. 
Eglurwyd bod tai preswyl yr ochr bellaf i’r ffordd gyhoeddus i gyfeiriad y gogledd, gorllewin 
a’r dwyrain gyda’r canlynol gerllaw, Ysgol Gynradd Bro Lleu, Ysgol Uwchradd Dyffryn 
Nantlle a Chanolfan Hamdden Plas Silyn.  

 
Nodwyd bod polisi CH20 o’r CDUG yn caniatáu cynigion ar gyfer seilwaith newydd ac offer 
telathrebu yn ddarostyngedig i ystyriaeth lawn o feini prawf penodol. Adroddwyd bod yr 
ymgeisydd wedi nodi o fewn dogfennau’r cais cynllunio y rhesymau pam fod y lleoliad yma 
wedi ei ddewis ar gyfer y datblygiad, gan nodi ei fod yn rhan o amcan y Llywodraeth i 
ledaenu signal ffon 4G i lefydd ble nad oedd yn bodoli’n barod, ac yn benodol ardaloedd 
gwledig. 
 
Derbyniwyd gwrthwynebiad ar sail pryder am effaith y datblygiad ar iechyd, ac yn benodol 
ar iechyd plant yn yr Ysgol Gynradd gerllaw. Nodwyd bod maen prawf rhif 3 o bolisi CH20 
yn sicrhau bod datblygiadau arfaethedig yn bodloni canllawiau’r Comisiwn Rhyngwladol ar 
Amddiffyn rhag Ymbelydriad Anïoneiddiol (ICNIRP). Derbyniwyd gwybodaeth yn dangos 
cydymffurfiaeth gyda’r safonau yma. Er y cydnabuwyd fod pryder wedi ei godi ynglŷn ag 
effaith posib, ni ystyriwyd fod y bwriad yn groes i’r polisïau cenedlaethol na’r Cynllun Unedol 
ac nid oedd angen rhagor o wybodaeth i asesu effaith posib y datblygiad. 
 

 Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd. 
 
 Nodwyd ei fod yn anorfod y byddai’r prif strwythur arfaethedig yn rhannol weladwy o fannau 

cyhoeddus oherwydd yr angen iddo fod mewn lleoliad weddol agored er mwyn sicrhau y 
byddai’n gweithio i’w gapasiti llawn. Roedd y tai preswyl agosaf rhwng oddeutu 50m a 90m i 

 ffwrdd o safle’r cais i gyfeiriadau gwahanol, cydnabuwyd y byddai’r math yma o ddatblygiad 
yn anorfod yn cael rhywfaint o effaith weledol ar y tai agosaf yma, ond ni ystyriwyd y 
byddai’r effaith yn sylweddol yn yr achos yma. 

 
 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 yn Bennaeth Ysgol Bro Lleu a bod pryder o ran agosatrwydd y mast i’r ysgol 
a’r effaith y gallai gael ar y plant; 

 Byddai’r stad ddiwydiannol yn gallu cuddied y bwriad yn well; 

 Ddim yn ymwybodol o wir effaith datblygiad o’r fath, a oedd datblygiadau tebyg wrth 
ymyl ysgolion eraill? 

 Bod rhieni yn pryderu gyda rhai yn bygwth symud plant o’r ysgolion; 

 Bod Cartrefi Cymunedol Gwynedd ar fin gwneud cais cynllunio ar dir wrth ymyl ac yn 
bygwth tynnu allan os caniateir y datblygiad yma; 

 Pryderu o ran effaith negyddol y datblygiad ar y plant a’r pentref. 
 
(c)  Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd asiant yr ymgeisydd y prif bwyntiau canlynol:- 

 Mai’r bwriad oedd cyflawni amcan y Llywodraeth i ddarparu cyflenwad signal 3G/4G 
ble nad oedd yn bodoli eisoes mewn ardaloedd gwledig; 

 Bod mynediad at ddarpariaeth 3G/4G yn greiddiol i ffyniant economaidd a bod 
Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn cefnogi datblygiadau telathrebu 
gan eu bod yn gweld ei fod yn angenrheidiol i gyflawni eu cynllun twf economaidd 
uchelgeisiol; 
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 Symudwyd lleoliad y mast telathrebu i gefn y gyfnewidfa ffôn i leihau’r effaith 
gweledol; 

 Bod y mast yn gorfod bod yn  21 medr o uchder neu ni fyddai’n gweithio’n effeithiol; 

 Bod lleoliadau arall wedi eu diystyru oherwydd gwahanol resymau, y safle yma oedd 
yr un mwyaf addas; 

 Yn cydnabod bod pryderon o ran iechyd ond nid oedd yn ystyriaeth gynllunio gan y 
cyflwynwyd datganiad ICNIRP yn cadarnhau fod y datblygiad yn unol â’r canllawiau 
ac yn ddiogel; 

 Bod y lleoliad yn synhwyrol ac fe fyddai’n llenwir bylchau o ran y ddarpariaeth gyda 
buddion economaidd a cymdeithasol arwyddocaol yn deillio o’r bwriad. 

 
(ch) Gwnaed y prif bwyntiau canlynol gan aelod oedd yn gweithredu fel aelod lleol (nad oedd yn 

aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn):-  

 Bod y gymuned leol yn pryderu am effaith negyddol y datblygiad ar iechyd yn 
enwedig iechyd y plant; 

 Cyfeirio at astudiaethau rhyngwladol a oedd yn dangos bod datblygiadau o’r fath yn 
cael effaith ar iechyd; 

 Bod angen bod yn rhagofalus. A oedd safle arall mwy derbyniol na wrth ymyl yr 
ysgol? 

 Bod angen ystyried yr oblygiadau yn ddwys iawn. 
 
(d)  Mewn ymateb i’r sylwadau uchod, nododd y swyddogion: 

 Bod yr ymgeisydd wedi ystyried safleoedd eraill ac wedi nodi'r safleoedd a ystyriwyd 
fel rhan o’r cais; 

 Ei fod yn faes technegol, deallir bod rhaid lleoli’r mast yn weddol agos at 
ddefnyddwyr; 

 Bod ymgyrch sylweddol i gyflenwi signal 4G i lefydd ble nad oedd yn bodoli’n barod; 

 Gellir gosod mast telathrebu hyd at 15 medr o uchder o dan hawliau datblygu a 
ganiateir heb wneud cais cynllunio. Roedd mastiau telathrebu wedi eu caniatáu gan 
y Pwyllgor yn ddiweddar ar safleoedd yn Groeslon a Tanygrisiau; 

 Bod dim amheuaeth bod angen economaidd a cymdeithasol am y ddarpariaeth; 

 Gwerthfawrogi’r pryderon. O ran iechyd, roedd yr ymgeisydd wedi cadarnhau bod y 
datblygiadau yn cydymffurfio â’r gofynion cenedlaethol.  

 Dylid ystyried cynnal ymweliad safle yn sgil y pryderon a fynegwyd o ran lleoliad y 
mast a’r effaith weledol. 

 
(dd)  Cynigwyd ac eiliwyd i gynnal ymweliad safle. 
 
 Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol gan aelodau: 
 

 Nad oedd y lleoliad yn addas gyda safleoedd mwy addas yn Nyffryn Nantlle; 

 Y dylai’r ymgeisydd asesu safleoedd eraill;  

 Bod angen derbyn gwybodaeth am y safleoedd eraill a ddiystyrwyd; 

 Ddim yn ymwybodol o’r effaith ar iechyd felly dylid bod yn rhagofalus; 

 Bod gair y Pennaeth yn ddigonol felly nid oedd angen cynnal ymweliad safle; 

 Nid oedd y safle yn addas a ni fyddai’r stad ddiwydiannol yn addas ychwaith. 
 

Mewn ymateb i’r sylwadau uchod, nododd yr Uwch Gyfreithiwr ei fod yn deall y teimladau 
cryf a phryderon lleol ond roedd rhaid bod yn ofalus o ran gwrthod y cais ar sail materion 
iechyd. Nododd bod y bwriad yn cydymffurfio â deddfwriaeth genedlaethol ac nad oedd 
manylion llawn yr astudiaethau rhyngwladol gerbron y Pwyllgor. Pwysleisiodd y byddai’n 
anodd amddiffyn gwrthod y cais ar sail materion iechyd mewn apêl. Nododd y byddai nifer o 
geisiadau cynllunio am ddatblygiadau o’r fath yn cael eu cyflwyno yn y dyfodol felly roedd 
rhaid bod yn hynod o ofalus o ran clymu ceisiadau a gyflwynir yn y dyfodol pe gwrthodir y 
cais ar y sail a nodir. 
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Nododd aelod nad oedd yn gwrthwynebu’r bwriad i wella’r ddarpariaeth ond bod oddeutu 
90% o fastiau telathrebu wedi eu lleoli yng nghefn gwlad agored lle'r oedd y signal yn 
gryfach. Ychwanegodd ei phryder o ran agosatrwydd y mast at yr ysgolion, meithrinfa a 
chanolfan hamdden. Nododd y dylid derbyn gwybodaeth o ran y 10 lleoliad a ystyriwyd a 
pham nad oeddent yn addas. 

 
 PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle. 
 
8. Cais rhif C17/0438/18/LL – Tir ger Teras Fictoria, Deiniolen, Caernarfon  
 

Diwygio amod 2 o ganiatâd cynllunio rhif C09A/0396/18/AM ar gyfer datblygiad preswyl er 
mwyn ymestyn y cyfnod o 3 mlynedd er mwyn galluogi cyflwyno cais caniatáu materion a 
gadwyd yn ôl. 

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

bwriad yn parhau i olygu datblygu’r safle ar gyfer 27 o dai (a oedd yn cynnwys 5 tŷ 
fforddiadwy ar gyfer angen lleol cyffredinol) ynghyd â chreu mynedfa newydd. Roedd y cais 
gwreiddiol yn destun cytundeb cyfreithiol o dan Adran 106 er mwyn darparu elfen o dai 
fforddiadwy. Nodwyd y byddai angen diweddaru’r cytundeb 106 gan fod ei gynnwys yn 
parhau i fod yn ddilys er gwaethaf cyflwyno’r cais diweddaraf hwn. 

 
Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd. Cyfeiriwyd at y gwrthwynebiadau 
a dderbyniwyd yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus.  
 
Nodwyd bod yr egwyddor o ddatblygu’r safle ar gyfer datblygiad preswyl eisoes wedi ei 
dderbyn o dan gais amlinellol rhif C09A/0396/18/AM ac nid oedd newid wedi bod yn 
nhermau natur a manylion y bwriad nac ychwaith yng nghyd-destun polisïau a chanllawiau 
cynllunio lleol a chenedlaethol ac er bod y Cynllun Datblygu Lleol yn debygol o gael ei 
fabwysiadu yn fuan, byddai’r safle yn parhau i fod o fewn ffin datblygu Deiniolen yn ogystal 
â’i ddynodi ar gyfer datblygiad preswyl yn y cynllun.  

 
Eglurwyd nad oedd y cais diweddaraf hwn yn golygu unrhyw newid i’r cynlluniau oedd 
eisoes wedi derbyn caniatâd. 

 
Nodwyd bod y gwrthwynebiadau i’r cais cyfredol hwn ar gyfer ymestyn yr amser er mwyn 
cyflwyno materion a gadwyd yn ôl wedi derbyn ystyriaeth lawn ac ar sail yr asesiad yn yr 
adroddiad credir bod y bwriad yn parhau i fod yn dderbyniol yn ddarostyngedig i gynnwys 
amodau perthnasol fel y cynhwyswyd o fewn y caniatâd amlinellol blaenorol. 

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

 Nid egwyddor o ddatblygu’r safle ar gyfer tai oedd dan ystyriaeth, yr egwyddor o 
ymestyn yr amser i gyflwyno cais materion a gadwyd yn ôl a oedd yn berthnasol; 

 Bod gwelliannau i’r llwybr eisoes wedi eu gwneud; 

 Bod y tir wedi ei ddynodi yn y CDUG a’r CDLl ar gyfer datblygiad preswyl. Fe allai’r 
cyfran o dai fforddiadwy fel rhan o’r datblygiad o dan y CDLl fod yn llai. 

 
(c) Gwrthwynebwyd y cais gan yr aelod lleol (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn) a 

gwnaed y prif bwyntiau canlynol ganddo:-  

 Nid oedd y cais yn ymateb i’r galw am dai gyda 3 safle arall a oedd wedi derbyn 
caniatâd cynllunio am ddatblygiad preswyl ddim wedi eu datblygu; 

 Bod yr adroddiad yn rhoi llawer o sylw i bolisïau’r CDUG ond gan fod y CDLl ar fin 
cael ei fabwysiadu roedd perygl nad oedd yr adroddiad yn rhoi ystyriaeth ddigonol o 
ran polisïau’r CDLl. Dylid gohirio’r cais tan roedd sefyllfa'r cynllun newydd yn 
gliriach; 
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 Bod Ysgol Gwaun Gynfi yn agos at gapasiti llawn, oedd gan y Cyngor gynlluniau i 
ehangu’r ysgol pe fyddai tai yn cael eu hadeiladu ar bob safle oedd wedi derbyn 
caniatâd cynllunio eisoes? 

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

 Y dylid gwrthod y cais ar sail gor-ddatblygu a dim tystiolaeth o angen lleol; 

 Bod newid yn yr amgylchiadau o ran diffyg angen lleol ers caniatáu’r cais amlinellol; 

 A fyddai’r ymgeisydd yn gallu gwneud cais pellach i ymestyn cyfnod amser cyflwyno 
cais caniatáu materion a gadwyd yn ôl?  

 Bod asiant yr ymgeisydd wedi nodi y gellir darparu cyfran lai o dai fforddiadwy o dan 
y CDLl. Beth oedd y sefyllfa? 

 A fyddai’r nifer o dai fforddiadwy yn aros yr un fath? 
 

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

 Nid oedd newid yn y sefyllfa gynllunio gyda’r safle wedi ei ddynodi ar gyfer 
datblygiad preswyl yn y CDUG a’r CDLl. Fe fyddai’n anodd cyfiawnhau gwrthod y 
cais. Nodwyd bwriad i gyfeirio’r cais i gyfnod cnoi cil pe gwrthodir y cais; 

 Roedd rhaid bod newid yn y sefyllfa gynllunio i wrthod y cais, nid oedd newid ym 
mholisi lleol na cenedlaethol. Ni ellir tystiolaethu gwrthodiad felly yn sicr y byddai 
costau yn erbyn y Cyngor mewn apêl. Pe gwrthodir, fyddai’n rhaid i’r aelodau 
amddiffyn y penderfyniad mewn apêl; 

 Dim ond os oedd newid yn y sefyllfa polisi y gellir cyfiawnhau gwrthod cais pellach i 
ymestyn cyfnod amser cyflwyno cais caniatáu materion a gadwyd yn ôl; 

 Roedd y CDLl yn nodi man cychwyn is o ran negodi cyfran tai fforddiadwy mewn 
datblygiad preswyl; 

 Y clymir darparu'r un nifer o dai fforddiadwy ar gyfer angen lleol cyffredinol drwy 
gytundeb cyfreithiol o dan Adran 106. 

 
 PENDERFYNWYD caniatáu’r cais. 
 
 Amodau: 

1. 2/5 mlynedd i ddechrau’r gwaith. 
2.  Cyflwyno materion a gadwyd yn ôl. 
3.  Deunyddiau a gorffeniadau (gan gynnwys llechi naturiol i’r toeau). 
4.  Mynediad a pharcio.  
5.  Tirweddu a thirlunio. 
6.  Tynnu hawliau a ganiateir oddi ar y tai fforddiadwy. 
7.  Amodau Dŵr Cymru sy’n ymwneud a diogelu’r carthffosydd. 
8.  Amodau Cyfoeth Naturiol Cymru parthed draenio tir a dŵr hwyneb. 
9.  Diweddaru’r amodau parthed mesuriadau lliniaru'r asesiad ecolegol. 

   
9. Cais rhif C17/0448/39/LL – Maes Carafanau Fron Hyfryd, Sarn Bach, Abersoch, 

Pwllheli 
 

Adeilad gwasanaethu newydd, amrywiol waith peirianyddol ynghyd â chynyddu lleiniau 
teithiol o 18 i 24. 

 
(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi bod y safle wedi ei leoli yng 

nghefn gwlad rhwng Sarn Bach a Bwlchtocyn a thu mewn i AHNE Llŷn yn ogystal â 
Thirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol. 
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 Nodwyd ni ystyriwyd fod y safle’n amlwg nac ymwthiol yn y dirwedd gan fod ffiniau’r caeau 
wedi eu hamgylchynu a gwrychoedd a choed a oedd yn gweithredu fel sgrin. Ychwanegwyd 
bod lleoliad y safle a’i osodiad yn y dirwedd hefyd yn golygu nad oedd y lleoliad yn sefyll 
allan yn weledol amlwg. Nodwyd bod yr Uned AHNE yn cyd-weld ac yn nodi oherwydd 
natur y safle, y tirlunio naturiol a’r dwysedd isel credir y gellir ymgorffori'r cynnydd mewn 
nifer o unedau heb amharu ar yr AHNE. 

 
 Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd. 
 

Nodwyd oherwydd graddfa’r cais a’i leoliad ynghyd a’i nodweddion naturiol presennol ni 
ystyrir fod y safle yn ymwthiol yn y dirwedd ac ni ystyrir ei fod yn debygol o gael effaith 
niweidiol arwyddocaol ar fwynderau gweledol yr AHNE. 
 

(b)  Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais. 
 
 Mewn ymateb i sylw gan aelod yng nghyswllt cysylltu i’r system carthffosiaeth gyhoeddus, 

eglurodd y Rheolwr Cynllunio bod y safle presennol wedi ei gysylltu i’r system carthffosiaeth 
gyhoeddus. 

 
 Holodd aelod o ran gosodiad y safle mewn perthynas gyda’r parth llifogydd. Mewn ymateb, 

nododd y Rheolwr Cynllunio y cyflwynwyd cynllun diwygiedig yn symud y llain yn gornel 
fwyaf gogledd dwyreiniol y safle er mwyn sicrhau bod y safle yn gyfan gwbl y tu allan i’r 
parth llifogydd. Cadarnhaodd bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn fodlon yn dilyn y diwygiad. 

 
 Nododd aelod bod yr adeilad gwasanaethau newydd i’w groesawu. 
 
 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 24. 
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. Byrddau pren ar waliau allanol yr adeilad gwasanaethau i gael ei adael i hindreulio yn 

naturiol. 
9. Lliw to’r adeilad gwasanaethau i fod o liw llwyd BS 18 B 25. 
10. Cyflwyno a chytuno Cynllun Rheolaeth Cynefinoedd. 
11. Cyflwyno a chytuno cynllun goleuo safle. 
12. Cyflwyno a chytuno Cynllun Rheolaeth Amgylcheddol Adeiladu. 

 
 

 Dechreuodd y cyfarfod am 1.00pm a daeth i ben am 3.35pm. 
 
 

 
 

                                                                       CADEIRYDD 
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Rhif:    1 
 

Cais Rhif: C17/0069/00/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

19/01/2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Abermaw 

Ward: Abermaw 

 

Bwriad: Codi annedd tri llawr ar wahan  

  

Lleoliad: Llain Ffordd Bro Mynach, Abermaw, Gwynedd, 

LL42 1LZ 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

 

CANIATAU GYDAG AMODAU   
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1       Cafodd y penderfyniad ar y cais hwn ei ohirio gan y Pwyllgor Cynllunio yn ystod eu 

cyfarfod ar y 3 Ebrill 2017, er mwyn cynnal ymweliad safle. Cais llawn i godi un tŷ 

tri llawr ar wahân ar safle ar Ffordd Pentre Mynach, Abermaw, mae’r safle o fewn 

stad breswyl bresennol. Yn bresennol mae’r safle yn cael ei ddefnyddio fel gardd 

ddomestig gyda Tŷ Mynach, sydd i’r de o’r safle ac ym mherchnogaeth yr 

ymgeisydd. 

 

1.2 Mae’r bwriad yn golygu codi tŷ annedd tair ystafell wely gyda garej ddwbl ar lawr 

daear yr annedd, byddai man troi yn cael ei ddarparu ar ran deheuol y safle. Yn 

ogystal byddai dau le parcio yn cael ei ddarparu oddi ar y ffordd stad i ogledd y safle.  

Byddai balconi yn cael ei ddarparu ar ddrychiad deheuol yr annedd ar lefel llawr 

cyntaf.  Bwriedir gorffen y waliau allanol gyda rendr, a tho llechi naturiol.  

 

1.3 Saif y safle o fewn ardal anheddol o dref Abermaw, ac o fewn ffin ddatblygu fel y'i 

diffinnir gan Fap Cynhigion Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd. Yn ogystal mae o 

fewn y ffin datblygu yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. 

(Fersiwn Cyfansawdd yn cynnwys Newidiadau Materion sy’n Codi, Ionawr 2017) 

(CDLl ar y Cyd) . Ceir mynediad i’r safle oddi ar ffordd stad ddi-ddosbarth sydd yn 

arwain oddi ar y A496, sef y briffordd dosbarth 1 sy’n rhedeg trwy dref Abermaw. 

 

1.4       Ceir wal gynnal gerrig ar hyd derfyn gogleddol y safle, ac i’r dwyrain mae nant 

fechan gyda tir coediog y tu hwnt iddi. I’r gorllewin mae Ffordd Bro Mynach a thai 

sydd yn ffurfio stad o dai, ac i’r de mae dau dy deulawr. Mae rhan gogleddol y safle 

yn serth ac yn disgyn i ran deheuol y safle sydd yn weddol wastad ei natur, mae rhan 

isaf y safle yn sylweddol is na’r ffordd stad i ogledd y safle. Nid oes palmant wedi ei 

ddarparu ar ran o’r safle sydd yn ymylu a’r ffordd stad. I’r dwyrain ac o fewn 25 

medr i’r safle mae coedlan gollddail sydd wedi ei dynodi yn Ardal Gadwraeth 

Arbennig ac yn Ardal o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Mae safle yn ogystal o 

fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig Ardudwy. 

 

1.5 Cyflwynwyd Datganiad Dylunio a Mynediad gyda'r cais yn egluro'r rhesymeg y tu ôl 

i'r datblygiad. Daw'r cais hwn gerbron y Pwyllgor Cynllunio yn dilyn derbyn nifer o 

wrthwynebiadau i’r bwriad. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

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

bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r 

dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau. 
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2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009 (CDUG): 

 

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 B12 - GWARCHOD TIRWEDDAU, PARCIAU A GERDDI 

HANESYDDOL  

Gwarchod tirweddau, parciau a gerddi ddiddordeb hanesyddol arbennig yng 

Nghymru rhag  datblygiadau a fyddai’n achosi niwed arwyddocaol i’w cymeriad, eu 

hedrychiad neu eu gosodiad. 

 

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

RHYNGWLADOL A CHENEDLAETHOL 

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

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

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

 

POLISI 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. 
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POLISI B32 - YCHWANEGU AT DDWR WYNEB 

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

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

yn llifo i afonydd a chyrsiau dŵr eraill. 

 

POLISI B35- OSGOI RHYWOGAETHAU YMWTHIOL RHAG LLEDAENU 

Sicrhau bod mesurau i drin â rhywogaeth ymwthiol yn cael eu gweithredu, lle mae 

datblygiad yn golygu aflonyddu ar bridd wedi ei halogi ganddo. 

 

POLISI C1 - LLEOLI DATBLYGIAD NEWYDD 

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

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

adeiladweithiau a chyfleusterau atodol newydd yng nghefn gwlad ar wahân i 

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

 

POLISI CH4 TAI NEWYDD AR SAFLEOEDD SYDD HEB EU DYNODI O 

FEWN FFINIAU DATBLYGU CANOLFANNAU LLEOL A PHENTREFI 

Caniatáu cynigion i adeiladu tai newydd ar safleoedd sydd heb eu dynodi o fewn 

ffiniau Canolfannau Lleol a Phentrefi os gellir cydymffurfio â meini prawf syn anelu i 

sicrhau elfen fforddiadwy o fewn y datblygiad. 

 

POLISI CH33 - DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD 

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

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

tawelu traffig. 

 

POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT 

Gwrthodir cynigion am ddatblygiadau newydd, ehangu datblygiadau presennol neu 

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

chanllawiau parcio cyfredol y Cyngor, gan roi ystyriaeth i hygyrchedd gwasanaeth 

cludiant cyhoeddus, y gallu i gerdded a beicio o safle a phellter y safle at faes parcio 

cyhoeddus.  

 

Canllaw Dylunio Gwynedd 

 

2.4 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. (Gorffennaf, 2017) (Fel y’i 

diwygiwyd gan Adroddiad yr Arolygydd 30 o Fehefin 2017) 

 

 POLISI ISA 1: DARPARIAETH ISADEILEDD 

POLISI PCYFF 2: MEINI PRAWF DATBLYGU 

POLISI PCYFF 3: DYLUNIO A SIAPIO LLE 

POLISI PCYFF 4: DYLUNIO A THIRWEDDU 

POLISI TAI 2: TAI MEWN CANOLFANNAU GWASANAETH LLEOL 

POLISI PS 18: TAI FFORDDIADWY 

POLISI STRATEGOL PS4: TRAFNIDIAETH GYNILADWY, DATBLYGIAD A 

HYGYRCHEDD 

POLISI TRA 2: SAFONAU PARCIO 

POLISI TRA 4: RHEOLI ARDAWIADAU CLUDIANT 

POLISI STRATEGOL PS5: DATBLYGU CYNALIADWY 

POLISI PS 6: LLINIARU EFFEITHIAU NEWID HINSAWDD AC ADDASU 

IDDYNT 

PS 19 – GWARCHOD A BLE’N BRIODOL GWELLA’R AMGYLCHEDD 

NATURIOL 
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2.5 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru – (Argraffiad 9, Tachwedd 2016)   

Nodyn Cyngor Technegol 5: Cynllunio a Chadwraeth Natur 

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio  

Nodyn Cyngor Technegol 18:  Trafnidiaeth  

Nodyn Cyngor Technegol  24: Yr Amgylchedd Hanesyddol  

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 BAR.U/707 - Cais amlinellol ar gyfer codi dau dy unllawr neu bar o efeilldai deulawr 

- Caniatau gydag amodau - 21 Hydref 1971 (dim ond yn effeithio ar ran deheuol 

safle’r cais hwn) 

 

            Darparwyd cyngor cyn cyflwyno cais yn 2014 pryd y cadarnhawyd fod y safle o fewn 

y ffin datblygu a bod yr egwyddor o ddatblygu un annedd ar y safle yn dderbyniol. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Tref:  Heb  eu derbyn 

 

Uned Drafnidiaeth: Cadarnhaf nad oes unrhyw wrthwynebiad i'r bwriad. 

 

Argymhellir amodau / nodiadau safonol, ac yn ogystal 

amodau parthed darparu troedffordd newydd a cymeradwyo'r 

dull tyllu ac adeiladu wal gynnal ger y ffordd sirol. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Argymhellwn mai dim ond wrth gynnwys yr amod nad oes 

unrhyw ddatblygu o fewn 3m i fan uchaf ymyl y cwrs dwr 

gerllaw y dylid rhoi caniatâd cynllunio. Fe fydd yr amod hwn 

yn ymdrin â phryderon sylweddol sydd gennym ac ni fyddem 

yn gwrthwynebu cyn belled a’ch bod yn eu cynnwys ar 

unrhyw ganiatâd cynllunio. 

 

Dŵr Cymru: Cynnig amodau a chyngor safonol ynglŷn â draeniad. 

 

Uned Dŵr a'r Amgylchedd: Amodau safonol ynglŷn â draeniad tir 

 

Uned Bioamrywiaeth: 

 

 

 

 

 

 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: 

Dim gwrthwynebiad cyn belled fo amodau ynglŷn â: 

1. Manylion goleuo'r datblygiad gorffenedig i’w 

cytuno; 

2. Cyflwyno manylion ar gyfer triniaeth rhywogaethau 

ymledol er cymeradwyaeth; 

3. Cyflwyno manylion ar gyfer gwelliannau ar gyfer 

bioamrywiaeth er cymeradwyaeth;  

 

Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

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

derbyniwyd gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 Datblygiad gormesol 

 Gor-edrych i erddi tai cyfagos  

 Colli preifatrwydd  

 Colled llonyddwch a distawrwydd 
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 Ansawdd ac addasrwydd deunyddiau 

 Graddfa, maint, ffurf, a dwysedd defnydd tir 

 Effaith andwyol annerbyniol ar ffurf a chymeriad y 

drefwedd o’i gwmpas 

 Effaith andwyol annerbyniol o’r golygfeydd amlwg 

sydd gan y cyhoedd 

 Datblygiad sy’n debygol o gael effaith weledol 

sylweddol 

 Datblygiad sy’n effeithio ar adeiladau rhestredig 

 Nid yw dyluniad yr adeilad yn  cydweddu gyda 

adeiladau cyfagos sydd yn enghreifftiau o 

bensaernïaeth draddodiadol  

 Gorffeniadau arfaethedig ddim yn cydweddu a 

adeiladau cyfagos 

 Safon wael y fynedfa i’r ffordd stad oddi ar y 

briffordd 

 

 Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio 

dilys oedd yn cynnwys: 

 

 Colled golygfa. 

 Y dylai’r cais gael ei benderfynu gan y pwyllgor 

cynllunio 

 Diffyg ymgynghoriad gan yr ymgeisydd gyda 

cymdogion cyn gwneud y cais. 

 Na fyddai perchennog y tŷ yn medru fforddio byw 

ynddo. 

 Fod coed a llystyfiant wedi ei wedi eu clirio oddi ar y 

safle cyn y cais cynllunio gael ei gyflwyno.    

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1      Mae’r safle hwn wedi ei wedi ei leoli y tu fewn i ffin datblygu tref Abermaw, fel y’i 

nodir yng Nghynllun Datblygu Unedol Gwynedd (CDUG). Datgan polisi C1 o’r 

CDUG mai “tir o fewn ffiniau datblygu trefi a phentrefi a ffurf ddatblygedig pentrefi 

gwledig yw 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”. Ystyrir fod y bwriad 

felly yn cydymffurfio a’r polisi hwn. Datgan polisi ISA 1 o’r Cynllun Datblygu ar y 

Cyd y caniateir cynigion ar gyfer datblygu pan fo capasiti isadeiledd digonol yn 

bodoli. Yn yr achos hwn un ty sydd yn cael ei ddatblygu ac ystyrir fod capastiti 

digonol yn bodoli yn lleol ar gyfer datblygiad o’r maint hwn.    

 

5.2      Mae polisi CH4 o’r CDUG yn caniatáu codi tai newydd ar safleoedd sydd heb eu 

dynodi o fewn ffiniau datblygu canolfannau lleol a phentrefi os ydi’r bwriad yn cwrdd 

â meini prawf y polisi. Mae polisi CH4 yn chwilio i safleoedd ddarparu canran o 

unedau fforddiadwy oni bai, ar ôl ystyried yr holl ffactorau perthnasol i gyd, na 

fyddai’n briodol i ddarparu tai fforddiadwy ar y safle. Gan gymryd i ystyriaeth 

lleoliad y safle mewn ardal breswyl sefydledig, ac mae ond un tŷ sydd yn fwriad 

credir yn yr achos hwn nad yw’n hanfodol na cyn rhesymol fod y tŷ yn dy 
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fforddiadwy. Yn ychwanegol, oherwydd lleoliad y safle o fewn ffin datblygu, 

graddfa’r datblygiad a pholisïau’r CDUG, nid oes angen profi angen arbennig am dŷ 

ychwanegol o fewn y dref. Mae datblygiadau fel hyn yn gallu cyfrannu mewn modd 

positif i’r niferoedd a’r math o dai yn yr ardal heb orfod datblygu tu allan i ffiniau 

datblygu. Ystyrir felly fod y cais yn unol â pholisi CH4 o’r CDUG.  

 

5.3 Mae Abermaw yn cael ei dynodi yn ganolfan wasanaeth leol yn y CDLl ar y Cyd , ac 

felly polisi TAI 2 yw’r prif ystyriaeth, yn unol a gofynion y polisi hwn lleolir y safle 

o fewn y ffin datblygu yn y CDLl ar y Cyd. Datgan polisi PS18 o’r Cynllun Lleol ar y 

Cyd y dylai datblygiadau tai wneud cyfraniad at ddarparu tai fforddiadwy, mae’r 

trothwy ar gyfer canolfannau gwasanaeth leol o fewn y Cynllun yn nodi y dylid 

darparu cyfran o dai fforddiadwy pan fo cais am ddau neu fwy o dai. Gan mai un tŷ 

sydd dan sylw yma nid yw’n ofynnol darparu tai fforddiadwy. Ystyrir felly fod y 

bwriad yn cydymffurfio a polisi PS18 o’r Cynllun Datblygu ar y Cyd.   

 

5.4 Yn unol â’r rhagdybiaeth o blaid datblygu cynaliadwy, dylai ceisiadau am ganiatâd 

cynllunio neu ar gyfer adnewyddu caniatâd cynllunio gael eu penderfynu yn unol â’r 

cynllun datblygu a gymeradwywyd neu a fabwysiadwyd ar gyfer yr ardal, oni bai bod 

ystyriaethau perthnasol yn nodi fel arall. Mae polisïau mewn cynllun datblygu sydd 

wrthi’n cael ei baratoi yn ystyriaeth perthnasol. Dywed Polisi Cynllunio Cymru dylai 

pob cais gael ei ystyried mewn perthynas â pholisïau cyfredol. O ran cynllun sydd 

wrthi’n cael ei baratoi ni cheir sicrwydd ynghylch ei gynnwys ond pan fydd yr 

Arolygydd yn cyflwyno ei adroddiad terfynol. Derbyniwyd adroddiad rhwymol yr 

Arolygydd ar 30 Mehefin 2017. Mae argymhellion yr Arolygydd i wneud newidiadau 

yn rhai rhwymol. Ni chaiff polisïau a chynigion y Cynllun eu newid ymhellach. Ar 

sail hynny, mae polisïau a chynigion y Cynllun, fel cawsant eu diwygio gan yr 

Arolygydd, yn ystyriaethau perthnasol sy’n cario pwysau sylweddol. 

 

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

bryd ag fe fydd CDLl ar y Cyd yn disodli’r Cynllun Unedol yn gyfan gwbl fel y 

‘cynllun datblygu’ ar ôl iddo gael ei fabwysiadu yn ffurfiol. Mae’n debygol y bydd y 

CDLl ar y Cyd yn mynd ger bron y Cyngor i ystyried ei  fabwysiadu yn ystod 

Gorffennaf 2017. 

 

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

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

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

nodi fel arall. Erbyn hyn mae’r CDLl ar y Cyd yn ystyriaeth cynllunio sylweddol  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...” 

 

5.7 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.” 
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Dyluniad a mwynderau gweledol 

 

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

ymwneud gyda dyluniad, gorffeniadau, edrychiadau, mwynderau gweledol a 

thirweddu. Mae Canllaw Dylunio Gwynedd hefyd yn cynnig arweiniad ar y materion 

hyn. 

 

5.9 Mae amrywiaeth o ddyluniadau, maint a graddfa o dai gerllaw y safle ar Ffordd Bro 

Mynach, Ffordd Pentre Mynach a Ffordd Llanaber. Fel a nodwyd eisoes mae’r safle 

yn eithaf eang o ran ei faint, ac mae lefel isaf y safle yn sylweddol is na’r ffordd stad 

(Ffordd Bro Mynach) gerllaw, ac o ganlyniad bydd yr annedd yn edrych fel eiddo 

deulawr o’r ffordd stad honno. Byddai uchder bwriedig yr annedd i’w frig yn 52.45 

medr Uwchlaw Seilnod Ordnans (USO). Mae hyn yn cymharu a uchder brig Arnant (i 

ogledd ddwyrain y safle) o 55.18 USO, a Rhif 4 Ffordd Bro Mynach (i orllewin y 

safle) sydd a uchder brig o 49.11 USO, mae’r ffordd stad ar lethr a credir y bydd 

uchder brig yr annedd bwriedig sydd wedi ei osod rhwng ddau uchder y ddau annedd 

cyfochrog yma yn dderbyniol. Mae llinell adeiladu ddiffiniedig o dai 2-4 Ffordd Bro 

Mynach sydd i orllewin y safle, ond mae Arnant i’r gogledd ddwyrain yn sylweddol 

agosach at y ffordd stad, mae’r annedd bwriedig wedi ei leoli hanner ffordd rhwng y 

pellteroedd hyn o’r ffordd stad bresennol a ystyrir hynny yn dderbyniol. Mae dau dy 

o ddyluniad traddodiadol (Brookside a Tŷ Mynach) wedi eu lleoli i dde-orllewin y 

safle ar lefel is na safle’r cais, byddai golygfeydd ysbeidiol o’r datblygiad i gyfeiriad 

y de o’r A496 ond yn gyffredinol byddai'r datblygiad wedi ei guddio  gan adeiladau a 

choed o’r cyfeiriad hwn. Derbyniwyd pryderon fod y datblygiad yn ormesol ei naws 

ac allan o gymeriad gyda thai eraill ar yr ystâd, serch hynny ystyrir oherwydd y 

rhesymau uchod nad oes pryder i’r perwyl hwn.         

 

5.10 Mae nifer o bryderon wedi eu derbyn ynglŷn ag effaith y datblygiad ar olygfa o eiddo 

cyfagos, nid yw effaith ar olygfa yn ystyriaeth faterol cynllunio i wrthwynebu cais. 

Credir fod datblygu un annedd ar lain mewn lenwi o fewn stad breswyl bresennol yn 

dderbyniol, Mae dyluniad yr annedd yn weddol fodern ei naws, gyda ffenestri eang a 

ffenestri dormer i ddrychiad deheuol yr annedd er mwyn manteisio ar lif golau’r haul 

a’r golygfeydd a geir i gyfeiriad Moryd y Fawddach a’r arfordir. Mae cymysgedd o 

ran maint a graddfa tai yn yr ardal hon o’r dref, a thra bod yr annedd yn weddol fawr 

ei faint ystyrir bod y  llain o faint digonol ar gyfer annedd o’r maint hwn. Ystyrir fod 

y bwriad yn dderbyniol o ran ei faint, ffurf, a’i raddfa. Ystyrir felly fod y bwriad yn 

cydymffurfio a’r meini prawf a gynhwysir ym mholisi B22 o’r CDUG, PCYFF 3 o’r 

CDLl ar y Cyd, a’r cymalau perthnasol o NCT 12: Dylunio. 

 

5.11 Bwriedir gorffen y datblygiad gyda rendr a tho llechi naturiol, gyda gwydr ar gyfer y 

balconïau ar ddrychiad deheuol yr annedd. Mae amryw o orffeniadau i adeiladau yn 

yr ardal hon o’r dref yn cynnwys waliau rendr, chwipiad, a charreg naturiol, ac mae 

gorffeniadau toeau yn gymysgedd o lechi a theils. Gellid cynnwys amod ar unrhyw 

ganiatâd a roddir yn nodi y dylid cytuno manylion deunyddiau cyn cychwyn gwaith 

datblygu. Ystyrir fod y gorffeniadau a fwriedir yn dderbyniol ac yn gweddu gyda 

eiddo cyfagos, a fod y bwriad felly yn cydymffurfio a chynnwys polisi B25 o’r 

CDUG. Yn ogystal bwriedir cynnwys amodau cyflwyno manylion tirlunio er 

cymeradwyaeth y Cyngor a cyfnod i’w weithredu er sicrhau cydymffurfiaeth gyda 

polisi B27 o’r CDUG. Yn ogystal ystyrir fod y bwriad yn integreiddio gyda’i safle o 

fewn stad o dai preswyl bresennol yn unol a gofynion polisi PCYFF 4 o’r CDLl ar y 

Cyd.   
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5.12 Mae’r safle wedi ei leoli o fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig 

Ardudwy, gan fod y safle oddi fewn ardal/ffurf adeiledig tref Abermaw ni ystyrir y 

bydd effaith sylweddol ar y tirlun ehangach. Yn ogystal, datblygiad bychan o un tŷ 

sydd dan sylw yma ac o ganlyniad ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio a polisi B12 

o’r CDUG.  

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.13 Saif y safle o fewn ardal anheddol, mae’r ymgeisydd yn datgan mewn dogfennau 

sydd wedi eu cynnwys gyda’r cais fod gosodiad yr annedd arfaethedig wedi ei 

gynllunio er mwyn sicrhau na fydd y bwriad yn achosi gor-edrych i dai cyfagos. Mae 

dwy ffenestr wedi eu lleoli yn nrychiad dwyreiniol Rhif 4 Ffordd Bro Mynach, serch 

hynny mae un o’r ffenestri yma a gwydr afloyw ynddi ac mae llall yn ystafell 

fechan/storfa ac nid yw yn ystafell gyfanheddol (habiatble room) Yn ogystal ni 

fyddai'r ffenestri yn nhalcen gorllewinol yr annedd bwriedig yn gor-edrych y ffenestri 

hyn yn uniongyrchol. Mae’r tai preswyl eraill sydd ar y safle wedi eu lleoli ar lefelau 

unai yn uwch neu yn is na’r datblygiad ac o ganlyniad ni fyddai unrhyw or-edrych 

uniongyrchol yn sgil adeiladu’r annedd sydd yn destun y cais hwn. Byddai tai 

preswyl Brookside a Ty Mynach (sef tŷ ’r ymgeisydd) wedi ei lleoli oddeutu 30 medr 

i gyfeiriad y de ac nid oes ffenestri llawr cyntaf ar ddrychiad cefn ar y tai hyn, mae 

hyn yn ogystal yn sicrhau na fyddai unrhyw or-edrych uniongyrchol annerbyniol. 

 

5.14 Derbyniwyd gwrthwynebiad i’r bwriad ar y sail fod y bwriad yn gor-edrych i fewn i 

erddi tai sydd yn ffinio’r safle. Ystyrir fod elfen o or-edrych i erddi mewn sefyllfa 

drefol yn anorfod, ac fe gyfeirir at hyn yn aml fel gor-edrych goddefol sydd yn 

dderbyniol mewn sefyllfaoedd o’r math hwn. Yn ogystal mae gwrthwynebiad wedi ei 

dderbyn ynglŷn â colled llonyddwch a distawrwydd yn sgil y bwriad, ni ystyrir fod 

gwrthwynebiad o’r fath yn rhesymol o ystyried mai rhan o ardd breswyl yw’r safle ar 

hyn o bryd a fyddai i bob pwrpas yn gallu cynhyrchu lefelau sŵn domestig rhesymol 

yn debyg i’r defnydd a fwriedir yn sgil y cais hwn. 

 

5.15 O safbwynt aflonyddwch yn ystod y cyfnod adeiladu mae materion yn ymwneud a 

gweithredu caniatâd cynllunio fel arfer tu hwynt i ystyriaethau cynllunio. Er hynny 

cydnabyddir byddai cyfnod o aflonyddwch anarferol yn ystod y cyfnod adeiladu,  nid 

yw hynny yn ei hun yn ddigonol i wrthod y cais. Ni ddylai’r system gynllunio 

ddyblygu deddfwriaeth 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. Yn ogystal ystyrir ei bod 

yn rhesymol dileu rhai (A, B a E o Orchymyn Datblygu Cyffredinol a Ganiateir 1995 

(fel y’i diwygiwyd)) hawliau datblygu caniataol  ar gyfer yr annedd er mwyn sicrhau 

na fyddai unrhyw ddatblygiadau posib yn y dyfodol yn cael effaith ar fwynderau 

cymdogion y safle.    

 

5.16 Ystyrir felly yn sgil y rhesymau uchod fod y bwriad yn cydymffurfio a cynnwys 

polisi B23 o’r CDUG. Mae polisi PCYFF 2 o’r CDLl ar y Cyd yn cyfeirio y dylid 

gwrthod datblygiadau sydd yn cael effaith niweidiol sylweddol ar iechyd, diogelwch, 

amwynderau meddianwyr eiddo lleol. Fel a nodwyd ym mharagraffau 5.12-5.14 

uchod ni ystyrir y bydd y bwriad hwn cael effaith anwydol sylweddol ar fwynderau 

preswylwyr tai cyfagos, ac felly ystyrir ei fod yn gydnaws ac egwyddor polisi PCYFF 

2 o’r CDLl ar y Cyd. 
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Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.17 Mae’r bwriad yn golygu darparu pedwar llecyn parcio o fewn y datblygiad, gyda dau 

o fewn modurdy ar lefel daear yr annedd a’r ddau arall oddi ar y ffordd stad bresennol 

i ogledd y safle. Byddai ffordd yn cael ei darparu oddi ar y ffordd stad, gyda man troi 

cerbyd yn rhan deheuol y safle. Ni dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiad i’r bwriad gan 

yr Uned Drafnidiaeth yn amodol ar gynnwys amodau a nodiadau ar unrhyw ganiatâd 

yn nodi fod angen cynllunio’r fynedfa a parcio yn unol â’r cynlluniau a gyflwynwyd, 

y dylid darparu palmant ar hyd ymyl safle a’r ffordd stad, darparu manylion y wal 

gynnal a fwriedir ei chodi ar y safle, a’r angen i ymgeisio am y caniatadau perthnasol 

dan y Ddeddf Priffyrdd 1980 am rannau o’r gwaith a fwriedir. 

 

5.18 Lleolir y safle ar gyrion tref Abermaw, mae’r trafnidiaeth gyhoeddus megis bws a 

trên ar gael o fewn pellter agos iawn. Ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio a 

egwyddor polisi strategol PS4 a TRA 4 o’r CDLl ar y Cyd sydd yn rhoi anogaeth i 

leihau’r angen i deithio; a’r angen i deithio mewn car yn benodol a hyrwyddo dulliau 

cynaliadwy o deithio megis beicio, cerdded a chludiant cyhoeddus.  

 

5.19 Derbyniwyd gwrthwynebiad ar sail ffyrdd i’r bwriad, serch hynny yn sgil cynnwys yr 

uchod ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio gyda polisïau CH33 a CH36 o’r CDUG; 

TRA 2 o’r CDLl ar y Cyd; a’r cymalau perthnasol o NCT 18: Trafnidiaeth.   

 

Materion bioamrywiaeth 

 

5.20 Derbyniwyd gwrthwynebiad i’r cais  yn nodi fod pryderon fod coed a llystyfiant wedi 

ei waredu o’r safle cyn i’r cais gael ei gyflwyno. Nid oedd unrhyw warchodaeth ar y 

coed dan sylw dan y ddeddfwriaeth cynllunio felly nid oedd angen caniatâd yr 

awdurdod cynllunio lleol ar gyfer gwaith o’r fath, ac o ganlyniad mae’n bwysig 

ystyried y safle fel ag y mae ar hyn o bryd. Mae’r safle dan sylw wedi ei leoli oddeutu 

25 medr oddi wrth dynodiadau cadwraeth Ardal Gadwraeth Arbennig ac yn Ardal o 

Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, ac mae’r ardal hon wedi ei hadnabod fel cynefin 

pwysig i ystlumod yn ôl ymateb i ymgynghoriad a gafwyd gan Cyfoeth Naturiol 

Cymru a Uned Bioamrywiaeth y Cyngor. Mae’n amlwg yn ogystal fod Y Gynffon 

Las (Buddleja davidii) yn tyfu ar y safle, mae hwn yn blanhigyn sydd yn cael ei 

adnabod fel rhywogaeth ymwthiol Adran 9 o Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 

1981 (fel y’i diwygiwyd) 

 

5.21 Mewn ymateb i ymgynghoriad mae’r Uned Bioamrywiaeth yn nodi nad oes 

gwrthwynebiad i egwyddor y datblygiad os y cynhwysir yr amodau ar unrhyw 

ganiatâd yn nodi y dylid cyflyno manylion goleuo allanol yr annedd, cynllun er 

triniaeth a gwared rhywogaeth ymwthiol ar y safle, a cynllun ar gyfer darparu 

gwelliannau bioamrywiaeth i gynnwys blychod ar gyfer ystlumod ac adar. Mae’r 

amodau hyn yn cael ei hargymell er mwyn amddiffyn rhywogaethau gwarchodedig a 

sicrhau nad yw rhywogaethau ymwthiol yn lledu, a tybir eu bod yn dderbyniol i’w 

cynnwys ar unrhyw ganiatâd pe’i roddir. 

 

5.22 Yn sgil cynnwys yr amodau hyn ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio a polisi B20 a 

B27 o’r CDUG; polisi strategol PS19 a PCYFF 4 o’r CDLl ar y Cyd; a NCT 5: 

Cynllunio a chadwraeth natur sydd yn ymwneud a gwarchod rhywogaethau 

gwarchodedig a’u cynefin. 
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Amgylchedd hanesyddol 

 

5.23 Yn sgil yr ymgynghoriad cyhoeddus derbyniwyd gwrthwynebiad i’r bwriad ar y sail 

ei fod yn effeithio a osodiad adeiladau rhestredig. Mae’r adeiladau rhestredig agosaf 

(Porth Mynach a Plas Mynach Lodge) wedi ei lleoli oddeutu 60 medr i dde y safle, o 

ystyried y pellter, gwahaniaeth lefelau rhwng y ddau safle, a’r adeiladau a ffordd sydd 

rhyngddynt ni ystyrir fod y bwriad yn cael unrhyw effaith ar osodiad yr adeiladau 

rhestredig gradd II a gyfeirir atynt. Mae’r cais felly yn cydymffurfio ac egwyddorion 

polisi B3 o’r CDUG a’r paragraffau perthnasol o NCT 24: Yr Amgylchedd 

Hanesyddol. 

  

  Materion llifogydd 

 

5.24 Mae safle’r cais yn gorwedd yn gyfan gwbl ym mharth A, fel y’i diffinnir gan y map 

cyngor datblygu (DAM) y cyfeirir ato yn NCT 15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd . 

Datgan NCT 15 bod llifogydd yn annhebygol o gyfyngu ar ddatblygu yn y parth hwn. 

O ganlyniad mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi nodi nad oes ganddynt unrhyw 

wrthwynebiad i’r datblygiad cyn belled fod amod yn cael eu cynnwys mewn unrhyw 

ganiatâd cynllunio a roddir yn nodi na ddylid codi  adeiladau, strwythurau na chodi 

lefel y ddaear o fewn 3 metr i frig glannau’r cwrs dŵr sydd yn rhedeg gerllaw y safle. 

Ystyrir fod y mater hwn yn dderbyniol i’w gynnwys ond fel nodyn gwybodaeth ar y 

caniatâd gan mai mater i Gyfoeth Naturiol Cymru yw i orfodi’r mater hwn ac nid yr 

Awdurdod Cynllunio Lleol. Ystyrir felly fod y datblygiad felly yn cydymffurfio a 

polisi B29 o’r CDUG; PCYFF 2 o’r CDLl ar y Cyd a’r cymalau perthnasol o  NCT 

15.  

 

Unrhyw ystyriaethau eraill 

 

5.25 Mae sylwadau ynglŷn â draeniad wedi eu derbyn gan Dwr Cymru yn nodi na ddylai 

unrhyw ddŵr wyneb lifo i’r garthffos gyhoeddus, maent yn argymell yr amod er 

mwyn sicrhau nad yw’r garthffos gyhoeddus yn cael ei gorlwytho. Ystyrir ei bod yn 

rhesymol i gynnwys amod o’r fath ar unrhyw ganiatâd. Yn ogystal gan fod cwrs dwr 

yn rhedeg gerllaw y datblygiad derbyniwyd ymateb gan Uned Dŵr ac Amgylchedd y 

Cyngor yn cynnig sylwadau ynglŷn â diogelu cwrs dwr a’r angen am ganiatâd petai 

unrhyw waith/datblygiad ar y safle yn effeithio arni. Ystyrir ei bod yn rhesymol 

cynnwys yr ymateb fel nodyn ar unrhyw ganiatâd a roddir yn hytrach nag amod 

ffurfiol gan nad yr awdurdod cynllunio lleol sydd yn gyfrifol am orfodi’r mater dan 

sylw.  

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.26 Derbyniwyd pryder fel rhan o’r ymgynghoriad cyhoeddus fod y tŷ arfaethedig yn rhy 

fawr ac na fyddai unrhyw un yn gallu fforddio byw ynddo, nid yw y mater hwn yn 

ystyriaeth gynllunio ddilys. Yn ogystal datganwyd pryder nad oedd yr ymgeisydd 

wedi ymgynghori gyda cymdogion cyn cyflwyno’r cais, nodir nad oes rheidrwydd ar 

unrhyw ddatblygwr ymgynghori gyda cymdogion cyn cyflwyno cais cynllunio.   
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6. Casgliadau: 

 

6.1 Mae’r gwrthwynebiadau a dderbyniwyd 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 Caniatáu – amodau  

 

1. Cychwyn datblygiad o fewn 5 mlynedd i’w ganiatáu 

2. Unol a chynlluniau 

3. Llechi ar to 

4. Deunyddiau waliau allanol i’w cytuno 

5. Dileu rhai hawliau datblygu dosbarth A, B a E o Orchymyn Datblygu Cyffredinol a 

Ganiateir 1995 (fel y’i diwygiwyd)  

6. Manylion plannu, tirlunio a triniaeth terfynau i’w cytuno 

7. Amserlen gweithredu cynllun tirlunio  

8. Cynllun goleuo allanol i’w gytuno 

9. Manylion dull o waredu a rheoli rhywogaethau ymwthiol ar y safle i’w gytuno 

10. Cynllun ar gyfer gwelliannau bioamrywiaeth yn cynnwys blychau adar ac ystlumod 

i’w gytuno 

11. Amod dim dŵr wyneb i gysylltu â’r garthffos gyhoeddus 

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

gwaith adeiladu ar Ddydd Sul neu Ŵyl Banc)  

13. Rhaid darparu troedffordd 1.5 metr o led  o'r  naill  ben  i'r llall y safle sydd 

gyfochrog a’r ffordd sirol cyn yr anheddir y datblygiad 

14. Cynllunio ac adeiladu’r fynedfa yn unol â’r cynlluniau a gyflwynwyd cyn yr anheddir 

y datblygiad 

15. Rhaid cwblhau’r trefniadau parcio yn unol â’r cynlluniau a gyflwynwyd cyn yr 

anheddir y datblygiad 

16. Darparu manylion wal gynnal er cymeradwyaeth cyn cychwyn unrhyw waith ar safle 

 

Nodyn gwybodaeth 

 

1. Dim adeiladau, strwythurau, newid lefelau tir o fewn 3 medr i’r cwrs dŵr (a 

gynhigiwyd gan Cyfoeth naturiol Cymru) 

2. Diogelu cwrs dwr a’r angen am ganiatâd petai unrhyw waith/datblygiad ar y safle yn 

effeithio arni (a gynhigiwyd gan Uned Dŵr a'r Amgylchedd y Cyngor) 
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Rhif:    2 
 

Rhif y Cais:  C16/1561/44/AM 

Dyddiad 

Cofrestru: 

08/12/2016 

Math y Cais:  Amlinelliad 

Cymuned: Porthmadog 

Ward: Gorllewin Porthmadog West 

 

Bwriad: Cais amlinellol gyda’r holl faterion wedi eu cadw yn 

ôl ar wahan i fynediad i godi dwy uned fanwerthu 

di-fwyd (Dosbarth A1), gwesty 60 ystafell wely 

(Dosbarth C1) gyda thŷ bwyta/caffi cyfannol ategol 

ynghyd â gwaith cysylltiedig gan gynnwys creu 

mannau parcio ac ardal gwasanaethau, mynediad 

gwasanaethau newydd, diwygiadau i fynedfa safle 

bresennol ynghyd â thirlunio ategol.  

 

  

Lleoliad:  Tir ger Ffordd Penamser, Ystad Ddiwydiannol 

Penamser, Porthmadog, Gwynedd, LL49NY 

 

Crynodeb o'r 

Argymhelliad:   CYMERADWYO GYDAG AMODAU 
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1. Disgrifiad: 
1.1  Cais amlinellol gyda’r holl faterion wedi eu cadw yn ôl ar wahân i fynediad i godi 

dwy uned fanwerthu di-fwyd (Dosbarth A1), gwesty 60 ystafell wely (Dosbarth C1) 

gyda thŷ bwyta/caffi cyfannol ategol ynghyd â gwaith cysylltiedig gan gynnwys creu 

mannau parcio ac ardal gwasanaethau, mynediad gwasanaethau newydd, diwygiadau 

i fynedfa'r safle bresennol ynghyd â thirlunio ategol.  Mae mynediad yn rhan o'r cais; 

fodd bynnag, mae'r materion sy'n weddill (Ymddangosiad, Tirlunio, Gosodiad, 

Graddfa) wedi eu cadw'n ôl. Os rhoddir caniatâd, bydd y materion sy'n weddill sydd 

wedi'u cadw'n ôl yn derbyn ystyriaeth o dan gais materion a gadwyd yn ôl ar wahân. 

 

1.2  Mae'r wybodaeth fynegol a gyflwynwyd gyda'r cais yn dangos mai un uned fasnachol 

3312m2 gyda llawr mezanine, ac ail uned fasnachol 800m2 fyddai'r unedau 

masnachol. Byddai 60 o ystafelloedd gwely yn y gwesty gyda chaffi/bwyty 

cynwysedig atodol mewn adeilad pedwar llawr o 26688m2. Yn wreiddiol, roedd y 

cais yn cynnwys gofod llawr o 573m2 ar gyfer canolfan arddio ond mae'r elfen hon 

bellach wedi'u diddymu o'r cais. 

 

1.3  Mae safle'r cais ar hyn o bryd yn wag ac mae wedi'i leoli ar ran o Ystad 

Ddiwydiannol Penamser ym Mhorthmadog oddi ar yr A497, sef y priffordd gyswllt 

rhwng Pwllheli a Phorthmadog. O amgylch y safle ceir amryw o fusnesau a defnydd 

diwydiannol gan gynnwys gorsaf betrol, masnachwr adeiladu a gwesty. 

 

1.4  Ategwyd y cais gan y dogfennau a'r asesiadau canlynol: 

 

 Crynodeb o'r Buddion Economaidd 

 Asesiad Angen am Westy, Dilyniannol, ac Ardrawiad. 

 Lle am Asesiad Safle Anghenion a Dilyniannol 

 Datganiad Dylunio a Mynediad. 

 Datganiad i Gefnogi'r Cais. 

 Datganiad Cymuned ac Ieithyddol 

 Arolwg Llygoden y Dŵr. 

 Asesiad Canlyniad Llifogydd ac Ardrawiad Draenio. 

 Datganiad Priffyrdd a Thrafnidiaeth. 

 Adroddiad Ymgynghori Cyn Gwneud Cais. 

 

1.5  Oherwydd arwynebedd y safle a gofod llawr arfaethedig yr adeiladau, diffinnir y cais 

hwn fel datblygiad mawr. Yn rhan o'r cais, yn unol â gofynion y Gorchymyn 

Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Datblygu Cyffredinol) (Cymru), derbynwyd 

adroddiad ymgynghori cyn gwneud cais. Mae'r adroddiad yn dangos fod y datblygwr 

wedi hysbysu'r cyhoedd ac ymgynghorai statudol am y cais cyn cyflwyno cais 

cynllunio ffurfiol. Daeth yr adroddiad i'r casgliad fod yr ymatebion a dderbynwyd 

wedi cael eu hystyried ond nad oedd angen gwneud newidiadau arwyddocaol i'r 

cynnig.  

 

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 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 a Chynllun Datblygu Lleol ar y Cyd allddodol Gwynedd 

a Môn.  
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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 cynaladwy", fel sydd wedi’i 

ddatgan yn Neddf 2015. Wrth ffurfio'r argymhelliad isod 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 4 - Safonau Dylunio 

 POLISI STRATEGOL 5 - Datblygiadau sydd yn creu Risg  

 POLISI STRATEGOL 6 - Ailddatblygu ac Ailddefnyddio Tir  

 POLISI STRATEGOL 12 -  Trafnidiaeth 

 POLISI STRATEGOL 15 – Tir Diwydiannol 

 POLISI STRATEGOL 16 –  Cyflogaeth 

 POLISI STRATEGOL 17 - Twristiaeth  

 POLISI STRATEGOL 18 - Canolfannau Gwasanaeth 

 

 

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 A2 - GWARCHOD GWEAD CYMDEITHASOL, IEITHYDDOL A 

DIWYLLIANNOL CYMUNEDAU 

Diogelu cydlyniad cymdeithasol, ieithyddol neu ddiwylliannol cymunedau rhag niwed 

arwyddocaol oherwydd maint, graddfa neu leoliad cynigion. 

 

POLISI A3 – YR 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 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.  
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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 B22 – DYLUNIAD ADEILADAU 

Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy sicrhau bod 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 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 B25 – DEUNYDDIAU ADEILADU 

Gwarchod cymeriad gweledol trwy sicrhau bod 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 tirweddu meddal/caled o safon uchel sy’n 

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

nodweddion cydnabyddedig.  

 

POLISI B29 – DATBLYGIADAU AR DIROEDD DAN FYGYTHIAD LLIFOGYDD 

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

mharth A, oni byddent yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n berthnasol i nodweddion 

y safle a phwrpas y datblygiad.   

 

POLISI B32 – CYNYDDU’R DŴR WYNEB 

Gwrthod cynigion nad sy'n cynnwys mesurau lleihau llif neu fesurau lliniaru priodol fydd yn 

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

chyrsiau dŵr eraill. 

 

POLISI C1 - LLEOLI DATBLYGIADAU NEWYDD 

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

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

atodol newydd yng nghefn gwlad ar wahân i ddatblygiad sydd yn cael ei ganiatáu gan bolisi 

arall yn y Cynllun.  

 

POLISI C2 – MABWYSIADU’R DULL DILYNIANNOL 

Bydd cynigion fydd yn cael eu defnyddio gan nifer fawr o bobl ar safleoedd sydd heb gael eu 

dynodi yn y Cynllun at y dibenion penodol hynny yn cael eu gwrthod oni bai eu bod wedi'u 

lleoli yn y Ganolfan Isranbarthol neu o fewn y Canolfannau Dinesig, ac oni bai fod tystiolaeth 

glir yn medru cael ei chyflwyno i ddangos bod y prawf dilyniannol wedi ei ddefnyddio wrth 

bennu pa safle i'w ddatblygu. 

 

POLISI C7 – ADEILADU MEWN MODD CYNALADWY 

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

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

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

cynaliadwy, oni bai ei bod yn anymarferol gwneud hynny.   

 

POLISI CH18 – SEILWAITH SYDD AR GAEL 
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Gwrthodir cynigion datblygu os nad oes darpariaeth ddigonol o seilwaith angenrheidiol ar 

gyfer y datblygiad oni ellir cydymffurfio gydag un o ddau faen prawf penodol sydd yn nodi 

bod trefniadau priodol yn cael eu gwneud er mwyn darparu cyflenwad digonol, neu fod y 

datblygiad yn digwydd fesul cam er mwyn cydymffurfio ag unrhyw gynllun arfaethedig i 

ddarparu seilwaith.    

 

POLISI CH28 – EFFAITH Y DATBLYGIAD AR DEITHIAU 

Gwrthodir cynigion am ddatblygiadau ar raddfa fawr fydd yn creu cynnydd sylweddol mewn 

teithiau a wneir mewn cerbydau preifat lle na chyflwynwyd mesurau i leihau’r effaith 

amgylcheddol.  Bydd datblygiadau sy’n cael eu cynllunio a’u dylunio mewn modd sy’n 

hyrwyddo’r dulliau mwyaf cynaliadwy ac amgylcheddol dderbyniol o deithio yn cael eu 

ffafrio.     

 

POLISI CH29 – GWARCHOD A GWELLA CYSYLLTIADAU I GERDDWYR 

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

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

clir i wneud darpariaeth o’r fath.    

 

POLISI CH30 – MYNEDIAD I BAWB 

Gwrthodir cynigion ar gyfer unedau preswyl/busnes/masnachol neu adeiladau/cyfleusterau at 

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

priodol i’r ystod ehangaf posib o unigolion.  

 

POLISI CH31 – DARPARIAETH AR GYFER BEICWYR 

Gwrthodir cynigion datblygu na fydd yn darparu cyfleusterau penodol ar gyfer beicio lle bydd 

cyfleoedd clir i wneud hynny.   

 

POLISI CH32 – GWELLA HYGYRCHEDD GYDA CHLUDIANT CYHOEDDUS 

Gwrthodir cynigion am ddatblygiadau os ydynt yn debygol o arwain at gynnydd sylweddol yn 

nifer y teithiau a wneir mewn cerbydau preifat oni bai fod cludiant cyhoeddus digonol ar gael 

fel dull amgen o deithio, neu oni bai fod y datblygiad yn cael ei wasanaethu'n effeithiol gan 

drafnidiaeth gyhoeddus yn y dyfodol a bod ystyriaeth wedi ei roi i hyrwyddo defnyddd o 

wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus wrth gynllunio a dylunio'r datblygiad.  

 

POLISI CH33 – DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD 

Caniateir cynigion datblygu os gellir cydymffurfio â meini prawf penodol sy’n ymwneud â’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’r safle a phellter y safle at faes parcio cyhoeddus. 

 

POLISI D2 – SAFLEOEDD DIWYDIANNOL 

Diogelir tir ac unedau ar Safleoedd Diwydiannol ar gyfer defnyddiau Dosbarth B1, B2 a B8. 

Caniateir datblygiadau nad sy'n dod o dan Ddosbarth B1, B2 neu B8 os ydynt yn gyfleusterau 

busnes ategol ar raddfa fechan; yn darparu cyfleusterau rheoli gwastraff neu ddefyddiau 'sui 

generis' eraill sydd â nodweddion tebyg i weithgareddau Dosbarth B1 a B2; neu, os nad ydynt 

yn arwain at brinder o dir neu unedau ar gyfer defnydd B1, B2 neu B8. 

 

POLISI D14 - LLETY GWYLIAU Â GWASANAETH. 
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Caniateir cynigion newydd neu addasu adeiladau presennol neu ymestyn sefydliadau llety 

gwyliau gwasanaethol presennol os yw dyluniad, gosodiad a gwedd y datblygiad o safon 

uchel ac os gellir cydymffurfio â’r meini prawf yn ymwneud â lleoliad a graddfa’r datblygiad.  

 

POLISI D27 – NWYDDAU CYMHARIAETH A CHYFLEUSTER TU ALLAN I GANOL 

TREFI DIFFINIEDIG  

Caniateir cynigion ar gyfer siopau manwerthu newydd sy'n gwerthu nwyddau cymharus ac / 

neu gyfleus, neu ehangiadau i siopau sydd eisoes yn bodoli ar safleoedd y tu mewn i neu yn 

agos at ganol trefi diffiniedig os ydynt yn cydymffurfio â meini prawf parthed yr angen am 

ddatblygiad, y prawf dilyniannol, yr effaith ar hyfywedd, bywiogrwydd a dengarwch canol 

tref, materion trafnidiaeth a pharcio ac argaeledd cyfleusterau. 

  

CCA Gwynedd 2009 - Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 

Canllaw Dylunio Gwynedd 2004 

 

2.4 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Môn a Gwynedd (Gorffennaf 2017) (Fel y'i 

diwygiwyd gan adroddiad yr Arolygwr ar 30 Mehefin, 2017) 

 

PS 1: Yr Iaith Gymraeg a Diwylliant Cymreig 

 

PS 2: Isadeiledd a chyfraniadau gan ddatblygwyr 

            ISA 1: Darpariaeth Isadeiledd 

            

PS 4: Trafnidiaeth gynaliadwy, datblygiad a hygyrchedd 

           TRA 1: Datblygiadau rhwydwaith cludiant  

           TRA 2: Safonau parcio 

     TRA 4: Rheoli ardrawiadau cludiant 

 

PS 5: Datblygiad cynaladwy 

 

PS 6: Lliniaru ac addasu i effeithiau newid hinsawdd  

 PCYFF 1: Ffiniau Datblygu 

           PCYFF 2: Meini Prawf Datblygu 

           PCYFF 3: Dylunio a siapio lle 

           PCYFF 4: Dylunio a Thirweddu 

            PCYFF 5: Rheoli Carbon 

           PCYFF 6: Cadwraeth dŵr 

 

PS 13: Darparu cyfleoedd ar gyfer economi ffyniannus  

            CYF 1: Diogelu, dynodi a chadw tir ac unedau at ddefnydd cyflogaeth  

            CYF 4: Defnydd amgen o safleoedd cyflogi cyfredol 

 

PS 14: Yr Economi Ymwelwyr 

           TWR 2: Llety gwyliau 

 

PS 15: Canol trefi a datblygiadau manwerthu 

MAN 3:  Manwerthu tu allan i ganol trefi diffiniedig ond oddi mewn i Ffiniau 

Datblygu 

           

PS 19: Gwarchod ac/neu wella’r amgylchedd naturiol 

AMG 3: Gwarchod a gwella nodweddion a rhinweddau sydd yn unigryw i gymeriad 

y dirwedd leol 

          AMG 5: Cadwraeth Bioamrywiaeth Leol 
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PS 20: Cadw ac / neu wella asedau treftadaeth 

AT 1: Ardaloedd Cadwraeth, Safleoedd Treftadaeth y Byd a Thirweddau 

Cofrestredig, Parciau a Gerddi  

 

2.5 Polisïau Cenedlaethol 

 

Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 9, Tachwedd 2016 

 

NCT 4: Datblygiad Manwerthu a Masnachol 

NCT: Cadwraeth Natur a Chynllunio  

NCT 12: Dyluniad 

NCT 13: Twristiaeth  

NCT 15: Datblygu a Risg Llifogydd  

NCT 18:  Trafnidiaeth  

NCT 20: Cynllunio a'r Iaith Gymraeg 

NCT 23:  Datblygiad Economaidd 

NCT 24: Yr Amgylchedd Hanesyddol 

 

3 Hanes Cynllunio Perthnasol: 
 

3.1  C14/1146/44/LL - Amrywio amodau 1 a 2 o gais cynllunio C11/0015/44/AM er 

mwyn ymestyn y caniatâd am dair blynedd arall a diddymu amod 9 o'r cais cynllunio. 

Cymeradwywyd 20/01/15 

 

 C11/0015/44/AM - Creu hyd at bum uned manwerthu di-fwyd ac un uned bwyd a 

diod a3 i gynnwys uned byw i reolwr, ynghyd â darpariaeth parcio a gwasanaethau. 

Cymeradwyo 13/03/12 

 

 C05D/0310/44/LL - Datblygu tair uned manwerthu di-fwyd ynghyd â maes parcio a 

gwasanaethau atodol. Cymeradwyo 21/11/05 

 

 C02D/0415/44/LL - Cais diwygiedig i newid dyluniad a chynyddu arwynebedd llawr 

dau o'r unedau manwerthu a'r ganolfan arddio, ynghyd â darpariaeth maes parcio, 

ardal llwytho a dadlwytho, a thirlunio. Cymeradwyo 21/10/02 

 

 C97D/0264/24/MG – Cais materion wedi eu cadw yn ôl ar gyfer manylion dwy uned 

manwerthu di-fwyd (1,142.7m2 & 2,322.5m2) a chanolfan arddio (580m2) a 

gymeradwywyd o dan gais 2/24/625F. Cymeradwywyd 06/11/97 (Rhoddwyd y cais 

hwn ar waith a diogelwyd y caniatâd - cadarnhawyd trwy lythyr gan yr ACLl 

dyddiedig 22/10/98) 

 

4.         Ymgynghoriadau:   

 

Cyngor Tref / Cymuned: 

 
Ymateb Cyntaf: 
Trafodwyd y cais hwn mewn cyfarfod llawn o Gyngor Tref 

Porthmadog ar 13 Rhagfyr 2016. Penderfynwyd trwy bleidlais 

i gefnogi'r cais ond dymunwyd gwneud y sylwadau a ganlyn: 

Dylid rhoi blaenoriaeth i'r iaith Gymraeg ym mhob agwedd 

o'r datblygiad a'r gwaith a gynnigir i bobl leol. Byddwn hefyd 

yn trafod gydag Adran Datblygu Economaidd Cyngor 

Gwynedd er mwyn sicrhau bod bywoliaeth busnesi bychain 

sy'n darparu'r un pethau / gwasanaethau ddim o dan 

fygythiad.  
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Ail ymateb: 
Ni chafwyd dim. 

 

Cludiant: 

 
Ymateb Cyntaf: 
Atodir y sylwadau a roddwyd am y cyngor cyn ymgeisio a 

roddwyd. 

 

Argymhellir bod yr ymgeisydd yn ystyried ac yn ymateb i'r 

sylwadau hyn fel rhan o'r cais ffurfiol cyn i'r Awdurdod 

Priffyrdd roi sylwadau pellach ar y cynnig. 

 

Cyngor Cyn Gwneud Cais: 
Bydd Cyngor Gwynedd yn asesu'r gofynion parcio gan 

ddefnydddio Safonau Parcio CSS Cymru 2008.  

 

Mae'r cais fel y'i cynigwyd yn cynnwys lle parcio i 165 o geir, 

fel cyfleuster sy'n cael ei rannu gan yr unedau manwerthu a 

datblygiad y gwesty.  Yn unol â Safonau Parcio CSS Cymru 

2008, dylai parcio ar gyfer manwerthu mewn warysau (DIY a 

Garddio) gael ei ddarparu ar gyfradd o 1 i bob 20m2 o 

grynswth yr arwynebedd llawr, yn ogystal â thri gofod 

masnachol er defnydd gweithredu. Mae'r arwynebedd llawr 

manwerthu cyfunol gyfystyr â thua 4112m2, felly byddai 

angen hyd at 206 gofod parcio. 

 

Dylai parcio ar gyfer datblygiadau gwestai fod ar gyfradd o 

un gofod i bob tri aelod staff, yn ogystal ag un gofod i bob 

ystafell wely. Byddai hyn yn gyfystyr â gofyniad am 60 gofod 

(a gofod staff). 

Mae'r Asesiad Galw am Barcio sy'n ffurfio rhan o'r Datganiad 

Priffyrdd a Thrafnidiaeth yn diwallu'r diffyg mewn llefydd 

parcio'n ddigonol a'r gwahaniaeth mewn galw ar gyfer y ddwy 

elfen o'r datblygiad arfaethedig, h.y. byddai'r galw am barcio 

sy'n gysylltiedig â'r gwesty yn ei hanfod yn alw dros nos a 

byddai'n annhebygol o effeithio ar y galw yn ystod y dydd a 

fyddai'n deillio o'r agwedd fanwerthu.  

 

Dengys bod Uned Manwerthu 1 yn gyfochrog union â chefn y 

llwybr troed presennol sydd ger y safle. Dylid dangos, fel 

rhan o unrhyw gais cynllunio pellach, nad yw trywydd yr 

adeilad yn atal goledd gwelededd i gerbydau sy'n gadael y 

safle; dylid hefyd dangos nad yw trywydd yr adeilad yn 

cyfyngu'n annerbyniol ar flaen welededd trafnidiaeth 

cerbydau sy'n defnyddio'r gyffordd yng nghefn y datblygiad.  

Argymhellir y dylai'r adeilad gael ei osod yn ddigon pell yn ôl 

fel bod digonedd o le i unrhyw gelfi stryd presennol, fel na 

fydd unrhyw ran o'r adeilad yn crogi uwchben y briffordd, ac 

er mwyn sicrhau fod allanfeydd tân yn agor allan ar dir preifat 

yn hytrach nac yn uniongyrchol ar dir y briffordd, h.y. fod 

llain gynnal a chadw'n cael ei darparu rhwng yr adeilad a'r 

briffordd.  

 

Hefyd, argymhellir fod y datblygiad yn darparu gwell 

cysylltiadau llwybr troed gyda Phorthmadog er mwyn darparu 
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cysylltiadau diogel a chynaliadwy gyda'r dref gyfagos. Ar hyn 

o bryd, mae llwybr troed yn ffinio'r safle sy'n mynd drwy'r 

ystâd ddiwydiannol yr holl ffordd i Ffordd Penamser ger siop 

Lidl. Y llwybr mwyaf deniadol ac uniongyrchol ar lwybr 

troed, fodd bynnag, mae'n debyg fyddai ar hyd Ffordd 

Penamser gan fynd heibio blaen cwrt yr hen garej Texaco. 

Argymhellir, felly, bod y datblygiad yn cynnwys darparu 

llwybr troed ar hyd y llain o laswellt sydd o flaen y cwrt a'r 

lleiniau cyfagos, cyn belled â mynedfa ddwyreiniol Ystâd 

Ddiwydiannol Penamser, er mwyn creu cyswllt di-dor tuag at 

Borthmadog. 

 

Ail ymateb:  

 

Cadarnhawyd fod y mynediad arfaethedig yn dderbyniol yn 

ddibynnol ar amodau safonol, a bod y man croesi yn 

dderbyniol yn hytrach na phafin ac fe ellir ei ddiogelu trwy 

gytundeb 278. 

 

Mae'r ddarpariaeth parcio a ddengys yn is na'r uchafswm a 

argymhellir gan Safonau Parcio CSS Cymru. Ysytrir fod y 

nifer a gynigwyd, fodd bynnag, yn dderbyniol yn seiliedig ar 

y wybodaeth a gyflwynwyd yn yr 'Asesiad Galw am Barcio'. 

 

Dŵr Cymru: 

 
Ymateb Cyntaf: 
Cyngor safonol ac amodau sy'n ofynol. (Cynllun draenio, 

arllwysiad dŵr budr a gosod trap saim) 

 

 

Ail ymateb:  
Cyngor safonol ac amodau gofynol. (Cynllun draenio, 

arllwysiad dŵr budr a gosod trap saim) 

 

Awdurdod Llifogydd Lleol: 

 

Ni chafwyd dim. 

Uned Bioamrywiaeth: 

 
Ymateb Cyntaf: 
Dangosodd arolwg llygoden y dŵr wedi'i ddiweddaru nad 

ydynt bellach yn bresennol ar y safle. Nid oes unrhyw bryder 

pellach am lygod y dŵr ar y safle. 

 

Rwyf wedi ymweld â'r safle. Cafodd y safle ei dirlunio a'i 

glirio rhyw ddwy flynedd yn ôl. Mae cynefin naturiol bellach 

wedi'i ail-sefydlu ar y safle a cheir cymysgedd o laswelltir, 

gwlypdir a choed ifanc iawn. 

 

Mae'n debygol y bydd y cynefin yn aeddfedu ymhellach cyn i 

waith gychwyn ar y safle a bydd y budd bioamrywiaeth yn 

cynyddu ac yn cael ei ddefnyddio gan adar i nythu. 

 

Gan mai cais amlinellol yw hwn, dymunwn gynnwys amod 

sy'n gofyn am Werthusiad Ecolegol Cychwynnol cyn pennu 

cais Materion i'w Cadw yn ôl. Dylai'r adroddiad lynu at 

Ganllawiau'r CIEEM.   
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Ail ymateb:  
Mae'r sylwadau blaenorol yn dal yn berthnasol. 

 

Iechyd yr Amgylchedd a 

Gwarchod y Cyhoedd: 

 

Ni chafwyd dim. 

Cyfoeth Naturiol Cymru: 

 
Ymateb Cyntaf: 
 

Perygl Rhag Llifogydd  
Rydym wedi ystyried asesiad canlyniadau llifogydd (ACLl) 

(Flood Risk Consultancy Ltd, Safle Ffordd Penamser, 

Porthmadog, Rhif Adroddiad 2015 – 144, Diw. B, dyddiedig 

31/08/2016 - fersiwn diwygiedig dyddiedig 29/11/2016), a 

gyflwynwyd i gefnogi'r cais. Ar sail y wybodaeth hon, gallwn 

gynghori bod modd rheoli canlyniadau llifogydd yn ddigonol, 

yn ddibynnol ar amod. 

 

Er mwyn gwarchod y datblygiad rhag llifogydd, argymhellwn 

eich bod ddim ond yn rhoi caniatâd cynllunio os ydych yn 

atodi'r amod a ganlyn. Bydd yr amod hwn yn ymdrin â 

phryderon arwyddocaol yr ydym wedi eu hadnabod ac ni 

fuasem yn gwrthwynebu cyn belled â'ch bod yn ei atodi at y 

caniatâd cynllunio.  

 

Amod: Ni fydd lefel llawr gorffenedig (LLlG) y datblygiad yn 

cael ei osod yn is na 3.15m UDO.   

 

Hefyd, mae'r safle ynghanol Dosbarth Draenio Mewnol afon 

Glaslyn a Phensyflog ac mae mewnbwn Cyfoeth Naturiol 

Cymru'n ofynnol er mwyn cynnal y system ddraenio. Mae 

angen llain gynnal a chadw (hawddfraint) 7m o led arnom er 

mwyn ymgymryd ag unrhyw waith cynnal angenrheidiol. 

Mae CNC wedi cytuno i hawddfraint lai a fyddai'n 5m o led 

ar ran fechan o'r cwrs dŵr ar y ffin ddwyreiniol. Rydym yn 

croesawu'r cynigion a amlygwyd yn yr ACLl i wella cyflwr 

sgriniau brigau ar y sianeli draenio o amgylch y safle. 

 

Rhywogaethau wedi eu gwarchod  
 

Rydym yn fodlon gydag adroddiad llygoden y dŵr 2015 

(Middlemarch Environmental, mis Medi 2015), ac rydym yn 

cytuno gyda'i argymhellion. Byddem hefyd yn ychwanegu y 

byddai angen i'r ffens wahardd gael ei gwirio a'i chynnal hyd 

nes bydd y gwaith wedi'i gwblhau. Pe bai'r ffens yn cael ei 

difrodi ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod hwn, byddai angen 

arolwg llygoden y dŵr pellach. 

 

Rheolaeth Amgylcheddol  
 

Dylid cymryd gofal i sicrhau nad yw'r ffos ar y safle'n cael ei 

llygru yn ystod y cyfnod adeiladu. Rhaid defnyddio mesurau 

atal llygredd priodol i isafu'r perygl o lygru'r afon gan ddŵr 

sy'n llawn o laid neu sment e.e. trwy ddefnyddio byrnau 

gwellt, ffensio llaid ac ati. Rhaid casglu'r holl ysbwriel a grëir 
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yn ystod y broses adeiladu yn rheolaidd. Cynghorir yr 

ymgeisydd i gyfeirio at PPG 5: Gwaith a chynnal a chadw 

mewn neu gerllaw dŵr  

 

Oni bai fod System Draenio Ddinesig Cynaladwy yn cael ei 

ddefnyddio, rhaid i ddraeniad safle o'r safle fynd trwy system 

atalwyr tanwydd dosbarth 1 cyn ei ollwng i unrhyw gwrs dŵr 

neu i system dŵr wyneb yr ystâd ddiwydiannol. Atodir copi o 

PPG3 er gwybodaeth i'r ymgeisydd.  

 

Dylai'r holl danwydd a'r cemegau olew a gedwir neu a 

ddefnyddir ar y safle (gan gynnwys rhai gwastraff) gael eu 

cadw mewn storfeydd o faint priodol wedi'u byndio sy'n 

medru dal 110% o gapasiti'r tanwydd, ac ati, a storir. Atodir 

copi o'r PPG2 er gwybodaeth am hyn. Nodwch fod storio 

olew yng Nghymru bellach yn ddarostyngedig i Reoliadau 

Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd) (Storio Olew) (Cymru) 

2016.  Rhaid i unrhyw wastraff a grëir o ganlyniad i waith 

cloddio neu adeiladu yn ystod y gwaith hwn gael ei waredu'n 

foddhaol ac yn unol â gofynion Dyletswydd Gofal Adran 34 

Deddf Amddiffyn yr Amgylchedd 1990. 

 

Ail ymateb:  
Diolch am ymgynghori gyda ni ar y wybodaeth bellach sy'n 

ymwneud â'r cais uchod, a dderbyniasom ar 9 Mehefin 2017. 

Mae ein hymateb blaenorol, dyddiedig 29 Rhagfyr 2016, yn 

parhau i fod yn berthnasol. 

 

Gwasanaethau Brys: 

 

- Yr Heddlu 

 

- Y Gwasanaeth Tân 

 

 

 

- GIG 

 

 

 

Ni chafwyd dim. 

 

Dim gwrthwynebiad - Bydd yr awdurdod tân yn gwneud 

sylwadau ar y mesurau diogelwch tân arfaethedig yn yr eiddo 

yn ystod y broses Ymgynghori Rheoliadau Adeiladu. 

 

Ni chafwyd dim. 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd yn y wasg leol, ger y safle a hysbyswyd 

trigolion/eiddo cyfagos. Nid oedd yr ail gyfnod hysbysebu 

wedi dod i ben pan oedd yr adroddiad yn cael ei ysgrifennu, 

ond derbyniwyd gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail yr hyn a 

ganlyn:  

 Dylid adolygu Polisïau D27, D31 a D2 Cynllun 

Datblygu Unedol Gwynedd. 

 Nid yw'r cais yn dangos sut bydd elfen fanwerthu'r 

dablygiad arfaethedig yn cwrdd â'r meini prawf er 

cymeradwyo datblygiad manwerthu y tu allan i'r dref 

a nodir ym Mholisi D27 a D31 o Gynllun Datblygu 

Unedol Gwynedd a fabwysiadwyd.   

 Mae'r cais yn groes i Bolisi D2, D27, D31. 

 Nid yw safle Diwydiannol Ffordd Penamser yn barc 

MANWERTHU dynodedig ac, yn unol â'r arolwg a 

gynhaliwyd ar ran Cyngor Gwynedd gan Arup yn 
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2011 parthed yr effaith ar y dref ar ôl adeiladu ffordd 

osgoi Porthmadog, mae'n nodi'n glir na ddylid 

cefnogi ardaloedd manwerthu y tu allan i'r dref gan y 

byddai'n cael effaith negyddol sylweddol ar 

fasnachwyr y stryd fawr ac y gallai arwain at gau 

siopau a cholli swyddi.  

 Rhoddwyd caniatadau ar y safle hwn yn flaenorol pan 

oedd tir diwydiannol arall ar gael. Fodd bynnag, mae'r 

holl safleoedd gweigion wedi cael eu datblygu a 

bellach mae diffyg. 

 Byddai'r cynllun yn andwyol i werthwyr bwyd a diod 

eraill, rhedwyr gwestai a gwely a brecwast annibynol. 

 Andwyol i gymeriad unigryw Porthmadog.  

 

5. Asesu’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 
 

5.1 Yn unol â’r rhagdybiaeth o blaid datblygu cynaliadwy, dylai ceisiadau am ganiatâd 

cynllunio neu ar gyfer adnewyddu caniatâd cynllunio gael eu penderfynu yn unol â’r 

cynllun datblygu a gymeradwywyd neu a fabwysiadwyd ar gyfer yr ardal, oni bai bod 

ystyriaethau perthnasol yn nodi fel arall. Mae polisïau mewn cynllun datblygu sydd 

wrthi’n cael ei baratoi yn ystyriaeth perthnasol. Dywed Polisi Cynllunio Cymru dylai 

pob cais gael ei ystyried mewn perthynas â pholisïau cyfredol. O ran cynllun sydd 

wrthi’n cael ei baratoi ni cheir sicrwydd ynghylch ei gynnwys ond pan fydd yr 

Arolygydd yn cyflwyno ei adroddiad terfynol. Derbyniwyd adroddiad rhwymol yr 

Arolygydd ar 30 Gorffennaf 2017. Mae argymhellion yr Arolygydd i wneud 

newidiadau yn rhai rhwymol. Ni chaiff polisïau a chynigion y Cynllun eu newid 

ymhellach. Ar sail hynny, mae polisïau a chynigion y Cynllun, fel cawsant eu 

diwygio gan yr Arolygydd, yn ystyriaethau perthnasol sy’n cario pwysau sylweddol. 

   

5.2 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 yn gyfangwbl fel y ‘cynllun datblygu’ ar ôl iddo gael ei 

fabwysiadu yn ffurfiol. Mae’n debygol y bydd y CDLl ar y Cyd yn mynd ger bron y 

Cyngor i ystyried 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. Erbyn hyn mae’r CDLl ar y Cyd yn ystyriaeth cynllunio sylweddol 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...” 

. 

 

5.4 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.”" 
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Egwyddor y datblygiad  

 

5.5 Fel amlinellwyd uchod, cais am ganiatâd amlinellol i godi dwy uned di-fwyd 

(Dosbarth A1) a gwesty 60 ystafell wely 

 

5.6      Mae nifer o bolisïau yn berthnasol i egwyddor y cais oherwydd ei leoliad a dynodiadau 

tir. Mae Polisi C1 o CDUG yn ymwneud â lleoli datblygiadau newydd ac mae'r 

polisi'n canolbwyntio'n bennaf ar gefnogi datblygiadau y tu mewn i ffiniau datblygu 

trefi a phentrefi gan wrthod datblygiadau newydd yng nghefn gwlad, ac eithrio 

datblygiad sy'n cael ei ganiatáu o dan bolisi arall yn y CDUG. Mae safle'r cais yn 

gyfan gwbl y tu mewn i ffin datblygu Porthmadog ac o'r safbwynt hwnnw mae'r 

cynllun yn cydymffurfio â pholisi C1. Mae Polisi C1 hefyd yn unol â gofynion 

PCYFF 1 sydd yn rhan o'r CDLl ar y Cyd.  Mae'r ddau bolisi'n cydnabod bod rhaid i 

gynlluniau, fodd bynnag, gydymffurfio â pholisïau perthnasol eraill gan roi ystyriaeth 

ddigonol i ystyriaethau cynllunio perthnasol. 

 

5.7      O ystyried fod y cynnig yn cynnwys manwerthu a llety gwyliau wedi'i wasanaethu ar 

ffurf gwesty a bod polisïau gwahanol yn berthnasol iddynt, mae'r materion sy'n 

ymwneud â'u hegwyddorion a'u derbynioldeb yn cael eu hystyried fesul un isod. 
 

Hanes Cynllunio Perthnasol: 
 

5.8     Fe all hanes cynllunio safle fod yn ystyriaeth gynllunio berthnasol. Yn achos y safle 

hwn, rhoddwyd caniatâd cynllunio amlinellol ac yn dilyn hynny, cymeradwywyd y 

materion a gadwyd yn ôl o dan ganiatâd C97D/0264/24/MG ar gyfer adeiladu dwy 

uned manwerthu di-fwyd a chanolfan arddio atodol. Roedd y datblygiad hwn yn 

caniatáu cyfanswm o 40458.8m2 o ofod llawr manwerthu. Cychwynwyd ar y 

datblygiad trwy greu mynediad ar y safle i gerbydau ac o ganlyniad diogelwyd y 

caniatâd. Cadarnhawyd y safbwynt yn ysgrifenedig gan Gyngor Gwynedd ar 

22/10/98.   

 

5.9  Yn 2012, rhoddwyd caniatâd cynllunio i godi hyd at 5 uned manwerthu di-fwyd (A1) 

ac un uned bwyd a diod (A3) ac uned trigo i reolwr. Cafodd y caniatâd ei ymestyn am 

dair blynedd arall yn sgil cais C14/1146/44/LL ac o ganlyniad, rhaid cyflwyno'r cais 

materion a gadwyd yn ôl ddim hwyrach na 13/03/18 a rhaid gweithredu'r caniatâd 

ddim hwyrach na 13/03/20 neu ymhen dwy flynedd o ganiatáu'r materion olaf a 

gadwyd yn ôl. Er mai ar gyfer 4,112m2 o ofod llawr manwerthu oedd y caniatâd, mae 

amod rhif 5 yn cyfyngu'r gofod llawr manwerthu net i gyfanswm o 3290m2. 

 

5.10     O ystyried bod un caniatâd wedi cael ei ddiogelu a bod y llall yn parhau i fod mewn  

grym, ystyrir y gellir rhoi cryn bwys i hyn fel ystyriaeth gynllunio berthnasol wrth 

ystyried y cais. 
 

Tir Cyflogaeth Ychwanegol wedi'i Ddiogelu 

 

5.11     Mae'r cais yn ymwneud â chodi dwy uned manwerthu, un yn mesur 3,312m2 a'r ail yn  

mesur 800m2, a gwesty gyda 60 o welyau a chaffi/bwyty atodol. Mae’r safle wedi’i 

leoli oddi mewn i ffin ddatblygu Porthmadog yn y CDUG a'r CDLl ar y Cyd. Mae 

safle'r cais ar dir sydd wedi'i ddiogelu at ddibenion cyflogaeth yn y CDUG a'r CDLl 

ar y Cyd.  

 

5.12 Mae Polisi D2 y CDUG yn diogelu defnydd y tir ar gyfer defnydd busnes / cyflogaeth  

sy'n dod o dan B1 (Defnydd Busnes) a B8 (storio a dosbarthu) ac mae'n berthnasol i'r 

safle. Mae'r CDLl ar y Cyd hefyd yn diogelu'r safle at ddibenion cyflogaeth sy'n dod 
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o dan B1 (Defnydd Busnes) a B2 (Diwydiannol Cyffredinol) Mae'r unedau 

manwerthu arfaethedig yn dod o dan ddosbarth A1 yn y drefn ddosbarthu ac mae'r 

gwesty yn dod o dan ddosbarth C1. O ganlyniad, ystyrir nad yw'r cais yn 

cydymffurfio â pholisïau D2 o'r CDUG, na PS13 na CYF 1 o'r CDLl ar y Cyd. 

 

5.13     Mae ail ran Polisi D2 yn caniatáu datblygiadau sydd ddim yn dod o dan  

ddosbarthiadau B1, B2 a B8 os ydynt yn gyfleusterau busnes atodol bychain sy'n 

darparu gwasanaethau ar gyfer gweithwyr y safle diwydiannol yn unig, mae'r rhain yn 

ddefnyddiau 'sui generis' sy'n debyg i ddefnydd B2 neu B8 ac ni fyddai'r cynnig yn 

golygu bod diffyg tir ar gyfer defnydd B1, B2 a B8. Gan mai ar gyfer dwy uned 

manwerthu a gwesty y mae'r cynllun, nid ystyrir fod y cais yn cydymffurfio ag ail ran 

Polisi D2.  Mae Polisi CYF 4 o'r CDLl ar y Cyd hefyd yn ymdrin â defnyddio'r 

safleoedd cyflogaeth presennol mewn ffordd amgen. Mae'n datgan y bydd defnyddiau 

eraill ddim ond yn cael eu cymeradwyo mewn amgylchiadau arbennig, os ydynt yn 

cydymffurfio ag un neu fwy o feini prawf y polisïau. Yn seiliedig ar y wybodaeth a 

gyflwynwyd gyda'r cais nid yw'n glir a fyddai'r cais yn cydymffurfio â pholisi CYF 4. 

 

5.14     Serch hynny, fel trafodwyd uchod, mae'r safle'n elwa o ganiatâd wedi'i ddiogelu a  

chaniatâd sy'n parhau i fod mewn grym at ddibenion ar wahân i B1, B2 a B8. Er bod 

ystyriaethau'r polisi wedi newid ers rhoi'r caniatâd blaenorol, ac fe gaiff hyn ei 

gydnabod, fe all y safle gael ei ddatblygu o dan y caniatâd presennol sydd wedi'i 

ddiogelu ac ystyrir bod hyn yn sefyllfa wrth gefn realistig. Yn yr achos hwn, ystyrir y 

dylid rhoi pwys i hanes cynllunio'r safle ac na ddylid gwrthod rhoi ystyriaeth i 

sefyllfa wrth gefn y cais cyfredol ar sail polisïau D2 CDUG a CYF 1 y CDLl ar y 

Cyd. 
 

Unedau Manwerthu Arfaethedig 
 

5.15    Fel amlygwyd uchod, mae safle'r cais y tu mewn i ffin datblygu diffiniedig  

Porthmadog yn y CDUG a'r CDLl ar y Cyd. Fodd bynnag, mae'r safle y tu allan i 

ganolfan fanwerthu'r dref, sef prif ganolbwynt y ddarpariaeth fanwerthu. Mae Polisi 

D27 a C2 o'r CDUG yn berthnasol i ddarpariaeth siopau cymharus a chyfleuster y tu 

allan i ganol trefi diffiniedig ond sydd y tu mewn i ffiniau datblygu. Mae'r polisi yn 

caniatau cynlluniau o'r math yma, os yw'r cynllun yn cydymffurfio â'r meini prawf a 

ganlyn: 

 

1. bod angen y gofod llawr ychwanegol ar gyfer nwyddau cymharus a 

chyfleuster 

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

fydd un yn debygol o ddod yn rhydd; 

3. nad yw'r datblygiad arfaethedig yn niweidio hyfywedd, bywiogrwydd a 

dengarwch canol y dref diffiniedig na chanolfannau siopau eraill gerllaw yn 

sylweddol; 

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

y gall defnyddwyr y cyfleusterau a’r staff gyrraedd y safle heb orfod 

dibynnu ar geir preifat; 

5. nad yw'r datblygiad arfaethedig yn niweidio patrymau teithio na chreu 

cynnydd annerbyniol yn nefnydd cerbydau preifat yn sylweddol; 

6. bod darpariaeth ar gyfer casglu ysbwriel a chyfleusterau ailgylchu ar y safle 

(yn unol â graddfa a natur y datblygiad).   
 

5.16 Mae Polisi D27 o'r CDUG yn adlewyrchu polisi MAN 3 a PS15 o'r CDLl ar y Cyd yn 

gyffredinol a hefyd PCC a NCT 4. 
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5.17 Fel trafodwyd uchod, cydnabyddir fod sefyllfa wrth gefn realistig yn bodoli. Fodd 

bynnag, ers cymeradwyo'r caniatâd blaenorol, mae sefyllfa'r polisi wedi newid a dylid 

rhoi pwys ac ystyriaeth deg i hyn. 

 

5.18 Mae'r Datganiad Cefnogi Cynllunio a dderbyniwyd fel rhan o'r cais yn ystyried nad 

oes angen cynnal y profion a nodir yn y PCC ac NCT 4 (sy'n debyg i ofynion polisïau 

C2 a D27 CDUG, PS15 a MAN 3 y CDLl ar y Cyd) mewn perthynas ag angen a'r 

ymdriniaeth ddilyniannol o ystyried bod unedau manwerthu di-fwyd eisoes wedi'u 

sefydlu ar y safle oherwydd y caniatâd sydd wedi'i ddiogelu, a hefyd am nad yw'r 

cynllun cyfredol yn ehangach na'r caniatadau a gymeradwywyd yn flaenorol o 

safbwynt arwynebedd llawr. O dan PCC ac NCT 4 mae hefyd yn ofynnol i Asesiad 

Ardrawiad Manwerthu gael ei gynnal ar ddatblygiad sy'n fwy na 2500m2.  

 

 

5.19 O ran y sefyllfa gyfredol, nid yw'r CDLl ar y Cyd wedi adnabod angen am ofod 

manwerthu ychwanegol ym Mhorthmadog. Cafodd canfyddiadau'r archwiliad 

manwerthu a gynhaliwyd gan Applied Planning Consultants yn 2012, a oedd yn sail 

i'r dystiolaeth gefndirol ar gyfer y CDLl ar y Cyd eu crynhoi ym Mhapur Pwnc 7 

Manwerthu, a gyhoeddwyd fel rhan o'r broses CDLl ar y Cyd. Yn yr Astudiaeth, 

aseswyd yr angen am arwynebedd llawr manwerthu ychwanegol mewn 25 canolfan 

dros Gyfnod y Cynllun hyd at 2026. 

 

5.20 Mae canfyddiadau Papur Pwnc 7 Manwerthu'n cydnabod bod gan Borthmadog 

ganolfan fanwerthu iach, cyfraddau gwagleoedd isel iawn, amrywiaeth dda o siopau 

cymharus gyda nifer yn gwasanaethu'r farchnad dwristiaeth, ynghyd ag 

archfarchnadoedd Tesco, Aldi a Lidl a dau ganiatâd cynllunio sy'n parhau i fod mewn 

grym ar gyfer dau ofod manwerthu newydd ar Ystâd Ddiwydiannol Penamser. Yn 

seiliedig ar yr asesiad hwn, canfuwyd bod dim angen mwy o arwynebedd llawr 

manwerthu dros gyfnod y cynllun. Nid yw hyn wedi newid wrth i'r CDLl ar y Cyd 

fynd rhagddo. 
 

5.21 Er bod canfyddiadau astudiaeth manwerthu'r Cyngor (Papur Pwnc 7) yn awgrymu 

nad oes gwir angen am arwynebedd manwerthu ychwanegol ym Mhorthmadog, 

mae'n bwysig pwysleisio bod yr astudiaeth manwerthu wedi cymryd y caniatadau 

sydd dal mewn grym ar gyfer datblygiad manwerthu ar Ystad Ddiwydiannol 

Penamser i ystyriaeth, gan gynnwys safle'r cais, fel ymrwymiadau manwerthu. Tybir 

y bydd yr ymrwymiadau manwerthu'n amsugno'r gwariant ychwanegol a gynhyrchir 

ym Mhorthmadog dros gyfnod y cynllun. Felly, mae'r canfyddiadau am ddyfodol 

angen am arwynebedd llawr manwerthu'n ymwneud ag arwynebedd llawr sy'n fwy 

na'r hyn sydd eisoes wedi'i glustnodi. Nid oes unrhyw ganiatadau manwerthu 

arwyddocaol eraill wedi eu cymeradwyo a fyddai'n tanseilio'r canfyddiadau. O 

ystyried hyn, byddai'n afresymol gwrthod y cais ar sail y ffaith nad yw'r CDLl ar y 

Cyd wedi adnabod yr angen am arwynebedd llawr manwerthu ychwanegol ym 

Mhorthmadog a bod asesiad heb gael ei gyflwyno fel rhan o'r cais. 

5.22 I drwytho'r broses benderfynu, mae'r ymgeisydd hefyd wedi amlinellu pam nad yw'r 

caniatâd sydd wedi'i ddiogelu a'r caniatâd sydd dal mewn grym heb fynd rhagddynt. 

Mae hyn yn cynnwys rhesymau hyfywedd, gweithredwyr posib yn tynnu'n ôl a 

sefyllfa farchnad ansefydlog. Fodd bynnag, maent yn ystyried nad canlyniad diffyg 

diddordeb neu alw gan fanwerthwyr yw absenoldeb unrhyw ddatblygiad ar y safle. 

Maent yn ystyried bod y cynigion diweddaraf yn arwyddocâd o'r cydbwysedd cywir 

ar gyfer y farchnad sydd ohoni, ble bydd y gwesty arfaethedig (sydd hefyd â galw 

wedi'i adnabod - trafodir isod) yn helpu cwrdd â'r costau datblygu gan, felly, wneud 

gweddill y cynllun yn fwy hyfyw gyda manwerthwyr presennol sydd wedi dangos 

diddordeb.  
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5.23 O ystyried yr asesiad yn y Datganiad Cefnogi Cynllunio a'r sylwadau ychwanegol a 

dderbynwyd gan yr ymgeisydd, mae'r ACLl yn cytuno'n gyffredinol â'r casgliadau. 

Ar sail diffyg Asesiad Ardrawiad Manwerthu cyflawn, prawf Angen a Dilyniannol, 

cydnabyddir nad yw'r cais yn llwyr gydymffurfio â pholisïau A1, A3, C2 a D27 y 

CDUG, PS15 a MAN 3 y CDLl ar y Cyd a PCC a NCT 4.  

 

5.24 Serch hynny, nid bwriad y cais yw cynyddu'r arwynebedd llawr manwerthu y 

cytunwyd iddo'n flaenorol; o ganlyniad, mae'r cais yn annhebygol o gael ardrawiad 

andwyol mwy ar hyfywedd a bywiogrwydd canol y dref na'r sefyllfa wrth gefn 

gyfredol. Pe câi'r cais presennol ei ganiatáu, mae'n annhebygol y byddai peth 

gwelliant yn medru cael ei wneud o safbwynt ardrawiad posib ar ganol y dref yn 

erbyn y sefyllfa wrth gefn gyfredol. 
 

5.25 Mae'r amodau sy'n gysylltiedig â chaniatâd C97D/0264/24/MG (& 2/24/625F) sydd 

wedi'i ddiogelu yn cyfyngu ar fanwerthu di-fwyd ond nid yw'n atal yr unedau rhag 

cael eu rhannu'n unedau manwerthu llai. Yn gyffredinol, nid oes angen caniatâd 

cynllunio i rannu unedau manwerthu'n unedau llai. Gallai effaith hyn newid 

ardrawiad y datblygiad ar ganol y dref yn sylweddol.  

 

5.26 Mae'r caniatâd sy'n parhau i fod mewn grym (C11/0015/44/AM & C14/1146/44/LL) 

ar gyfer hyd at 5 uned manwerthu di-fwyd. Mae'r amodau'n atal yr unedau rhag cael 

eu rhannu'n unedau llai; fodd bynnag, ystyrir bod gan bum uned lai ar y safle fwy o 

botensial i gystadlu gydag unedau yng nghanol y dref oherwydd eu bod yn llai o 

faint. 

 

5.27 Mae Polisi D27 yn cydnabod, pan fydd datblygiad yn cael ei ganiatáu, bydd amodau 

cynllunio neu gytundebau yn cael eu defnyddio i sicrhau na fydd yr uned yn newid yn 

ei hanfod mewn ffordd a fyddai'n niweidio dengarwch, hyfywedd neu fywiogrwydd 

canol tref yn sylweddol. Pe caniateir y cynllun, ystyrid y byddai'n rhesymol ac yn 

angenrheidiol i roi amod ar y ddwy uned i'w hatal rhag cael eu rhannu'n unedau llai 

ac i gyfyngu ar yr arwynebedd llawer manwerthu net. Byddai hefyd angen amod i 

gyfyngu ar ddefnydd manwerthu di-fwyd. 

 

5.28 Er cydnabyddir nad yw'r cynnig yn llwyr gydymffurfio â gofynion polisïau A1, A3, 

C2 a D27 y CDUG, PS15 a MAN 3 y CDLl ar y Cyd a PCC a NCT 4 oherwydd 

diffyg Asesiad Ardrawiad Manwerthu cyflawn, prawf Anghenion a Dilyniannol; yn 

seiliedig ar ystyriaethau cynllunio perthnasol eraill, sy'n cynnwys sefyllfa wrth gefn y 

safle o safbwynt caniatadau cynllunio sydd wedi'u diogelu ac sydd dal mewn grym ac 

ardrawiad tebygol y caniatadau hynny, ysytyrir y byddai gwrthod y cais ar sail hyn yn 

afresymol. 

 

Datblygiad Gwesty Arfaethedig 
 

5.29 Mae rhan o'r cynllun yn cynnwys adeiladu gwesty 60 ystafell wely gyda chaffi / 

bwyty atodol.  Mae polisi D14 CDUG yn ymdrin â cheisiadau am lety gwyliau â 

gwasanaeth. Mae Polisi D14 yn caniatáu datblygu llety gwyliau â gwasanaeth 

newydd a pharhaol os yw'r cynllun o safon uchel o ran dyluniad, gosodiad ac 

ymddangosiad ac, mewn achosion gydag adeiladau newydd, ei fod wedi'i leoli y tu 

mewn i ffin ddatblygu a bod y datblygiad arfaethedig o raddfa briodol o ystyried y 

safle, lleoliad ac/neu anheddiad dan sylw. 

 

5.30 Polisi TWR 2 y CDLl ar y Cyd hefyd yn debyg i bolisi D14 o safbwynt ei ofynion. Pe 

rhoid caniatâd, byddai agweddau polisi o ddyluniad, gosodiad ac ymddangosiad yn 
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cael eu hystyried yn y cymal materion sydd wedi'u cadw'n ôl. Fodd bynnag, gan fod y 

cynllun wedi'i leoli y tu mewn i ffiniau datblygu'r CDUG a'r CDLl ar y Cyd, ystyrir 

fod yr egwyddor o adeiladu gwesty ar y safle hwn yn dderbyniol o safbwynt polisi 

cynllunio lleol. Ystyrir bod graddfa’r cynnig hefyd yn dderbyniol o ystyried lleoliad y 

safle a'r datblygiadau o'i amgylch. 

 

5.31 Fodd bynnag, diweddarwyd PCC argraffiad 9 sydd bellach yn adnabod fod defnydd 

gwestai yn un o "ddefnyddiau priodol eraill canolfan manwerthu a masnachol" ac 

mae bellach, felly, yn destun y prawf dilyniannol. Mewn ymateb i hyn, cyflwynwyd 

Asesiad Angen am Westy, Dilyniannol ac Ardrawiad fel rhan o'r cais.  
 

5.32 Derbyniwyd gwrthwynebiad i'r cynllun a oedd yn datgan y byddai'r cynllun yn 

niweidiol i werthwyr bwyd a diod eraill, gwestai a gwely a brecwast annibynnol. 

Serch y pryder a fynegwyd, mae canfyddiadau'r asesiad yn dod i'r casgliad fod angen 

am y gwesty arfaethedig, sydd wedi'i sefydlu trwy'r polisi cynllunio a hefyd o 

safbwynt safon; nid oes unrhyw safleoedd dilyniannol gwell sy'n addas nac ar gael i 

gymryd y datblygiad arfaethedig a byddai'r ardrawiad posib a aseswyd ar 

fywiogrwydd a hyfywedd Canol Tref Porthmadog yn ddi-nod. 

 

5.33 Yn seiliedig ar ganfyddiadau'r Asesiad Anghenion Gwesty, Dilyniannol ac 

Ardrawiad, ystyrir bod y cynnig yn cydymffurfio â gofynion PCC ac na ellid 

gwarantu gwrthod y cais yn seiliedig ar ganfyddiadau'r asesiad na'r gwrthwynebiad a 

dderbyniwyd. 
 

Draenio Tir a Llifogydd 
 

5.34 Mae safle'r cais ar dir sydd wedi'i ddynodi fel Parth Llifogydd C1. Mae Polisi B29 o'r 

CDUG, felly, yn berthnasol i'r cais. Mae polisi strategol PS6 a PCYFF 2 y CDLl ar y 

Cyd hefyd yn berthnasol; fodd bynnag, nid oes unrhyw bolisïau manwl sy'n 

berthnasol i asesiad o dderbynioldeb datblygiadau sydd mewn perygl o gael 

llifogydd. Caiff hyn ei gynnwys ym Mhennod 13 PCC a chanllaw manwl yn NCT 15. 

 

5.35 Mae NCT 15 yn categoreiddio parthau llifogydd C1 fel ardaloedd o'r gorlifdir sydd 

wedi cael eu datblygu ac sydd wedi'u gwasanaethu gan seilwaith sylweddol, gan 

gynnwys amddiffynfeydd rhag llifogydd, ac mae'n dangos y gall y datblygiad 

ddigwydd yn ddarostyngedig i gais am brawf cyfiawnhau, gan gynnwys derbynioldeb 

canlyniadau. 

 

5.36 Mae NCT 15 hefyd yn categoreiddio gwahanol fathau o ddatblygiadau yn ôl risg. O 

ystyried fod datblygiad y gwesty'n ffurf ar ddefnydd preswyl, fe'i dosberthir fel ardal 

fregus; dosberthir manwerthu, fodd bynnag, fel llai bregus. Ni ddylid caniatáu 

datblygiadau ym mharth C1 oni ellir cyfiawnhau ei roi yn y lleoliad hwnnw. Mae'r 

profion cyfiawnhad yn gofyn bod y datblygiadau yn:  

 angenrheidiol er cynorthwyo, neu fod yn rhan o, fenter adfywio awdurdod 

lleol neu strategaeth awdurdod lleol sy'n angenrheidiol er cynnal anheddiad 

sydd eisoes yn bodoli; neu  

 fod ei leoliad ym mharth C yn anghenrheidiol er cyfrannu at amcanion 

cyflogi allweddol sy'n cael eu cynnal gan yr awdurdod lleol a phartneriaid 

allweddol eraill er mwyn cynnal anheddiad neu ranbarth sydd eisoes yn 

bodoli; 

 a'i fod yn cydfynd ag amcanion PCC ac yn cwrdd â diffiniad tir a 

ddatblygwyd eisoes (PDL); 
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 a bod canlyniadau posib digwyddiad o lifogydd ar gyfer y math o ddatblygiad 

penodol wedi cael eu hystyried ac, o safbwynt y meini prawf a geir yn adran 

5 a 7 ac atodiad 1, eu bod yn dderbyniol. 

 

5.37 O ystyried fod safle'r cais wedi'i leoli y tu mewn i ffin datblygu Porthmadog a'i fod yn 

cydfynd â pholisïau parthed lleoli datblygiadau busnes a chyflogaeth, ystyrir fod y 

cynnig yn diwallu'r ddau brawf cyntaf. Ategwyd y cais gan asesiad canlyniad 

llifogydd ac mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cadarnhau fod canlyniadau posib yn 

gallu cael eu rheoli'n ddigonol ar y safle hwn yn dibynnu ar osod amod sy'n sicrhau 

na fydd lefel llawr gorffenedig y datblygiad wedi ei osod yn ddim is na 3.15m AOD. 

Ystyrir felly bod y pedwerydd prawf wedi'i ddiwallu. 

 

5.38 Mae'r trydydd prawf yn gofyn bod y datblgyiad yn cydymffurfio ag amcanion y PCC 

a'i fod yn cwrdd â diffiniad tir a ddatblygwyd eisoes (PDL). Ar ôl gwneud yr asesiad 

cyntaf, roedd yr ACLl o'r farn bod y safle'n methu cwrdd â diffiniad tir a 

ddatblygwyd eisoes. Mewn ymateb, cyflwynodd yr ymgeisydd dystiolaeth yn nodi 

pam ei fod yn ystyried fod y tir eisoes wedi'i ddatblygu. Ymysg y dystiolaeth roedd 

tystiolaeth hanesyddol parthed datblygiad y safle diwydiannol a ffotograffau o'r awyr. 

Yn seiliedig ar y wybodaeth a gyflwynwyd, mae'r ACLl yn parhau â'r farn bod y 

safle'n methu â chwrdd â diffiniad PDL. 

 

5.39 Cydnabyddir bod y datblygiad wedi ei wneud er mwyn gwarchod caniatâd 

C97D/0264/24/MG trwy adeiladu'r pwyntiau mynediad i gerbydau; fodd bynnag, ni 

chafwyd datblygu pellach ac mae'r safle wedi parhau i fod ag ymddangosiad naturiol 

'wyrdd'. Byddai creu'r mynedfeydd wedi ffurfio rhan o gwrtil y safleoedd; fodd 

bynnag, mae un o eithriadau diffiniad PDL yn datgan nad ystyrir tir mewn ardaloedd 

adeiledig nas datblygwyd yn flaenorol, er enghraifft parciau, meysydd chwarae a 

rhandiroedd, er y gallant gynnwys nodweddion dinesig penodol megis llwybrau, 

pafiliynau ac adeiladau eraill, yn dir a ddatblygwyd eisoes. Ystyrir fod yr eithriad 

hwn yn berthnasol i'r safle a'r gwaith a wnaethpwyd ac o ystyried na wnaethpwyd 

unrhyw ddatblygu arall, ystyrir fod y safle yn methu â chwrdd â diffiniad tir a 

ddatblygwyd eisoes. 

 

5.40 Fodd bynnag, fel trafodwyd uchod, mae'r safle'n elwa o ganiatâd wedi'i ddiogelu a 

chaniatâd sy'n parhau i fod mewn grym. Fe allai'r ymgeisydd wneud gwaith pellach 

yn rhinwedd caniatâd C97D/0264/24/MG heb angen gwneud cais pellach am 

ganiatâd cynllunio i gydymffurfio â diffiniad PDL. Hyd yn oed os yw'r tebygolrwydd 

o fynd ati gyda'r caniatâd hanesyddol yn llwyr yn isel, ychydig iawn o waith adeiladu 

a chost fyddai ei angen i'r safle fynd yn PDL. Ystyrir felly bod hyn gyfystyr â sefyllfa 

wrth gefn realistig y dylid rhoi pwys sylweddol iddo. O ganlyniad, ni ystyrir y dylid 

gwrthod y cais ar sail methiant y safle â chwrdd â diffiniad PDL. 

 

5.41 O roi pwys ac ystyriaeth deg i bolisi B29 y CDUG, polisi strategol PS6 a PCYFF 2 y 

CDLl ar y Cyd, Pennod 13 o'r PCC, NCT 15 a'r sefyllfa wrth gefn parthed caniatâd 

sy'n parhau i fod mewn grym ac sydd wedi'i warchod, ystyrir fod y cais yn y lleoliad 

hwn yn gyfiawn a derbyniol. 

 

5.42 O safbwynt seilwaith a materion draenio tir cyffredinol sy'n gysylltiedig â'r safle, nid 

oedd gan Ddŵr Cymru unrhyw wrthwynebiad i'r cais ond gofynnwyd am amodau 

sy'n gofyn am gymeradwyo cynllun draenio integredig a ddylai roi blaenoriaeth i gael 

gwared â dŵr wyneb trwy ddulliau cynaliadwy, amod draenio budr, ac amod sy'n ei 

gwneud yn ofynol gosod trap saim. Ystyrir fod yr amodau a gynnigir yn gymharol 

angenrheidiol ac maent yn sicrhau fod y cynnig yn cydymffurfio â pholisïau B32, C7 

a CH18 y CDUG ac ISA 1, PS 5 a PCYFF 6 y CDLl ar y Cyd. 
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Effaith Ieithyddol 
 

5.43 Yn unol â gofynion y Canllaw Cynllunio Atodol - 'Cynllunio a'r Iaith Gymraeg' 

cyflwynwyd Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol gyda'r cais. O ystyried math, maint 

a lleoliad y datblygiad arfaethedig, ni chredir y byddai'r datblygiad arfaethedig yn 

debygol o achosi twf sylweddol yn y boblogaeth a fyddai'n cael effaith andwyol ar yr 

iaith Gymraeg yng nghymuned Porthmadog nac yn yr ardal ehangach. Serch hynny, 

disgwylir sylwadau parthed yr adroddiad gan Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd a 

disgwylir eu derbyn cyn y pwyllgor. Os yw'r sylwadau a dderbynnir yn ffafriol, 

ystyrir fod y cynnig yn cydymffurfio ag amcanion Polisi A2 y CDUG. Amcan 

hwnnw yw gwarchod gwead cymdeithasol ac ieithyddol cymunedau lleol a PS1 y 

CDLl ar y Cyd. 

 

 

 

Mwynder Preswyl a Gweledol  
 

5.44 Nod Polisi B23 y CDUG a Pholisi PCYFF 2 y CDLl ar y Cyd yw gwarchod 

amwynderau preswyl. Mae’r eiddo preswyl agosaf wedi’u lleoli oddeutu 170m tua'r 

gogledd ddwyrain ar ochr arall yr A497. O ystyried y pellter sydd rhyngddo a 

defnydd tir yn y canol megis unedau diwydiannol a safleoedd llenwi petrol, ni ystyrir 

y bydd y cais yn cael ardrawiad negyddol ar amwynderau preswyl yn yr ardal.  

 

5.45 O ystyried mai cais ar gyfer caniatâd amlinellol yw hwn, gyda materion megis 

ymddangosiad, gosodiad a graddfa wedi'u cadw'n ôl, nid oes cynlluniau manwl ar 

gael i ddangos sut fydd y datblygiad yn edrych. Fodd bynnag, mae'r wybodaeth 

ddangosol yn dangos gosodiad posib yr adeiladau ac y bydd yr adeiladau manwerthu 

ar eu huchaf yn 11m a'r gwesty yn 17m ar ei uchaf. Mae'r adeiladau ar Ystâd 

Penamser yn amrywio o ran uchder, siâp ac adeiledd; felly, yn seiliedig ar y 

wybodaeth a gyflwynwyd, mae'n debygol y gallai'r safle dderbyn datblygiad o'r 

raddfa arfaethedig heb gael ardrawiad niweidiol ar fwynderau gweledol yr ardal 

gyfagos.  

 

5.46 Mae safle'r cais y tu mewn i Dirwedd Hanesyddol Cofrestredig Aberglaslyn ac mae 

Parc Cenedlaethol Eryri ychydig dros 1 cilomedr i'r gogledd. O ystyried y topograffi 

mae'n debygol y bydd y datblygiad i'w weld o lefydd yn y Parc Cenedlaethol. Fodd 

bynnag, bydd y datblygiad yn cael ei ystyried yng nghyd-destun datblygedig 

Porthmadog a'r Ystad Ddiwydiannol ble ceir adeiladau o fath a maint amrywiol. Trwy 

ddefnyddio deunyddiau'n ofalus a chreu dyluniad sensitif, ystyrir na fydd y 

datblygiad yn cael effaith niweidiol ar olygfeydd eang i neu allan o'r Parc 

Cenedlaethol neu ar y Dirwedd Hanesyddol Gofrestredig. 

 

5.47 Felly, ystyrir bod y cynnig yn dderbyniol mewn egwyddor a bod y datblygiad yn 

gallu cael ei gynnwys yn dderbyniol i'r strydwedd a'r dirwedd ehangach gan 

gydymffurfio â Pholisïau B12, B14, B22, B23, B25, B27 CDUG yn ogystal â 

Pholisïau PS6, PCYFF 2, 3, 4, PS20, PS19, AMG 3, AT 1 y CDLl ar y Cyd.  

 

5.48 Mae tirlunio wedi cael ei gadw yn ôl ar gyfer ystyriaeth bellach; serch hynny, bydd 

tirlunio sensitif yn helpu integreiddio'r datblygiad i'r strydwedd ac yn lleddfu'r effaith 

o olygfeydd ehangach. Ystyrid y gall y cynllun, trwy roi ystyriaeth i faterion a 

gadwyd yn ôl, gydymffurfio â pholisi B27 y CDUG a PCYFF 3 a 4 y CDLl ar y Cyd, 

y mae'r ddau ohonynt yn cyfeirio at dirlunio. 
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Effeithiau Priffyrdd  

 

5.49 O ystyried graddfa a natur y cais, fe'i cefnogwyd gan Ddatganiad Priffyrdd a 

Thrafnidiaeth. Er bod caniatâd cynllunio wedi ei roi ar y safle hwn yn flaenorol at 

ddibenion manwerthu, mae'r cynllun hwn yn wahanol am ei fod yn cynnwys gwesty. 

O ganlyniad, bydd symudiadau ac ardrawiadau trafnidiaeth yn wahanol i'r caniatadau 

blaenorol. 
 

5.50 Er mai cais am ganiatâd amlinellol yw hwn, mae'r cais wedi cynnwys dull mynediad 

fel rhan o'r cais. Bwriad y cais yw defnyddio mynedfa bresennol ar ochr orllewinol y 

safle i ddarparu mynediad i'r unedau manwerthu a'r gwesty a hefyd i greu mynedfa 

wasanaeth ar ochr ogleddol y datblygiad. Mae'r Uned Drafnidiaeth wedi cadarnhau 

nad oes unrhyw wrthwynebiad i'r agwedd hon o'r cais. 

 

5.51 Derbyniwyd sylwadau gan yr Uned Drafnidiaeth parthed nifer y mannau parcio a 

ddangosir yn y datblygiad, ond byddai hyn angen ystyriaeth bellach yn y cymal 

materion a gedwir yn ôl, a byddai'n ddibynnol ar faint a lleoliad terfynol yr adeiladau. 

Serch hynny, ystyrir fod y safle'n medru darparu digonedd o lefydd parcio ar gyfer 

graddfa a natur y datblygiad arfaethedig. 

 

5.52 O ran lleoliad sylfaenol y safle, mae wedi'i leoli oddi ar yr A497 sef y brif ffordd 

rhwng Pwllheli a Phorthmadog ac fe geir gwasanaeth bws rheolaidd i'r safle. Mae'r 

arosfa bws agosaf rhyw 250m i ffwrdd. Mae gorsaf drên hefyd ym Mhorthmadog. 

Mae'r cynlluniau dangosol yn dangos y bwriad i ddarparu siop feiciau fel rhan o'r 

datblygiad. Mae'r safle o fewn pellter cerdded rhesymol o ganol y dref a dylid annog 

defnydd o ddulliau teithio ac eithrio cerbydau ac fe gefnogir hyn yn y polisi 

cynllunio. Ystyrir felly bod y safle wedi'i leoli mewn lleoliad sy'n briodol 

gynaliadwy. 
 

5.53 Argymhellodd yr Uned Drafnidiaeth fod y datblygiad yn darparu cyswllt llwybr troed 

wedi'i wella gyda Phorthmadog er mwyn sicrhau cyswllt diogel a chynaliadwy gyda'r 

dref. Ar hyn o bryd, mae llwybr troed yn ffinio'r safle sy'n mynd drwy'r ystâd 

ddiwydiannol yr holl ffordd i Ffordd Penamser ger siop Lidl. Fodd bynnag, derbynnir 

mai'r ffordd fwyaf deniadol ac uniongyrchol fyddai ar hyd Ffordd Penamser gan fynd 

heibio blaen gwrt yr hen garej Texaco. Argymhellwyd, felly, bod y datblygiad yn 

cynnwys darparu llwybr troed ar hyd y llain laswellt sydd o flaen y cwrt a'r lleiniau 

cyfagos, cyn belled â mynedfa ddwyreiniol Ystâd Ddiwydiannol Penamser, er mwyn 

creu cyswllt di-dor tuag at Borthmadog. 

 

5.54 Yn dilyn hyn, mae'r datblygwr wedi awgrymu cael ynys groesi ar draws yr A497 yn 

hytrach na phafin ar hyd ochr ogleddol y briffordd gan y byddai'n ddewis mwy diogel 

gan leihau'r nifer o briffyrdd/mynedfeydd y byddai'n rhaid i gerddwyr eu croesi er 

mwyn cyrraedd canol y dref. Byddai ynys groesi hefyd yn gweithredu fel mesur 

tawelu traffig ac yn atal cerbydau rhag goddiweddyd. Nid oedd gan yr uned 

Drafnidiaeth unrhyw wrthwynebiad i’r bwriad, wrth ymateb i hyn. 

 

5.55 O ystyried fod ardrawiadau posib y datblygiad hwn yn wahanol i'r rhai a gafwyd ar 

ganiatadau blaenorol, ystyrir bod sylwadau'r Uned Drafnidiaeth yn rhesymol ac yn 

anghenrheidiol er mwyn sicrhau bod ardrawiadau'r datblygiad yn dderbyniol o 

safbwynt cynllunio. Ategir darpariaeth o gysylltiadau diogel i gerddwyr gan bolisi 

CH29 y CDUG a PS4, TRA4, PS2 ac ISA1 y CDLl ar y Cyd. Gellir sicrhau'r 

gwelliannau i'r briffordd trwy amod cynllunio sydd wedi'i eirio'n addas. Byddai cael 

darpariaeth o ynys groesi hefyd yn dod â buddion ehangach yn ei sgil gan y byddai'n 

gwella diogelwch i feicwyr sy'n croesi'r A497 at y pafin sy'n llwybr beic.  
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5.56 Er bod rhai materion angen ystyriaeth bellach fel rhan o gais materion a gadwyd yn 

ôl, yn seiliedig ar y wybodaeth a dderbynwyd, ystyrir fod y cynnig yn ei grynswth yn 

dderbyniol ac yn cydymffurfio â pholisïau C7, CH28, CH29, CH30, Ch31, CH32, 

CH33, CH36 y CDUG a PS4, TRA 1, TRA 2, TRA 4, PS5, PCYFF3, PS2 ac ISA1 y 

CDLl ar y Cyd. 
 

Bioamrywiaeth 
 

5.57 Nod Polisi B20 y CDUG yw gwarchod rhywogaethau a’u cynefinoedd sy'n bwysig yn 

rhyngwladol ac yn genedlaethol, a pholisi PS19 o'r CDLl ar y Cyd. Ategwyd y cais 

gan Arolwg Llygoden y Dŵr gan eu bod wedi bod yn bresennol yn yr ardal. 

Derbyniodd CNC ac Uned Bioamrywiaeth y Cyngor gynnwys yr asesiad oedd yn 

dangos nad oeddent bellach yn bresennol. 

 

5.58 Mae'r sylwadau hefyd yn cydnabod bod y safle wedi'i dirlunio a'i glirio rhyw ddwy 

flynedd yn ôl a bod cynefin naturiol wedi'i ailsefydlu ar y safle gyda chymysgedd o 

laswelltir, gwlypdir a choed ifanc iawn, ac y bydd y budd bioamrywiol yn cynyddu ac 

y caiff ei ddefnyddio gan adar i nythu. Mae'r argymhellion yn gofyn bod amod yn 

cael ei roi sy'n gofyn bod Gwerthusiad Ecolegol Cychwynnol yn cael ei wneud cyn 

pennu cais am Faterion i'w Cadw yn ôl.  Er bod y sylwadau hyn wedi'u nodi'n llawn, 

ystyrir y byddai'n afresymol gofyn am y wybodaeth hon o ystyried sefyllfa wrth gefn 

y safle a'r ffaith bod datblygiad yn gallu mynd rhagddo. Serch hynny, nid yw hynny'n 

goresgyn unrhyw ddeddfwriaeth amgylcheddol arall y tu hwnt i'r system gynllunio 

sy'n gwarchod rhywogaethau a'u cynefinodd y byddai'n rhaid i'r datblygwr 

gydymffurfio â nhw. 

 

5.59 Ystyrir felly fod y cais yn cydymffurfio â Pholisi B20 y CDUG a pholisi PS19 y 

CDLl ar y Cyd. 
 

Yr Economi 
 

5.60 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 agwedd economaidd pob 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.  

 
5.61 Cefnogwyd y cais gan Arolwg Buddion Economaidd sy'n adnabod bod y cynnig, pan 

fydd wedi'i gwblhau, yn debygol o greu 50 o swyddi sy'n gyfystyr â rhai llawn amser 

a 25 swydd llawn amser pellach yn anuniongyrchol. Mae potensial gan y gwesty i 

ddenu 14,900 o ymwelwyr bob blwyddyn gan greu gwariant ymwelwyr pellach o 

£500,000. Er mai dangosol yw'r ffigyrau / buddion arfaethedig, cydnabyddir fod 

buddion economaidd i'w cael drwy'r cynnig a bod y cynnig yn debygol o wneud 

cyfraniad cadarnhaol i economi'r ardal yn unol â Pholisi Strategol 16 y Cynllun 

Datblygu Unedol a PS 13 y CDLl ar y Cyd.  
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Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.62 Mae’r prif bryderon a godwyd gan drydydd partïon mewn ymateb i ymgynghoriad ar 

y cais wedi'u rhestru uchod. Mae’r Awdurdod Cynllunio Lleol wedi ystyried y 

gwrthwynebiadau hyn fel ystyriaethau perthnasol wrth baratoi argymhelliad ar gyfer 

y cais. 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. 

 

6. Casgliadau 
 

6.1 O ystyried yr asesiad uchod, cydnabyddir nad yw'r cynnig yn cydymffurfio'n llwyr gyda 

pholisïau Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd na gyda'r Cynllun Datblygu Lleol ar y 

Cyd. Fodd bynnag, 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. Yn yr achos hwn ni ystyrir bod unrhyw ystyriaethau perthnasol yn bodoli 

sy’n dweud fel arall gan gyfiawnhau rhoi caniatâd cynllunio serch y gwrthdaro gyda'r 

polisi. 

 

6.2  Mae'r asesiad uchod yn cydnabod fod y safle'n elwa o ganiatâd cynllunio 

gwarchodedig a hefyd o ganiatâd cynllunio sy'n parhau i fod mewn grym, y maent ill 

dau yn cynrychioli sefyllfa wrth gefn realistig y dylid rhoi ystyriaeth arwyddocaol 

iddo. Fe allai'r datblygiad arwain at greu 50 o swyddi llawn amser, ac ynghyd â 

buddion economaidd cysylltiol, dylid rhoi pwys i hyn.  

 

6.3  Ar ôl rhoi ystyriaeth lawn i bob ystyriaeth gynllunio berthnasol, gan gynnwys y 

gwrthwynebiadau a'r sylwadau a gyflwynwyd, ystyrir fod y cais hwn yn dderbyniol a 

dylid ei gymeradwyo. 

 

7. Argymhelliad 

 

Caniatáu'r cais yn ddarostyngedig i'r amodau a ganlyn: 

 

1. Amser 

2. Cyflwyno Materion a gedwir yn ôl 

3. Yn unol â chynlluniau cymeradwy 

4. Dŵr Cymru 

5. Amodau manwerthu i gyfyngu arwynebedd gofod llawr, dim rhannu'n 

unedau llai 

6. Bydd gofod y caffi/bwyty yn y gwesty'n cael ei ddefnyddio at ddibenion 

sy'n gysylltiedig â'r gwesty yn unig. 

7. Lefel Llawr Gorffenedig  

8. Amodau mynediad priffyrdd 

9. Darparu ynys groesi ar yr A497 

10. Bioamrywiaeth 
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Rhif:    3 
 

Cais Rhif: C17/0361/42/MG 

Dyddiad 

Cofrestru: 

12/04/2017 

Math y Cais: Materion a gadwyd yn ol 

Cymuned: Nefyn 

Ward: Morfa Nefyn 

 

Bwriad: Materion gadwyd yn ol ar gyfer adeiladu ty annedd 

a llefydd parcio   

  

Lleoliad: 10 Penrhos, Lon Pen Rhos, Morfa Nefyn, Pwllheli, 

Gwynedd, LL53 6BH 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATÁU GYDAG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais i gymeradwyo materion a gadwyd yn ôl ar gyfer codi byngalo gromen gyda 4 lle 

parcio; lleolir y llefydd parcio cerbydau ym mhen gogledd ddwyreiniol y safle ble 

saif modurdy presennol. Mae’r cais yn dilyn cymeradwyo hawl amlinellol ar gyfer 

codi un tŷ ar y safle yn Medi 2016. Mae’r llain yn rhan o dir sy’n ffurfio rhan o ardd 

10 Penrhos, Morfa Nefyn. Mae’r ty bwriadedig yn mesur 10.4 medr o hyd, 9.4 medr 

o led a 6.5 medr i’r crib. Mae’r ty yn cynnwys ystafell fyw / bwyta / cegin, ystafell 

amlbwrpas ac ystafell wely ar lefel daear a 2 ystafell wely a baddon ar y llawr cyntaf 

a leolir yng ngwagle’r to. Noder bod y cais fel y cyflwynwyd yn wreiddiol yn 

cynnwys codi modurdy ym mhen gogledd dwyreiniol y safle nad oedd yn ffurfio rhan 

o’r  caniatâd amlinellol. Fodd bynnag, y dilyn trafod y bwriad gyda’r ymgeisydd 

derbyniwyd gohebiaeth gan yr ymgeisydd dyddiedig 17 Mai 2017 yn dileu'r modurdy 

oddi ar y cais.  

 

1.2 Gwasanaethir y safle gan fynedfa bresennol i ffordd breifat cyfochrog sydd hefyd yn 

gwasanaethu eiddo preswyl gerllaw, ac yna i ffordd sirol dosbarth 2. Mae’r safle yn 

gymharol wastad ac unffurf o ran ei siâp ac mae wedi ei leoli tu fewn i ffin datblygu’r 

pentref. Mae tai annedd yn amgylchynu’r safle. 

 

1.3 Cyflwynir y cais i Bwyllgor am ei fod yn gais sydd wedi derbyn tri neu fwy o 

sylwadau yn groes i argymhelliad y swyddogion. 

 

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 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 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 CH18 - SEILWAITH SYDD AR GAEL - Gwrthodir cynigion datblygu os 

nad oes yna ddarpariaeth ddigonol o seilwaith sy’n angenrheidiol ar gyfer y 

datblygiad oni bai y gellir cydymffurfio gydag un o ddau faen prawf penodol sydd yn 

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

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

arfaethedig i ddarparu seilwaith.   

 

POLISI 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. (Gorffennaf, 2017) (Fel y’i 

diwygiwyd gan Adroddiad yr Arolygydd 30 o Fehefin 2017) 
 

 PCYFF 2 – Meini Prawf Datblygu 

PCYFF 3 – Dylunio a Siapio Lle 

PCYFF 4 – Dylunio a Thirweddu 

TRA 2 -  Safonau Parcio 

TRA 4 – Rheoli Ardrawiad Cludiant   

 

2.5 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru, (Argraffiad 9) Tachwedd 2017 

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio  

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

C16/0590/42/AM - Adeiladu annedd a chreu llefydd parcio (cais amlinellol) Caniatáu 

ar 27 Medi 2016 

 

2/22/21 - Adeiladu hafdy yn yr ardd – Caniatáu ar 24 Gorffennaf 1974. 

 

34/65/855A - Adeiladu annedd a modurdy (cais amlinellol) – Caniatáu ar 6 Hydref 

1972. 

 

3/4/855 - Cais amlinellol am dŷ annedd – Caniatáu ar 14 Medi 1965. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 

 

Cyngor Cymuned/Tref:  Gwrthwynebu'r cais am y rhesymau canlynol: 

Maint yn fwy na’r cais gwreiddiol. 

Garej yn ychwanegol i’r cais 

Yr adeilad ddim yn gweddu gyda’r tai o amgylch. 

Gor ddatblygiad o’r safle. 
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Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad i’r cais ond yn argymell gosod ‘Nodyn’ 

ar y caniatâd ynglŷn â’r mynediad droed bwriadedig. 

 

Dŵr Cymru:  Dim gwrthwynebiad ac yn argymell amodau safonol. 

 

Uned Bioamrywiaeth Dim gwrthwynebiad ond yn awgrymu y dylai’r adeilad 

newydd gynnwys nodweddion ar gyfer ystlumod ac adar. 

 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gybyddwyd trigolion cyfagos 

a derbyniwyd 2 gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 Amharu ar drafnidiaeth prysur yn ystod Gorffennaf 

ac Awst. 

 Nid oedd modurdy yn rhan o’r caniatâd amlinellol. 

 Llefydd parcio yn lleihau arwynebedd gwyrdd y 

safle. 

 Ymgais i greu lle parcio ar gyfer 6 cerbyd. 

 3 ffenestr yn edrych dros eiddo cymydog. 

 Cynllun yn dangos bwriad i ostwng uchder gwrych 

terfyn sy’n factor bwysig o gymeriad yr eiddo. 

 

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd  

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio 

dilys oedd yn cynnwys: 

 

 Mae cyfrifoldeb cynnal a chadw'r ffordd breifat sy’n 

arwain at y ty yn cael eu rhannu gan berchennog 

Rhos Bridin a Rhif 10 Lon Penrhos, nid oes modd i’r 

cymydog wybod pwy fydd perchennog y ty newydd 

fel caiff gyfrannu ar gynnal y ffordd. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Yn unol â’r rhagdybiaeth o blaid datblygu cynaliadwy, dylai ceisiadau am ganiatâd 

cynllunio neu ar gyfer adnewyddu caniatâd cynllunio gael eu penderfynu yn unol â’r 

cynllun datblygu a gymeradwywyd neu a fabwysiadwyd ar gyfer yr ardal, oni bai bod 

ystyriaethau perthnasol yn nodi fel arall. Mae polisïau mewn cynllun datblygu sydd 

wrthi’n cael ei baratoi yn ystyriaeth berthnasol. Dywed Polisi Cynllunio Cymru dylai 

pob cais gael ei ystyried mewn perthynas â pholisïau cyfredol. O ran cynllun sydd 

wrthi’n cael ei baratoi ni cheir sicrwydd ynghylch ei gynnwys ond pan fydd yr 

Arolygydd yn cyflwyno ei adroddiad terfynol. Derbyniwyd adroddiad rhwymol yr 

Arolygydd ar 30 Mehefin 2017. Mae argymhellion yr Arolygydd i wneud newidiadau 

yn rhai rhwymol. Ni chaiff polisïau a chynigion y Cynllun eu newid ymhellach. Ar 

sail hynny, mae polisïau a chynigion y Cynllun, fel cawsant eu diwygio gan yr 

Arolygydd, yn ystyriaethau perthnasol sy’n cario pwysau sylweddol. 

 

5.2       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 yn gyfan gwbl fel y ‘cynllun datblygu’ ar ôl iddo gael ei 
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fabwysiadu yn ffurfiol. Mae’n debygol y bydd y CDLl ar y Cyd yn mynd ger bron y 

Cyngor i ystyried 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. Erbyn hyn mae’r CDLl ar y Cyd yn ystyriaeth cynllunio sylweddol  ar 

gyfer diben rheoli datblygu. Mae paragraff 3.1.3 o Bolisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

 

5.4    “Gallai ystyriaethau perthnasol gynnwys yr amgylchiadau presennol, polisïau mewn 

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

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

 

5.5      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 Mae’r egwyddor i adeiladu tŷ ar y safle eisoes wedi ei sefydlu ers rhoddi hawl 

amlinellol am dy annedd ar y safle yn Medi 2016. Sylweddolir bod peth gwahaniaeth 

rhwng y cynlluniau a gyflwynwyd gyda’r cais amlinellol o’u cymharu ar cynlluniau a 

gyflwynwyd gyda’r cais manylion presennol. Yn bennaf mae’r gwahaniaeth wedi eu 

cyfyngu i ddangos lleoliad y ty tua 5 medr yn agosach at y ffordd sirol ac ymhellach 

oddi wrth eiddo gwrthwynebwr; a bydd crib y ty ar y cynllun cyfredol tua hanner 

medr yn uwch. Teimlir bod y newid mewn lleoliad yn welliant ac ni ystyrir y byddai 

codi uchder crib y to tua hanner medr yn cael effaith sylweddol fwy ar fwynderau 

cymdogion a’r ardal na’r hyn sydd eisoes wedi ei gefnogi drwy’r caniatâd amlinellol. 

 

 Dylid sylweddoli bod y cais manylion a gadwyd yn ol yma yn delio gyda materion 

dylunio, ffyrdd ac effaith ar drigolion lleol yn unig. Ni ddylid ail drafod materion o 

egwyddor. 

 

 Mwynderau gweledol 

 

5.7 Mae’r cais yn golygu adeiladu byngalo gromen. Mae’r adeilad yn mesur 10.4 medr o 

hyd, 9.4 medr o led a 6.5 medr i’r crib. Lleolir y ty bwriededig tua 4 medr oddi wrth 

dalcen rhesdai presennol a tua 5 medr o ymyl y ffordd sirol yn ei fan agosaf.  Mae’r 

drychiadau allanol yn gyson gyda dyluniad byngalo gromen. Gorchuddir y to gyda 

llechi naturiol a bwriedir gosod rendr lliw llwyd golau i’r waliau. Nodir fod y 

gwrthwynebiadau yn bryderus fod yr adeilad yn rhy fawr.  Wrth edrych o amgylch y 

safle mae cymysgedd o adeiladau i’w gweld o ran maint ac mae'r rhain yn cynnwys 

tai unllawr, deulawr gromen a deulawr.  Ystyrir fod y cynllun o ran uchder yr eiddo 

arfaethedig yn dderbyniol wrth ystyried yr amrywiaeth tai sydd ar gael yn y cyffiniau. 

Nid yw’r eiddo wedi ei leoli o fewn ardal o ddynodiad tirwedd arbennig nac ardal 

cadwraeth. Ni ystyrir bydd yr adeilad yn debygol o gael effaith sylweddol ar 

fwynderau gweledol yr ardal. Sylweddolir y bwriedir gostwng uchder gwrych terfyn 

y ffordd sirol er hwyluso mynediad droed i’r ffordd sirol ond teimlir na fyddai y 

newid yma cael effaith niweidiol sylweddol ar y drefwedd.  Fe ystyrir y datblygiad 

arfaethedig ar ei rinweddau ei hun ac fe ystyrir bod trefniant cyffredinol y safle’n 

dderbyniol, bod dwysedd y datblygiad yn dderbyniol (1 tŷ) ac yn addas o safbwynt 

uchafswm graddfa. Fe ystyrir felly bod y cais yn cwrdd gyda gofynion polisïau B22 

ac B25 y CDUG ac ni fydd yn cael effaith andwyol ar fwynderau gweledol na 

phreswyl yr ardal.   
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5.8 Mae polisi PCYFF 3 yn gosod meini prawf  ar gyfer dylunio datblygiadau ac yn 

adlewyrchu polisïau cyffelyb  yn CDUG. Ystyrir bod y bwriad o ran ei ddyluniad yn 

cydymffurfio gydag amcanion y polisi hwn. Ni ystyrir bod y bwriad yn groes i 

amcanion y polisi. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.9 Hysbysebwyd y cais ar y safle a hysbyswyd trigolion cyfagos a derbyniwyd 2 lythyr 

yn gwrthwynebu y cais. Mae’r gwrthwynebiadau ymysg eraill yn nodi y byddai 3 

ffenestr ar y drychiad cefn yn amharu ar breifatrwydd cymydog i’r gogledd ddwyrain. 

Noder o’r cynllun bod y ty bwriadedig wedi ei leoli tua 40 medr o dy gymydog sy’n 

yn llawer mwy na’r 20 medr answyddogol a ddefnyddir yn gyffredinol ar gyfer mesur 

pellter rhwng drychiadau tai. Oherwydd hynny, ni ystyrir y byddai'r bwriad, yn 

nhermau cynllunio yn cael effaith niweidiol sylweddol ar breifatrwydd y cymydog. 

Noder hefyd bod pryderon ynglŷn â cholli arwynebedd gwyrdd yr ardd bresennol; 

mae hynny yn anorfod o gofio bod y caniatâd yn golygu datblygu'r safle.  Noder bod 

gweddill o’r gwrthwynebiadau yn cael eu trafod yng nghorff yr adroddiad. Mae’r 

safle yn gymharol wastad ac unffurf o ran ei siâp.  Amgylchynir y safle gan dai 

annedd.   Oherwydd natur preswyl yr ardal, ni ystyrir byddai’r datblygiad allan o 

gymeriad nac yn cael effaith andwyol ar fwynderau gweledol na phreswyl yr ardal. 

Mae polisi PCYFF 2 yn gosod meini prawf  ar gyfer dylunio datblygiadau ac yn 

adlewyrchu polisïau cyffelyb  yn CDUG. Ystyrir bod y bwriad o ran ei ddyluniad yn 

cydymffurfio gydag amcanion y polisi hwn. Ni ystyrir bod y bwriad yn groes i 

amcanion y polisi. 

  

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.10 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 dangosol yn dangos bwriad i ddarparu 4 llecyn parcio i’r tŷ newydd. 

Byddai’r gwrych sydd yn ffinio gyda’r ffordd sirol yn cael ei ostwng mewn uchder 

lawr i fod dim uwch na 1 medr mewn uchder.   Byddai lleihau uchder y gwrych yn 

gwella’r gwelededd o’r fynedfa droed bwriededig.  Er mwyn cael mynediad o’r 

ffordd sirol i’r safle byddai gofyn defnyddio trac preifat am ryw 26 medr.  Nid oedd 

gan yr Uned Drafnidiaeth wrthwynebiad i’r bwriad ac yn fodlon fod y ddarpariaeth 

parcio a throi fel y dangosir o fewn y cwrtil yn dderbyniol.  Derbyniwyd 

gwrthwynebiadau i’r bwriad ar sail diogelwch ffyrdd.  Fodd bynnag, dylid sylweddoli 

mai cynnig sydd yma i adeiladu 1 tŷ annedd ychwanegol ac ni ystyrir y byddai’r 

drafnidiaeth sy’n gysylltiedig gyda’r defnydd o’r un eiddo ychwanegol hynny yn 

achosi niwed sylweddol o safbwynt diogelwch ffyrdd. Mae’n rhaid hefyd nodi bod yr 

egwyddor i godi ty ar y safle wedi ei sefydlu eisoes ac mai manylion yn unig a 

drafodir yma.  Ystyrir fod y cais yn gallu cwrdd â gofynion polisïau CH33 a CH36 o’r 

CDUG sy’n ymwneud a diogelwch y briffordd a darparu parcio preifat gydag amodau 

priodol. 

 

5.11 Wrth ymdrin gyda’r cais daeth i’r amlwg fod yna rai materion yn codi o safbwynt 

perchnogaeth y trac preifat sy’n arwain o’r ffordd sirol i’r safle ac y gall fod yna 

faterion preifat godi o safbwynt cynnal a chadw'r ford breifat. Ystyrir bod y materion 

o ran perchnogaeth tir yn gysylltiedig gyda’r trac yn faterion i’w datrys rhwng yr 

ymgeisydd a pherchennog y tir neillog. 

  

5.12 Mae polisi TRA 2 a 4 yn gosod meini prawf  ar gyfer dylunio datblygiadau ac yn 

adlewyrchu polisïau cyffelyb  yn CDUG. Ystyrir bod y bwriad o ran ei ddyluniad yn 
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cydymffurfio gydag amcanion y polisi hwn. Ni ystyrir bod y bwriad yn groes i 

amcanion y polisi. 

 

Materion bioamrywiaeth 

 

5.13 Derbyniwyd sylwadau’r Uned Bioamrywiaeth yn cadarnhau nad oedd 

gwrthwynebiad i’r cais. 

 

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 Caniatáu - amodau 

 

1. Unol a chynlluniau. 

2. Llechi i’r to. 

3. Gostwng uchder wal / gwrych y safle sy’n terfynu ar y ffordd sirol i 1  medr uwchben 

y gerbydlon gyfochrog. 
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Rhif:    4 
 

Cais Rhif: C17/0371/39/AM 

Dyddiad 

Cofrestru: 

27/04/2017 

Math y Cais: Amlinell 

Cymuned: Llanengan 

Ward: Llanengan 

 

Bwriad: Dymchwel adeilad ac adeialdu ty  

  

Lleoliad: Tir ger Berthwen, Bwlchtocyn, Pwllheli, Gwynedd, 

LL53 7BP 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
GWRTHOD 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Bwriad sydd gerbron i ddymchwel adeilad ac adeiladu tŷ annedd newydd.  Mae’r cais 

yn un amlinellol a’r unig faterion mae’r cais yn gofyn i’w hystyried yw’r egwyddor o 

ddatblygu’r safle ynghyd a mynediad.  Fe gedwir pob mater arall yn ei ôl ac mae’r 

rhain yn cynnwys lleoliad y tŷ o fewn y safle, edrychiad, graddfa a thirweddu. Er hyn, 

mae cynllun dangosol o osodiad arfaethedig y safle wedi ei gyflwyno fel rhan o’r 

cais.  Mae’r cynllun dangosol yma yn dangos lleoliad posibl y tŷ, a tri llecyn parcio.  

Byddai uchder y tŷ arfaethedig yn 7.3 medr uwchben lefel y ffordd gyfagos a 

byddai’r tŷ yn mesur oddeutu 11 medr wrth 14 medr. 

 

1.2 Fel rhan o’r cais derbyniwyd llythyr datganiad cynllunio.  Mae’r datganiad yma yn 

amlinellu amgylchiadau’r teulu a beth yw’r angen am y tŷ a paham yn eu tyb hwy y 

dylai’r tŷ gael ei ganiatáu fel eithriad i bolisi arferol.  Mae’r ymgeisydd yn byw yn 

bresennol mewn tŷ unllawr, Bwthyn y Ffrwd, gyferbyn a safle’r cais gyda eu mab, 21 

oed,  sydd yn drychiedig (amputee) a gyda chyfyngiadau symud.  Mae’r tŷ presennol 

wedi cael ei addasu ar gyfer anghenion y mab ac felly i osgoi costau ac amhariad 

symud i’r mab mae’r cais yn gofyn am adeiladu tŷ newydd ar gyfer y rhieni fel bod y 

mab yn gallu byw yn annibynnol yn y tŷ presennol.  Deallir o’r wybodaeth na 

fyddai’n hyfyw i’r ymgeisydd geisio tŷ mewn lleoliad arall gan y byddai hynny yn 

golygu gwerthu’r tŷ presennol i’r mab ac oherwydd prisiau tai ym Mwlchtocyn ni 

fyddai hynny yn fforddiadwy iddo ef.  Os gellir adeiladu tŷ ar y safle dan sylw gellir 

gwneud hynny ar gost is fydd yn galluogi’r cynllun fod yn hyfyw. Mae’r cynllun 

lleoliad a gyflwynwyd fel rhan o’r cais hefyd yn dangos fod eiddo Glan Ffrwd sydd 

hefyd gyferbyn a safle’r cais ym mherchnogaeth yr ymgeisydd.  Deallir fod yr eiddo 

yma yn bresennol yn cael ei feddiannu gan rieni oedrannus Mr Williams (ymgeisydd) 

a bod hwn wedi ei addasu i’w hanghenion hwy.  Nodir y byddai cael adeiladu tŷ ar y 

safle dan sylw hefyd yn rhoddi cyfle i’r ymgeisydd ofalu am ei rieni fel mae’r galw. 

 

1.3 Lleoli’r safle ym mhentref gwledig Bwlchtocyn o safbwynt CDUG ond yn y CDLL 

arfaethedig mae’r safle wedi ei leoli yng nghefn gwlad.  Mae hefyd wedi ei leoli o 

fewn yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol a hefyd y Tirwedd o Ddiddordeb 

Hanesyddol Eithriadol.  Ceir mynediad i’r safle oddi ar ffordd ddi-ddosbarth.  Mae 

cae i’r dwyrain o’r safle.  Ceir tai annedd i’r gogledd, dwyrain a’r gogledd orllewin 

o’r safle.  Ceir cae tua’r de.  Yn bresennol ar y safle mae siediau o wneuthuriad dur a 

cherrig. 

 

1.4 Cyflwynir y cais i Bwyllgor ar air yr Aelod Lleol. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Unedol. 

 

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

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

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

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

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

bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r 

dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau. 
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2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009 (CDUG): 

 

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. 

 

 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 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 
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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. (Gorffennaf, 2017) (Fel y’i 

diwygiwyd gan Adroddiad yr Arolygydd 30 o Fehefin 2017) 
 

TRA 2:  Safonau parcio 

TRA 4:  Rheoli ardrawiadau cludiant 

PCYFF 2:  Meini prawf datblygu 

PCYFF 3:  Dylunio a siapio lle 

PS 17: Strategaeth aneddleoedd 

PS 19: Gwarchod a neu wella’r amgylchedd naturiol 

Polisi Newydd: Cynlluniau rheolaeth Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol 

AMG 5: Cadwraeth Bioamrywiaeth Leol 

PS 20: 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 7443 – Trosi storfa i lety preswyl – Gwrthod 16 Awst 1960. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Cefnogi. 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad mewn egwyddor i’r bwriad.  Fodd 

bynnag hoffwn gael cadarnhad o rediad y wal terfyn 

arfaethedig.  Mae’r cynlluniau yn awgrymu y byddai’n 

amharu ar y gwli dŵr wyneb o flaen y safle, ac yn rhwystro 

mynediad i’r cae cyfagos, gyda’r wal yn cael ei ddangos ar 

linell sy’n diweddu gyda chornel y sied yn y cae cyfagos.  

Tybir y bwriedir gosod y wal ymhellach yn ôl a cadw’r 

mynediad amaethyddol cyfagos.  Nid oes gwrthwynebiad i 

leoliad y fynedfa newydd, nac i’r ddarpariaeth parcio 

arfaethedig, ac argymhellir cynnwys amodau are u cyfer. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Nid oes gennym wrthwynebiad i’r cais ond gennym y 

sylwadau canlynol. 

 

Nodwn fod yr adroddiad arolwg rhagarweiniol ar ystlumod a 

rhywogaethau gwarchodedig a gyflwynwyd i gefnogi’r cais 

uchod (Chris Hall, 21 Ebrill 2017) wedi nodi nad oes 

ystlumod yn bresennol ar safle’r cais.  Yn ôl y wybodaeth yn 

yr adroddiad ar ystlumod, rydym yn ystyried bo'r datblygiad 
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arfaethedig yn achos o risg is i ystlumod, fel y’i diffinnir yn 

ein dogfen ganllaw ‘Dull Cyfoeth Naturiol Cymru o Ymdrin 

ag Ystlumod a Chynllunio’ (2015).  Yn yr achos hwn mae’r 

adroddiad ar ystlumod yn casglu nad yw’r datblygiad 

arfaethedig yn debygol o andwyo neu amharu ar yr ystlumod 

na’u mannau bridio a gorffwys ar y safle hwn ar yr amod y 

rhoddir y mesurau osgoi a ddisgrifir yn yr adroddiad ar waith.  

Hefyd, oherwydd bod y datblygiad yn cynrychioli risg is i 

ystlumod, yn yr achos hwn, nid ydym yn ystyried bod y 

datblygiad yn debygol o fod yn andwyol i gynhaliaeth 

poblogaeth y rhywogaeth dan sylw ar statws cadwraeth 

ffafriol yn ei chwmpas naturiol.  Felly nid ydym yn 

gwrthwynebu’r cynnig, yn amodol ar lynu wrth yr holl 

fesurau osgoi a ddisgrifir yn yr adroddiad ar ystlumod. 

 

Cyngor hefyd o safbwynt gwaredu gwastraff. 

 

Dŵr Cymru: Angen cynnwys amod ar ganiatâd cynllunio o ran dŵr wyneb 

a draeniad tir. 

 

Uned AHNE: Mae’r safle ger tŷ o’r enw Berth Wen ar ochr y lôn wledig yn 

ardal Bwlchtocyn ac yn yr Ardal o Harddwch Naturiol 

Eithriadol.  Ar hyn o bryd mae rhai adeiladau carreg a sinc 

ddigon blêr ar y safle.  Credir y gallai tŷ o faint rhesymol, 

wedi ei gynllunio yn ofalus a gyda dyluniad a deunyddiau 

addas i safle wledig fod yn dderbyniol.  Er cyfyngu ar effaith 

y datblygiad ar yr AHNE bydd angen creu ffin newydd rhwng 

y safle a’r lôn (awgrymir clawdd traddodiadol), mynedfa sy’n 

gweddu a thirlunio. 

 

Uned Bioamrywiaeth: Dangosodd yr arolwg ystlumod gan Chris Hall nad oedd prin 

ddim potensial i ystlumod fod yn bresennol.  Mae potensial i 

adar megis gwenoliaid fod yn nythu yn yr adeilad.  Hoffwn 

gynnwys amod yn cyd-fynd a rhan 9.2 o’r adroddiad fod y 

gwaith dymchwel yn digwydd tu allan i’r tymor nythu.  Os 

nad yw hyn yn bosibl dylid cynnal arolwg manwl o’r 

adeiladau am adar yn nythu. 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben a ni dderbyniwyd 

unrhyw sylwadau.   

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Yn unol â’r rhagdybiaeth o blaid datblygu gynaliadwy, dylai ceisiadau am ganiatâd 

cynllunio neu ar gyfer adnewyddu caniatâd cynllunio gael eu penderfynu yn unol â’r 

cynllun datblygu a gymeradwywyd neu a fabwysiadwyd ar gyfer yr ardal, oni bai bod 

ystyriaethau perthnasol yn nodi fel arall. Mae polisïau mewn cynllun datblygu sydd 

wrthi’n cael ei baratoi yn ystyriaeth perthnasol. Dywed Polisi Cynllunio Cymru dylai 

pob cais gael ei ystyried mewn perthynas â pholisïau cyfredol. O ran cynllun sydd 

wrthi’n cael ei baratoi ni cheir sicrwydd ynghylch ei gynnwys ond pan fydd yr 

Arolygydd yn cyflwyno ei adroddiad terfynol. Derbyniwyd adroddiad rhwymol yr 
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Arolygydd ar 30 Mehefin 2017. Mae argymhellion yr Arolygydd i wneud newidiadau 

yn rhai rhwymol. Ni chaiff polisïau a chynigion y Cynllun eu newid ymhellach. Ar 

sail hynny, mae polisïau a chynigion y Cynllun, fel cawsant eu diwygio gan yr 

Arolygydd, yn ystyriaethau perthnasol sy’n cario pwysau sylweddol. 

 

5.2 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 yn gyfan gwbl fel y ‘cynllun datblygu’ ar ôl iddo gael ei 

fabwysiadu yn ffurfiol. Mae’n debygol y bydd y CDLl ar y Cyd yn mynd ger bron y 

Cyngor i ystyried 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. Erbyn hyn mae’r CDLl ar y Cyd yn ystyriaeth cynllunio sylweddol  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...” 

 

5.4 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 O ran CDUG mae Bwlchtocyn 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. 

 

5.6 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. 

5.7 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.  Mae’r un o’r adeiladau presennol ar y 

safle wedi ei liwio yn goch ar y mapiau cynigion.  Ystyrir fod y bwriad felly yn 

cydymffurfio gyda gofynion maen prawf 2 o bolisi CH5 CDUG. 

5.8 Ystyrir y byddai’r bwriad hefyd yn dderbyniol o safbwynt maenprawf 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 ym Mwlchtocyn.  Yn bresennol ceir tai wedi eu lleoli yn union 

gerllaw’r safle ac ystyrir fod hwn yn lain naturiol ar gyfer ei ddatblygu i bwrpas 

preswyl o safbwynt yr anheddle a’i ffurf. 

 

5.9 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.  Cais 

amlinellol sydd dan sylw ac felly nid oes cynlluniau manwl o’r bwriad o safbwynt 
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cynlluniau llawr a gosodiad mewnol y tŷ wedi ei gyflwyno.  Fodd bynnag, mae’r ôl 

troed a ddangosir ar y cynllun dangosol yn dangos tŷ fyddai gydag arwynebedd llawr 

daear o ryw 104 medr sgwâr ac felly o ystyried fod hwn i fod yn dŷ deulawr byddai’r 

arwynebedd llawr yn dyblu i ryw 208 medr sgwâr.  Sylweddolir mai mesuriad allanol 

fyddai hyn ar gyfer yr arwynebedd llawr a byddai’r mesuriad mewnol yn llai.  Fodd 

bynnag, ni fyddai’r arwynebedd llawr mewnol yn cyfateb i faint tai fforddiadwy fel 

sy’n cael eu hargymell yn y Canllaw Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy.  Yn sgil yr 

uchod felly ystyrir fod y bwriad fel y cyflwynwyd yn groes i ofynion maenprawf 4 o 

Bolisi CH5 CDUG. 

5.10 Ystyrir y byddai’r bwriad yn dderbyniol o safbwynt maenprawf 5 o bolisi CH5 

CDUG gan nad yw’r bwriad yn amharu ar ffiniau naturiol presennol. 

5.11 O safbwynt maenprawf 6 o Bolisi CH7, ni holwyd yr ymgeisydd i gael ei asesu gan 

Tai Teg neu a fyddai’n fodlon arwyddo cytundeb 106 a fyddai’n clymu’r eiddo fel tŷ 

fforddiadwy gan na ystyrir fod yna angen fforddiadwy am y tŷ yn sgil y ffaith fod yr 

ymgeisydd yn berchen ar ddau dŷ arall gyferbyn a safle’r cais. 

5.12 Mae’r bwriad felly yn groes i bolisi CH5 CDUG ar y sail nad oes angen lleol 

cymunedol am dŷ fforddiadwy wedi ei brofi a bod maint dangosol yr eiddo yn 

sylweddol fwy na maint tŷ fforddiadwy. 

5.13 Yn yr achos hwn, mae gwahaniaeth yn y polisïau tai rhwng CUG a’r CDLl sydd ar 

ddod.  Ni fyddai Bwlchtocyn wedi ei gynnwys fel clwstwr yn y CDLL ac felly fe 

fyddai’r safle yn un cefn gwlad agored yn y 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 Gan mai cais amlinellol yw hwn ni dderbyniwyd unrhyw fanylion ynghylch dyluniad 

arfaethedig y tŷ ar wahân i’w maint a’u huchder dangosol. Mae’r rhain yn dangos 

bwriad i gael tŷ fyddai’n mesur oddeutu 11 medr wrth 14 medr a gydag uchder o 7.3 

medr uwchben lefel ffordd bresennol.  O’r cynllun dangosol byddai’r eiddo ar ryw 

ffurf ‘L’ o ran siâp.  Wrth edrych o amgylch y safle ceir cymysgedd o adeiladau sy’n 

amrywio o ran maint ac mae'r rhain yn cynnwys tai unllawr a deulawr.  Ystyrir y 

byddai lleoli tŷ deulawr ar y safle yn cyd-fynd gyda’r tai yn ardal gerllaw o ystyried 

yr amrywiaeth tai sydd ar gael yn y cyffiniau.  Ystyrir bod trefniant cyffredinol y 

safle’n dderbyniol, bod dwysedd y datblygiad yn dderbyniol (1 tŷ) ac yn addas o 

safbwynt uchafswm graddfa, a’i fod yn bosib, trwy amodau a thrwy ystyried cais am 

faterion a gadwyd yn ôl, rheoli gweddill manylion y datblygiad. Fe ystyrir felly bod y 

cais yn cwrdd gyda gofynion polisïau B22, B23 ac B25 y CDU ac ni fydd yn cael 

effaith andwyol ar fwynderau gweledol yr ardal. 

 

5.15 Gorwedd y safle oddi fewn i’r AHNE.  Derbyniwyd sylwadau’r Uned AHNE ar y 

cais.  Mae’r sylwadau yma yn datgan fod y safle ar hyn o bryd yn cynnwys rhai 

adeiladau carreg a sinc ddigon blêr ac y credir y gallai tŷ o faint rhesymol, wedi ei 

gynllunio yn ofalus a gyda dyluniad a deunyddiau addas i safle wledig fod yn 

dderbyniol.  Mae’r sylwadau hefyd yn nodi i gyfyngu ar effaith y datblygiad ar yr 

AHNE bydd angen creu ffin newydd rhwng y safle a’r lôn (awgrymir clawdd 

traddodiadol), mynedfa sy’n gweddu a thirlunio.  Ystyrir felly fod modd lleoli tŷ o 
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ddyluniad addas ar y safle heb achosi niwed sylweddol i’r AHNE.  Ystyrir felly fod y 

bwriad yn dderbyniol o safbwynt Polisi B8 CDUG. Noder bod polisi Cynllun 

Rheolaeth Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (CRHAHNE) yn CDLl yn 

datgan y bydd angen ble’n briodol, i gynigion sydd o fewn neu sy’n effeithio ar 

osodiad a / neu olygfeydd arwyddocaol i mewn ac allan o’r AHNE rhoi ystyriaeth i’r 

Cynllun. Mae CRHAHNE yn rhestru ac asesu rhinweddau’r AHNE Llyn, sy’n 

cynnwys ymysg eraill y tirlun, bywyd gwyllt o few yr ardal, amgylchedd hanesyddol 

a diwylliant yr ardal ac yn pwysleisio ar yr angen i asesu effaith pob datblygiad ar y 

rhinweddau hyn. Mae’r safle yn meddiannu safle o fewn yr AHNE, fodd bynnag, 

ystyrir nad yw’r safle o werth mwynderol uchel ac ni fyddai caniatáu y cais fel y 

bwriedir yn tanseilio amcanion o fewn y ddogfen hon. 

 

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.  

Gan mai cais amlinellol sydd dan sylw nid yw gosodiad llawn yr eiddo o ran lleoliad 

ffenestri ac ati yn ffurfio rhan o’r cais.  Ystyrir o ddylunio’r tŷ yn addas fod modd 

lleoli tŷ ar y llain mewn modd na fyddai’n achosi niwed arwyddocaol i fwynderau’r 

gymdogaeth leol.  Ystyrir fod y bwriad yn cwrdd gyda gofynion Polisi B23 CDUG. 

Mae polisi PCYFF 2 yn gosod meini prawf  ar gyfer dylunio datblygiadau ac yn 

adlewyrchu polisïau cyffelyb  yn CDUG. Ystyrir bod y bwriad o ran ei ddyluniad yn 

cydymffurfio gydag amcanion y polisi hwn. Ni ystyrir bod y bwriad yn groes i 

amcanion y polisi. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.18 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 dangosol yn dangos bwriad i ddarparu tri llecyn parcio i’r tŷ.  Ers i’r cais 

gael ei gyflwyno mae’r fynedfa gerbydol wedi ei diwygio er mwyn cymryd i 

ystyriaeth sylwadau’r Uned Drafnidiaeth.  Ail ymgynghorwyd gyda’r Uned 

Drafnidiaeth ar y bwriad ond nid oedd eu sylwadau ar y cynllun diwygiedig i law pan 

yn paratoi’r adroddiad.  Fodd bynnag, gellir gweld yn y sylwadau nad oes 

gwrthwynebiad mewn egwyddor i’r bwriad o safbwynt diogelwch ffyrdd ond y 

byddai angen cynnwys amodau ar unrhyw ganiatad cynllunio.  Ystyrir fod y cais yn 

gallu cwrdd â gofynion polisïau CH33 a CH36 o’r CDU sy’n ymwneud a diogelwch 

y briffordd a darparu parcio preifat gydag amodau priodol. Mae polisi TRA 2 a 4 yn 

gosod meini prawf  ar gyfer dylunio datblygiadau ac yn adlewyrchu polisïau cyffelyb  

yn CDUG. Ystyrir bod y bwriad o ran ei ddyluniad yn cydymffurfio gydag amcanion 

y polisi hwn. Ni ystyrir bod y bwriad yn groes i amcanion y polisi. 

 

Materion Bioamrywiaeth 

 

5.19 Fel rhan o’r cais derbyniwyd Arolwg Ystlumod / Rhywogaethau Gwarchodedig.  

Daw’r adroddiad yma i’r casgliad nad oes ystlumod yn yr adeiladau ac mae potensial 

isel sydd i ystlumod fod yn bresennol.  Mae tystiolaeth fod adar wedi bod yn nythu yn 

rhai o’r adeiladau yn y gorffennol.  Derbyniwyd sylwadau'r Uned Bioamrywiaeth ar y 
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cais sy’n awyddus i gynnwys amod fod y gwaith dymchwel yn digwydd tu allan i’r 

tymor nythu.  Mae hyn yn cyd-fynd gydag argymhellion yr Arolwg Ystlumod / 

Rhywogaeth Gwarchodedig.  Yn yr un modd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn 

awyddus i gynnwys amod fod y gwaith yn cael ei wneud yn unol gydag argymhellion 

yr Arolwg Ystlumod / Rhywogaeth Gwarchodedig.  Yn sgil gosod amodau priodol ni 

ystyrir fod pryderon o ran materion bioamrywiaeth yn deillio o’r bwriad a bod y 

bwriad yn dderbyniol o safbwynt Polisi B20 CDUG a pholisi AMG 5 CDLl. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Cydnabyddir amgylchiadau personol yr ymgeisydd o ran anabledd y mab.  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, os yw’r tŷ o ran maint yn ymateb i’r 

angen ac 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 cefndir personol yr ymgeisydd a’i deulu 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). Noder hefyd ni fydd Bwlchtocyn wedi ei gynnwys fel clwstwr 

yn y CDLl ac felly fe fyddai’r safle yn un cefn gwlad agored yn y CDLl.  Yn sgil 

hynny, teimlir bod y bwriad hefyd yn groes i amcanion a gofynion Polisi Cynllunio 

Cymru a Nodyn Cyngor Technegol 6: Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig 

Cynaliadwy (2010).   

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Gwrthod – rhesymau  

 

1. Nid yw’r datblygiad arfaethedig 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. Ni fyddai Bwlchtocyn wedi ei gynnwys fel clwstwr yn y CDLL ac felly fe fyddai’r 

safle yn un cefn gwlad agored yn y CDLl.  Nid oes angen amaethyddol, coedwigaeth 

neu fenter wledig wedi ei brofi ar gyfer y bwriad ac felly y mae’n groes i amcanion 

Canllaw Cynllunio Atodol: Adeiladu Tai Newydd yng Nghefn Gwlad, Nodyn Cyngor 

Technegol 6: Cynllunio ar Gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy  
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Rhif:    5 
 

Cais Rhif: C17/0385/11/AM 

Dyddiad 

Cofrestru: 

05/05/2017 

Math y Cais: Amlinell 

Cymuned: Bangor 

Ward: Garth 

 

Bwriad: Cais amlinellol i godi un annedd  

  

Lleoliad: The Garage, Garth Hill, Bangor, Gwynedd, 

LL572SY 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

 

CANIATÁU GYDAG AMODAU 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tud. 98

Eitem 5.5



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 24/07/2017 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD 
DOLGELLAU 

 
1.  Disgrifiad: 

  

1.1 Mae hwn yn gais cynllunio amlinellol i ddymchwel adeilad cyn modurdy masnachol 

a chodi un tŷ annedd yn ei le. Mae’r cynlluniau dangosol a gyflwynwyd yn gofyn am 

godi un tŷ rhwng 6m a 7.9m o uchder ar y llain tir rhwng cefnau tai teras presennol 

sydd ar  Ffordd Garth a Threm y Castell, Bangor. Bwriedir yn ogystal darparu 

mynedfa gerbydol newydd i Allt Garth ynghyd a chreu man parcio a throi newydd. 

 

1.2 Mae safle'r cais mewn ardal anheddol o fewn ffiniau datblygu dinas Bangor. Fe 

ddefnyddiwyd y safle yn y gorffennol fel modurdy masnachol ac fe’i defnyddiwyd 

diwethaf ar gyfer busnes glanhau ceir. Daeth y defnydd hwnnw i ben ym Mis 

Chwefror eleni. 

 

1.3 Daw'r cais gerbron y Pwyllgor oherwydd y derbyniwyd tri neu ragor gohebiaeth yn 

groes i argymhelliad y Swyddog. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

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

RHYNGWLADOL A CHENEDLAETHOL 

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

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

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

 

POLISI B22 - DYLUNIAD ADEILADAU - Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy 

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

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

 

POLISI B23 - MWYNDERAU - Diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol drwy 

sicrhau bod rhaid i gynigion gydymffurfio a chyfres o feini prawf sy’n anelu i 

warchod nodweddion cydnabyddedig mwynderau’r ardal leol. 

 

POLISI 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 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 C1 - LLEOLI DATBLYGIAD NEWYDD 

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

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

adeiladweithiau a chyfleusterau atodol newydd yng nghefn gwlad ar wahân i 

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

 

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

BLAEN 

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

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

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

 

POLISI 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 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. (Gorffennaf, 2017) (Fel y’i 

diwygiwyd gan Adroddiad yr Arolygydd 30 o Fehefin 2017) 
 

PCYFF 1 : FFINIAU DATBLYGU  

PCYFF 2: MEINI PRAWF DATBLYGU 

PCYFF 3: DYLUNIO A SIAPIO LLE 

PS 5: DATBLYGU CYNALIADWY 

PS 17: STRATEGAETH ANEDDLEOEDD 

TAI 1: TAI YN Y GANOLFAN ISRANBARTHOL A’R CANOLFANNAU 

GWASANAETH TREFOL 

TRA 2:  SAFONAU PARCIO 

TRA 4:  RHEOLI ARDRAWIADAU CLUDIANT 

AMG 5: CADWRAETH BIOAMRYWIAETH LEOL 

 

2.5 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru – (Argraffiad 9, Tachwedd 2016)   
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3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

Does dim hanes diweddar ar y safle hwn. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Dim gwrthwynebiad 

 

Uned Trafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad  

  

Cyfoeth Naturiol Cymru: Dim gwrthwynebiad – sylwadau ar gyfer yr ymgeisydd 

parthed Rheolaeth Amgylcheddol 

 

Dŵr Cymru: 

 

Angen amod ynghylch gwaredu dŵr gwastraff a 

charthffosiaeth o'r safle 

Sylwadau safonol ar gyfer yr ymgeisydd 

  

Uned Bioamrywiaeth : 'Does dim pryderon Bioamrywiaeth ynghylch y cais hwn. 

 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Derbyniwyd y sylwadau isod mewn ymateb i'r 

ymgynghoriad gwreiddiol yn ymwneud ag ystyriaethau 

cynllunio materol : 

 Pryder ynghylch gor-edrych a chysgodi o'r eiddo 

preifat eraill o gwmpas 

 Effaith niweidiol ar ddiogelwch y briffordd  

 Fe fyddai'r datblygiad hwn gyfystyr a gor-

ddatblygiad o'r safle 

 Mae gormod o dai eisoes yn ardal Garth, llawer 

ohonynt yn wag 

 Pryder ynghylch effaith niweidiol y broses adeiladu o 

safbwynt sŵn ac ymyrraeth 

 

Derbyniwyd yn ogystal sylwadau eraill nad ydynt yn 

ystyriaethau cynllunio materol i’r cais megis: 

 Mae cyflwr y ffordd gyhoeddus gerllaw yn wael 

 Pryder ynghylch sefydlogrwydd y waliau cynnal 

sydd o amgylch y safle 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

5.1 Yn unol â’r rhagdybiaeth o blaid datblygu gynaliadwy, dylai ceisiadau am ganiatâd 

cynllunio neu ar gyfer adnewyddu caniatâd cynllunio gael eu penderfynu yn unol â’r 

cynllun datblygu a gymeradwywyd neu a fabwysiadwyd ar gyfer yr ardal, oni bai bod 

ystyriaethau perthnasol yn nodi fel arall. Mae polisïau mewn cynllun datblygu sydd 

wrthi’n cael ei baratoi yn ystyriaeth berthnasol. Dywed Polisi Cynllunio Cymru dylai 

pob cais gael ei ystyried mewn perthynas â pholisïau cyfredol. O ran cynllun sydd 

wrthi’n cael ei baratoi ni cheir sicrwydd ynghylch ei gynnwys ond pan fydd yr 

Arolygydd yn cyflwyno ei adroddiad terfynol. Derbyniwyd adroddiad rhwymol yr 

Arolygydd ar 30 Mehefin 2017. Mae argymhellion yr Arolygydd i wneud newidiadau 

yn rhai rhwymol. Ni chaiff polisïau a chynigion y Cynllun eu newid ymhellach. Ar 

sail hynny, mae polisïau a chynigion y Cynllun, fel cawsant eu diwygio gan yr 

Arolygydd, yn ystyriaethau perthnasol sy’n cario pwysau sylweddol. 
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5.2 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 yn gyfan gwbl fel y ‘cynllun datblygu’ ar ôl iddo gael ei 

fabwysiadu yn ffurfiol. Mae’n debygol y bydd y CDLl ar y Cyd yn mynd ger bron y 

Cyngor i ystyried 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. Erbyn hyn mae’r CDLl ar y Cyd yn ystyriaeth cynllunio sylweddol  ar 

gyfer diben rheoli datblygu. Mae paragraff 3.1.3 o Bolisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

 

5.4 “Gallai ystyriaethau perthnasol gynnwys yr amgylchiadau presennol, polisïau mewn 

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

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

 

5.5 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.” 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.6 Mae polisi C1 o Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd a Pholisi Newydd – Ffiniau 

Datblygu (NMC 83) y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn hyrwyddo lleoli 

datblygiadau newydd ar dir o fewn ffiniau datblygu trefi a phentrefi neu o fewn ffurf 

ddatblygedig pentrefi gwledig gan ddatgan mai dyma fydd y prif ffocws ar gyfer 

datblygiadau newydd. Yn yr achos yma mae’r safle wedi ei leoli o fewn ffin 

ddatblygu diffiniedig Bangor ac felly mae’r bwriad yn cydymffurfio â gofynion y 

polisïau hyn.  

 

5.7 Mae polisi C3 y CDU a PS5 y CDLl yn cefnogi ceisiadau i ddefnyddio safleoedd a 

ddatblygwyd o’r blaen (tir llwyd) yn hytrach na datblygu ar dir glas os mae'r cynnig 

yn cwrdd gyda gofynion y polisïau mabwysiedig eraill.  

 

5.8 Mae Polisi CH3 y CDU a Pholisi TAI 1 y CDLl yn berthnasol ac yn datgan mewn 

egwyddor y caniateir cynigion i ddatblygu tai newydd ar safleoedd addas sydd heb eu 

dynodi ac sydd o fewn ffiniau datblygu Canolfan Isranbarthol Bangor. 

 

5.9 O ystyried y polisïau uchod mae cefnogaeth polisi cryf i egwyddor y datblygiad hwn 

ond mae'n hollbwysig bod y datblygiad hefyd yn cydymffurfio gyda pholisïau eraill y 

cynllun datblygu. 

 

Dyluniad a mwynderau gweledol 

 

5.10 Mae polisïau B22, B23 a B25 CDUG ynghyd a pholisïau PCYFF 2 a PCYFF 3 y 

CDLl yn berthnasol i’r cais hwn ac maent yn cynnwys ystyriaethau o ddyluniad, 

gorffeniadau, edrychiadau a mwynderau gweledol. Dengys y cynlluniau dangosol a 

gyflwynwyd fod bwriad i ddyluniad, maint a deunyddiau'r tŷ arfaethedig fod yn eithaf 

safonol ac fe fyddai'n cyd-fynd mewn modd priodol gydag eiddo eraill yn yr ardal. O 
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ystyried natur drefol y lleoliad, fe ystyrir na fyddai effaith andwyol ar fwynderau 

gweledol na mwynderau cyffredinol yr ardal yn deillio o'r datblygiad hwn. 

 

5.11 Mae'n bwysig cofio bod adeilad diwydiannol metel yn gorchuddio'r safle cyfan ar hyn 

o bryd ac fe ystyrir, o safbwynt mwynderau gweledol, y byddai codi adeilad cyfoes ar 

gyfran o'r safle gan gadw gweddill y safle'n glir yn welliant sylweddol i olwg y safle. 

 

5.12 Ar y cyfan fe gredir y buasai’r datblygiad yn welliant sylweddol i fwynderau’r ardal 

ac, o sicrhau dyluniad priodol i’r tŷ, fe gredir bydd y datblygiad yn cwrdd â gofynion 

y polisïau uchod fel ag y maent yn ymwneud ag effeithiau gweledol y datblygiad 

arfaethedig ar y gymdogaeth. 

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

 

5.13 Mae Polisi B23 y CDU a PCYFF 2 y CDLl hefyd yn gofyn ystyried effaith y bwriad 

ar fwynderau preswyl cyfagos. Ar y cyfan, er gwaetha gwrthwynebiadau gan 

breswylwyr eiddo gerllaw, ni ystyrir y byddai’r bwriad yn achosi niwed uniongyrchol 

annerbyniol i fwynderau preswylwyr y tai cyfagos o safbwynt materion megis 

cysgodi neu gor-edrych. O safbwynt gôr- edrych, oherwydd y lleoliad rhwng dwy res 

o dai, fe gredir y byddai'n rhesymol gosod amod ar unrhyw ganiatâd cynllunio er 

sicrhau mai dim ond gwydr afloyw a ddefnyddir yn yr edrychiadau sy'n wynebu 

cefnau tai Ffordd Garth a Threm y Castell. O safbwynt cysgodi, fe fyddai lefel llawr y 

tŷ 2.2m yn is na lefel llawr y tai uwchben ar Drem y Castell a 0.8m yn uwch na thai 

Ffordd Garth. Fe fyddai'r tŷ 12m o gefnau tai Trem y Castell ac o ystyried y byddai ar 

lefel is na'r tai hynny, o gadw lefel to'r tŷ newydd mor isel ag sy'n ymarferol, ni 

chredir y byddai niwed arwyddocaol i'r tai hyn o safbwynt cysgodi. Yn wir, o 

ystyried y gwahaniaeth lefelau rhwng gerddi Trem y Castell a'r safle, er y byddai peth 

cysgodi o ben pella'r y gerddi hynny, ni chredir y byddai hyn yn annisgwyl nac yn 

annerbyniol mewn safle canol dinas megis hwn. 

 

5.14 Fe fyddai llawr y tŷ'n uwch na lefel tai Ffordd Garth ac fe fyddai'r tŷ o fewn 1.2m i 

wal gefn yr eiddo hynny. Wedi dweud hynny, nid oes unrhyw brif ffenestri'n edrych 

dros safle'r cais ac mae wal gynnal uchel eisoes y tu cefn i'r eiddo hynny. O gadw'r tŷ 

newydd yn isel, ni chredir y byddai cysgodi ychwanegol niweidiol ar gefnau'r tai hyn. 

 

5.15 Ar y cyfan, fe ystyrir y byddai'n rhesymol cadw'r tŷ newydd mor isel â phosibl er 

lleihau unrhyw niwed posibl i gymdogion. Mae'r cais yn cynnwys ystod o uchderau 

posibl ar gyfer y tŷ ac yn cynnwys yr opsiwn o godi byngalo "dormer" yn lle tŷ 

deulawr cyfan. O osod amod yn cyfyngu'r datblygiad i'r isafswm uchder hwn fe 

gredir na fyddai'r datblygiad yn niweidiol i fwynderau preifat cymdogion ac fe 

fyddai'r datblygiad yn gyson gydag amcanion Polisïau B23 y CDU a PCYFF 2 y 

CDLl fel y maent yn ymwneud a mwynderau preifat. 

 

5.16 Mae'n hollbwysig cofio hefyd bod hawl cynllunio diamodol yn bodoli ar gyfer 

modurdy masnachol ar y safle a phetai'r perchennog yn penderfynu gweithredu eto ar 

yr hawl hwnnw fe all y safle achosi llawer mwy o niwed mwynderol o safbwynt sŵn 

ac ymyrraeth na'r hyn a fyddai'n debygol o godi o un tŷ annedd. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.17 Derbynnir bod y ffordd sy'n gwasanaethu'r safle yn un eithaf cul ac nad ydyw ei 

gyflwr yn arbennig o dda. Fodd bynnag, er y byddai'r bwriad yn debygol o angen 

symudiadau trafnidiaeth mewn perthynas â'r gweithgaredd anheddol, mae'n debygol y 

byddai hyn yn llawer llai na'r hyn a ellir digwydd dan hawliau cynllunio presennol y 
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safle fel modurdy.  Mae'r Uned Trafnidiaeth wedi datgan eu bodlonrwydd gyda'r 

cynllun er yn gwneud sylwadau er annog yr ymgeisydd i sicrhau diogelwch 

defnyddiwyd y palmant yn eu hymdriniaeth o'r ffin. Fe ystyrir felly  fod y cais yn 

cwrdd gyda gofynion polisïau CH33 a CH36 y CDU a TRA 2 a TRA 4 y CDLl. 

 

Materion Bioamrywiaeth 

 

5.18 Nid oes gan yr Uned Bioamrywiaeth unrhyw wrthwynebiad i ddymchwel yr adeilad 

presennol ac felly fe ystyrir bod datblygiad yn cwrdd gyda gofynion polisïau B20 y 

CDU ac AMG 5 y CDLl. 

 

Sefydlogrwydd y tir  

 

5.19 Mae polisi B28 y CDU yn annog gwrthod cynigion ar dir ansefydlog ac fe 

adlewyrchir hyn ym Mholisi PCYFF 1 y CDU. Mae'r gwrthwynebiadau i'r cais yn 

cynnwys honiadau, oherwydd y gwahaniaeth mewn lefelau a'r ffaith mai waliau 

cynnal ydy'r waliau ar ffiniau'r safle, y gall y datblygiad hwn ansefydlogi'r tir o 

gwmpas.  Wedi dweud hynny, fe fyddai'n rhaid i unrhyw ddatblygiad fynd trwy'r 

broses Rheolaeth Adeiladu er sicrhau ei ddiogelwch ac yn y pendraw, mater i'r 

datblygwr ydyw sicrhau bod gwaith adeiladu'n cael ei gwblhau mewn modd diogel ac 

nad oes niwed i eiddo cymdogion yn deillio o’r datblygiad. Yn ogystal, fe ddelir gyda 

materion waliau rhwng eiddo preifat drwy'r Ddeddf Wal Gydrannol ac felly, mae 

mecanwaith y tu allan i gynllunio mewn lle er delio gyda materion o'r fath. 

 

5.20 Er galluogi asesiad o effaith gweledol unrhyw gynlluniau manwl ar gyfer yr 

ymdriniaeth o ymylon y safle fe gredir y byddai’n rhesymol gosod amod yn gofyn 

cytuno manylion yr ymdriniaeth o’r ffiniau fel rhan o'r cais manwl. 

 

6. Casgliadau 

 

6.1 O ystyried yr uchod ac wedi ystyried yr holl faterion cynllunio perthnasol, gan 

gynnwys polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol ynghyd a’r wybodaeth a 

gyflwynwyd gyda’r cais a’r ymatebion i’r broses ymgynghori, credir fod y cais hwn i 

godi tŷ annedd ar wahân ar safle tir llwyd o fewn ffiniau Dinas Bangor yn dderbyniol 

a’i fod yn bodloni gofynion y polisïau a nodwyd eisoes. Fe ystyriwyd yr holl faterion 

a godwyd gan wrthwynebwyr ond nid ydynt wedi newid yr argymhelliad hwn. 

 

7. Argymhelliad: 

 

Caniatáu’r cais yn ddarostyngedig i'r amodau canlynol: 

 

1. Amod safonol amser cais amlinellol 

2. Datblygiad yn cydymffurfio gyda chynlluniau a gymeradwywyd 

3. Ni ddylai uchder crib prif do'r tŷ fod yn uwch na 106.55m fel y'i ddangosir yn 

y cynlluniau a gyflwynwyd 

4. Deunyddiau terfynol i'w cytuno gan gynnwys to llechi naturiol 

5. Ffenestri afloyw yn unig yn yr edrychiadau gogledd gorllewinol a de 

ddwyreiniol 

6. Amod Dŵr Cymru 

7. Mae'n rhaid cynnwys yr ymdriniaeth o ffiniau'r safle yn y cais manwl 

8. Tynnu'r hawliau datblygiad a ganiateir 

9. Mae'n rhaid cwblhau'r drefniadaeth barcio cyn preswylio yn yr eiddo 
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Nodiadau 

Dŵr Cymru 

Cyfoeth Naturiol Cymru 

Priffyrdd 

Gwybodaeth Waliau Cydrannol 
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Rhif:    6 
 

Cais Rhif: C17/0432/11/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

11/05/2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Bangor 

Ward: Deiniol 

 

Bwriad: Newid defnydd llawr cyntaf yr adeilad o fflat 4 lloft 

i llety myfyrwyr gyda 5 lloft ynghyd a codi estyniad 

a newidiadau allanol  

  

Lleoliad: Old Glan, Glanrafon, Bangor, LL571LH 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

 

CANIATÁU GYDAG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Mae’r cais hwn yn gais llawn i newid defnydd llawr cyntaf yr adeilad o fflat 4 llofft i 

lety myfyrwyr 5 llofft ynghyd a chodi estyniad a gwneud newidiadau allanol.  

 

1.2 Mae’r adeilad presennol yn sefyll yn wag ar ôl i’r defnydd olaf fel tŷ tafarn a fflat 

uwchben ddod i ben yn ddiweddar. O’i gwmpas ceir amryw o adeiladau sy’n 

amrywio o fythynnod teras sydd ynghlwm iddo, tai teras deulawr, adeiladau 

masnachol deulawr a datblygiad Pontio. Bwriedir addasu’r adeilad gwreiddiol ac 

adeiladu estyniad bychan mewn ffurf coridor linc ar y llawr cyntaf, cau ffenestr er 

mwyn galluogi’r coridor linc ac agor ffenestr newydd yn ei le ar yr edrychiad cefn. 

Byddai’r llety bwriadedig yn cynnwys 5 ystafell wely, 2 ystafell ymolchi ac un gegin 

ac ystafell fwytau agored, i gyd ar y llawr cyntaf. Mae bwriad gorffen yr estyniad 

gyda rendr i gydweddu a waliau’r adeilad presennol a tho fflat. 

 

1.3 Mae’r datganiadau/arolygon isod wedi eu cyflwyno fel rhan o’r cais. 

 

 Datganiad Mynediad 

 Datganiad Cynllunio 

 Asesiad Canlyniadau Llifogydd 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009: 

 

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

RHYNGWLADOL A CHENEDLAETHOL 

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

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

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

 

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. 
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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 B24 - GWNEUD NEWIDIADAU AC YMESTYN ADEILAD O FEWN 

FFINIAU DATBLYGU, PENTREFI GWLEDIG A CHEFN GWLAD  

Sicrhau fod cynigion i wneud newidiadau neu ymestyn adeilad yn cydymffurfio â 

chyfres o feini prawf sy’n anelu i ddiogelu cymeriad a gwerth mwynderol yr ardal 

leol. 

 

POLISI B25 - DEUNYDDIAU ADEILADU 

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

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

 

POLISI 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 Ac oni bai y gellid cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy’n berthnasol i 

nodweddion y safle a phwrpas y datblygiad. 

  

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

BLAEN 

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

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

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

 

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

FFINIAU DATBLYGU’R GANOLFAN IS-RANBARTHOL A’R 

CANOLFANNAU TREFOL 

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

datblygu’r Ganolfan Isranbarthol a’r Canolfannau Trefol. 

 

POLISI CH6 - TAI FFORDDIADWY AR BOB SAFLE A DDYNODWYD YN 

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

EU DYNODI O FEWN FFINIAU DATBLYGU’R GANOLFAN IS-

RANBARTHOL A’R CANOLFANNAU TREFOL 

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

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

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

 

POLISI CH30 - MYNEDIAD I BAWB 

Gwrthod cynigion ar gyfer unedau preswyl/busnes/diwydiant neu 

adeiladau/cyfleusterau at ddefnydd cyhoeddus os na ellir dangos y rhoddwyd 

ystyriaeth lawn i ddarparu mynediad priodol i’r ystod ehangaf posib o unigolion.  

 

POLISI CH33 - DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD 

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

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

tawelu traffig.     

 

POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT 

Gwrthodir cynigion am ddatblygiadau newydd, ehangu datblygiadau presennol neu 

newid defnydd os na ddarperir lle i barcio cerbydau oddi ar y stryd yn unol â 
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chanllawiau parcio cyfredol y Cyngor, gan roi ystyriaeth i hygyrchedd gwasanaeth 

cludiant cyhoeddus, y gallu i gerdded a beicio o safle a phellter y safle at faes parcio 

cyhoeddus. 

 

POLISI CH39 - DATBLYGU ADDYSG BELLACH AC ADDYSG UWCH 

Caniateir cynigion am ddatblygiadau penodol ar safle addysg bellach neu uwch os 

gellir cydymffurfio a meini prawf penodol sydd yn ymwneud a materion mwynderol 

a phriffyrdd ac o ran cymeriad yr ardal a hygyrchedd y safle i wahanol ddulliau o 

deithio. 

 

2.4 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. (Gorffennaf, 2017) (Fel y’i 

diwygiwyd gan Adroddiad yr Arolygydd 30 o Fehefin 2017) 
  

 POLISI ISA 1: DARPARIAETH ISADEILEDD 

POLISI PCYFF 2: MEINI PRAWF DATBLYGU 

POLISI PCYFF 3: DYLUNIO A SIAPIO LLE 

POLISI PCYFF 4: DYLUNIO A THIRWEDDU 

POLISI STRATEGOL PS 17: STRATEGAETH ANEDDLEOEDD 

POLISI TAI 12: LLETY MYFYRWYR PWRPASOL 

POLISI STRATEGOL PS19: GWARCHOD A NEU WELLA’R AMGYLCHEDD 

NATURIOL  

POLISI STRATEGOL PS4: TRAFNIDIAETH GYNILADWY, DATBLYGIAD A 

HYGYRCHEDD 

POLISI TRA 2: SAFONAU PARCIO 

POLISI TRA 4: RHEOLI ARDRAWIAD CLUDIANT 

POLISI STRATEGOL PS5: DATBLYGIAD CYNALIADWY 

POLISI PS 6: LLINIARU EFFEITHIAU NEWID HINSAWDD AC ADDASU 

IDDYNT 

 

2.5 Polisïau Cenedlaethol: 

 

 Polisi Cynllunio Cymru 2016 (Fersiwn 9) 

NCT 12: Dylunio 

NCT 15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C08A/0051/11/LL - CAIS ÔL-WEITHREDOL I OSOD CANOPI - CANIATÁU - 

20.02.2008 

 

 C06A/0880/11/LL - CODI CANOPI TYNNU'N ÔL I GREU LLE YFED A 

YSMYGU ALLANOL - GWRTHOD - 08.03.2007 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Gwrthwynebu ar sail gorddatblygiad a diffyg angen am lety 

myfyrwyr yn yr ardal. 

 

Uned Drafnidiaeth: Cyfeiriaf at y cais uchod a dymunaf ddatgan na fwriadaf roi 

argymhelliad gan y tybir na fuasai’r datblygiad arfaethedig 

yn cael effaith andwyol ar unrhyw ffordd, neu ffordd 

arfaethedig. 
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Uned Bioamrywiaeth: Dwi’n meddwl ei bod yn annhebygol iawn y caiff ystlumod 

eu heffeithio gan y datblygiad yma. Mae to'r annecs mewn 

cyflwr da gyda ffenest velux sy’n dangos nad oes gwagle 

atig.  Hefydd dim ond rhan weddol  fychan o’r to gaiff ei 

effeithio. Oherwydd hyn ni fydd angen cynnal arolwg 

ystlumod cyn penderfynu ar y cais 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Dim gwrthwynebiad. Nodi fod y safle wedi ei leoli yn agos i 

ddynodiad parth llifogi C2 ac fod yna ystlumod wedi eu 

canfod yn agos i’r safle. 

 

Dŵr Cymru: Nodyn gwybodaeth 

 

Cymdeithas Ddinesig: Materion Llifogi 

 

Gwasanaethau Cynllunio 

Argyfwng Tan, Heddlu a’r 

Gwasanaeth Iechyd: 

Heb eu derbyn 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

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

derbyniwyd sawl gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 Gor ddatblygiad 

 Problemau gwastraff 

 Llifogi 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Yn unol â’r rhagdybiaeth o blaid datblygu gynaliadwy, dylai ceisiadau am ganiatâd 

cynllunio neu ar gyfer adnewyddu caniatâd cynllunio gael eu penderfynu yn unol â’r 

cynllun datblygu a gymeradwywyd neu a fabwysiadwyd ar gyfer yr ardal, oni bai bod 

ystyriaethau perthnasol yn nodi fel arall. Mae polisïau mewn cynllun datblygu sydd 

wrthi’n cael ei baratoi yn ystyriaeth berthnasol. Dywed Polisi Cynllunio Cymru dylai 

pob cais gael ei ystyried mewn perthynas â pholisïau cyfredol. O ran cynllun sydd 

wrthi’n cael ei baratoi ni cheir sicrwydd ynghylch ei gynnwys ond pan fydd yr 

Arolygydd yn cyflwyno ei adroddiad terfynol. Derbyniwyd adroddiad rhwymol yr 

Arolygydd ar 30 Mehefin 2017. Mae argymhellion yr Arolygydd i wneud newidiadau 

yn rhai rhwymol. Ni chaiff polisïau a chynigion y Cynllun eu newid ymhellach. Ar 

sail hynny, mae polisïau a chynigion y Cynllun, fel cawsant eu diwygio gan yr 

Arolygydd, yn ystyriaethau perthnasol sy’n cario pwysau sylweddol. 

 

5.2 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 yn gyfan gwbl fel y ‘cynllun datblygu’ ar ôl iddo gael ei 

fabwysiadu yn ffurfiol. Mae’n debygol y bydd y CDLl ar y Cyd yn mynd ger bron y 

Cyngor i ystyried 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 
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nodi fel arall. Erbyn hyn mae’r CDLl ar y Cyd yn ystyriaeth cynllunio sylweddol 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...” 

 

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.” 

 

5.4 Mae’r safle o fewn ffin datblygu’r Ddinas. Nid yw’r safle yma wedi ei ddynodi ar 

gyfer unrhyw ddefnydd penodol ac er yn agos mae’n disgyn tu allan i ddynodiad 

Canol Dref, Prif Ardal Siopa a thu allan i’r Ardal Gadwraeth.  

 

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

yw polisïau tai’r CDU (yn benodol, polisïau CH3 a CH6) nac ychwaith polisi CH39 

(Datblygiadau Addysg Bellach ac Addysg Uwch), sydd yn cyfeirio at ddatblygiadau 

ar safle addysg uwch, yn gwbl berthnasol. Er hynny mae’r bwriad yn cydymffurfio 

gydag anghenion polisi C3 sy’n ymwneud a defnyddio safleoedd a ddefnyddiwyd o’r 

blaen. 

 

5.6 Mae’n rhaid ystyried rhinweddau’r cais yma yn erbyn y sefyllfa bresennol, sef y  

bydd y defnydd A3 yn parhau ar y llawr gwaelod a’r mae’r bwriad yn ymwneud gyda 

addasu uned byw 4 llofft presennol i lety myfyrwyr gyda 5 llofft.  O ganlyniad, mae 

angen pwyso a mesur yr ystyriaethau materol wrth benderfynu os yw egwyddor y 

datblygiad arfaethedig yn y lleoliad penodol hwn yn dderbyniol. 

 

5.7 Cydnabyddir fod datblygiadau llety myfyrwyr yn codi pryder ym Mangor. Er hynny 

ystyrir fod graddfa’r cais yma yn gymharol fechan i gymharu gyda cheisiadau 

blaenorol sydd wedi cael ei gyflwyno ym Mangor ac felly yn annhebygol o gael 

effaith niweidiol na sylweddol ar y sefyllfa llety myfyrwyr nac ar stoc tai'r ddinas. 

Mae’r ystyriaethau hefyd yn debyg i’r cais a ganiatawyd ar apêl ar safle’r Three 

Crowns, er cydnabyddir fod y cais yna’n golygu colli’r defnydd A3 hefyd ac ystyrir 

fod y bwriad yma yn welliant wrth gadw’r defnydd A3 presennol.  Er mwyn sicrhau 

fod trefniant boddhaol ar gyfer gosod yr unedau ac i sicrhau pwynt cyswllt ar gyfer 

unrhyw bryderon mwynderol yn y dyfodol, ac i sicrhau defnydd o’r unedau yn unol 

â’r bwriad gerbron (h.y. ar gyfer myfyrwyr), ystyrir y byddai’n rhesymol gosod amod 

i gytuno’r cytundebau lletya o flaen llaw gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol. 

 

5.8 O ystyried y drafodaeth uchod fe ystyrir fod egwyddor y datblygiad yn dderbyniol 

dan bolisïau'r Cynllun Datblygu Unedol cyfredol a nodir uchod. 

 

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

maent, ar y cyfan, yn gyson gyda pholisïau’r Cynllun Datblygu Unedol. 

 

5.10 Mae Polisi'r CDLl, TAI 6 yn datgan y caniateir cynigion am lety myfyrwyr pwrpasol 

newydd mewn lleoliadau addas cyn belled â'u bod yn cwrdd â chyfres o feini prawf. 

Tra bod y cynnig hwn yn cwrdd gyda'r mwyafrif o'r meini prawf hynny mae un maen 

prawf lle mae anghysondeb sef : Maen Prawf 1 : ‘Rhaid i’r cynnig gynnwys asesiad o 
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nifer y myfyrwyr israddedig ac ôl-radd  llawn amser ychwanegol sydd angen llety, a 

dylai sefydliad addysg uwch gefnogi’r cynnig’. 

 

5.11 O ystyried bod y cais hwn ond yn gofyn am un uned llety myfyrwyr gyda 5 llofft a 

newidiadau i edrychiad yr adeilad, fe ystyrir y buasai'n afresymol gofyn i'r ymgeisydd 

gwrdd â'r gofyniad hwn. Er hyn mae llythyr diweddar a dderbyniwyd gan y Brifysgol 

sy’n ystyried y sefyllfa gyffredinol o safbwynt llety myfyrwyr yn cadarnhau fod y 

nifer o fyfyrwyr sy’n lletya o fewn y categorïa gwahanol (llety’r Brifysgol, llety 

preifat, tai aml-feddianaeth ayyb) yn gallu amrywio’n sylweddol o flwyddyn i 

flwyddyn, yn dibynnu ar y nifer o fyfyrwyr sydd yn y Brifysgol a’u dewis bersonol o 

letya. 

 

5.12 Yn yr un modd nad yw polisïau tai'r CDU yn berthnasol i’r bwriad yma, nid yw polisi 

tai'r CDLl (PS 17: Strategaeth Aneddleoedd) yn berthnasol ychwaith. 

 

5.13 Yn ei gyfanrwydd, ni ystyrir bod y bwriad yn groes i bolisïau’r Cynllun Datblygu 

Lleol sydd heb ei fabwysiadu ond sy’n cario pwysau sylweddol erbyn hyn na'r 

Cynllun Datblygu Unedol sef y cynllun mabwysiedig ac ystyrir felly fod egwyddor y 

bwriad yn dderbyniol ac fe drafodir agweddau eraill y datblygiad yn y rhannau isod 

o’r adroddiad hwn. 

 

Mwynderau gweledol, cyffredinol a phreswyl  

 

5.14 Fel y sonnir uchod, mae’r safle wedi ei leoli o fewn ffin ddatblygu Dinas Bangor, ac 

o fewn ardal gymysg o unedau preswyl ac adeiladau masnachol. Mae llawr gwaelod 

yr adeilad wedi ei ddefnyddio tan yn ddiweddar fel tafarn ac yn dod o dan ddefnydd 

A3 -  bydd y defnydd yma yn parhau. 

 

5.15 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  a chyfres o feini prawf sy’n anelu at warchod nodweddion 

cydnabyddedig. Mae polisïau B22, B24 a B25 hefyd yn berthnasol ac yn ymwneud a 

dyluniad, deunyddiau a gwarchod mwynderau gweledol. 

 

5.16 Mae’r bwriad yn golygu codi estyniad bychan ar ffurf coridor linc ar y llawr cyntaf ac 

ar yr edrychiad cefn. Bydd yr estyniad yn cael ei guddio rhwng y ddau grib ac felly ni 

fydd yn amlwg yn weledol. 

 

5.17 Mae’r fflat presennol yn darparu 4 ystafell wely, ac mae bwriad ychwanegu un 

ystafell wely er mwyn darparu cyfanswm o 5 ystafelloedd gwely o fewn yr uned 

bwriadedig. Ystyrir felly y byddai’r cynnydd o unigolion byddai’n lletya yn yr uned 

yn gymharol i’r presennol, ac mae’n annhebygol y byddai’n achosi effaith sylweddol 

gwahanol i’r presennol. Mae asiant y cais wedi cadarnhau y byddai’r llety yn cael ei 

osod yn ddarostyngedig i’r myfyrwyr arwyddo cytundeb llety fydd yn cynnwys 

cynllun rheoli myfyrwyr. Mae hwn yn gynllun cyffredinol i’r math yma o lety ac 

wedi cael ei gefnogi gan Arolygwyr mewn apeliadau am ddatblygiadau tebyg mwy. 

Fel y nodir uchod, ystyrir y byddai’n rhesymol i osod amod i gytuno’r cytundebau 

lletya o flaen llaw gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol. 

 

5.18 O safbwynt delio gyda sbwriel, mae’n ymddangos fod yna drefn yn ei le i ddelio gyda 

sbwriel masnachol y tafarn ar hyn o bryd, ac ni ddisgwylir y bydd hynny yn newid. 

Disgwylir y byddai’r cytundeb llety yn amlygu’r ffordd y dylai’r myfyrwyr ddelio 

gyda’u gwastraff (e.e. cadw eu sbwriel i mewn tan ddiwrnod casglu). 
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5.19 Mae’r bwriad yn golygu gorffen yr estyniad gyda rendr i gydweddu a’r adeilad 

presennol a tho fflat.  Er y cydnabyddir y pryder sydd wedi codi gan wrthwynebwyr, 

ni ystyrir fod y cynllun yma yn gyfystyr a gor-ddatblygiad o’r safle ac na fyddai’n 

cael effaith andwyol sylweddol ar fwynderau preswyl. Ar sail yr uchod felly, ystyrir 

fod y bwriad yn cydymffurfio a gofynion polisïau B22, B23, B24, a B25 o’r CDUG 

 

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

maent yn adlewyrchu polisïau’r Cynllun Datblygu Unedol. 

 

5.21 Mae maen prawf 11 o bolisi PCYFF 2: Meini Prawf Datblygu yn sicrhau na fyddai’r 

datblygiad yn cael effaith andwyol ychwanegol ar iechyd, diogelwch neu fwynderau 

meddianwyr eiddo lleol, ac mae polisi PCYFF 3: Dylunio a Siapio Lle yn cynnwys 

meini prawf sy’n sicrhau fod pob cynnig yn arddangos dyluniad o ansawdd uchel ac 

yn defnyddio deunyddiau sy’n briodol i’r hyn sydd o’u hamgylch; ac mae polisi 

PCYFF 4: Dylunio a Thirweddu yn sicrhau fod pob cynnig yn integreiddio gyda’r 

hyn sydd o’i gwmpas. Ar sail yr asesiad uchod, ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio 

a gofynion y polisïau yma o’r CDLl hefyd. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.22 Nid yw’r bwriad yn darparu unrhyw lecynnau parcio ynghlwm a’r datblygiad yma. 

Mae’r safle wedi ei leoli yn agos i faes parcio aros byr sydd o fewn perchnogaeth y 

Cyngor, ac mae parcio ar y stryd i’w gael yn y cyffiniau. Oherwydd defnydd 

presennol yr adeilad fel tafarn gyda fflat 4 llofft uwchben, o’i gymharu â’r bwriad i 

gadw’r defnydd A3 a darparu llety 5 llofft uwchben, mae’r Uned Drafnidiaeth wedi 

cadarnhau nad oes gwrthwynebiad i’r bwriad o ran diogelwch ffyrdd na darpariaeth 

parcio.   

 

5.23 Ar sail yr uchod felly, ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio â gofynion polisïau 

CH30, CH33 a CH36 o’r CDU a hefyd polisïau TRA 2 a TRA 4 o’r CDLl sy’n 

cyfeirio at safonau parcio a diogelwch y briffordd, a pholisi PS4: Trafnidiaeth 

gynaliadwy, datblygiad a hygyrchedd sy’n sicrhau fod cefnogaeth i ddatblygiadau 

fydd yn uchafu hygyrchedd ar gyfer pob math o deithio. 

 

Materion bioamrywiaeth 

 

5.24 Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi nodi fod yna gofnod o ystlumod yn yr ardal; ond 

mae’r Uned Bioamrywiaeth wedi cadarnhau fod y to ble mae bwriad ymestyn iddo 

mewn cyflwr da a bod yn a ffenestr velux yn bodoli yno’n barod ac felly mae’n 

annhebygol y byddai’r bwriad yn cael effaith ar ystlumod yn yr achos yma. Ar sail 

hyn felly, ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio a gofynion polisi B20 o’r CDU a 

pholisi PS19 o’r CDLL sy’n diogelu rhywogaethau a warchodir. 

 

Materion Isadeiledd a Llifogi 

 

5.25 Er nad yw safle’r cais ei hun wedi ei leoli o fewn ardal sydd yn dioddef o berygl 

llifogi (mae wedi ei leoli o fewn parth A), mae cwlfert yr Afon Adda yn rhedeg 

drwy’r safle ac mae’r adeilad wedi ei amgylchynu gan ardal sydd o fewn parth llifogi 

C2. Mae Asesiad Canlyniad Llifogi wedi ei gyflwyno fel rhan o’r cais, ac mae 

hwnnw wedi ei asesu gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Ni does gan Cyfoeth Naturiol 

Cymru wrthwynebiad i’r bwriad ar sail nad yw’r adeilad ei hun wedi ei leoli o fewn y 

parth C2, ac oherwydd nad yw newid y defnydd o fflat 4 llofft i lety myfyrwyr 5 llofft 

yn newid arwyddocaol yn nwysedd defnydd y safle. Ar sail sylwadau Cyfoeth 

Naturiol Cymru a chynnwys yr Asesiad Canlyniad Llifogydd felly, ystyrir fod y 
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bwriad yn cydymffurfio â gofynion polisi B29 o’r CDU, mae prawf rhif 15 o bolisi 

ISA 1: Darpariaeth Isadeiledd, maen prawf 9 o bolisi PS5: Datblygu Cynaliadwy a 

maen prawf 4 o bolisi PS6: Lliniaru effeithiau newid hinsawdd ac addasu iddynt o’r 

CDLl a NCT 15 Datblygu a Pherygl Llifogydd; sydd i gyd yn ymwneud a delio a risg 

llifogi. 

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.26 Amlygwyd pryderon ynglŷn â gorddatblygiad o’r safle, problemau gwastraff a llifogi.  

 

5.27 Credir fod ystyriaeth lawn wedi ei roi i’r sylwadau yma yn yr adroddiad uchod.  

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 O ystyried yr uchod ac wedi rhoi ystyriaeth lawn i’r holl faterion cynllunio perthnasol 

gan gynnwys defnydd presennol y safle, llythyrau o wrthwynebiad a sylwadau a 

derbyniwyd, fe gredir fod y bwriad yma yn dderbyniol a’i fod yn cydymffurfio gyda 

gofynion polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol perthnasol. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau gydag amodau 

 

1. 5 mlynedd 

2. Unol a’r cynlluniau a’r Asesiad Canlyniad Llifogi 

3. Gorffeniad allanol i gydweddu a’r adeilad presennol 

4. Cytuno cytundebau lletya i gynnwys myfyrwyr yn unig, pwynt cyswllt ar gyfer y 

cyhoedd a chyfyngiad defnydd o gar. 

 

Nodyn Dwr Cymru 

Nodyn canfod ystlumod 
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Rhif:    7 
 

Cais Rhif: C17/0498/16/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

26/05/2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llandygai 

Ward: Arllechwedd 

 

Bwriad: Codi ffatri/llaethdy gaws ynghyd a caffi a ardal 

ymwelwyr atodol  

  

Lleoliad: Llaethdy Parc Bryn Cegin, Parc Bryn Cegin, 

Llandygai, LL57 4LD 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

 

CANIATÁU GYDAG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

  

1.1 Mae hwn yn gais llawn ar gyfer codi ffatri cynhyrchu caws / llaethdy, gan gynnwys 

caffi atodol a chyfleuster ymwelwyr, ar ystâd ddiwydiannol ddynodedig Bryn Cegin, 

Bangor. Fe fyddai gan y cyfleuster newydd arwynebedd llawr o 4237.4m
2
 ac fe 

fyddai''n cynnwys  adeilad deulawr 12.6m o uchder ynghyd a chyfres o seilos ar gyfer 

storio llefrith a dŵr. Fe fyddai gan yr adeilad waliau gyda gorffeniad gyda 

chymysgedd o gladin pren a chladin metel lliw llwyd tra byddai'r to o shîtiau proffil 

metel lliw llwyd siarcol. 

 

1.2 Fe fyddai'r bwriad yn golygu codi'r uned gyntaf ar stad ddiwydiannol sydd wedi ei 

sefydlu ers oddeutu 12 mlynedd ac sydd eisoes yn darparu seilwaith megis ffyrdd, 

carthffosiaeth a thrydan. Fe glustnodwyd y parth arbennig hwn, sef Llwyfan G2 sydd 

yn 3.46ha o arwynebedd, ar gyfer chwe uned fusnes ar wahân yn y cais amlinellol.  Y 

bwriad yn awr yw datblygu un uned sylweddol mwy gyda chyfran o'r parth yn cael ei 

gadw ar gyfer estyniad posibl yn y dyfodol. Fe rennir gweddill y safle yn un ardal ar 

gyfer llwytho a gweithgaredd busnes, gofod parcio ar gyfer 135 cerbyd ac ardal 

tirlunio o amgylch ffiniau'r safle. 

 

1.3 Mae safle Bryn Cegin yn safle diwydiannol 36ha sydd wedi ei glustnodi ar gyfer 

diwydiannau yn nosbarthiadau defnydd B1 neu B2 yn y Cynllun Datblygu Unedol ac 

ar gyfer busnesau yn ddosbarthiadau B1, B2 & B8 yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y 

Cyd. Mae'r defnydd arfaethedig yn ddefnydd dosbarth B2 sef defnydd Diwydiant 

Cyffredin. 

 

1.4 Er gwaetha'r dynodiad diwydiannol saif y safle y tu allan i'r ffin ddatblygu fel y'i 

diffinnir gan y CDU a'r CDLl ac mae o fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol 

Eithriadol Dyffryn Ogwen. 

 

1.5 Cyflwynwyd yr wybodaeth isod gyda'r cais : 

 Datganiad Dyluniad, Mynediad a Chynaliadwyedd 

 Adroddiad o'r Ymgynghoriad Cyn-Cais (PAC) 

 Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol 

 Asesiad Rhywogaethau a'u Diogelir 

 

1.6 Mae’r cais yma, oherwydd arwynebedd llawr yr adeilad, yn cael ei diffinio fel 

datblygiad mawr. Yn unol ag anghenion y Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref 

(Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) derbyniwyd adroddiad ymgynghoriad cyn 

ymgeisio fel rhan o’r cais. Mae’r adroddiad yn dangos fod y datblygwyr wedi 

hysbysebu’r bwriad i’r cyhoedd ac ymgynghorwr statudol cyn cyflwyno cais 

cynllunio ffurfiol. Mae’r adroddiad yn cynnwys copïau o’r ymatebion a dderbyniwyd 

ac mae'r cais cynllunio wedi'i lunio i gymryd y sylwadau hynny i ystyriaeth. 

 

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.  

 

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 
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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 STRATEGOL 16 - CYFLOGAETH  

Caniateir datblygiadau fydd yn cryfhau neu arallgyfeirio economïau lleol os nad 

ydynt yn niweidio’r amgylchedd, nodweddion diwylliannol yr ardal neu fwynderau 

trigolion cyfagos mewn modd arwyddocaol. 

 

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 B7 - SAFLEOEDD O BWYSIGRWYDD ARCHEOLEGOL 

Gwrthod cynigion fydd yn difrodi neu ddifetha gweddillion archeolegol o 

bwysigrwydd cenedlaethol (boed yn rhai cofrestredig ai pheidio) neu eu gosodiad.  

Gwrthodir hefyd datblygiad fydd yn effeithio ar weddillion archeolegol eraill oni bai 

bod yr angen am y datblygiad yn drech nag arwyddocâd y gweddillion archeolegol. 

 

POLISI B12 - GWARCHOD TIRWEDDAU, PARCIAU A GERDDI 

HANESYDDOL 

Gwarchod tirweddau, parciau a gerddi ddiddordeb hanesyddol arbennig yng 

Nghymru rhag datblygiadau a fyddai’n achosi niwed arwyddocaol i’w cymeriad, eu 

hedrychiad neu eu gosodiad. 

 

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

RHYNGWLADOL A CHENEDLAETHOL 

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

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

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

 

POLISI B21 - CORIDORAU BYWYD GWYLLT, CYSYLLTIADAU 

CYNEFINOEDD A CHERRIG ‘SARN’ 

Diogelu cyfanrwydd nodweddion tirwedd sy’n bwysig ar gyfer fflora a ffawna gwyllt 

oni bai bod rhesymau dros y datblygiad yn gorbwyso’r angen i gynnal y nodweddion 

ac y gellir darparu mesurau lliniaru. 

 

POLISI B22 - DYLUNIAD ADEILADAU 

Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy sicrhau fod cynigion yn cydymffurfio â 

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

y dirwedd a’r amgylchedd leol. 

 

POLISI B23 - MWYNDERAU 

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

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

cydnabyddedig a mwynderau’r ardal leol.  

 

POLISI B25 - DEUNYDDIAU ADEILADU 

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

safon uchel sy’n gweddu i gymeriad ac edrychiad yr ardal leol. 
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             POLISI B27 - CYNLLUNIAU TIRLUNIO 

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

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

niwed i nodweddion cydnabyddedig. 

 

            POLISI B32 - YCHWANEGU AT DDŴR WYNEB 

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

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

yn llifo i afonydd a chyrsiau dŵr eraill. 

 

POLISI 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 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 CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT 

Gwrthodir cynigion am ddatblygiadau newydd, ehangu datblygiadau presennol neu 

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

chanllawiau parcio cyfredol y Cyngor, gan roi ystyriaeth i hygyrchedd gwasanaeth 

cludiant cyhoeddus, y gallu i gerdded a beicio o safle a phellter y safle at faes parcio 

cyhoeddus.  

 

POLISI D2 - SAFLEOEDD DIWYDIANNOL 

Diogelu tir ac unedau ar Safleoedd Diwydiannol ar gyfer defnyddiau Dosbarth B1, 

B2 a B8. Caniatáu datblygiadau nad ydynt yn ddefnyddiau B1, B2 a B8 os yn 

gyfleusterau busnes atodol ar raddfa fach; darparu cyfleusterau rheoli gwastraff neu 

ddefnyddiau ‘sui generis’ eraill gyda nodweddion tebyg weithgaredd Dosbarth B1 a 

B2; neu, dim yn arwain at brinder tir unedau ar gyfer defnydd B1, B2 a B8. 

 

POLISI D31 - MANWERTHU O EIDDO DIWYDIANNOL  

Gwrthodir cynigion am siopau unigol mewn unedau diwydiannol os na ellir 

cydymffurfio gyda meini prawf sydd yn nodi fod yn rhaid i’r siop fod yn rhan atodol 

o brif ddefnydd yr uned, mai nwyddau sy’n cael eu cynhyrchu o fewn yr uned 

gynllunio’n unig fydd yn cael eu gwerthu ac na fydd y siop, un ai’n unigol neu gyda 

siopau eraill, yn niweidio bywiogrwydd a hyfywedd canol tref yn sylweddol. 
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Canllaw Cynllunio Atodol – Cynllunio a’r Iaith Gymraeg. 

 

2.4 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. (Gorffennaf 2017) (fel y'i 

diwygiwyd gan yr Arolygydd 30 o Fehefin 17) 

 

PS 1:  Yr Iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig 

PCYFF 1:  Ffiniau Datblygu 

PCYFF 2:  Meini prawf datblygu 

PCYFF 3:  Dylunio a siapio lle 

PS 13:  Darparu cyfle ar gyfer economi ffyniannus 

CYF 1:  Gwarchod, a dynodi a chadw tir ac unedau wrth gefn ar gyfer defnydd 

cyflogaeth 

MAN 6:  Manwerthu yng nghefn gwlad 

TRA 2:  Safonau parcio 

TRA 4:  Rheoli ardrawiadau cludiant 

AMG 3: Gwarchod a gwella nodweddion a rhinweddau sydd yn nodedig i gymeriad y 

dirwedd leol 

AMG 5: Cadwraeth Bioamrywiaeth Leol 

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)   

 

Nodyn Cyngor Technegol 12 - Dylunio (2016)  

Nodyn Cyngor Technegol 23 Datblygu Economaidd (2014) 

Nodyn Cyngor Technegol 24 – Yr Amgylchedd Hanesyddol (2017) 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

C06A/0819/16/LL - CODI IS-ORSAF TRYDAN , FFORDD MYNEDFA 

GYSYLLTIOL, A MYNEDFA ANNIBYNNOL I'R ORSAF PWMPIO DŴR - 

Caniatawyd 02/01/07 

 

C05A/0390/16/MG - DATBLYGU LÔN STAD A SEILWAITH CYSYLLTIEDIG, 

CREU LLWYFANDIR DATBLYGU A THIRLUNIO STRWYTHUROL - 

Caniatawyd 07/07/05 

 

C04A/0765/16/LL - ADEILADU MYNEDFA CYLCHFAN NEWYDD A RHAN 

UN O'R LON STAD (CYMERADWYAETH O FATERION A GADWYD YN ÔL 

O DAN GANIATÂD AMLINELLOL C00A/0361/16/AM) - Caniatawyd 14/04/05 

 

C04A/0762/16/LL - NEWID AMODAU 4, 16, 17, 19 A 23 O GANIATÂD 

AMLINELLOL C00A/0361/16/AM, YN YMWNEUD A GWEITHREDU A 

CHWBLHAU'R MANYLION PARTHED Y FFORDD, ISADEILWAETH, 

DRAENIO A MANYLION "BRIFF DATBLYGU" A "DATGANIAD 

AMGYLCHEDDOL" YN GYFLAWN CYN UNRHYW DDATBLYGIAD ERAILL 

GYMRYD LLE - Caniatawyd 11/01/05 

 

C04A/0374/16/LL - NEWID AMOD 2 O GANIATÂD AMLINELLOL RHIF 

C00A/0361/16/AM PARTHED DEFNYDDIO TIR I BWRPAS DOSBARTH B1 

(BUSNES) A B2 (DIWYDIANNOL) DARPARU MYNEDFA NEWYDD, 

ISADEILAETH A PHLANNU ER MWYN ESTYNNU YR AMSER I GYFLWYNO 
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CAIS MANWL O 23/01/04 I 23/01/06 FEL A GYFEIRIR YN RHAN O’R 

DDEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990) - Caniatawyd 28/07/04 

 

C00A/0361/16/AM - DEFNYDDIO TIR I BWRPAS DOSBARTH B1 (BUSNES) A 

B2 (DIWYDIANNOL), DARPARU MYNEDFA NEWYDD, ISADEILAETH A 

PHLANNU – Caniatawyd 03/01/01 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Cefnogi 

 

Uned Trafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad  

  

Cyfoeth Naturiol Cymru: Gall y cynllun fod yn dderbyniol o osod amodau er 

amddiffyn ystlumod. 

Nodiadau i’r ymgeiswyr ynghylch Trwyddedu Amgylcheddol 

a Rheoli Amgylcheddol 

  

Iechyd yr Amgylchedd: Heb eu derbyn 

  

Uned Draenio Tir: Nid yw’n ymddangos bydd y datblygiad yn effeithio unrhyw 

gwrs dŵr 

Dylid gwaredu dŵr wyneb yn unol â gofynion NCT 6 

 

Dŵr Cymru: Mae’r drefniadaeth draenio arfaethedig yn dderbyniol mewn 

egwyddor. Mae angen amod a chyngor safonol er sicrhau rheolaeth 

briodol o ddŵr wyneb. 

Nid oes pryderon ynghylch y drefniadaeth garthffosiaeth a 

chyflenwad dŵr 

 

 

 

Llywodraeth Cymru 

(Trafnidiaeth) : 

 

Dim gwrthwynebiad - nid oes gan Lywodraeth Cymru unrhyw 

fwriad rhoi cyfarwyddyd ar y cais hwn 

  

Uned Bioamrywiaeth : Dim gwrthwynebiad yn ddibynnol ar osod amodau priodol er 

amddiffyn rhywogaethau a chynefinoedd 

  

Adran Economi a Chymuned : 

 

Croesawu creu swyddi newydd yng Ngwynedd, yn enwedig y 

tebygrwydd o greu swyddi “gwerth uchel” 

 

  

Cadw : 

 

Ni fydd unrhyw effaith ar osodiad yr Heneb Restredig Gerllaw 

 

  

Gwasanaeth Cynllunio 

Archeolegol Gwynedd : 

Nid oes gan  y cynnig unrhyw oblygiadau arwyddocaol o safbwynt 

archeoleg neu dirweddau hanesyddol 
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Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybuddion o amgylch y safle a gybyddwyd 

trigolion cyfagos. Derbyniwyd y sylwadau isod mewn ymateb 

i'r ymgynghoriad yn ymwneud ag ystyriaethau cynllunio 

materol : 

 Pryder ynghylch arogleuon 

 Pryder ynghylch peryglon llygredd yn enwedig oddi 

wrth hylifau mewn systemau oeri 

 Tebygrwydd bydd llygredd goleuni 

 Mae angen rheolaeth o sŵn, yn enwedig yn ystod y 

nos  

 

Derbyniwyd yn ogystal sylwadau eraill nad ydynt yn 

ystyriaethau cynllunio materol i’r cais megis: 

 Mae mannau eraill yn y sir ble y gellid codi adeilad 

o’r fath 

 Ni fydd y datblygiad yn creu llawer o swyddi ac fe 

fydd y cyflogau’n debygol o fod yn isel 

 Mae cyflymder band eang ym Mangor yn isel ac fe 

ddylid defnyddio’r datblygiad hwn i wella’r 

ddarpariaeth 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

5.1 Yn unol â’r rhagdybiaeth o blaid datblygu gynaliadwy, dylai ceisiadau am ganiatâd 

cynllunio neu ar gyfer adnewyddu caniatâd cynllunio gael eu penderfynu yn unol â’r 

cynllun datblygu a gymeradwywyd neu a fabwysiadwyd ar gyfer yr ardal, oni bai bod 

ystyriaethau perthnasol yn nodi fel arall. Mae polisïau mewn cynllun datblygu sydd 

wrthi’n cael ei baratoi yn ystyriaeth berthnasol. Dywed Polisi Cynllunio Cymru dylai 

pob cais gael ei ystyried mewn perthynas â pholisïau cyfredol. O ran cynllun sydd 

wrthi’n cael ei baratoi ni cheir sicrwydd ynghylch ei gynnwys ond pan fydd yr 

Arolygydd yn cyflwyno ei adroddiad terfynol. Derbyniwyd adroddiad rhwymol yr 

Arolygydd ar 30 Mehefin 2017. Mae argymhellion yr Arolygydd i wneud newidiadau 

yn rhai rhwymol. Ni chaiff polisïau a chynigion y Cynllun eu newid ymhellach. Ar 

sail hynny, mae polisïau a chynigion y Cynllun, fel cawsant eu diwygio gan yr 

Arolygydd, yn ystyriaethau perthnasol sy’n cario pwysau sylweddol. 

 

5.2 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 yn gyfan gwbl fel y ‘cynllun datblygu’ ar ôl iddo gael ei 

fabwysiadu yn ffurfiol. Mae’n debygol y bydd y CDLl ar y Cyd yn mynd ger bron y 

Cyngor i ystyried 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. Erbyn hyn mae’r CDLl ar y Cyd yn ystyriaeth cynllunio sylweddol  ar 

gyfer diben rheoli datblygu. Mae paragraff 3.1.3 o Bolisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

 

5.4 “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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5.5 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.” 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.6 Y prif ystyriaethau polisi ar gyfer y cais hwn yw polisïau D2 o’r CDU a Pholisi CYF 

1 y CDLl sy’n adnabod Stad Bryn Cegin fel safle diwydiannol i’w amddiffyn. Mae’r 

cais hwn, am ddefnydd diwydiannol yn nosbarth defnydd B2 fel y’i diffinnir gan 

“Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Dosbarthiadau Defnydd) 1987 fel y’i 

diwygiwyd” ac mae’r defnydd hwn yn unol â’r hyn a’i hanogir gan y polisïau uchod. 

Fe gredir felly fod yr egwyddor o ddatblygu uned gynhyrchu caws / llaethdy yn 

dderbyniol yn y lleoliad yma. Wedi dweud hynny mae hwn yn ddatblygiad mawr ac 

mae nifer o ystyriaethau polisi ychwanegol mae’n rhaid eu hystyried ac sy'n derbyn 

sylw isod.   

 

Dyluniad a mwynderau gweledol 

 

5.7 Er yn fawr, fe fyddai’r adeilad newydd o faint, dyluniad a defnyddiau a fyddai’n 

ddisgwyliedig oddi wrth adeilad diwydiannol cyfoes ar stad sylweddol ei faint megis 

Bryn Cegin. Fe fyddai oddeutu 12.6m o uchder at frig y to unllethr gydag ôl troed o 

80m x 30m, yr oll ar lwyfan pwrpasol bresennol 3.46ha o faint. Mae'r deunyddiau a 

lliwiau yn rhai disgwyliedig ar gyfer adeilad ddiwydiannol o'r fath ac ni ystyrir y 

byddai'n gweddu i'w leoliad mewn safle diwydiannol. Mae'r dyluniad yn gyfoes gyda 

llawer o wydr a phren yn yr edrychiadau mwyaf amlwg yn lleddfu rhywfaint ar naws 

ddiwydiannol yr adeilad. Fe fyddai'r adeilad yn weladwy o rai welfannau pell ac, o 

bosib y byddai'n edrych braidd yn ynysig gan mai hwn fyddai'r adeilad sylweddol 

cyntaf ar y stad. Wedi dweud hynny mae caniatâd cynllunio amlinellol eisoes yn 

bodoli ar gyfer y stad ac felly mae effeithiau o'r fath yn anorfod. O gofio cyd-destyn y 

safle ar stad ddiwydiannol awdurdodedig credir y byddai’r tirlunio a ddangosir ar y 

cynlluniau yn helpu lliniaru effeithiau gweledol y datblygiad ac, o ystyried y lleoliad, 

y pellter o welfannau cyhoeddus, ffurfiant y tir ynghyd a’r dyluniad, deunyddiau a 

thirweddu, ni chredir bydd y datblygiad hwn yn cael effaith niweidiol arwyddocaol ar 

fwynderau gweledol y gymdogaeth. 

 

5.8 Credir felly y byddai edrychiad y datblygiad yn dderbyniol ac y bydd yn 

cydymffurfio gyda gofynion Polisïau B22, B23, B24 a B27 y CDU a pholisïau 

PCYFF 1 a PCYFF 2 o’r CDLl. 

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

 

5.9 Mae Polisïau B23 a B33 y CDU a PCYFF 2 y CDLl hefyd yn gofyn ystyried effaith 

bwriad ar fwynderau’r gymdogaeth. Ar y cyfan, er gwaetha gwrthwynebiad gan 

breswylydd eiddo cyfagos, oherwydd y pellter sydd rhwng y safle hwn a'r tai o 

amgylch (mae’r safle dros 400m o’r tŷ agosaf), ynghyd a’r ffurfiant tir a thyfiant 

naturiol presennol, ni ystyrir y byddai unrhyw niwed gweledol sylweddol nac 

annerbyniol yn digwydd i’r eiddo o amgylch. 

 

5.10 Cydnabyddir y gall materion niwsans megis sŵn ac arogleuon ddeillio o’r safle ond 

mae rheoliadau y tu allan i’r system gynllunio ar gyfer rheoli’r materion hyn ac, o 

dderbyn bydd y datblygiad yn dilyn y rheoliadau amgylcheddol priodol, ni ystyrir 

bydd niwed sylweddol arwyddocaol yn debygol o godi i fwynderau trigolion lleol yn 
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enwedig wrth ystyried bod hwn yn safle ddiwydiannol ddynodedig a bod safle 

diwydiannol gweithredol Llandygai gerllaw. Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn nid 

oedd ymateb yr Uned Iechyd yr Amgylchedd i'r cais wedi ei dderbyn ac fe adroddir 

ymhellach ar y materion hyn yn y Pwyllgor. Fe ystyrir, o dderbyn ymateb cadarnhaol 

oddi wrth yr Uned Iechyd yr Amgylchedd, y gall y bwriad fod yn dderbyniol o 

safbwynt yr agweddau o'r polisïau uchod sy'n ymwneud ag amddiffyn mwynderau’r 

gymdogaeth. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.11 Mae'r Uned Trafnidiaeth ac Adran Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru wedi datgan eu 

bodlonrwydd gyda'r cynllun ar gyfer mynediad a pharcio ac fe ystyrir felly eu bod yn 

cwrdd gyda gofynion polisïau CH33 a CH36 y CDU a TRA2 a TRA 4 y CDLl. 

 

Materion draenio tir 

 

5.12 Ymgynghorwyd gyda Dŵr Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru ac Uned Draenio Tir 

Ymgynghoriaeth Gwynedd ac ni chododd yr un o’r cyrff hyn wrthwynebiad i'r 

cynllun o gymryd bydd y cynllun yn dilyn canllawiau cenedlaethol ar y mater. Fe 

ystyrir felly, o osod amod priodol yn unol ag argymhellion Dŵr Cymru,  bod y 

cynnig yn cwrdd gyda gofynion Polisi B32 y CDU a PCYFF 2 y CDLL fel y mae'n 

ymwneud ag amddiffyn defnyddiau tir gerllaw safleoedd datblygu. 

 

Materion Archeoleg a’r Dirwedd Hanesyddol 

 

5.13 Cadarnhaodd Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd na fyddai effaith 

arwyddocaol ar y Dirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol tra bod Cadw’n 

cadarnhau na fyddai niwed arwyddocaol i osodiad heneb CN153 sydd gerllaw’r safle. 

Fe gredir felly y byddai'r cais yn cwrdd gyda gofynion polisïau B7 a B12 y CDU ac 

AMG 3 ac AT4 y CDLl sy'n ymwneud ag amddiffyn safleoedd a thirweddau o 

bwysigrwydd hanesyddol rhag niwed ynghyd a gofynion NCT 24 Yr Amgylchedd 

Hanesyddol. 

 

Materion Bioamrywiaeth 

 

5.14 Er nad oedd ganddynt wrthwynebiad i egwyddor y cynllun mynegodd Cyfoeth 

Naturiol Cymru bryder er sicrhau y diogelir rhywogaethau a’u gwarchodir yn ystod y 

datblygiad. Mae CNC yn cadarnhau nad ydyw’r datblygiad arfaethedig yn debygol o 

niweidio neu amharu ar rywogaethau a warchodir cyhyd a bod y mesurau lliniaru 

sy’n cael eu disgrifio yn yr adroddiad Asesiad Rhywogaethau a'u Diogelir cael eu 

gweithredu. Fe gredir felly y byddai’n briodol gosod amod ar y caniatâd cynllunio er 

sicrhau y gweithredir argymhellion yr adroddiad. 

 

5.15 Cytunodd Uned Bioamrywiaeth y Cyngor na fyddai’r datblygiad yn debygol o gael 

effaith niweidiol ar rywogaethau sydd wedi’u gwarchod. Maent yn argymell bod 

angen amodau er sicrhau y diogelir nodweddion bioamrywiaeth y safle cymaint ag 

sy’n bosib. Maent yn nodi, ers i’r safle gael ei greu rhai blynyddoedd yn ôl, bod y 

safle wedi datblygu yn gynefin diddorol ynddo’i hun a bod angen amddiffyn y 

nodweddion hyn gymaint ag sy’n bosibl. 

 

5.16 Wedi ystyried sylwadau Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Uned Bioamrywiaeth fe gredir y 

byddai’n rhesymol gosod amod ar unrhyw ganiatâd cynllunio er sicrhau y gweithredir 

y mesurau lliniaru a’u cynhwysir yn yr Asesiad Rhywogaethau a'u Diogelir yn llawn. 

Mae cyfarwyddid clir wedi dod oddi wrth Llywodraeth Cymru nad ydyw’n briodol 
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ceisio gwelliannau bioamrywiaeth trwy amodau cynllunio a bod yn rhaid i amodau 

fod yn seiliedig ar dystiolaeth berthnasol. Fe gredir felly, gan i’r Asesiad 

Rhywogaethau a'u Diogelir fod yn dderbyniol gan CNC a’r Uned Bioamrywiaeth, y 

byddai gweithredu argymhellion yr adroddiad hwnnw’n ffordd briodol i gwrdd gyda 

gofynion Polisïau B20 a B21 y CDU ac AMG 5 y CDLl.   

 

Yr economi 

 

5.17 Mae’r Datganiad Dyluniad, Mynediad a Chynaliadwyedd yn datgan bydd y cynllun 

yn creu 30 swydd llawn amser gyda buddion economaidd sylweddol eraill i’r 

economi wledig leol gan gynnwys darparu gwasanaeth ar gyfer ffermydd o fewn 

radiws o 40 milltir. Mae Adran  Economi’r Cyngor wedi bod yn ymwneud â’r 

trafodaethau ynglŷn â’r cynllun ers rhai misoedd ac maent yn croesawu’r potensial i 

greu swyddi, yn enwedig rhai o “werth uchel”, ynghyd a chreu cyfleon eraill yn lleol 

ar hyd y gadwyn gyflenwi. Fe fyddai’r datblygiad yn creu cyfleoedd gyflogaeth 

uniongyrchol ac yn darparu marchnad ar gyfer cynnyrch amaethyddol lleol. Fe ystyrir 

felly y byddai’n cydweddu gydag amcanion Polisi Strategol 16 y CDU a PS13 y 

CDLl. 

 

Materion Ieithyddol 

 

5.18 Yn unol â gofynion Canllaw Cynllunio Atodol Cynllunio a’r Iaith Gymraeg, ynghyd 

a pholisïau A2 y CDU a PS1 y CDLl, oherwydd maint arwynebedd llawr y 

datblygiad, darparwyd Asesiad Cymunedol ac Ieithyddol i gefnogi’r cais. Credir, 

oherwydd bod cyfle i greu swyddi addas ar gyfer pobl leol bod y datblygiad hwn yn 

cynnig y cyfle i bobl leol aros yn eu cymuned ac felly gall y datblygiad fod yn 

gadarnhaol i sefyllfa’r iaith yn ward Arllechwedd (sydd â chyfartaledd o siaradwyr 

Cymraeg o 61.9%) a’r ardal leol tu hwnt. 

 

Materion Manwerthu 

 

5.19 Mae’r cynlluniau ar gyfer y cais yn dangos rhan o lawr gwaelod yr adeilad wedi’i 

glustnodi fel siop /cyfleuster ymwelwyr. Mae polisïau mân-werthu D31 y CDU a 

MAN 6 y CDL felly’n berthnasol. Mae polisi D31 y CDU yn gosod cyfres o feini 

prawf ar gyfer manwerthu o eiddo diwydiannol ac fe drafodir y rhain yn eu tro isod : 

1. Bod y siop yn rhan atodol at brif ddefnydd yr uned - dengys y cynlluniau mae 

siop ar gyfer gwerthu caws mewn rhan fechan o’r adeilad a fwriedir (312 m
2
 allan 

o gyfanswm o 4237.4m
2
) ac felly mae’n eglur mai atodol fyddai’r defnydd 

hwnnw i brif ddefnydd yr uned. 

2. Mai nwyddau sy’n cael ei gynhyrchu o fewn yr uned gynllunio’n unig fydd yn 

cael eu gwerthu -  Fe gredir y byddai’n rhesymol gosod amod yn clymu’r 

defnydd siop i’r prif adeilad gan sicrhau mai cynnyrch yr uned yn unig a werthir 

yno. O wneud hynny fe gredir y buasai’r datblygiad yn cwrdd gyda’r maen prawf 

hwn. 

3. Na fydd y siop, un ai’n unigol neu gyda siopau eraill, yn niweidio bywiogrwydd a 

hyfywdra canol tref sylweddol - Oherwydd y fath o siop arbenigol a fwriedir, ei 

leoliad ar wahân yng nghanol stad ddiwydiannol 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. 

 

5.20 Mae Polisi MAN 6 y CDLl yn debyg i’r polisi CDU gyda’r prif wahaniaeth 

arwyddocaol yn gofyn bod siop newydd yn gwasanaethu busnes sydd eisoes yn 

bodoli ar y safle. Mae’n amlwg nad oes busnes yn bodoli ar y safle ar hyn o bryd ond, 

o ystyried mai’r bwriad ydi creu cyfleuster atodol i brif ddefnydd busnes y safle, o 
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ddarllen yr eglurhad i’r polisi fe nodir mai un o’r ystyriaethau pwysicaf yw bod 

siopau o'r fath yn gwasanaethu busnes penodol yn hytrach na’u bod yn fusnes ar 

wahân ar yr un safle. Mae hefyd yn bwysig nad oes newid materol i ddefnydd 

cynllunio'r safle. O osod amod yn clymu’r siop i werthu cynnyrch yr uned 

ddiwydiannol a chlymu maint yr arwynebedd llawr manwerthu fe gredir bydd y 

datblygiad hwn yn dderbyniol dan y polisi hwn. 

 

6. Casgliadau 

 

6.1 O ganlyniad i’r asesiad uchod, ni ystyrir fod y bwriad yn groes i unrhyw bolisi 

cynllunio perthnasol o fewn y CDU na'r CDLl sydd ar ddod. Mae’r datblygiad a 

gynhigir yn ddefnydd priodol o safle a glustnodwyd ar gyfer defnyddiau o’r fath ac 

felly mae’n dderbyniol mewn egwyddor. Fe ystyriwyd yr holl faterion perthnasol a 

godwyd yn ystod y broses ymgynghori gan gynnwys y gwrthwynebiadau a 

dderbyniwyd ond ni chredir bod y bwriad yn debygol o achosi unrhyw effaith 

andwyol annerbyniol o safbwynt y polisïau cynllunio perthnasol. 

 

7. Argymhelliad: 

 

I ddirprwyo’r hawl i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig ar sylwadau Uned Iechyd yr 

Amgylchedd a'r amodau canlynol: 

 

Amodau 

 

1.  5 mlynedd 

2. Gwaith yn unol â’r cynlluniau 

3.       Deunyddiau / Lliw 

4.       Amod Dŵr Cymru 

5. Rhaid gweithredu’n unol ag argymhellion yr Asesiad Rhywogaethau a'u 

Diogelir 

6. Rhaid i’r siop / cyfleuster ymwelwyr fod yn israddol i’r defnydd 

diwydiannol ac fe gyfyngir yr arwynebedd llawr manwerthu i'r hyn a 

ddangosir yn y cynlluniau a gyflwynwyd 

7.  Dim ond nwyddau a’u cynhyrchir yn yr uned ddiwydiannol caiff eu gwerthu 

yn y siop 

8. Cytuno cynllun goleuo 

9. Amod tirlunio 

10. Unrhyw amodau angenrheidiol yn sgil derbyn sylwadau'r Uned Iechyd yr 

Amgylchedd yn ymwneud â materion megis oriau gweithredu, oriau derbyn 

cyflenwadau a rheoli lefelau sŵn  

 

Nodiadau 

Cyfoeth Naturiol Cymru  

Dŵr Cymru 
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Rhif:    8 
 

Cais Rhif: C17/0505/25/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

25/05/2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Pentir 

Ward: Pentir 

 

Bwriad: Codi annedd newydd ar gyfer gweithiwr 

amaethyddol hanfodol ynghyd ag adeilad 

amaethyddol a mynedfa gerbydol  

  

Lleoliad: Bryn Gwredog Uchaf, Lon Bryn Gwredog, WAEN 

WEN, Bangor, Gwynedd LL57 4UF 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

 

CANIATÁU GYDAG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

  

1.1 Mae hwn yn gais i godi tŷ ar gyfer gweithiwr amaethyddol hanfodol ynghyd ag 

adeilad amaethyddol a mynedfa gerbydol ar ddaliad amaethyddol Bryn Gwredog 

Ganol, Waun Wen, Bangor. Mae'r cais hwn yn dilyn gwrthodiad o gais blaenorol i 

godi tŷ ar gyfer y daliad mewn lleoliad gerllaw pentref Waun Wen am y rheswm nad 

oedd yr Awdurdod Cynllunio Lleol wedi ei hargyhoeddi fod yr ymgeisydd mewn 

gwir angen swyddogaethol am dŷ amaethyddol ar y safle (cais cyf. C16/1167/25/LL). 

 

1.2 Mae safle'r cais hwn mewn cefn gwald agored y tu allan i unrhyw ffin ddatblygu ac 

mae’r lleoliad oddeutu 400m i'r gorllewin o safle'r cais blaenorol. Mae’r bwriad yn 

golygu codi byngalo gromen 3 llofft ynghyd a sied amaethyddol 6.3m o uchder a 

322m2 o arwynebedd llawr. Fe fyddai gan y tŷ waliau rendr lliw hufen a tho brig o 

lechi naturiol. Fe fyddai gan y sied waliau o shîtiau dur lliw gwyrdd tywyll ar baneli 

concrid gyda tho brig o sment ffibr llwyd. Mae bwriad hefyd addasu’r  fynedfa 

amaethyddol bresennol oddi ar y lon ddi-ddosbarth sy'n mynd heibio'r safle. 

 

1.3 Cyflwynwyd yr wybodaeth isod gyda'r cais : 

 Datganiad Dyluniad a Mynediad 

 Asesiad Angen am Dŷ 

 Cyfrifon Busnes (cyfrinachol) 

 

1.4 Daw'r cais gerbron y Pwyllgor oherwydd y derbyniwyd tri neu ragor gohebiaeth yn 

groes i argymhelliad y Swyddog. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

 

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 B7 - SAFLEOEDD O BWYSIGRWYDD ARCHEOLEGOL 

Gwrthod cynigion fydd yn difrodi neu ddifetha gweddillion archeolegol o 

bwysigrwydd cenedlaethol (boed yn rhai cofrestredig ai pheidio) neu eu gosodiad.  

Gwrthodir hefyd datblygiad fydd yn effeithio ar weddillion archeolegol eraill oni bai 

bod yr angen am y datblygiad yn drech nag arwyddocâd y gweddillion archeolegol. 

 

POLISI B22 - DYLUNIAD ADEILADAU - Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy 

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

nodweddion a chymeriad cydnabyddedig y dirwedd a’r amgylchedd lleol. 
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POLISI B23 - MWYNDERAU - Diogelu mwynderau’r gymdogaeth leol drwy 

sicrhau bod rhaid i gynigion gydymffurfio a chyfres o feini prawf sy’n anelu i 

warchod nodweddion cydnabyddedig mwynderau’r ardal leol. 

 

POLISI B25 - DEUNYDDIAU ADEILADU 

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

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

 

 POLISI B27 - CYNLLUNIAU TIRLUNIO 

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

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

niwed i nodweddion cydnabyddedig. 

 

POLISI B32 - YCHWANEGU AT DDŴR WYNEB 

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

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

yn llifo i afonydd a chyrsiau dŵr eraill. 

 

POLISI 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 CH9 - TAI NEWYDD YNG NGHEFN GWLAD AGORED 

Gwrthod cynigion am dai newydd yng nghefn gwald os nad ydynt ar gyfer unigolion 

sydd rhaid byw ar y safle oherwydd eu gwaith a chyfres o feini prawf eraill sy’n 

ymwneud a lleoliad a math y tŷ, a chyfyngiadau ar feddiannaeth y tŷ. 

 

POLISI CH33 - DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD 

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

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

tawelu traffig.     

 

Canllaw Cynllunio Atodol – Adeiladu Tai Newydd yng Nghefn Gwlad. 

 

2.4 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. (Gorffennaf, 2017) (Fel y’i 

diwygiwyd gan Adroddiad yr Arolygydd 30 o Fehefin 2017) 

 

PCYFF 2: MEINI PRAWF DATBLYGU 

PCYFF 3: DYLUNIO A SIAPIO LLE 

POLISI STRATEGOL PS 17: STRATEGAETH ANEDDLEOEDD 

TRA 4:  RHEOLI ARDRAWIADAU CLUDIANT 

AMG 3: GWARCHOD A GWELLA NODWEDDION A RHINWEDDAU SYDD 

YN NODEDIG I GYMERIAD Y DIRWEDD LEOL 

AT 4: DIOGELU SAFLEOEDD ARCHEOLEGOL NAD YDYNT WEDI’U 

DYNODI A’U GOSODIAD 
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2.5 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru – (Argraffiad 9, Tachwedd 2016)   

Nodyn Cyngor Technegol 6 - Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy  

Nodyn Cyngor Technegol 12 - Dylunio (2016)  

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

Dim hanes diweddar ar y safle hwn. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Dim gwrthwynebiad 

 

Uned Trafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad  

  

Cyfoeth Naturiol Cymru: Dim gwrthwynebiad 

  

Iechyd yr Amgylchedd: Heb eu derbyn 

  

Uned Draenio Tir: Heb eu derbyn 

 

Dŵr Cymru: Sylwadau safonol ynghylch gwaredu carthffosiaeth 

  

Uned Bioamrywiaeth : Heb eu derbyn 

  

Gwasanaeth Cynllunio 

Archeolegol Gwynedd : 

Tynnu sylw'r Cyngor at y ffaith bod tystiolaeth bod ffordd Rufeinig yn 

mynd trwy'r ardal hon a gall fod olion archeolegol o weithgaredd yn 

gysylltiedig â'r ffordd honno ar safle'r cais. Maent yn argymell bod 

angen rhaglen waith lliniaru archeolegol ac yn cynnig amodau priodol ar 

gyfer hynny gan gynnwys sicrhau bod archwiliad archeolegol o'r safle'n 

digwydd cyn dechrau datblygu'r safle. 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Derbyniwyd y sylwadau isod mewn ymateb i'r 

ymgynghoriad gwreiddiol yn ymwneud ag ystyriaethau 

cynllunio materol : 

 

 Pryder ynghylch diogelwch y briffordd yn enwedig culni’r 

ffordd a’r diffyg mannau pasio 

 Mae’r safle mewn lleoliad amlwg yn y dirwedd 

 Fe fyddai’r datblygiad yn niweidiol i breifatrwydd tŷ Tyddyn 

Hir gerllaw ac fe fyddai’r sied yn dominyddu tir y 

cymdogion 

 Pryderon ynghylch llygredd tir ac arogleuon a bod diffyg 

gwybodaeth ynghylch sut bydd gwaredu carthion anifeiliaid 

(gan gynnwys slyri a dŵr aflan) 

 Pryder ynghylch llif ddŵr tuag at dir Tyddyn Hir 

 Mae tai ar gael am brisiau rhesymol yn yr ardal leol a 

fyddai'n gallu diwallu'r angen 
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 Derbyniwyd yn ogystal sylwadau eraill nad ydynt yn 

ystyriaethau cynllunio materol i’r cais megis: 

 Bod gwrthwynebiad wedi bod yn y gorffennol gan yr 

Adran Briffyrdd i gynllun arall i ddefnyddio mynedfa 

gyfagos at ddibenion anheddol 

 Bod contractwyr sy’n gweithio ar dir yr ymgeisydd 

wedi niweidio waliau’r briffordd gyda pheiriannau 

amaethyddol 

 Nad ydy’r ymgeisydd yn berchen ar yr holl dir sydd 

angen ei reoli fel rhan o’r cais 

 Nid oes dim wedi newid o safbwynt polisi ers y cais 

cyntaf 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

5.1 Yn unol â’r rhagdybiaeth o blaid datblygu cynaliadwy, dylai ceisiadau am ganiatâd 

cynllunio neu ar gyfer adnewyddu caniatâd cynllunio gael eu penderfynu yn unol â’r 

cynllun datblygu a gymeradwywyd neu a fabwysiadwyd ar gyfer yr ardal, oni bai bod 

ystyriaethau perthnasol yn nodi fel arall. Mae polisïau mewn cynllun datblygu sydd 

wrthi’n cael ei baratoi yn ystyriaeth berthnasol. Dywed Polisi Cynllunio Cymru dylai 

pob cais gael ei ystyried mewn perthynas â pholisïau cyfredol. O ran cynllun sydd 

wrthi’n cael ei baratoi ni cheir sicrwydd ynghylch ei gynnwys ond pan fydd yr 

Arolygydd yn cyflwyno ei adroddiad terfynol. Derbyniwyd adroddiad rhwymol yr 30 

o Fehefin 2017. Mae argymhellion yr Arolygydd i wneud newidiadau yn rhai 

rhwymol. Ni chaiff polisïau a chynigion y Cynllun eu newid ymhellach. Ar sail 

hynny, mae polisïau a chynigion y Cynllun, fel cawsant eu diwygio gan yr 

Arolygydd, yn ystyriaethau perthnasol sy’n cario pwysau sylweddol. 

 

5.2 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 yn gyfan gwbl fel y ‘cynllun datblygu’ ar ôl iddo gael ei 

fabwysiadu yn ffurfiol. Mae’n debygol y bydd y CDLl ar y Cyd yn mynd ger bron y 

Cyngor i ystyried 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. Erbyn hyn mae’r CDLl ar y Cyd yn ystyriaeth cynllunio sylweddol  ar 

gyfer diben rheoli datblygu. Mae paragraff 3.1.3 o Bolisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

 

5.4 “Gallai ystyriaethau perthnasol gynnwys yr amgylchiadau presennol, polisïau mewn 

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

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

 

5.5 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.” 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.6 Fe nodai Polisi C1 y CDU mai “tir o fewn ffiniau datblygu trefi a Phentrefi a ffurf 

ddatblygedig Pentrefi Gwledig fydd y prif ffocws ar gyfer datblygiadau newydd. 
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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”. Fe 

adlewyrchir hyn ym mholisi PS 15: Strategaeth Aneddleoedd y CDLL, sy'n datgan 

mai dim ond datblygiadau tai sy'n cyd-ymffurfio â Pholisi Cynllunio Cymru a Nodyn 

Cyngor Technegol (NCT) 6, sef Tai Mentrau Gwledig, a fydd yn cael eu caniatáu yng 

Nghefn Gwlad Agored. Felly, o safbwynt polisïau cynllunio lleol a chenedlaethol, 

dim ond mewn rhai amgylchiadau arbennig iawn y caniateir tai newydd mewn 

safleoedd cefn gwlad fel y cynhigir yma. 

 

5.7 Mae Polisi CH9 y CDU yn gyson gyda gofynion NCT 6 ac yn berthnasol i'r 

egwyddor o ddatblygu tai yng nghefn gwlad. Nodai’r polisi hwnnw mai dim ond 

mewn amgylchiadau eithriadol y caniateir anheddau newydd yng nghefn gwlad h.y. 

pan fod angen tŷ i gartrefu gweithiwr llawn amser neu un sy’n cael ei gyflogi’n 

bennaf mewn amaethyddiaeth, coedwigaeth neu ddiwydiant gwledig arall sy’n 

seiliedig ar ddefnyddio’r tir; neu rywun sy’n ennill ei fywoliaeth trwy weithgaredd 

llawn amser sy’n darparu gwasanaeth hanfodol i’r sector amaethyddol neu 

goedwigaeth o fewn y Sir. Rhaid profi yn ogystal ei fod yn angenrheidiol i’r sawl 

sydd angen tŷ fyw ar y safle penodol hwnnw. 

 

5.8 Fe nodir ym mharagraff 4.3.1 o NCT 6 mai un o’r ychydig sefyllfaoedd lle gellir 

cyfiawnhau datblygiad preswyl newydd ar ei ben ei hun yng nghefn gwlad agored yw 

pan fo angen llety i alluogi gweithwyr menter wledig fyw yn eu man gwaith neu’n 

agos ato.  Mae profi bod annedd parhaol yn hanfodol ai pheidio mewn unrhyw achos 

penodol yn dibynnu ar anghenion y fenter wledig dan sylw, ac nid ar ddewis nac 

amgylchiadau personol unrhyw un o’r unigolion cysylltiedig.  Mae TAN 6 hefyd yn 

nodi y dylai Awdurdodau Cynllunio Lleol asesu ceisiadau am ganiatâd cynllunio ar 

gyfer anheddau mentrau gwledig newydd yn ofalus i sicrhau y gellir cyfiawnhau 

gwyro oddi wrth y polisi arferol o gyfyngu ar ddatblygiad yng nghefn gwlad agored 

drwy gyfeirio at dystiolaeth ategol gadarn. 

 

5.9 Yn unol â gofynion TAN 6, a adlewyrchir ym Mholisi CH9 y CDU, mae angen 

cyflwyno gwybodaeth sy’n ymwneud â phrofion priodol yn ymwneud a'r materion 

isod er mwyn profi angen a chyfiawnhad dros godi tŷ yng nghefn gwlad agored: 

 Y Prawf Swyddogaethol,  

 Y Prawf Amser,  

 Y Prawf Ariannol, a'r  

 Prawf Anheddau Amgen  

 

5.10 Fe drafodir sut mae'r cynnig hwn yn cwrdd â'r profion uchod yn y paragraffau sydd i 

ddilyn: 

 

Y Prawf Swyddogaethol a’r Prawf Amser 

 

5.11 Mae angen swyddogaethol hanfodol yn ymwneud a gweithgarwch rheoli penodol neu 

gyfuniad o weithgareddau sy’n golygu bod angen i weithiwr fod wrth law y rhan 

fwyaf o’r amser trwy gydol y flwyddyn  er mwyn peidio â gwneud niwed i 

weithrediad priodol y fenter bresennol a lle na ellir cyflawni hynny mewn unrhyw 

ffordd ymarferol arall megis goruchwylio electronig, neu drwy wneud defnydd o 

hawliau datblygiad a ganiateir. Mae’r prawf amser yn sicrhau fod gofyniad llawn 

amser am y gweithiwr. 

 

5.12 Yn yr wybodaeth a gyflwynwyd gyda'r cais, datgenir fod yr ymgeisydd yn ffermio 97 

hectar, gyda 6 hectar o fewn ei berchnogaeth ei hun ac mae safle’r cais ar ran o’r tir 

yma. Yn ogystal, mae’r uned yn ffermio 65 hectar ym Mhen Hower (sydd dan 
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denantiaeth 22 mlynedd), 22 hectar yn Sir Fôn a 5 hectar arall yng Nghaerhun (y ddau 

ar drwydded pori hirdymor).    

 

5.13 Mae’r ymgeisydd a'i deulu yn byw mewn carafán ym Mhen Hower ac mae prif 

weithgareddau presennol y fferm yn digwydd ar dir Pen Hower (sydd oddeutu 1.3km 

o'r safle hwn).  Bwriad y cais yw ymsefydlu prif weithgareddau'r fferm ar dir sydd 

dan berchnogaeth yr ymgeisydd. Fe fyddai hyn yn helpu sicrhau dyfodol yr uned trwy 

leoli prif fuddsoddiad y busnes o fewn y daliad parhaol. Mae nifer o adeiladau 

presennol ym Mhen Hower ond nid oes cyfleusterau cwarantîn er cwrdd â gofynion 

newydd ynghylch rheolaeth gwartheg. Fe fyddai datblygu cyfleuster o'r fath ar safle 

Bryn Gwredog Uchaf gydag uned anheddol gerllaw yn helpu gyda rheolaeth y 

cyfleuster newydd drwy sicrhau bod presenoldeb parhaol ar y safle er mwyn rheoli'r 

cyfleuster ei hun a'r tir o gwmpas. 

 

5.14 Dengys y dystiolaeth a gyflwynwyd y byddai'r adeilad newydd hefyd yn gallu dal 

rhwng 30 a 40 buwch ar y tro ar adeg beichiogrwydd ac fe fyddai angen presenoldeb 

parhaus ar y safle er rheoli'r anifeiliaid hyn mewn modd priodol. Ni fyddai'n 

synhwyrol, o safbwynt sicrhau dyfodol hirdymor y busnes, i wneud y buddsoddiad 

angenrheidiol i ddarparu'r cyfleusterau hyn ar dir nad ydyw dan berchnogaeth y 

busnes ac fe ystyrir, o'r dystiolaeth a gyflwynwyd, bod y cynnig yn dderbyniol dan y 

prawf swyddogaethol h.y. bydd angen tŷ yn y lleoliad hwn er diben rheolaeth 

hanfodol gweithgareddau'r busnes amaethyddol yn unol â'r cynllun busnes ar gyfer y 

fferm. 

 

5.15 Mae'r wybodaeth a gyflwynwyd i gefnogi'r cais o  yn dangos bod y mewnbwn llafur 

i'r busnes presennol yn cyfateb i angen llawn amser ar gyfer 2.16 gweithiwr. Fe 

ymgymerwyd â'r asesiad gan berson cymwys ac fe ystyrir bod y dadansoddiad hwn 

o'r angen am lafur yn rhesymol. Fe ystyrir felly bod y datblygiad hefyd yn cwrdd 

gyda'r Prawf Amser. 

 

Y Prawf Ariannol 

 

5.16 Gan fod y busnes yn un presennol, mae’n ofynnol i’r ymgeisydd ddarparu prawf 

ariannol ar gyfer cyfnod o 3 mlynedd ar y lleiaf, ac mae hyn yn golygu darparu copi 

o’r llyfrau/datganiad diwedd blwyddyn  am y cyfnod yma. Dylai’r prawf ariannol 

hefyd asesu maint a chost yr annedd arfaethedig yn gymesur a gallu’r fenter i’w 

hariannu a’i chynnal heb niweidio hyfywedd parhaus y fenter, a dangos tebygolrwydd 

rhesymol y byddant yn cynnal enillion i’r llafur a gyflogir am o leiaf y pum mlynedd 

ddilynol. Yn ogystal, dylai’r ffigyrau a roddir ar gyfer y Prawf Ariannol ddangos fod 

y busnes yn gallu ymdopi a thalu cyflog i’r gweithwyr a bod enillion ar ôl i gynnal y 

busnes ac i adeiladu’r tŷ (ffigwr 5.18 o’r ddogfen Arweiniad Ymarferol ar gyfer 

Nodyn Cyngor Technegol 6). 

 

5.17 Os na ellir profi fod y fenter bresennol yn gynaliadwy o edrych arni yn y byrdymor 

uniongyrchol, yna mae’n annhebygol y rhoddir caniatâd cynllunio ar gyfer annedd, 

hyd yn oed os oes angen swyddogaethol i letya gweithiwr ar hyn o bryd, gan fod yr 

angen hwnnw yn annhebygol o gael ei gynnal.  

 

5.18 Sefydlwyd busnes amaethyddol yr ymgeisydd ym 1998 ac mae o erbyn hyn yn 

gweithio'n llawn amser yn y busnes. Mae'r cyfrifon a gynhwyswyd gyda'r cais yn 

dangos bod y busnes wedi gwneud elw dros y tair blynedd diwethaf gyda'r elw wedi 

cynyddu'n sylweddol dros y flwyddyn ariannol ddiwethaf. Mae’r ffigyrau yn dangos 

elw (cyn dibrisiad) o fwy na’r £14,430 sydd, yn ôl yr ‘Asesiad Angen am Dŷ’, yn cael 

ei gydnabod fel cyflog lleiafswm i weithiwr amaethyddol. Mae’r ffigyrau felly'n 
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cadarnhau bod y fferm yn gallu talu cyflog sy’n uwch na’r cyflog lleiafswm. 

Derbyniwyd yn ogystal dystiolaeth bod cynnig am forgais wedi ei wneud gan un o 

fanciau'r stryd fawr er cwrdd â chostau datblygu'r safle. 

 

5.19 Wrth ystyried y cyfrifon a gyflwynwyd, ac a gynhyrchwyd gan gyfrifwyr 

cymwysedig, ynghyd a'r ffaith i'r cyfrifon hyn fod yn dderbyniol gan un o fanciau'r 

stryd fawr ar gyfer cynnig morgais, fe ystyrir bod gofynion y prawf ariannol wedi'u 

cwrdd. 

 

Llety Amgen 

 

5.20 Mae angen i'r rhai sy'n gwneud cais am anheddau newydd i wasanaethu mentrau 

gwledig sydd eisoes yn bodoli ddangos: 

 

 pam nad yw unrhyw annedd sydd eisoes yn bodoli ar y tir ar gael nac yn addas 

i ddiwallu'r angen swyddogaethol i letya gweithiwr; 

 pam nad oes dewisiadau amgen yn lle datblygiad newydd ar y tir; er enghraifft, 

dim adeiladau sy'n addas i'w trosi neu ddim cyfleoedd i fodloni'r gofynion 

swyddogaethol drwy ad-drefnu'r gwaith o reoli'r fenter; 

 pam nad yw'r tai sydd eisoes yn bodoli yn yr ardal leol yn addas i ddiwallu 

angen swyddogaethol y fenter neu pam nad ydynt ar gael; er enghraifft, 

oherwydd natur anghysbell canolfan y fenter, cost uchel dai ar y farchnad 

agored, neu ddiffyg argaeledd mathau priodol o dai yn gyffredinol. 

 

5.21 Mae angen ymdrin â phob un o’r ystyriaethau hyn drwy gyflwyno dadl resymegol neu 

dystiolaeth gadarn glir. Mae’r adroddiad ‘Asesiad Angen am Dŷ’ yn datgan fod yr oll 

adeiladau fferm sydd ar y daliad mewn defnydd amaethyddol ac nad oes tŷ annedd ar 

gael ar y daliad. 

 

5.22 Derbynnir fod prisiau tai yn Waun Wen ei hun yn dipyn uwch na chyfartaledd 

ardaloedd eraill yng Ngwynedd ac, o ystyried y bwriad i godi'r adeilad cwarantîn / 

gofal gwartheg ar dir ym mherchnogaeth y busnes fe gredir ei fod yn rhesymol bod 

angen cael tŷ yng nghyffiniau agos at y safle. Er bod amrywiaeth o dai ar gael o fewn 

ffiniau dinas Bangor, sydd o fewn 2km i'r safle, oherwydd anhwylustra'r daith i'r 

safle, ni ystyrir y byddai'n rhesymol ceisio gofalu am stoc a chyfarpar amaethyddol o 

leoliad o'r fath. 

 

5.23 Yn seiliedig ar y wybodaeth sydd wedi'i chyflwyno, fe dderbynnir nad oes tŷ addas ar 

dir y daliad nag ychwaith adeilad arall sydd yn briodol i'w addasu. Yn ogystal mae 

prisiau tai yng nghyffiniau'r safle yn uchel iawn a derbynnir nad ydyw'r trefniant 

presennol, sef y garafán sydd ym Mhen Hower, yn addas fel annedd hirdymor i deulu 

o 4. O ystyried yr uchod, fe gredir bod y cynnig yn cwrdd â'r prawf llety amgen. 

 

5.24 O ystyried y paragraffau uchod fe ystyrir bod y cynnig hwn yn cwrdd gyda gofynion 

holl feini prawf NCT 6 ar gyfer cyfiawnhau tŷ newydd ar gyfer gweithiwr gwledig 

hanfodol ac o'r herwydd mae'r cynnig yn gyson gydag amcanion polisi CH9 y CDU a 

pholisi PS 17 y CDLl. 

 

Dyluniad a mwynderau gweledol 

 

5.25 Mae polisïau B22, B23 a B25 CDUG ynghyd a pholisïau PCYFF 2 a PCYFF 3 y 

CDLl yn berthnasol i’r cais hwn ac maent yn cynnwys ystyriaethau o ddyluniad, 

gorffeniadau, edrychiadau a mwynderau gweledol. Fe ystyrir bod y cynllun am y tŷ, 

sef uned ddeulawr gyda'r llawr cyntaf yn y gofod to, yn un cymharol fychan ac 
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anymwthiol. Fe fyddai'n 6.7 m o uchder ac fe fyddai ganddo do brig o lechi naturiol a 

waliau o rendr lliw hufen. Fe fyddai gan y tŷ dair llofft ar y llawr cyntaf ac ystafell 

fyw a chegin / ystafell fwyta ar y llawr gwaelod. Mae cyfanswm arwynebedd llawr y 

gofod byw hwn yn 115m
2
 (sydd yn eithaf cyson gyda'r cyfyngiad a osodir am dŷ 

fforddiadwy tair llofft sef 100 m
2
). Fe fyddai, yn ogystal, garej mewnol 20 m

2 
ynghyd 

a swyddfa, iwtiliti a chawod ar y llawr gwaelod ar gyfer anghenion y busnes. Fe 

fyddai gan y rhain gyfanswm arwynebedd llawr o 30m
2
. 

 

5.26 Fe fyddai'r sied yn 6.3m o uchder ac fe fyddai ganddo arwynebedd llawr o 322 m
2.
. 

Fe fyddai ganddo ddyluniad a deunyddiau cyffredin ar gyfer adeiladau amaethyddol 

o'r fath.  

 

5.27 Ar y cyfan fe gredir bod dyluniad y tŷ a'r sied yn eithaf disylw ac yn adlewyrchu 

dyluniad disgwyliedig adeiladau o'r fath. Mae patrwm datblygu'r ardal wedi ei ffurfio 

o dai unigol wedi eu gwasgaru ar draws cefn gwlad ac ni ystyrir y byddai'r adeiladau 

hyn yn edrych allan o le yn y lleoliad hwn. Derbynnir bod hwn yn lleoliad eithaf 

amlwg ac y byddai'r datblygiad newydd yn weladwy o fannau cyhoeddus gerllaw 

ond, wedi dweud hynny, nid yw'r safle o fewn dirwedd ddynodedig ac fe ystyrir y 

byddai'r datblygiad yn un nodweddiadol o'r ardal hon. 

 

5.28 O ystyried yr uchod fe gredir fod y bwriad yn dderbyniol dan bolisïau B22, B23 a 

B25 y CDLL a PCYFF 2 a PCYFF 3 y CDLl fel ag y maent yn ymwneud ag 

effeithiau gweledol y datblygiad. 

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

 

5.29 Mae Polisi B23 y CDU a PCYFF 2 y CDLl hefyd yn gofyn ystyried effaith y bwriad 

ar fwynderau preswyl cyfagos. Ar y cyfan, er gwaetha gwrthwynebiad gan 

breswylwyr eiddo Tyddyn Hir, sef y tŷ agosaf at y safle, oherwydd y pellter sydd 

rhwng y safle hwn a'r tŷ hwnnw, sef oddeutu 100m, a'r 80m fydd rhwng yr adeilad 

amaethyddol a'r annedd hwnnw, ynghyd a'r ffaith bod gwrychoedd aeddfed rhwng y 

safleoedd hyn, ni ystyrir y byddai’r bwriad yn achosi niwed uniongyrchol 

annerbyniol i fwynderau preswylwyr y tŷ cyfagos o safbwynt materion megis cysgodi 

neu gor-edrych. Cydnabyddir y gall fod sgil effeithiau, megis sŵn ac arogleuon, yn 

deillio o'r gweithgaredd amaethyddol ar y safle ond, o gymryd bydd y busnes yn 

gweithredu o fewn y cyfyngiadau a'u gosodir gan reoliadau llygredd ac o ystyried bod 

yr ymgeisydd a'i deulu yn bwriadu byw ar y safle, fe gredir bydd y datblygiad yn 

creu'r amgylchiadau addas ar gyfer sicrhau rheolaeth briodol o'r cyfeuster a'r tir. Fe 

ystyrir felly fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt yr agweddau o'r polisïau uchod 

sy'n ymwneud ag amddiffyn mwynderau preifat. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.30 Derbynnir bod y ffordd sy'n gwasanaethu'r safle yn un eithaf cul fodd bynnag, er y 

byddai'r bwriad yn debygol o angen symudiadau trafnidiaeth amaethyddol mewn 

perthynas â'r gweithgareddau ar y safle, ni thybir y byddai'r rhain unrhyw faint 

gwaeth na'r lefel traffig a ddisgwylir gweld mewn perthynas â'r busnes amaethyddol  

petai’r tir yn cael ei ffermio gan berchennog yn byw tu hwnt i Waun Wen. Yn wir, o 

fyw ar safle ble bwriedir canoli rhan bwysig o weithgaredd y fferm, mae'n debygol 

bydd lleihad yn yr angen teithio o amgylch gwahanol diroedd y daliad. Mae'r Uned 

Trafnidiaeth wedi datgan eu bodlonrwydd gyda'r cynllun ac fe ystyrir felly ei fod yn 

cwrdd gyda gofynion polisïau CH36 y CDU a TRA 4 y CDLl. 
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Materion slyri a dŵr aflan 

 

5.31 Fe reolir materion yn ymwneud a llygredd o weithgaredd amaethyddol dan drefn 

reolaethol ar wahân i gynllunio. Nid oes gan y prif gorff rheolaethol priodol, sef 

Cyfoeth Naturiol Cymru, unrhyw wrthwynebiad i'r cais cynllunio fodd bynnag maent 

yn pwysleisio'r angen i gydymffurfio a rheoliadau eraill yn ymwneud â rheoli dŵr 

aflan a rheoli'r risg o lygredd. O dderbyn bydd y busnes amaethyddol yn gweithredu'n 

unol a'r rheoliadau perthnasol,  fe gredir bod y bwriad yn dderbyniol dan bolisïau B33 

y CDU ac AMG 3 y CDLl. 

 

Materion draenio tir 

 

5.32 Derbyniwyd gohebiaeth yn gwrthwynebu'r cais ar y sail y gall ddŵr lifo o safle'r 

adeilad amaethyddol arfaethedig i dir cyfagos. Ymgynghorwyd gyda Dŵr Cymru, 

Cyfoeth Naturiol Cymru ac Uned Draenio Tir Ymgynghoriaeth Gwynedd. Ni 

chododd Dwr Cymru na Chyfoeth Naturiol Cymru unrhyw wrthwynebiad i'r cynllun 

a disgwylir ymateb gan y corff arall. Fe adroddir ymhellach ar y mater hwn yn y 

Pwyllgor ond, yn ddibynnol ar ymateb yr Uned Draenio Tir,  o'r dystiolaeth sydd ar 

gael ar adeg ysgrifennu'r adroddiad mae'r cais yn cwrdd gyda gofynion Polisi B32 y 

CDU a PCYFF 2 y CDLL fel y mae'n ymwneud ag amddiffyn defnyddiau tir gerllaw 

safleoedd datblygu. 

 

Materion Archeoleg 

 

5.33 Mae Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd yn adrodd bod tystiolaeth 

ddiweddar yn awgrymu bod ffordd Rufeinig rhwng Segontium (Caernarfon) a 

Canovium (Caerhun, Conwy) yn mynd trwy'r ardal hon ac, er nad oes tystiolaeth 

bendant bod y ffordd yn mynd trwy'r union safle hwn, mae'r dystiolaeth yn awgrymu  

y gall fod potensial ar y safle ar gyfer darganfyddiadau a fyddai'n gwella'r 

ddealltwriaeth o drywydd y ffordd a'r datblygiadau cysylltiedig â hi. O'r herwydd, yn 

unol â Pholisi Cynllunio Cymru a NCT 24 Yr Amgylchedd Hanesyddol, mae'r 

Gwasanaeth  Cynllunio Archeolegol yn gofyn am amod er sicrhau bod rhaglen o 

waith lliniaru archeolegol yn cael ei chyflawni cyn dechrau ar y datblygiad. O wneud 

hynny fe fyddai'r cais yn cwrdd gyda gofynion polisïau B7 y CDU ac AT4 y CDLl 

sy'n ymwneud ag amddiffyn safleoedd o bwysigrwydd archeolegol rhag niwed. 

 

6. Casgliadau 

 

6.1 Ystyrir fod y datblygiad o dŷ newydd ar gyfer gweithiwr mewn menter wledig 

ynghyd ag adeilad amaethyddol newydd ar y safle hwn yn dderbyniol o safbwynt y 

polisïau perthnasol yn y Cynllun Datblygu Unedol a'r Cynllun Datblygu Lleol ar y 

Cyd, ynghyd a Nodyn Cyngor Technegol 6. Ni ystyrir ychwaith y byddai’n cael 

effaith niweidiol arwyddocaol ar fwynderau trigolion cyfagos. Yn ogystal, ystyrir bod 

lleoliad, dyluniad, gorffeniad a ffurf y datblygiad yn dderbyniol ac yn cydweddu â 

chyd-destun ei leoliad. Wedi rhoi ystyriaeth lawn i’r holl faterion cynllunio 

perthnasol, gan gynnwys y materion a godwyd gan wrthwynebwyr, fe ystyrir y 

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

chanllawiau lleol a chenedlaethol perthnasol a nodir. 

 

7. Argymhelliad: 

 

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

dderbyn sylwadau cadarnhaol gan Uned Draenio Tir Cyngor Gwynedd. 
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Amodau 

 

1.  5 mlynedd 

2. Gweithiwr amaethyddol yn unig i drigo yn y tŷ 

3.  Gwaith yn unol â’r cynlluniau 

4.       Deunyddiau / Llechi ar do'r tŷ 

5.       Tynnu hawliau cyffredinol a ganiateir 

6. Defnydd amaethyddol yn unig i'r sied 

7. Rhaid codi'r sied cyn codi'r tŷ  

8.  Unrhyw amodau perthnasol ychwanegol yn ymwneud a draenio tir a 

rheolaeth llygredd 

9. Amodau rhaglen waith lliniaru Archeolegol 

 

Nodiadau 

Nodyn Cyfoeth Naturiol Cymru yn amlygu'r rheoliadau perthnasol ynghylch ymdrin 

â dŵr aflan a rheolaeth llygredd. 
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Rhif:    9 
 

Cais Rhif: C17/0541/14/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

07/06/2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Caernarfon 

Ward: Peblig 

 

Bwriad: Codi dau dy par ynghyd a gwaith cysylltiol  

  

Lleoliad: Tir ger 4 Rhosbodrual Terrace, Caernarfon, 

Gwynedd, LL552BN 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATAU GYDAG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn yw hwn ar gyfer codi dau dy par ynghyd a gwaith cysylltiol sy’n cynnwys 

darparu llecynnau parcio a chodi ffens bren 1.8m o uchder o amgylch cyrion y 

safle/gerddi arfaethedig. Yn fewnol, bydd y bwriad yn darparu lolfa, tŷ bach, cegin ac 

ystafell fwyta ar y llawr gwaelod gyda 3 llofft (un yn en-suite) ynghyd ag ystafell 

ymolchi. Yn allanol, bydd y ddau dy par o wneuthuriad to llechi naturiol, waliau o 

rendr gro chwipiad gyda gwaith bric glan i’r pyrth blaen. Bydd arwynebedd llawr pob 

tŷ yn 110.4m2 gan gynnwys y pyrth yn nhu blaen y ddau dy gydag uchder o 7.3m 

uwchben lefel daear. Bydd y prif agoriadau ar edrychiadau gogleddol (cefn) ynghyd 

a’r edrychiadau deheuol (blaen) gyda dwy ffenestr gul ar y talcenni ar gyfer goleuo’r 

lolfa ar y llawr gwaelod a’r ystafell ymolchi ar y llawr cyntaf (o wydr afloyw). 

Bwriedir creu llecynnau parcio ar gyfer 2 gar i bob tŷ gyferbyn a’r talcenni gyda 

mynedfa i’r safle fel yn bresennol oddi ar ffordd breifat sydd ym mherchnogaeth yr 

ymgeisydd. 

 

1.2 Mae’r safle wedi ei leoli ar lecyn o dir sydd yn ffurfio rhan o gwrtil preswyl yr eiddo 

a adnabyddir fel rhif 4 Teras Rhosbodrual gan gynnwys lawnt wyrdd (sydd erbyn hyn 

wedi tyfu’n wyllt) ynghyd a siediau gardd. Maint arwynebedd y safle sy’n destun y 

cais yma yw 0.1ha. Ceir anheddau preswyl i’r gogledd, dwyrain, a’r gorllewin gyda 

Stad Ddiwydiannol Cibyn wedi ei leoli ar gyrion deheuol y safle. Lleolir y safle oddi 

fewn i ffin datblygu Caernarfon yng Nghynllun Datblygu Unedol Gwynedd (CDUG) 

ac oddi fewn i’r ffin yn y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) arfaethedig. 

 

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.  
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POLISI B24 - GWNEUD NEWIDIADAU AC YMESTYN ADEILAD O FEWN 

FFINIAU DATBLYGU, PENTREFI GWLEDIG A CHEFN GWLAD  

Sicrhau fod cynigion i wneud newidiadau neu ymestyn adeilad yn cydymffurfio â 

chyfres o feini prawf sy’n anelu i ddiogelu cymeriad a gwerth mwynderol yr ardal 

leol. 

 

POLISI B25 – DEUNYDDIAU ADEILADU 

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

Cymreig naturiol neu lechi sy’n debyg o ran edrychiad, lliw a nodweddion hindreulio 

fydd yn cael eu caniatáu ar doi, ac eithrio mewn amgylchiadau lle mae’r math o 

adeilad neu ei leoliad penodol, neu’r manteision o ran cynaliadwyedd yn golygu y 

byddai deunydd arall yn briodol. Ar gyfer rhannau eraill o adeiladau, disgwylir 

defnyddio deunyddiau adeiladu o safon uchel sy’n gweddu i gymeriad ac edrychiad 

yr ardal leol. Gwrth wynebir cynigion fydd yn arwain at gyflwyno deunyddiau sy’n 

israddol neu’n ymwthiol. 

 

POLISI C1 - LLEOLI DATBLYGIAD NEWYDD 

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

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

adeiladweithiau a chyfleusterau atodol newydd yng nghefn gwlad ar wahân i 

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

 

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

FFINIAU DATBLYGU’R GANOLFAN IS-RANBARTHOL A’R 

CANOLFANNAU TREFOL 

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

datblygu’r Ganolfan Isranbarthol a’r Canolfannau Trefol. 

 

POLISI 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 Dylunio Gwynedd (2003). 

 

2.4 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn – (Gorffennaf, 2017) (Fel y’i 

diwygiwyd gan Adroddiad yr Arolygydd 30 o Fehefin 2017) 

 

Polisi TRA2 – safonau parcio. 

Polisi TRA4 – rheoli ardrawiadau cludiant. 

Polisi PCYFF2 – meini prawf datblygu. 

Polisi PCYFF3 – dylunio a siapio lle. 

PS16 – darpariaeth tai. 

Polisi PS17 – strategaeth aneddleoedd. 

Polisi TAI1 – tai yn yn ganolfan isranbarthol a’r canolfannau gwasanaeth trefol (gan 

gynnwys Caernarfon). 
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2.5 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Nodyn Cyngor Technegol 12 Dylunio (2016). 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Cais rhif C14/0611/14/AM - adeiladu tŷ newydd wedi ei ganiatáu yn Awst, 2014. 

 

3.2 Ymholiad rhif Y17/000582 ar gyfer codi 2 dy par - mewn ymateb i’r ymholiad 

cyfeiriwyd at y materion canlynol :- 

 

 Mwynderau preswyl -  angen sicrhau na fydd unrhyw ddatblygiad yn amharu’n 

andwyol ar fwynderau preswyl a chyffredinol deiliaid cyfagos ar sail gor-edrych, 

colli preifatrwydd ac aflonyddwch. 

 Gor-ddatblygiad -  bydd rhaid i unrhyw ddatblygiad ar gyfer 2 dy ar y safle hwn 

darbwyllo’r Awdurdod Cynllunio lleol na fydd yn gyfystyr a gor-ddatblygu’r safle. 

Buasai lleihau arwynebedd llawr y tai yn cynorthwyo i leihau’r pryder hwn. 

 Mynediad - Angen diwygio’r llecynnau parcio yn unol â gofynion yr Uned 

Drafnidiaeth. Posibilrwydd o wella’r gwelededd ger y fynedfa gyda’r cefn ffordd 

drwy dorri rhan o’r clawdd yn yr annedd a adnabyddir fel Gwenllys. 

 Egwyddor o ddatblygu’r safle eisoes wedi ei dderbyn a dylid ymateb i’r pryderon 

uchod cyn cyflwyno unrhyw gais cynllunio. 

 

3.3 Ymholiad rhif Y15/001451 - codi 2 dy par a llecynnau parcio - mewn ymateb i’r 

ymholiad cyntaf hwn cyfeiriwyd at y materion canlynol :- 

 

 Mwynderau preswyl - pryder ynglŷn â chyflwyno ail dy i’r safle gyferbyn ac 

anheddau presennol ar sail aflonyddwch sylweddol a buasai hyn yn groes i bolisi. 

Lleoliad yn cael effaith ar fwynderau tai lleol. 

 Gor-ddatblygiad - er bod y ddau dy gydag arwynebedd ychydig yn llai na’r tŷ a 

ganiatawyd yn 2014 buasai lleoli’r ddau dy yn y lleoliad a ddangoswyd yn y 

cynllun safle yn gyfystyr ac or-ddatblygiad gan ystyried ei agosatrwydd at 

anheddau preswyl eraill. 

 Mynediad – er nad oes gan yr Uned Briffyrdd wrthwynebiad i leoli ail dy ar y 

safle mae pryder yn bodoli ar sail defnydd ychwanegol i’r fynedfa bresennol oddi 

ar y gefnffordd ynghyd a chreu aflonyddwch ar draul deiliaid cyfagos.  

  

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Dim ymateb. 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad gan fod y bwria dyn cynnig 2 lecyn 

parcio i bob uned ac yn gwneud defnydd o ffordd breifat 

bresennol sydd eisoes yn gwasanaethu anheddau eraill. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: O’r wybodaeth a ddarparwyd nid yw CNC o’r farn bod y 

datblygiad arfaethedig yn effeithio ar fater a restrwyd ar y 

Rhestr Wyro Cyfoeth Naturiol Cymru ac Ymgynghoriadau 

Cynllunio. 

 

Dŵr Cymru: Dim ymateb. 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: Dim ymateb. 
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Uned Goed: Dim ymateb. 

 

Uned Bioamrywiaeth: Dim Ymateb. 

 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

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

derbyniwyd llythyrau yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 Problemau parcio presennol yn nalgylch safle’r cais a 

buasai caniatáu’r cais hwn yn gwaethygu’r sefyllfa yn 

enwedig pan mae ymwelwyr yn ymweld â’r safle. 

 Buasai codi 2 dy ar y safle yn golygu gor-ddatblygiad 

o’r safle ei hun sy’n debygol o amharu ar golau 

naturiol yr eiddo a adnabyddir fel Haven. 

 Addasrwydd y system garthffosiaeth bresennol i 

ymdopi a datblygiad preswyl ychwanegol. 

 Bydd y cynllun yn rhwystro mynediad i Haven.  

 Bydd y bwriad yn amharu’n andwyol ar fwynderau 

trigolion lleol ar sail sŵn ac aflonyddwch. 

 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Yn unol â’r rhagdybiaeth o blaid datblygu gynaliadwy, dylai ceisiadau am ganiatâd 

cynllunio neu ar gyfer adnewyddu caniatâd cynllunio gael eu penderfynu yn unol â’r 

cynllun datblygu a gymeradwywyd neu a fabwysiadwyd ar gyfer yr ardal, oni bai bod 

ystyriaethau perthnasol yn nodi fel arall. Mae polisïau mewn cynllun datblygu sydd 

wrthi’n cael ei baratoi yn ystyriaeth berthnasol. Dywed Polisi Cynllunio Cymru dylai 

pob cais gael ei ystyried mewn perthynas â pholisïau cyfredol. O ran cynllun sydd 

wrthi’n cael ei baratoi ni cheir sicrwydd ynghylch ei gynnwys ond pan fydd yr 

Arolygydd yn cyflwyno ei adroddiad terfynol. Derbyniwyd adroddiad rhwymol yr 

Arolygydd ar 30 Gorffennaf 2017. Mae argymhellion yr Arolygydd i wneud 

newidiadau yn rhai rhwymol. Ni chaiff polisïau a chynigion y Cynllun eu newid 

ymhellach. Ar sail hynny, mae polisïau a chynigion y Cynllun, fel cawsant eu 

diwygio gan yr Arolygydd, yn ystyriaethau perthnasol sy’n cario pwysau sylweddol. 

 

5.2        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 yn gyfan gwbl fel y ‘cynllun datblygu’ ar ôl iddo gael ei 

fabwysiadu yn ffurfiol. Mae’n debygol y bydd y CDLl ar y Cyd yn mynd ger bron y 

Cyngor i ystyried 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. Erbyn hyn mae’r CDLl ar y Cyd yn ystyriaeth cynllunio sylweddol  ar 

gyfer diben rheoli datblygu. Mae paragraff 3.1.3 o Bolisi Cynllunio Cymru yn datgan: 

 

5.4       “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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5.5        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  Mae’r egwyddor o ddatblygu’r safle wedi ei sefydlu ym Mholisi C1 o GDUG sy’n 

datgan tir y tu fewn i ffiniau datblygu trefi a phentrefi a ffurf ddatblygedig pentrefi 

gwledig fydd y prif ffocws ar gyfer datblygiadau newydd. Dywed Polisi CH3, mewn 

egwyddor, caniateir cynigion i adeiladu tai ar safleoedd priodol sydd heb eu dynodi o 

fewn ffiniau datblygu’r ganolfan isranbarthol a’r canolfannau trefol fel Caernarfon ar 

yr amod na fydd y datblygiad yn golygu or-ddatblygiad o’r safle nac yn arwain at 

golli mannau agored. Os bydd cynigion yn cynnwys 5 neu fwy o dai bydd disgwyl i’r 

cais gydymffurfio a Pholisi CH6 o GDUG ar dai fforddiadwy. I’r perwyl hyn dim ond 

2 dŷ sy’n destun y cais cyfredol hwn ac, felly, ni fydd angen i’r bwriad gynnwys 

cyflenwad o dai fforddiadwy (er bod maint arwynebedd llawr y 2 dy yn cyfateb i 

arwynebedd llawr tai fforddiadwy fel y’i dehonglir yng Nghanllaw Cynllunio Atodol: 

Tai Fforddiadwy’r Cyngor). Mae polisïau’r CDLl yn adlewyrchu amcanion polisïau'r 

CDUG ac i’r perwyl hyn, felly, ystyrir bod y bwriad fel ei gyflwynwyd ar ffurf cais 

llawn yn dderbyniol ar sail egwyddor. 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.7  Gellir disgrifio safle’r cais fel safle mewn lenwi oddi fewn i ardal adeiledig sy’n 

cynnwys anheddau preswyl ac unedau diwydiannol presennol a dim ond golygfeydd 

ysbeidiol ceir o’r safle o’r man tramwy cyhoeddus cyfagos (y gefnffordd A.4086 

Ffordd Llanberis). Bydd y ddau dy par o raddfa sy’n cyfateb i maint anheddau 

cyfagos o ran arwynebedd ac uchder (e.e. Teras Rhosbodrual) ac yn llai o ran graddfa 

i anheddau cyfagos Stad Llain y Felin er enghraifft. Bydd edrychiadau a deunyddiau 

allanol y 2 dy hefyd yn adlewyrchiad o ddeunyddiau allanol anheddau cyfagos gan 

ddefnyddio llechi naturiol i’r toeau ynghyd a waliau o rendr gro chwipiad/gwaith bric 

glan a ffenestri a drysau u-PVC. Gellir sicrhau edrychiadau derbyniol i’r tai 

arfaethedig drwy gynnwys amod defnyddio deunyddiau addas pe caniateir y cais 

hwn. Credir, felly, ni fydd y bwriad yn creu strwythurau anghydnaws yn y strydlun 

a’u bod yn dderbyniol ar sail gofynion Polisi B22, B23 a B25 o GDUG ynghyd a 

Pholisi PCYFF2 a PCYFF3 o’r CDLl. 

 

  Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

 

5.8  Fel y cyfeiriwyd ato uchod mae’r safle wedi ei amgylchynu i’r tri chyfeiriad gan 

anheddau preswyl gyda Teras Rhosbodrual wedi ei leoli i’r gorllewin a’u cefnau yn 

wynebu’r safle, tŷ unllawr a adnabyddir fel Tanffordd i’r gogledd gyda’i gardd cefn 

gyferbyn a ffin ogleddol safle’r cais a’r annedd deulawr a adnabyddir fel Haven wedi 

ei leoli i’r dwyrain. Mae gwrthwynebiadau wedi eu derbyn gan ddeiliaid cyfagos fel y 

cyfeiriwyd atynt uchod gyda’r prif bryderon yn ymwneud â:- 

 

 Buasai codi’r ddau dy yn golygu gor-ddatblygiad o’r safle - mae ôl troed y 2 dy 

arfaethedig yn 100m2 rhyngddynt (o’i gymharu ag ôl troed oddeutu 90m2 i’r tŷ a 

ganiatawyd yn 2014) ac wedi eu gosod yn ôl yng nghefn yr eiddo fel bod gwagle go 

helaeth ar ffurf gerddi wedi eu lleoli yn nhu blaen y tai eu hunain. Maint arwynebedd 

y safle yw 0.06ha neu 676.7m2.  Mae CDUG yn datgan defnyddir dwysedd adeiladu 

o 30 uned o leiaf yr hectar ar gyfer safleoedd datblygiadau preswyl er mwyn gwneud 

y defnydd gorau o dir. Fodd bynnag, gall y ffigwr hwn amrywio o safle i safle ar sail 

cyfyngiadau ffisegol neu gymeriad cyffredinol ardal. Yn yr achos arbennig hwn, daw 
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dwysedd datblygu’r safle ar gyfer 2 dy i oddeutu 33 tŷ'r hectar sydd yn cyfateb i’r 

hyn a ddyfynnwyd yn NghDUG ac yn y CDLl. Yn ychwanegol i hyn, mae dwysedd 

stadau tai o amgylch safle’r cais o ddwysedd uwch na dwysedd safle’r cais ei hun. Er 

bod gor-ddatblygiad yn un o bryderon yr Awdurdod Cynllunio Lleol wrth ymateb i’r 

ymholiad gwreiddiol yn 2015 gan ystyried y wybodaeth sydd wedi ei gyflwyno 

gyda’r cais diweddaraf hwn (gan gynnwys cynllun safle sy’n dangos gosodiad y 2 dy 

mewn perthynas â’i amgylchfyd) credir bod swyddgion erbyn hyn wedi ei argyhoeddi 

bod codi 2 dy ar y safle hwn o’r arwynebedd llawr a fwriedir yn dderbyniol ar sail 

dwysedd ac ni fydd yn golygu gor-ddatblygiad o’r safle arbennig hwn. 

 

 Colli golau i’r eiddo a adnabyddir fel Haven -   mae talcen dwyreiniol y tŷ 

arfaethedig sydd agosaf i Haven wedi ei leoli 10.8 m i ffwrdd gyda llystyfiant a 

chlawdd rhyngddynt. Er mwyn lleihau ar unrhyw or-edrych, colli preifatrwydd a 

cholli golau i mewn i’r tai cyfagos mae’r 2 dy wedi cael eu gosod yn ôl yng nghefn y 

safle fel bod edrychiadau gogleddol y 2 dy wedi eu gosod yn ôl o edrychiad 

gogleddol Haven er cydnabyddir bydd rhywfaint o groesi (oddeutu 2m) rhwng talcen 

Haven a thalcen un o’r tai arfaethedig. Er cydnabyddir bod colli golau yn ystyriaeth 

cynllunio faterol yn yr achos hwn, a chan cydnabod bydd rywfaint o gysgodi yn 

anochel credir na fydd o raddfa sylweddol nac arwyddocaol gan ystyried rhediad yr 

haul mewn perthynas â gosodiad y 2 dy ddeulawr a Haven a chan gymryd i ystyriaeth 

uchder y 2 dy o 7m i’r crib sydd yn is na’r uchder ar gyfartaledd i dy ddeulawr. Mae 

gan y ddau dy arfaethedig ffenestr gul ar y llawr gwaelod (ar gyfer y lolfa) ynghyd a 

ffenestr gul gwydr afloyw ar yr ail lawr (ar gyfer yr ystafell ymolchi). 

 

 Mwynderau cyffredinol trigolion lleol - gwrthwynebir y cais yn ogystal ar sail y 

buasai’r 2 dy yn amharu’n andwyol ar fwynderau’r trigolion lleol. Mae’r safle wedi ei 

leoli oddi fewn i ardal breswyl sydd gyfagos a ffordd sirol dosbarth 1 sydd yn un o 

brif hawliau tramwy cyhoeddus prysur i mewn i Gaernarfon o’r dwyrain. Er 

cydnabyddir gall lleoli 2 dy ychwanegol ar y safle greu elfen o aflonyddwch (yn 

enwedig yn ystod y gwaith adeiladu ond bydd hyn am gyfnod dros dro yn unig) credir 

ni fydd o raddfa sylweddol uwch nag sydd eisoes yn bodoli yn nalgylch y safle’r cais. 

Er mwyn lleihau ar unrhyw or-edrych a cholli preifatrwydd lleolir y 2 dy yng nghefn 

y safle gyda gerddi sylweddol yn nhu blaen y safle ble lleolir Teras Rhosbodrual i’r 

gorllewin, Tanffordd i’r gogledd ac Haven i’r dwyrain. Mae gosodiad y 2 dy ynghyd 

a lleoliad y ffenestri yn y talcenni ac yn edrychiadau gogleddol y 2 dy yn golygu na 

fydd unrhyw or-edrych uniongyrchol i mewn i’r anheddau cyfagos gan, felly, leihau'r 

elfen o golli preifatrwydd i mewn i’r anheddau eu hunain.  Yn ychwanegol i hyn, 

bwriedir codi ffens bren 1.8m o uchder ar hyd ymylon gorllewinol, gogleddol a 

dwyreiniol y safle er budd preifatrwydd trigolion lleol ynghyd a darpar ddeiliaid y 2 

dy arfaethedig. Cadarnhawyd, yn ogystal, gan asiant yr ymgeisydd bydd y coed a’r 

llwyni/gwyros presennol ar ymylon y safle yn cael eu cadw. 

 

5.9 Gan ystyried yr asesiad uchod ynghyd a chynnwys amodau sy’n ymwneud a thynnu 

hawliau datblygiadau a ganiateir (gan gynnwys ffenestri ac adeiladau gardd ac 

estyniadau), diogelu coed a llwyni credir y gellir lleihau unrhyw ad-drawiad 

sylweddol ar fwynderau cyffredinol a phreswyl trigolion cyfagos ac i’r perwyl hyn, 

felly, credir bod y bwriad yn dderbyniol ar sail gofynion Polisi B23 o GDUG ynghyd 

a Pholisi PCYFF2 o’r CDLl.   
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Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.10 Ceir mynediad i’r safle oddi ar ffordd breifat sydd ym mherchnogaeth yr ymgeisydd 

gyda chyffordd i’r gefnffordd A.4086 wedi ei leoli ymhellach draw i’r gorllewin ger 

yr annedd a adnabyddir fel Gwenllys. Bwriedir darparu 4 llecyn parcio ar y safle ar 

gyfer y 2 dy arfaethedig. Nid oes gan yr Uned Drafnidiaeth unrhyw wrthwynebiad i’r 

cais hwn ar sail diogelwch ffyrdd gan ystyried y ddarpariaeth parcio ynghyd a’r ffaith 

mai ffordd breifat sy’n gwasanaethu nid yn unig y safle ond hefyd anheddau eraill 

gerllaw. Er bod gwrthwynebiadau wedi eu derbyn ynglŷn â diffygion darpariaeth 

parcio i ymwelwyr yn nalgylch y safle credir na fydd lleoli 2 dy ar y safle yma yn 

mynd i waethygu’r sefyllfa gan ystyried bydd gan unrhyw ymwelwyr i’r safle hwn yr 

hawl i barcio ar y ffordd breifat (sydd erbyn hyn yn cul-de-sac) neu o fewn cwrtil y 2 

dy arfaethedig. Cyflwynwyd hefyd gwrthwynebiad ar sail buasai’r bwriad yn 

rhwystro deiliaid Haven cael mynediad i’w eiddo, fodd bynnag, mater sifil yw hwn 

gan ystyried bod y ffordd sy’n gwasanaethu cefnau’r anheddau cyfagos yn ffordd 

breifat sydd ym mherchnogaeth yr ymgeisydd. I’r perwyl hyn, felly, credir bod y 

bwriad yn dderbyniol ar sail gofynion Polisi CH33 a CH36 o GDUG ynghyd a Pholisi 

TRA2 a TRA4 o’r CDLl. 

  

6. Casgliadau: 

 

6.1 Mae’r gwrthwynebiadau i’r datblygiad yma ar gyfer codi 2 dy par ynghyd a llecynnau 

parcio wedi derbyn ystyriaeth lawn fel rhan o’r asesiad uchod. O ystyried yr holl 

faterion cynllunio perthnasol ni ystyrir bod y bwriad yn groes i’r polisïau na’r 

canllawiau lleol a cenedlaethol perthnasol a nodir. Ar sail yr uchod, credir bod y 

bwriad yn dderbyniol yn ddarostyngedig ar gynnwys amodau perthnasol fel y cyfeirir 

atynt isod.    

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu - amodau:- 

  

1. 5 mlynedd. 

2. Yn unol â’r cynlluniau. 

3. Llechi naturiol. 

4. Tynnu hawliau datblygiadau a ganiateir a dim ffenestri ychwanegol 

5. Diogelu’r’ coed a gwyros ar ymylon y safle. 

6. Darpariaeth parcio. 

7. Cytuno gyda deunyddiau allanol. 

8. Amod Dwr Cymru. 
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