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

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

 

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

 

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

3 munud 

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

3 munud 
 

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

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

 

7. Y pwyllgor yn trafod y cais cynllunio. 
 

 

 
 
 
  



 

 

RHAGLEN 

 

1.   YMDDIHEURIADAU 
 

 

 Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb 
 

 

 

2.   DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 

 

 Derbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol 
 

 

 

3.   MATERION BRYS 
 

 

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

 

 

4.   COFNODION 
 

6 - 24 

 Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor 
hwn a gynhaliwyd 24.7.17 fel rhai cywir    

 

 

5.   CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO 
 

 

 I gyflwyno adroddiad Pennaeth yr Amgylchedd. 

 
 

5.1.  CAIS RHIF  C17/0437/22/LL - TIR GER PENYGROES TELEPHONE 
EXCHANGE, FFORDD Y SIR, PENYGROES, CAERNARFON 
 

25 - 38 

 Gosod mast telethrebu 21m o uchder gan gynnwys gorsaf radio, 3 antena, 2 
gabinet offer, cyfarpar offer cysylltiedig ynghyd a ffens diogelwch 1.8 o 
uchder 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Judith M Humphreys 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.2.  CAIS RHIF C17/0412/39/LL - LLAIN LAS, ABERSOCH, PWLLHELI 
 

39 - 49 

 Creu safle ar gyfer carafanau teithio 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Dewi Wyn Roberts 

 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 
 
 
 

 

 

 

https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C17/0437/22/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=618694%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1778401%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=618694%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2
https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C17/0412/39/LL&theTabNo=3&backURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=631338%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e%20%3e%20%3ca%20href='wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1809424%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID%26DispResultsAs=WPHAPPSEARCHRES%26BackURL=%3ca%20href=wphappcriteria.display?paSearchKey=631338%3eSearch%20Criteria%3c/a%3e'%3eSearch%20Results%3c/a%3e&langid=2


 

5.3.  CAIS RHIF C17/0487/30/LL - FFERM METHLEM, RHYDLIOS, 
PWLLHELI 
 

50 - 62 

 Creu safle carafanau teithiol ar gyfer 6 llain, tirlunio, adeiladu bloc 
toiledau/cawod a tanc trin 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd W Gareth Roberts 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.4.  CAIS RHIF  C17/0494/39/LL - 16, LON CERNYW, BWLCHTOCYN, 
PWLLHELI 
 

63 - 76 

 Estyniad ac addasiadau mewnol 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd John Brynmor Hughes 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.5.  CAIS RHIF  C17/0567/17/LL - TY NEWYDD,  BETHESDA BACH, 
CAERNARFON 
 

77 - 97 

 Cais i ddymchwel yr annedd bresennol ynghyd a chodi annedd newydd yn 
ei le 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Eric M Jones  
 
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,  Eric M. Jones, Huw G. Wyn 
Jones, Dilwyn Lloyd, Edgar Wyn Owen, Eirwyn Williams, Gruffydd Williams ac Owain Williams. 
 
Eraill a wahoddwyd: Y Cynghorwyr E. Selwyn Griffiths, Dafydd Meurig  (Aelodau Lleol). 
 
Hefyd yn bresennol: Gareth Jones (Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio), Cara Owen (Rheolwr 
Cynllunio), Idwal Williams (Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu), Gareth Roberts (Uwch 
Beiriannydd Rheolaeth Datblygu), Rhun ap Gareth (Uwch Gyfreithiwr) a Glynda O’Brien 
(Swyddog Cefnogi Aelodau). 
 
Ymddiheuriadau: Y Cynghorwyr Berwyn Parry Jones, Catrin Wager a Gethin G. Williams 
(Aelod Lleol). 
 
 
1.   DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 
(a) Datganodd yr aelod canlynol fuddiant personol am y rheswm a nodir: 
 

 Y Cynghorydd Eirwyn Williams yn eitem 5.2 ar y rhaglen (cais cynllunio rhif 
C16/1561/44/AM) oherwydd ei fod yn berchennog llety gwely a brecwast bychan 

 
Roedd yr Aelod o’r farn ei fod yn fuddiant a oedd yn rhagfarnu a gadawodd y Siambr yn 
ystod y drafodaeth ar y cais a nodir. 

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

nodir: 
 

 Y Cynghorydd E. Selwyn Griffiths (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio 
hwn), yn eitem 5.2 ar y rhaglen (cais Cynllunio rhif C16/156/44/AM) 

 Y Cynghorydd Sian Wyn Hughes, (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), 
yn eitem 5.3 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C17/0361/42/MG) 

 Y Cynghorydd Huw Gruffydd Wyn Jones (a oedd yn aelod o’r Pwyllgor 
Cynllunio hwn), yn eitem 5.5 ar y rhaglen (cais Cynllunio rhif C17/0385/11/AM) 

 Y Cynghorydd Dafydd Meurig (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), 
yn eitem 5.7 ar y rhaglen (cais Cynllunio rhif C17/0498/16/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. MATER BRYS 
 

(Nid oedd y mater canlynol wedi ei gynnwys ar y rhaglen ond cytunodd y Cadeirydd 
i’w ystyried dan Adan 100 (4)(b), Deddf Llywodraeth Leol 1972). 

 
 

(a) Cyflwynwyd i’r Aelodau yn ystod y cyfarfod gopi o lythyr a dderbyniwyd gan y 
Gwasanaeth Cynllunio  gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion 
Gwledig, Llywodraeth Cymru ynglŷn â chais Cynllunio amlinellol ar gyfer datblygiad 
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preswyl yn cynnwys hyd at 366 o unedau preswyl a ffyrdd mynediad, lleoedd parcio a 
chyfleusterau ategol cysylltiedig ym Mhen y Ffridd, Bangor.   
 
Gwrthodwyd y cais oddeutu 12 mis yn ôl ac ers y penderfyniad hwnnw cynhaliwyd 
gwrandawiad apêl yn erbyn y penderfyniad.  Ar 22 Awst 2016, adferwyd yr apêl i’w 
benderfynu gan Lywodraeth Cymru, oherwydd bod y cynnig yn ymwneud â datblygiad 
preswyl ac ynddo fwy na 150 o dai neu ddatblygiad preswyl ar fwy na 6 hectar o dir.  Ar 
12 Mehefin cyhoeddwyd bod y Gweinidog o blaid caniatáu’r apêl cynllunio yn 
ddarostyngedig i’r apelydd fynd i’r afael ag ambell fater. Fodd bynnag, yn unol â Rheolau 
Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Gwrandawiadau) (Cymru) “Rheolau 2003”, os yw 
Gweinidogion Cymru, ar ôl i’r gwrandawiad ddod i ben, yn ystyried unrhyw fater newydd o 
ffaith, a’u bod, o’r herwydd, yn barod i anghytuno ag argymhelliad a wnaed gan yr 
Arolygydd, rhaid iddynt beidio a gwneud penderfyniad sy’n groes i’r argymhelliad heb yn 
gyntaf roi gwybod i’r bobl a oedd a hawl i gymryd rhan yn y gwrandawiad eu bod yn 
anghytuno â’r argymhelliad, rhoi rhesymau pam, a rhoi cyfle i’r bobl hynny gyflwyno 
sylwadau ysgrifenedig neu ofyn am ailagor y gwrandawiad.     
 
Ystyriwyd yr apêl yn unol â Chynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2001-2016 ac ni roddwyd 
llawer o bwysau ar y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. Roedd y safle wedi ei ddynodi i 
bwrpas datblygiad tai yn y Cynllun Datblygu Unedol.  Yn dilyn derbyn adroddiad yr 
Arolygydd mewn perthynas â’r Cynllun Datblygu Lleol ar y 30ain Mehefin, bod pwysau i’w 
ystyried o ochr y Cynllun Datblygu Lleol wedi cynyddu’n sylweddol, ac felly yr ystyriaethau 
cynllunio perthnasol wedi newid.  O dan y Cynllun Datblygu Lleol nid yw’r safle wedi ei 
ddynodi ar gyfer datblygiad tai.  Fe fydd y mater hefyd ger bron y Cyngor i’w ystyried ar 
gyfer mabwysiadau ar y 28ain Gorffennaf 2017.  
 
O’r herwydd, yn sgil polisïau cyfredol ac i amddiffyn yr apêl a phenderfyniad y Pwyllgor 
Cynllunio, awgrym y swyddogion cynllunio ydoedd gofyn i Lywodraeth Cymru ail-agor y 
gwrandawiad. 
      
(b) Nododd Aelod a fynychodd y gwrandawiad ei fod wedi bod yn anodd iawn i 
amddiffyn penderfyniad y Pwyllgor Cynllunio i’w wrthod oherwydd ei fod yn groes i 
bolisïau lleol ond roedd yn croesawu’r awgrym i symud ymlaen i gael apêl newydd ac ail-
agor y gwrandawiad. 
 
(c)   Mewn ymateb i ymholiad, esboniodd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio nad 
oedd y tir dan sylw wedi ei ddynodi ar gyfer ei ddatblygu ar gyfer tai ac ni fyddai’r ffigŵr 
dynodedig o aneddau yn cael ei gynnwys at yr hyn sydd wedi ei ddynodi yn y Cynllun 
Datblygu ar y Cyd arfaethedig.  
 
Penderfynwyd: Derbyn a nodi’r uchod a chefnogi penderfyniad yr Uwch 
Reolwr Gwasanaeth Cynllunio ofyn i Lywodraeth Cymru ail-agor y gwrandawiad ar 
gyfer yr apêl uchod er mwyn rhoi ystyriaeth i bolisïau Cynllunio cyfredol o fewn y 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd sydd i’w ystyried ar gyfer ei fabwysiadu gan y 
Cyngor llawn yn ei gyfarfod ar 28 Gorffennaf 2017.     

 
3. COFNODION 
 

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

 
4. CEISIADAU CYNLLUNIO 
 

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

  
1. Cais Rhif C17/0069/00/LL – Llain Ffordd Bro Mynach, Abermaw 
 
 Codi annedd tri llawr ar wahân  
 
 
(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi y gohiriwyd cymryd 

penderfyniad ar y cais uchod er mwyn cynnal ymweliad safle a bu i rai o aelodau’r pwyllgor 
ymweld â’r safle cyn y prif gyfarfod.  Bwriedir codi tŷ annedd tair ystafell wely gyda garej 
ddwbl ar lawr daear yr annedd gyda man troi yn cael ei ddarparu ar ran deheuol y safle, yn 
ogystal byddai darpariaeth ar gyfer dau le parcio oddi ar y ffordd stad i ogledd y safle.  Yn 
bresennol defnyddir y safle fel gardd ddomestig gyda Tŷ Mynach, sydd i’r de o’r safle ac ym 
mherchnogaeth yr ymgeisydd.  Lleolir y safle o fewn ffin ddatblygu tref Abermaw ac fe 
ystyriwyd bod egwyddor y bwriad yn dderbyniol yn unol â pholisïau perthnasol.  Nodwyd 
bod y safle yn eithaf eang o ran ei faint gyda lefel isaf y safle yn sylweddol is na’r ffordd stad 
gerllaw, ac o ganlyniad byddai’r annedd yn edrych fel eiddo deulawr o’r ffordd stad.  
Ystyriwyd y byddai uchder bwriedig yr annedd i’w frig yn dderbyniol.  Derbyniwyd pryderon 
bod y datblygiad yn ormesol ei naws ac allan o gymeriad gyda thai eraill ar y stad, serch 
hynny ystyriwyd oherwydd y rhesymau a nodir yn yr adroddiad sy’n cyfeirio at uchder, 
lleoliad a thirweddu presennol nad oedd pryder i’r perwyl hwn.  Tynnwyd sylw at ymateb 
asiant yr ymgeisydd i’r pryderon ar y ffurflen sylwadau hwyr a gyflwynwyd i’r Pwyllgor.  
Nodwyd bod y 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.  Ni ystyrir y byddai’r datlbygiad yn achosi gor-edrych 
uniongyrchol annerbyniol i dai oddeutu 30 medr i ffwrdd ac ni ystyrir y byddai effaith ar 
gymeriad adeiladau rhestredig sydd wedi eu lleoli oddeutu 60m i ffwrdd.  Ni dderbyniwyd 
unrhyw wrthwynebiad i’r bwriad gan Uned Drafnidiaeth yn amodol ar gynnwys amodau a 
nodiadau perthnasol.  Mewn ymateb i ymgynghoriad nododd yr Uned Bioamrywiaeth nad 
oedd gwrthwynebiad i egwyddor y datblygiad os y cynhwysir amodau priodol.  Nodwyd bod 
y gwrthwynebiadau wedi derbyn ysytiraeth lawn fel amlinellir yn yr adroddiad.  Yn seiliedig 
ar yr holl faterion perthnasol gan gynnwys y gwrthwynebiadau, ni ystyrir bod y bwriad yn 
groes i’r polisïau na’r canllawiau lleol a chenedlaethol ac felly argymhelliad y swyddogion 
cynllunio ydoedd i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i’r amodau a nodir yn yr adroddiad.  

 
(b) Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd y gwrthwynebydd, ei bod yn gwrthwynebu ar ran ei 

mam sef perchennog Brookside a bod yr annedd arfaethedig o 3 llawr yn anaddas a’r 
lluniau yn gamarweiniol a ddim yn dangos lleoliad o’r agwedd deheuol sef yr ochr mwyaf 
sensitif.  Rhestrwyd y rhesymau canlynol o wrthwynebu yn unol â pholisïau Cynllun 
Datblygu Unedol Gwynedd 2001 – 2016: 

 
1. Effaith ar fwynderau eiddo cyfagos sef adeilad newydd 3 lefel yn ormesol ac yn effeithio 

nid yn unig ar eiddo Brookside ond yn ogystal ar Tŷ Mynach a rhif 4 Bro Mynach.  Byddai’r 

adeilad, oherwydd ei uchder, yn goredrych gardd gefn, safle parcio a mynediad 

Brookside, gardd gefn ac agwedd gorllewinol Tŷ Mynach 

2. Colli preifatrwydd – ni fyddai’r datblygiad yn sicrhau preifatrwydd yr eiddo cyfagos, gan y 

byddai 4 ffenestr yn goredrych 4 Bro Mynach a 3 ffenestr a drws yn goredrych  gardd gefn 

Brookside; dau falconi yn cael effaith ar Brookside a Bro Mynach.   

3. Nid yw’r dyluniad yn parchu’r safle a’r cyffiniau o ran ansawdd, maint, ffurf ac agwedd – 

mae’r datblygiad yn mynd i gael effaith weledol sylweddol. Dylid sicrhau datblygiad 

newydd o safon uchel fydd yn gweddu hefo nodweddion cadarnhaol yr ardal leol. Nodwyd 
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bod clwstwr o dai cyfagos yn gasgliad o dai cerrig llwyd pensaerniol arbennig sydd yn  

adeiladau rhestredig Gradd II.  Teimlwyd nad oedd tŷ wedi ei  rendro yn gweddu. 

4. Bod nant yn llifo gerllaw a phryderwyd tra yn adeiladu’r tŷ arfaethedig y byddai perygl o 

orlifo. 

Anogwyd yr ymgeisydd i gynnig cynllun sy’n gydnaws â’r safle.  

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

 bod y safle yn isel o’i gymharu â thir ar yr ochr ogleddol lle adeiladwyd tai Stad 
Branksome 

 Pan ddatblygwyd y stad fe godwyd y tir ar ochr ogleddol y safle i fod yn lefel a ffordd 
y stad er mwyn sicrhau graddiant cywir i’r ffordd, sef Ffordd Bro Mynach  

 Bod y safle oddeutu 4 medr yn is na’r ffordd ac felly byddai tŷ 3 llawr ar y safle yn 
addas a derbyniol oherwydd isder y safle 

 Oherwydd bod y safle mor isel, byddai lefel crib y tŷ newydd, er yn 3 llawr, 3 medr yn 
is na lefel crib Arnant sef tŷ 2 lawr ar y ffin ddwyreiniol y safle a ganiatwyd yn 
ddiweddar gan y Cyngor er gwaethaf y gwrthwynebiadau gan gynnwys 
gwrthwynebiad gan berchennog Brookside 

 Bod y safle ddwywaith lled lleiniau gŵreiddiol y stad 

 Bod y prif falconi ar y llawr canol 

 Bod y tŷ arfaethedig wedi ei ddylunio i gynnwys ffenestri yn y llawr uchaf ac yn rhai 
gromen i gadw uchder yr eiddo i lawr i lefel derbyniol 

 Nad oedd ffenestri yn wal gefn Brookside sydd yn wynebu’r safle ar y llawr cyntaf ac 
felly’n amhosib gweld y safle oherwydd presenoldeb wal gerrig uchel tu ôl i’r tŷ, ac 
mai un ffenestr sydd yn wal gefn Tŷ Mynach 

 Bod 33 medr rhwng wal y tŷ arfaethedig a wal Brookside 

 Bod coed a llwyni yng ngardd gefn Brookside sy’n diogelu preifatrwydd y 
perchennog 

 Nad oedd unrhyw resymau Cynllunio dilys i wrthod y cais  
 
 

(d) Nid oedd yr Aelod lleol yn bresennol oherwydd ei fod yn datgan buddiant personol. 

 
 

(dd)  Cynigwyd ac eilwyd i ganiatáu’r cais. 
 
(d)    Nodwyd y pryderon isod gan Aelodau unigol: 
 

 Bod tŷ 3 llawr yn annerbyniol o ystyried y gallasai fod yn 2 lawr a’i fod yn ormesol 
gydag elfen o or-edrych  

 a fyddai tŷ wedi ei rendro yn edrych allan o’i le o ystyried bod tai wedi eu cofrestru 
o’i amgylch 

  
 Penderfynwyd:  Caniatáu’r cais yn ddarostyngedig i’r amodau canlynol: 
 
    

1. Cychwyn datblygiad o fewn 5 mlynedd i’w ganiatáu 
2. Yn unol â 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 
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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 dŵr 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) 

 
 

2. Cais Rhif C16/1561/44/AM – Tir ger Ffordd Penamser, Ystad Ddiwydiannol 
Penamser, Porthmadog 

 
 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 safle 
bresennol ynghyd â thirlunio ategol.  

 
(a)  Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi bod safle’r cais ar hyn o 

bryd yn wag ac wedi’i leoli ar ran o Ystad Ddiwydiannol Penamser, Porthmadog.  O 
amgylch y safle ceir amryw o fusnesau a defnydd diwydiannol gan gynnwys gorsaf betrol, 
masnachwr adeiladu a gwesty.  Tynnwyd sylw at weddill manylion y cais yn yr adroddiad 
ynghyd â’r sylwadau ar y ffurflen sylwadau hwyr. O safbwynt egwyddor y datblygiad, 
nodwyd bod nifer o bolisiau yn berthnasol oherwydd ei leoliad a dynodiadau tir.  Nodwyd 
bod hanes cynllunio yn berthnasol iawn i’r safle, rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer 
adeiladu dwy uned manwerthu di-fwyd a chanolfan arddio atodol.  Cychwynwyd ar y 
datblygiad trwy greu mynediad ar y safle i gerbydau ac o ganlyniad diogelwyd y caniatâd.  
Yn 2012, rhoddwyd caniatâd cynllunio i godi hyd at 5 uned manwerthu di-fwyd ac un uned 
fwyd a diod ac uned fyw i reolwr.  O ystyried bod un caniatâd wedi cael ei ddiogelu a bod 
y llall yn parhau i fod mewn grym, ystyriwyd y gellir rhoi cryn bwys i hyn fel ystyriaeth 
gynllunio berthnasol.  O safbwynt dynodiad y safle, er bod ystyriaethau’r polisi wedi newid 
ers rhoi’r caniatâd blaenorol, fe all y safle gael ei ddatblygu o dan y caniatad presennol 
sydd wedi’i ddiogelu ac ystyrir bod hyn yn sefyllfa wrth gefn realistig. O safbwynt yr 
unedau manwerthu arfaethedig nid bwriad y cais ydoedd cynyddu’r arwynebedd llawr 
manwerthu y caniatwyd yn flaenorol.  O ganlyniad ‘roedd y cais yn annhebygol o gael 
ardrawiad andwyol mwy ar hyfywedd a bywiogrwydd canol y dref na’r sefyllfa wrth gefn 
gyfredol.  Pe caniateir y cynllun, ystyrir 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 
llawr manwerthu net.  Byddai hefyd angen amod i gyfyngu  ar ddefnydd manwerthu di-
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fwyd.  Tynnwyd sylw bod paragraffau 5.29 i 5.33 yn yr adroddiad yn asesu’r elfen gwesty 
ac nad oedd yr elfen yma o’r bwriad yn groes i bolisïau perthnasol.  Nodwyd ymhellach 
bod paragraffau 5.34 i 5.42 yn ymdrin â materion llifogydd a draenio ac o roi ystyriaeth 
deg i bolisïau a’r sefyllfa wrth gefn parthed caniatâd sy’n parhau i fod mewn grym ac sydd 
wedi’i warchod, ystyriwyd fod y cais yn y lleoliad hwn yn dderbyniol yn ddarostyngedig i 
amodau perthnasol.  Noda’r adroddiad bod ystyriaeth briodol a chasgliadau clir a 
rhesymol wedi ei rhoi i fwynderau, effeithiau priffyrdd, materion ieithyddol a bioamrywiaeth 
ac yn dderbyniol ar sail polisi, a ble nodir, drwy amod neu drefniadau eraill priodol.  
 
O’r casgliadau, cydnabyddir nad yw’r cynnig yn cydymffurfio’n llwyr gyda pholisïau 
Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd na gyda’r Cynllun Datblygu Lleol ar y cyd. Ond yn yr 
achos hwn er hyn bod yr hanes Cynllunio yn gorbwyso’r ystyriaethau eraill.    
 
Tynnwyd sylw bod cywirdeb i baragraff 6.1 yn yr adroddiad Gymraeg i ddarllen “bod 
ystyriaethau perthnasol yn bodoli sy’n dweud fel arall gan gyfiawnhau rhoi caniatad 
Cynllunio serch y gŵrthdaro gyda’r polisi”.  Yn seiliedig ar yr holl ystyriaethau Cynllunio 
perthnasol, gan gynnwys gwrthwynebiadau a’r sylwadau a gyflwynwyd, ystyriwyd bod y 
cais yn dderbyniol ar argymhelliad y swyddogion cynllunio ydoedd i’w ganiatau. 

 
 

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

 Bod y datblygwr (Morbaine Ltd) wedi bod yn ymwneud â’r safle hwn ers dros 25 

mlynedd  

 bod safle’r cais wedi ei ystyried fel datblygiad manwerthu gan nifer o fanwerthwyr 

ond bod y sector yn anwadol 

 bod y datblygwr wedi buddsoddi llawer o egni ac amser i adnabod y balans cywir o 

ddatblygiad ac felly bod y cynllun yn cynrychioli cymysgedd hyfyw ar gyfer manwerthu a 

gwesty 

 bydd defnydd y gwesty yn gallu cyfrannu at gostau cychwynnol y datblygiad sydd  

oddeutu £1m 

 bod y datblygwr wedi cydweithio’n agos gyda Chyfoeth Naturiol Cymru i ddatrys 

unrhyw broblemau llifogydd a materion draenio 

 bod y datblygwyr wedi cael cefnogaeth yr  Aelod lleol a’r Cyngor Tref oherwydd 

gwelir  yr angen i ddatblygu’r safle a hefyd y byddai’n cyfrannu at yr economi leol ac yn 

creu swyddi llawn amser parhaol  

 
 

(c)   Nododd yr Aelod lleol gefnogaeth i’r cais,   gan nodi’r prif bwyntiau canlynol: 

 bod hanes Cynllunio i’r safle  

 bod y Cyngor Tref yn gefnogol i’r cais 

 awyddus i’r safle gael ei ddatblygu ac o’r farn na fyddai’n cael effaith andwyol ar  

ganol y dref ond yn hytrach yn cael effaith bositif ar y dref 

 bod angen gwesty arall ym Mhorthmadog 

 byddai’n fodd o hybu’r dref yn ei blaen  

 mai at ddefnydd pobl y gwesty yn unig fyddai’r bwyty / caffi 

Anogwyd y Pwyllgor Cynllunio i ganiatáu’r cais a chymerodd y cyfle i ddiolch i’r 
swyddogion Cynllunio am eu proffesiynoldeb mewn ymdrin â’r cais hwn.  
 
(ch) Cynigwyd ac eilwyd y cais. 
 
(d)     Nododd Aelodau unigol y pwyntiau canlynol: 
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 A fyddai modd ceisio dylanwadu ar y datblygwr i ystyried bod pob arwydd ar y 
datblygiad arfaethedig yn ddwyieithog 

 Pwysigrwydd bod y gwesty yn cyflogi pobl lleol  

 Bod angen eglurder ar ddefnydd y bwyty / caffi o safbwynt dibenion gwesteion y 
gwesty yn unig a / neu unigolion eraill    

 
 

Penderfynwyd:      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 

 
 

3. Cais Rhif C17/0361/42/MG – 10 Penrhos, Lôn Pen Rhos, Morfa Nefyn, Pwllheli 
 
 Materion gadwyd yn ôl ar gyfer adeiladu tŷ annedd a 4 llefydd parcio. 
    

(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi mai cais ydoedd i 
gymeradwyo materion a gadwyd yn ôl ar gyfer codi un tŷ a 4 llefydd parcio.  Nodwyd bod 
yr egwyddor i adeiladu tŷ ar y safle eisoes wedi ei sefydlu ers rhoddi hawl amlinellol am 
dŷ annedd.  Tynnwyd sylw bod peth gwahaniaeth rhwng y cynlluniau a gyflwynwyd gyda’r 
cais amlinellol o’u cymharu â’r cynlluniau a gyflwynwyd gyda’r cais manylion presennol.  
Yn bennaf, roedd y gwahaniaeth wedi eu cyfyngu i ddangos lleoliad y tŷ tua 5 medr yn 
agosach at y ffordd sirol ac ymhellach oddi wrth eiddo gwrthwynebwr.  Bydd crib y tŷ ar y 
cynllun cyfredol tua hanner medr yn uwch.  Teimlir bod y newid mewn lleoliad yn welliant 
ac ni ystyriwyd 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 
caniatad amlinellol.  Tynnwyd sylw bod y cais manylion a gadwyd yn ôl yn ymdrin â 
materion dylunio, ffyrdd ac effaith ar drigolion lleol yn unig ac ni ddylid ail-drafod materion 
o egwyddor. 

 
O safbwynt gwrthwynebiadau a dderbyniwyd, oherwydd natur preswyl yr ardal, ni 
ystyriwyd y byddai’r datblygiad allan o gymeriad nac yn cael effaith andwyol ar fwynderau 
gweledol na phreswyl yr ardal. 
 
Ystyriwyd bod y bwriad yn  cwrdd â gofynion polisïau sy’n ymwneud â diogelwch y 
briffordd a darparu parcio preifat gydag amodau priodol. Argymhellwyd gan y swyddogion 
Cynllunio i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i amodau perthnasol.  

  
 

(b)   Nododd yr Aelod lleol: 
 

 Pan drafodwyd y cais yn flaenorol gan y Cyngor Tref yn 2016 bod modurdy yn 
cael ei ychwanegu a lle parcio ar gyfer 6 cerbyd 

 Pryder y byddai’r datblygiad yn uwch ac yn edrych allan o’i le yn yr ardal  
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 Noda’r Uned Drafnidiaeth bod mynediad droed i’r briffordd ond tynnwyd sylw ei 
bod yn lôn sydd yn cael defnydd dyddiol 

 Gofynnwyd a fyddai modd rhoi amod tŷ fforddiadwy / angen lleol ar y datblygiad o 
ystyried bod sawl tŷ marchnad agored yn y pentref  

 
(c) Mewn ymateb i’r sylwadau, nododd y Rheolwr Cynllunio nad oedd modd ystyried 
yr uchod oherwydd bod yr egwyddor eisoes wedi ei sefydlu i’w ddatblygu a bellach bod y 
modurdy wedi ei dynnu allan o’r cais gyda llefydd parcio yn destun y cais gerbron.   

 
 

 Penderfynwyd: Caniatáu - amodau 
 

1. Unol a chynlluniau. 
2. Llechi i’r to. 
3. Gostwng uchder wal / gŵrych y safle sy’n terfynu ar y ffordd sirol i 1  medr  

uwchben y gerbydlon gyfochrog. 
 

 

4. Cais Rhif C17/0371/39/AM – Tir ger Berthwen, Bwlchtocyn, Pwllheli 
 

 

Dymchwel adeilad ac adeiladu tŷ 
 
 
(a) Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi mai 

cais amlinellol oedd gerbron i ddymchwel adeilad ac adeiladu tŷ annedd newydd a’r 
unig faterion i’w hystyried ydoedd egwyddor o ddatblygu’r safle ynghyd â mynediad. 
Lleolir y safle ym mhentref gwledig Bwlch Tocyn o sabwynt Cynllun Datblygu Unedol 
Gwynedd ond yn y Cynllun Datblygu LLeol arfaethedig nodir y safle yng nghefn gwlad.  
Lleolir hefyd o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol a hefyd y Tirwedd o 
Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol. Dangosir ôl troed y tŷ ar y cynllun gydag 
arwynebedd llawr daear o ryw 104 medr sgwâr ac felly gan ei fod yn dŷ deulawr 
byddai’r arwynebedd llawr yn dyblu i 208 medr sgwâr.  Ni fyddai’r arwynebedd llawr 
mewnol felly yn cyfateb i faint tai fforddiadwy fel argymhellir yn y Canllaw Cynllunio 
Atodol Tai Fforddiadwy ac felly bod y bwriad yn groes i ofynion maen prawf 4 o bolisi 
CH5 o Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd.  Ystyrir y byddai’r bwriad yn dderbyniol o 
safbwynt maen prawf 5 gan nad yw’r bwriad yn amharu ar ffiniau naturiol presennol.  

 
Derbyniwyd sylwadau ychwanegol yn cefnogi’r cais a chyflwynwyd rhain ar wahân i 
aelodau’r Pwyllgor. 

 
O safbwynt maenprawf 6, ni ofynnwyd i’r ymgeisydd i gael asesiad gan Tai Teg neu a 
fyddai’n fodlon arwyddo cytundeb 106 a fyddai’n clymu’r eiddo fel tŷ fforddiadwy 
oherwydd ni ystyrir fod yna angen fforddiadwy gan fod yr ymgeisydd yn berchen ar 
ddau dŷ arall gyferbyn â safle’r cais.  Ystyrir bod y bwriad yn groes i bolisïau 
perthnasol ar y sail nad oedd angen lleol cymunedol am dŷ fforddiadwy wedi ei brofi a 
bod maint dangosol yr eiddo yn sylweddol fwy na maint tŷ fforddiadwy. 
 
Tynnwyd sylw ei bod yn bwysig nodi bod gwahaniaeth yn y polisïau tai rhwng Cynllun 
Datblygu Unedol Gwynedd a’r Cynllun Datblygu Lleol arfaethedig.  Ni fyddai Bwlch 
Tocyn wedi ei gynnwys fel clwstwr yn y Cynllun Datblygu Lleol ac felly fe fyddai’r safle 
yn un cefn gwlad agored a dim ond tai ar gyfer gweithiwr amaethyddol, coedwigaeth 
neu fenter wledig fyddai’n bosib eu datblygu ar y safle.  Byddai’r bwriad yn groes i’r 
gofynion hyn gan nad oes angen amaethyddol, coedwigaeth neu fenter wledig ar gyfer 
y tŷ arfaethedig. 
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O safbwynt mwynderau cyffredinol a phreswyl, 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. 
 
Tra’n cydnabod amgylchiadau personol yr ymgeisydd o ran anabledd y mab, yn dilyn 
pwyso a mesur y bwriad yn erbyn y polisïau perthnasol, nodwyd nad oedd egwyddor y 
datblygiad yn cwrdd â gofynion polisïau tai’r Cyngor, sy’n nodi bod safleoedd mewn 
pentref gwledig yn cael eu defnyddio i ddiwallu anghenion fforddiadwy yn unig.  Ni 
chyflwynwyd tystiolaeth i’r perwyl hwn.  Nodwyd ymhellach nad oedd y Cyngor wedi 
eu hargyhoeddi, yn seiliedig ar y wybodaeth a gyflwynwyd, bod rhesymau teilwng 
wedi eu cyflwyno i wyro oddi wrth polisïau y Cyngor na pholisiau cenedlaethol yn 
ymwneud â thai fforddiadwy.  
 
Argymhellwyd gan y swyddogion cynllunio i wrthod y cais am y rhesymau a nodwyd 
yn yr adroddiad.  
 

 
(b)  Yn manteisio ar yr hawl i siarad, annogodd yr ymgeisydd y Pwyllgor i ganiatau’r cais 

cynllunio amlinellol i adeiladu cartref yn rhydd o amodau cynllunio gan nodi’r prif 
bwyntiau canlynol: 

 

 Yn dilyn damwain ei llysfab yn 2011 fe fydd amser yn dod pryd y bydd yn gaeth i 
gadair olwyn a bod eu tŷ presennol Bwthyn y Ffrwd wedi ei addasu ar gyfer ei 
anghenion tymor hir 

 Bod rhieni ei gŵr yn byw yn yr eiddo cyfagos sef Glan Ffrwd a’i fam bellach angen 
gofal a chymorth cynyddol 

 Bod yr ymgeisydd a’i gŵr yn awyddus i adeiladu tŷ i’w hunain fel y gall ei mab aros 
yn Bwthyn y Ffrwd heb orfod poeni am dŷ addas pan fydd ei iechyd yn dirywio 

 Drwy fod yn byw gyferbyn gallent gynnig gofal i’w mab a’r rhieni ac o ganlyniad yn 
galluogi pedair cenhedlaeth o’r teulu i fyw ym Mwlch Tocyn 

 Gofynnwyd  i’r pwyllgor wneud eithriad i’r polisi tai fforddiadwy oherwydd ni allent 
fforddio’r datblygiad, ni fyddai’n hyfyw i’w adeiladu a’r costau adeiladu yn fwy na 
gwerth y tŷ ac ni ellir cael morgais ar gyfer cyllido’r adeiladu 

 Bod y teulu wedi ystyried gwahanol opsiynau     

 Bod y mab wedi cael plentyn ac yn awyddus i ehangu’r teulu.  Pe byddai 
ychwanegiad i’r teulu byddai’n cyfyngu annibyniaeth a phreifatrwydd ac yn arwain 
at orlenwi yn y cartref 

 Bod y teulu yn awyddus i aros ym Mwlch Tocyn gyda busnes yr ymgeisydd yn 
seiliedig ar amaethyddiaeth gwledig, ac roeddynt fel teulu yn cyfrannu i’r ardal leol 
a’r economi    

 Apeliwyd i’r pwyllgor ystyried y cais yn ffafriol oherwydd byddai tŷ heb amod tŷ 
fforddiadwy yn galluogi’r teulu i ddarparu tŷ ar gyfer anghenion unigolyn lleol ac y 
byddai’r dyluniad yn parchu y tirlun lleol, amwynder a phreifatrwydd y cymdogion 

 Bod yr amgylchiadau yn eithriadol ar gyfer angen lleol a gweithiwr allweddol   
 

 

(c) Nid oedd yr  Aelod lleol yn bresennol 
 
 (ch)  Gofynnwyd a fyddai modd ystyried y cais fel amgylchiadau unigryw fel a 
 wnaethpwyd mewn pwyllgor cynllunio blaenorol ar gais penodol yn Rhiw.    
 

(dd)  Mewn ymateb, esboniodd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio bod rhaid trin pob 
cais ar ei haeddiant ac roedd y cais a grybwyllwyd uchod yn  eithriad llwyr .  Tra yn derbyn 
bod dymuniad i’r teulu fod yn byw yn agos i’r mab a’r rhieni sydd angen gofal, ni fyddai’r tŷ 
arfaethedig yn gallu cael ei gyfiawnhau ac y byddai’n anodd iawn trin y cais hwn fel 
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eithriad i’r polisi.  Yr unig opsiwn fyddai i’r Pwyllgor gefnogi tŷ fforddiadwy angen lleol 
cymunedol ar y safle yn seiliedig ar gytundeb 106 a’i fod o faint fforddiadwy.  Tynnwyd 
sylw’r Pwyllgor na fyddai’n bosibl caniatáu tŷ fforddiadwy ym Mwlch Tocyn heb sôn am dŷ 
marchnad agored yn dilyn mabwysiadu polisïau’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd newydd.    

 
(e)Cynigwyd ac eilwyd i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i drafodaeth bellach gyda’r 
ymgeisydd am dŷ fforddiadwy angen lleol cymunedol gyda’i faint gyfystyr â tŷ fforddiadwy 
ac yn seiliedig ar arwyddo cytundeb 106.  

 
(f)Mewn ymateb i sawl ymholiad ynglŷn ag anghenion yr unigolyn, pwysleisiodd yr Uwch 

Gyfreithiwr na fyddai  tŷ marchnad agored yn dderbyniol ar y safle o dan y polisïau 
cyfredol sef Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd.  Yr unig ffordd y gellir caniatau ar y 
safle ydoedd caniatau tŷ fforddiadwy angen lleol cymunedol gyda’r mater i’w drafod 
ymhellach rhwng y swyddogion a’r ymgeisydd, ynghyd â derbyn asesiad gan Tai Teg.    
Pe na fyddai hyn yn dderbyniol gan yr ymgeisydd, byddai modd ail-ystyried y cais a 
hynny yn unol â’r polisïau cynllunio newydd yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

 
(ff) Nododd aelod nad oedd yn gyfforddus o fynnu i’r teulu gael tŷ fforddiadwy o ystyried yr 

anawsterau amlinellwyd gan yr ymgeisydd o safbwynt sefyllfa ariannol.  Dylid 
cydnabod bod mab yr ymgeisydd yn dad ei hun gyda chenedlaethau o’r un teulu wedi 
bod yn byw ar y safle dan sylw.   Nodwyd bod perchennog y ddau dŷ arall yn un o 
hoelion wyth y gymuned ac wedi bod yn gweithredu gyda’r Bad Achub, ynghyd â’i 
wraig, ers blynyddoedd lawer.  Roedd wedi gweithio o’r lleoliad yma ar hyd ei oes ac 
ni ragwelir y byddai’n adeiladu’r tŷ arfaethedig ac yn ei werthu. Byddai modd cael 
trydydd tŷ ar y safle trwy ddehongli sefyllfa eithriadol yn yr ystŷr bod rhieni’r ymgeisydd 
a’i fab angen gofal.   

 
 

(g) Mewn ymateb, eglurodd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio y byddai’n anodd 
ymdrin â’r cais fel un amgylchiadau eithriadol oherwydd nad oedd tŷstiolaeth ddigonol a 
phe byddai’r pwyllgor yn ei ganiatáu ni fyddai dewis ond cyfeirio’r cais i gyfnod cnoi cil.   

 
(ng)    Ychwanegodd yr Uwch Gyfreithiwr, tra’n deall sefyllfa’r teulu ynglŷn â’r mateiron 
eithaf dwys, roedd y pwyllgor mewn sefyllfa anodd.  Byddai’n gynsail peryg iawn i 
ganiatau’r cais a defnyddio’r rheswm  nad oedd banciau yn fodlon ariannu / cynnig 
morgeisi fel sail i’w ganiatáu. Yn y cyswllt hwn nid oedd tŷstiolaeth uniongyrchol o’r 
sefyllfa ariannol o ystyried y byddai’r cais yn groes i bolisïau cyfredol.    

 
(h)       Cynigwyd ac eilwyd gwelliant i ganiatáu’r cais gydag amodau oherwydd ei fod yn 
fater eithriadol o ystyried cymlethdod ariannol ond bod y swyddogion yn trafod maint y tŷ 
hefo’r ymgeisydd.  

 
(i) Pleidleiswyd ar y gwelliant ond fe syrthiodd. 

 
(j) Pleidleiswyd ar y cynnig gŵreiddiol i ddirprwyo’r hawl i’r swyddogion drafod ymhellach 
gyda’r ymgeisydd er mwyn cytuno ar dy gyfystŷr a maint tŷ fforddiadwy ar gyfer angen 
lleol cymunedol. Byddai hefyd angen i’r ymgeisydd/preswylydd gael ei asesu gan Tai Teg 
er mwyn sefydlu’r angen. 

  
 

Penderfynwyd: (a) Dirprwyo’r hawl i swyddogion drafod a chytuno gyda’r 
ymgeisydd ar dŷ sydd yn gyfystyr â maint tŷ fforddiadwy ar gyfer angen lleol 
cymunedol ac i ganiatau’r tŷ hwnnw yn ddarostyngedig i’r ymgeisydd arwyddo 
Cytundeb 106 sydd yn adlewyrchu hyn ac i amodau safonol. 
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(b) Gofyn am asesiad gan Tai Teg ar gyfer asesu angen yr 
ymgeisydd / preswylydd. 

 

 

5. Cais Rhif C17/0385/11/AM – The Garage, Garth Hill, Bangor 

 
 
  Cais amlinellol i godi un annedd. 
 
 

(a) Ymhelaethodd y  Rheolwr Cynllunio  ar gefndir y cais, gan nodi’r bwriad ar gyfer 
cais cynllunio amlinellol i ddymchwel adeilad cyn modurdy masnachol a chodi un tŷ 
annedd.  Nodwyd bod y 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, gyda’r bwriad i ddarparu mynedfa gerbydol newydd i Allt Garth 
ynghyd â chreu man parcio a throi newydd. 

 
    
  Lleolir y safle mewn ardal anheddol o fewn ffiniau datblygu dinas Bangor. 
 

 O ystyried y polisïau cynllunio perthnasol nodwyd bod cefnogaeth polisi cryf i egwyddor y 
datblygiad ond ei fod yn cydymffurfio gyda pholisïau eraill y Cynllun Datblygu.  
Ymddengys o’r cynlluniau bod y bwriad yn eithaf safonol ac yn cyd-fynd mewn modd 
priodol gyda eiddo eraill yr ardal ac ni fyddai effaith andwyol ar fwynderau gweledol na 
mwynderau cyffredinol yr ardal. 

 
 Tynnwyd sylw bod adeilad diwydiannol metel yn gorchuddio’r safle cyfan ar hyn o bryd ac y 

byddai codi adeilad cyfoes ar gyfran o’r safle gan gadw gweddill y safle’n glir yn welliant 
sylweddol i olwg y safle. 

 
 O safbwynt mwynderau cyffredinol a phreswyl, cyfeiriwyd at asesiad manwl ym 

mharagraffau 5.13 i 5.16 yn yr adroddiad. 
 
 O safbwynt gwrthwynebiadau y gallai’r datblyiad ansefydlogi’r tir o gwmpas, nodwyd y 

byddai’n rhaid i unrhyw ddatblygiad fynd trwy’r broses Rheolaeth Adeiladu er sicrhau ei 
ddiogelwch ac mai mater i’r datblygwr fyddai sicrhau bod gwaith adeiladu’n cael ei gwblhau 
mewn modd diogel.  Ymdrinir â materion waliau rhwng eiddo preifat drwy’r Ddeddf Wal 
Gydrannol.  

  
 Yn dilyn ystyried yr holl faterion cynllunio perthnasol, credir bod y cais yn dderbyniol ac yn 

bodloni gofynion y polisïau perthnasol.  Argymhellwyd i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i’r 
amodau a nodir yn yr adroddiad.  

 
 

(b) Nododd yr Aelod lleol nad oedd unrhyw wrthwynebydd wedi cysylltu ag ef nac 
ychwaith gyda Chyngor Dinas Bangor, a bod cefnogaeth gan drigolion ei Ward i’r bwriad.  

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

 
 
  Penderfynwyd: 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 
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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. Tŷnnu'r hawliau datblygiad a ganiateir 
9. Mae'n rhaid cwblhau'r drefniadaeth barcio cyn preswylio yn yr eiddo 
 
 
Nodiadau 
Dŵr Cymru 
Cyfoeth Naturiol Cymru 
Priffyrdd 
Gwybodaeth Waliau Cydrannol 

 
 
 
6.  Cais Rhif C17/0432/11/LL – Old Glan, Glanrafon, Bangor 
 

 Newid defnydd llawr cyntaf yr adeilad o fflat 4 lloft letŷ myfyrwyr gyda 5 lloft ynghyd â 
chodi estyniad a newidiadau allanol 

 
 

(a) Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi bod yr 
adeilad presennol yn wag ar ôl i’r defnydd olaf fel tŷ tafarn a fflat uwchben ddod i ben yn 
ddiweddar.  Byddai’r lletŷ yn cynnwys 5 ystafell wely, 2 ystafell ymolchi ac un gegin ac 
ystafell fwyta agored ar y llawr cyntaf. 

  
Cyfeiriwyd at y polisïau perthnasol yn yr adroddiad ynghyd â’r ymatebion i’r broses 
ymgynghori.      
 
O safbwynt egwyddor y datblygiad, tynnwyd sylw nad oedd polisi penodol yn y Cynllun 
Datblygu Unedol yn ymdrin gyda datblygiad o’r math hwn. Er hynny, bod y bwriad yn 
cydymffurfio gydag anghenion polisi C3 sy’n ymwneud â defnyddio safleoedd a 
ddefnyddiwyd o’r blaen. 
 
Nodwyd y byddai’n rhaid ystyried teilyngod y cais yn erbyn y sefyllfa bresennol, sef 
parhad i ddefnydd ar y llawr gwaelod ac addasu uned byw 4 llofft presennol i letŷ 
myfyrwyr gyda 5 llofft.  Tra’n cydnabod bod datblygiadau llety myfyrwyr yn bryder ym 
Mangor, ystyrir bod graddfa’r cais yn gymharol fach i gymharu gyda cheisiadau blaenorol 
ac felly yn annhebygol o gael effaith niweidiol na sylweddol ar y sefyllfa llety myfyrwyr nac 
ar stoc dai’r ddinas.  Er mwyn sicrhau trefniadau boddhaol ar gyfer gosod yr unedau, gellir 
gosod amod i gytuno’r cytundebau lletya o flaen llaw gyda’r awdurdod cynllunio lleol. 
 
Tynnwyd sylw bod y fflat presennol yn darparu 4 ystafell wely gyda’r bwriad i ychwanegu 
un ystafell wely ac y byddai’n annhebygol i achosi effaith sylweddol gwahanol.  Ni ystyrir y 
byddai’r bwriad yn or-ddatblygiad ac na fyddai’n cael effaith andwyol sylweddol ar 
fwynderau preswyl. 
 
O safbwynt materion trafnidiaeth a mynediad, ni dderbyniwyd gwrthwynebiad gan yr Uned 
Drafnidiaeth o ran diogelwch ffyrdd na darpariaeth parcio. 
 
Yn dilyn asesu’r holl ystyriaethau cynllunio perthnasol, credir bod y bwriad yn dderbyniol 
ac yn cydymffurfio a pholisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol perthnasol, 
argymhellwyd i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i amodau priodol.  
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(b)  Cynigwyd ac eilwyd i ganiatáu’r cais. 
 

(c) Yn ystod y drafodaeth ddilynol, nodwyd y pwyntiau canlynol gan aelodau unigol: 
 

 Bod yn rhaid cadw golwg ar y math yma o ddarpariaeth a theimlwyd bod y bwriad 
yn orthrymus o ystyried mai un cegin fyddai ar gyfer 5 uned a’u bod yn gwasgu 
mwy o unedau ar gyfer gwneud elw  

 a oedd angen rhagor o unedau ar gyfer myfyrwyr 

 pryder ynglŷn â diogelwch yn nhermau mynediad tân o ystyried nad oedd 
sylwadau wedi eu derbyn gan y gwasanaethau argyfwng tân / heddlu     

 Bod cyfleuster un cegin rhwng 5 uned yn eithaf  derbyniol, ac o safbwynt tân 
defnyddiwyd llawr uchaf yr adeilad yn y gorffennol yn rheolaidd ar gyfer cynnal 
cyngherddau  i oddeutu 70 o unigolion 

 
 Penderfynwyd:   Caniatáu gydag amodau 
 

1. 5 mlynedd 
2. Unol â’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 Dŵr Cymru 
Nodyn canfod ystlumod 

 
 
7. Cais Rhif C17/0498/16/LL - Llaethdy Parc Bryn Cegin, Parc Bryn Cegin, 

Llandygai 
 
 
 Codi ffatri / llaethdy gaws ynghyd â chaffi ac ardal ymwelwyr atodol. 
 
 

(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio  ar gefndir y cais, gan nodi’r bwriad i godi ffatri 
cynhyrchu caws / llaethdy, gan gynnwys caffi atodol a chyfleuster ymwelwyr, ar ystâd 
ddiwydiannol ddynodedig Bryn Cegin, Bangor.  Fe fyddai’n gyfleuster newydd yn cynnwys 
adeilad deulawr ynghyd â chyfres o seilos i storio llefrith a dŵr.  Rhennir 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. 

 
 Cyfeiriwyd at weddill manylion y bwriad yn yr adroddiad.    
 

O safbwynt egwyddor y datblygiad, nodwyd bod y polisïau sy’n adnabod Stad Bryn Cegin 
fel safle diwydiannol i’w amddiffyn a bod y cais am ddefnydd diwydiannol yn nosbarth 
defnydd B2 yn unol â’r hyn anogir gan y polisïau.  Credir bod yr egwyddor o ddatblygu yn 
dderbyniol ar y safle hwn ond bod nifer o ystyriaethau polisi ychwanegol i’w hystyried. 

 
 Er bod y datblygiad 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, ac 
felly ystyrir y byddai’n gweddu i’r lleoliad.  Byddai’r tirlunio yn helpu lliniaru effeithiau 
gweledol y datblygiad a chredir na fyddai’n cael effaith niweidiol arwyddocaol ar 
fwynderau gweledol y gymdogaeth. 

 
 Cyfeiriwyd at y ffurflen sylwadau hwyr a oedd yn nodi bod Uned Gwarchod y Cyhoedd 

wedi cadarnhau cefnogaeth yn ddarostyngedig i amodau ac felly ystyrir y gall y bwriad fod 
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yn dderbyniol o safbwynt agweddau o’r polisïau sy’n ymwneud ag amddiffyn mwynderau 
gymdogaeth. 

 
 Tynnwyd sylw bod materion trafnidiaeth, draenio tir, archeolegol a bioamrywiaeth oll yn 

dderbyniol. 
 
 O safbwynt yr economi a materion ieithyddol, tynnwyd sylw bod yr asesiad yn gadarnhaol 

gan greu cyfleoedd gwerth uchel.   
 
 Nodwyd nad oedd gwrthwynebiad i siop na chaffi atodol i’r prif ddefnydd ac y gellir 

cynnwys amodau ar gyfer hyn. 
 
 Yn dilyn asesu’r holl ystyriaethau, credir bod y datblygiad yn ddefnydd priodol o safle a 

glustnodwyd ar gyfer defnyddiau o’r fath ac argymhellwyd i ganiatáu’r cais yn unol ag 
amodau priodol gan gynnwys amodau ychwanegol Uned Gwarchod y Cyhoedd  yn 
ymwneud â system awyru / echdynnu, lefelau sŵn ac oriau gweithredu.  

 
(b) Yn manteisio ar yr hawl i siarad, nododd  yr ymgeisydd  

 

 Mai menter ydoedd gan grŵp o ffermwyr ifanc a’i fod yn un o sylfaenwyr y fenter 

 Bod y fenter yn arbenigo mewn gwneud a gwerthu caws 

 Bod safle Bryn Cegin yn ganolog i Ogledd Cymru ac i’r perwyl yn gychwyn da ar 
gyfer y fenter 

 Y byddai’r ffatri yn defnyddio technoleg adnewyddol a bod y sustem yn cwrdd â’r 
gofynion  

 Y byddir yn creu oddeutu 20 swydd ar y safle 

 Y byddai’n agosach at y defnyddwyr  

 Hyderir y byddai amaethwyr yn cael gwell pris am eu llaeth gyda’r diwydiant yn 
symud ymlaen 

 
(c)   Nododd yr Aelod Lleol ei gefnogaeth i’r datblygiad gan nodi: 

 

 Bod y safle gwag enfawr o fewn ei ward ers oddeutu 10 mlynedd  

 Bod y llywodraeth wedi buddsoddi yn is-adeiledd y safle  

 Bod lleoliad y safle yn wych ar gyfer yr A55 

 Yn lleol croesawir tenant i’r safle er mwyn creu cyflogaeth  
 
 (ch) Cynigwyd ac eilwyd i ganiatáu’r cais.  
 

(d) Yn ystod y drafodaeth ddilynol, amlygwyd y pwyntiau canlynol gan aelodau unigol: 
 

 Gwych gweld pobl ifanc yn mentro a bod mwy o fentrau fel Bryn Cegin i’w croesawu 

 Llongyfarchwyd yr ymgeiswyr am fentergarwch o’r fath a dymunwyd pob lwc i’r 
fenter i’r dyfodol 

 Tra’n cefnogi entrepreneuriaeth, hyderir na fyddai’r datblygiad yn effeithio ar 
lwyddiant ffatri laeth / caws arall sy’n bodoli yn y Gogledd  

  
 (d) Mewn ymateb i’r uchod, nododd yr Uwch Gyfreithiwr nad oedd cystadleuaeth yn 
fater i gynllunio.  

 
 
 Penderfynwyd: Caniatáu’r cais gyda’r amodau canlynol: 

 
Amodau 
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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 gaiff eu gwerthu 
yn y siop 

8. Cytuno cynllun goleuo 
9. Amod tirlunio 
10. manylion system awyru / echdynnu, lefelau sŵn, rheoli oriau gweithredu.   
 

Nodiadau 
Cyfoeth Naturiol Cymru  
Dŵr Cymru 

 
8. Cais Rhif C17/0505/25/LL – Bryn Gŵredog Uchaf, Lôn Bryn Gŵredog, Waen Wen, 

Bangor. 
 
 
 Codi annedd newydd ar gyfer gweithiwr amaethyddol hanfodol ynghyd âg adeilad 

amaethyddol a mynedfa gerbydol. 
  

(a) Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi 
bod safle’r cais yng nghefn gwlad agored y tu allan i unrhyw ffin ddatblygu gyda’r bwriad i 
godi byngalo 3 llofft ynghyd â sied amaethyddol ac i addasu’r fynedfa amaethyddol 
bresennol oddi ar y lon ddi-ddosbarth sy’n mynd heibio’r safle. 
 
Cyfeiriwyd at y polisïau cynllunio perthnasol o fewn yr adroddiad ac fe nodwyd y derbyniwyd 
gwybodaeth ychwanegol gan yr Uned Draenio Tir a oedd wedi ei nodi ar y ffurflen sylwadau 
ychwanegol. 
 
O safbwynt egwyddor y datblygiad, nodwyd mai dim ond mewn rhai amgylchiadau arbennig 
iawn y caniateir tai newydd mewn safleoedd cefn gwlad, h.y. pan fod angen tŷ i gartrefu 
gweithiwr llawn amser neu un a gyflogir yn bennaf mewn amaethyddiaeth, coedwigaeth neu 
ddiwydiant gwledig arall sy’n seiliedig ar ddefnyddio’r tir. 
 
Tynnwyd sylw at ofynion Nodyn Cyngor Technegol 6 a pholisi CH9 y Cynllun Datblygu 
Unedol sy’n gofyn am wybodaeth a phrofion yn ymwneud â’r materion isod: 

 Y Prawf swyddogaethol 

 Y Prawf Amser 

 Y Prawf Ariannol 

 Prawf Anheddau Amgen 
 
 a chydnabuwyd bod y datblygiad yn cwrdd â’r gofynion uchod.  
 

O safbwynt dyluniad a mwynderau gweledol, ystyriwyd bod y cynllun am y tŷ yn un 
cymharol fychan ac anymwthiol.  Ar y cyfan, credir bod dyluniad y tŷ a’r sied yn eithaf 
disylw ac yn adlewyrchu dyluniad cyfredol adeiladau o’r fath yng nghefn gwlad Cymru.  Er 
derbynnir bod y lleoliad yn eithaf amlwg ac y byddai’r datblygiad newydd yn weladwy o 
fannau cyhoeddus gerllaw, ystyriwyd nad yw’r safle o fewn dirwedd ddynodedig ac y 
byddai’r datblygiad yn un nodweddiadol o’r ardal hon. 
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Er gwaethaf gwrthwynebiad gan breswylwyr eiddo Tŷddyn Hir, sef y tŷ agosaf at y safle, 
oherwydd y pellter sydd rhwng y safle ynghyd â’r ffaith bod gŵrychoedd aeddfed rhwng y 
safleoedd hyn, ni ystyriwyd y byddai’r bwriad yn achosi niwed uniongyrchol annerbyniol i 
fwynderau preswylwyr Tŷddyn Hir.  
 
Nodwyd 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 rhain yn ddim 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 Waen Wen.  Cadarnhawyd bod yr Uned 
Trafnidiaeth wedi datgan eu bodlonrwydd gyda’r cynllun. 
 
Yn dilyn asesiad o’r oll ystyriaethau cynllunio perthnasol, gan gynnwys materion a godwyd 
gan wrthwynebwyr, ystyriwyd bod y datblygiad yn addas ar gyfer y safle ac argymhellwyd 
i’w ganiatáu yn ddarostyngedig i amodau a nodir yn yr adroddiad ynghyd âg amod Uned 
Draenio Tir.  

 
 

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

 
• O'r farn bod y datganiad ym mharagraff 5.3 o adroddiad y swyddog cynllunio yn sylfaenol 
ddiffygiol 
• bod canllawiau arfaethedig o Gynllun Datblygu ar y Cyd sydd hyd yma heb eu 
mabwysiadu yn dal yn cyfeirio at ganllawiau TAN6 ar gyfer datblygiadau mewn cymunedau 
gwledig 
• Bod y cais yn methu ar ddau brawf a amlinellwyd gan TAN6; 

  
1.    Prawf Swyddogaethol  – mae’r cais ar gyfer adeilad amaethyddol mawr ynghyd âg 
annedd menter wledig ar sail fod angen swyddogaethol.  Dim ond 6 hectar o dir sydd i’r 
safle ac nid yw ger y fenter ffermio o 97 hectar o dir ac mae’n cynrychioli llai na 6% o’r 
ardal busnes.  Mae’r gwerthusiad amaethyddol yn cyfeirio at berchnogaeth a rheolaeth 
dros 500 o wartheg.  Gall y sied arfaethedig ddal 40 o wartheg sy’n cynrychioli llai na 8% 
o’r da byw.  Ar sail hyn rydym yn dadlau nad yw’r safle yn gallu cwrdd â’r angen 
swyddogaethol a nodwyd gan fod y 6 hectar yn rhan ansylweddol o’r busnes.  Golyga 
defnydd arfaethedig y sied y bydd cynnydd mewn traffig cludo da byw, danfoniadau 
symiau mawr o gyflenwadau angenrheidiol i’r fenter amaeth i’r safle bach yma ar lorïau 
HGV - a bydd hyn wedyn yn creu angen sylweddol am gludiant i’w hanfon ymlaen i 
safleoedd eraill gan felly greu canolfan ddosbarthu yn ddiarwybod.  Credwn fod yr ongl 
105 gradd i’r gyffordd ar gyfer ffordd Pentir i Gaerhun sydd â lled ffordd o 20tr, yn 
annigonol i lorïau HGV heb iddynt achosi niwed sylweddol i’r ffordd a’r ochr ac mae’r 
tarmac mewn mannau ar hyd y ffordd ddynesu yn annigonol i ddefnydd amaethyddol 
trwm, rheolaidd.    
2.    Lletŷ amgen -   Adnabu arolwg eiddo presennol Right Move fod dau dŷ tair llofft yn yr 
ardal ar werth am dros £185K.  Yn unol â chanllaw TAN 6, fe wnaeth chwiliad ehangach o 
radiws pellach o dair milltir ddangos fod 116 o dai yn is na £250k gyda 58 o dan  £150K. 
Ar sail hyn dadleuwn fod y cais yn methu o dan y prawf lletŷ amgen.  
3.    Gŵrthwynebir y cais gan nad yw’r safle yn un cynaliadwy a dylid ei wrthod.  

 
 

(c) Yn manteisio ar yr hawl i siarad, nododd yr Ymgeisydd y prif bwyntiau canlynol: 
 

 Ei fod yn denant ar fferm nid nepell o safle’r cais a bod y cae yn ei feddiant a’i fod yn  
defnyddio’r tir hefo tir Pen Hower a chaeau eraill ar gyfer amaethu 

 Ei fod wedi dechrau amaethu allan o ddim ers nifer o flynyddoedd a ffermio wedi bod 
yn ei waed erioed 

Tud. 21



PWYLLGOR CYNLLUNIO 24/7/17 

 

 

 Nad oedd ganddo ef, ei briod a’i ddwy ferch fach ddim cartef ond yn byw mewn 
carafán sydd yn bell o fod yn ddelfrydol ac wedi byw yno ers 3 blynedd a chyflwynir 
y cais i gael cartref amaethyddol 

 Nad oedd modd prynu tai cyfagos gan bod prisiau yn uchel tu hwnt a thu draw i’w 
gallu  

 Bod natur amaethyddiaeth yn ofynnol i fyw mor agos a phosibl i’r fferm 

 Tra’n derbyn bod cymdogion wedi gwrthwynebu am wahanol resymau roedd  yr 
adran gynllunio wedi ymateb i’r gwrthwynebiadau 

 Ei fod yn enedigol o’r ardal ac yn un o’r ychydig rai sydd yn ffermio yn lleol gan bod 
tiroedd wedi eu gwerthu neu ar osod ar rent 

 Bod amaethu yn bwysig er lles yr ardal ac yn sicr i gynnal Cymreictod cefn gwlad 
Cymru   

 
(d) Nodwyd bod yr Aelod lleol yn gefnogol i’r cais. 

 
 (dd)  Cynigwyd ac eilwyd i ganiatáu’r cais. 
 
 
 Penderfynwyd:  Caniatáu’r cais yn ddarostyngedig i’r amodau canlynol :  

 
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.       Tŷnnu hawliau cyffredinol a ganiateir 
6. Defnydd amaethyddol yn unig i'r sied 
7. Rhaid codi'r sied cyn codi'r tŷ  
8.  gwaredu dŵr arwyneb yn unol a gofyion TAN 15 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. 

 
 
9.  Cais Rhif C17/0541/14/LL – Tir ger 4 Rhosbodrual Terrace, Caernarfon 
 
  Codi dau dŷ pâr ynghyd â gwaith cysylltiol. 
 
 

(a) Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu  ar gefndir y cais, gan nodi’r bwriad 
i godi dau dŷ pâr ynghyd â gwaith cysylltiol sy’n cynnwys llecynnau parcio a chodi ffens 
bren 1.8m o uchder o amgylch cyrion y safle. Bwriedir creu llecynnau parcio ar gyfer 2 gar 
i bob tŷ gyferbyn â’r talcenni gyda mynedfa i’r safle fel yn bresennol oddi ar ffordd breifat 
sydd ym mherchnogaeth yr ymgeisydd. 
 
Saif y safle ar lecyn o dir sydd yn ffurfio rhan o gŵrtil preswyl 4 Rhosbodrual  sydd o fewn 
ffin ddatblygu Caernarfon yn unol â Chynllun Datblygu Unedol Gwynedd a’r Cynllun 
Datblygu Lleol arfaethedig. 
 
Cyfeiriwyd at y polisïau cynllunio perthnasol a’r ymatebion i’r ymgynghoriadau yn yr 
adroddiad ynghyd âg ymateb gan asiant yr ymgeisydd i sylwadau gŵrthwynebwyr sydd 
wedi eu nodi ar y ffurflen sylwadau ychwanegol.   
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 Ystyriwyd bod y bwriad fel a gyflwynwyd ar ffurf cais llawn yn dderbyniol mewn egwyddor 

ac o safbwynt mwynderau gweledol na fyddai’n creu strwythurau anghydnaws yn y 
strydlun ac yn dderbyniol ac yn cydymffurfio â’r polisïau perthnasol. 

 
 Tynnwyd sylw at y gwrthwynebiadau a oedd yn seiliedig ar: 
 

 Problemau parcio presennol 

 Gor-ddatblygiad 

 Addasrwydd y system garthffosiaeth 

 Rhwystro mynediad i Haven 

 Amharu’n andwyol ar fwynderau trigolion lleol  
 
 
 Nodwyd bod Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn datgan defnyddir dwysedd adeiladu o 

30 uned o leiaf yr hectar i safleoedd datblygiadau preswyl er mwyn gwneud y defnydd 
gorau o dir.  Fodd bynnag, gall y ffigŵr hwn amrywio o safle i safle ar sail cyfyngiadau 
ffisegol neu gymeriad cyffredinol ardal.  Yn yr achos hwn, daw dwysedd datblygu’r safle ar 
gyfer 2 dy i oddeutu 33 tŷ’r hectar sydd yn cyfateb i’r gofynion perthnasol, ac felly ni fyddai 
gor-ddatblygiad o’r safle hwn. 

 
 O safbwynt colli golau i eiddo Haven, nodwyd bod y 2 dŷ 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 rhwng talcen Haven a thalcen un 
o’r tai arfaethedig gan gydnabod bydd rywfaint o gysgodi yn anochel credir na fydd o raddfa 
sylweddol nac arwyddocaol. 

 
 Lleolir y safle mewn ardal breswyl sydd gyfagos â ffordd sirol dosbarth 1, er cydnabyddir 

gall lleoli 2 dy ychwanegol ar y safle greu elfen o aflonyddwch, credir na fydd o raddfa 
sylweddol uwch nag sydd eisoes yn bodoli yn nalgylch safle’r cais.  Nodwyd bod bwriad 
hefyd i godi ffens bren ar hyd ymylon gorllewinol, gogleddol a dwyreiniol y safle er budd 
preifatrwydd trigolion lleol.  Cadarnhawyd hefyd gan asiant yr ymgeisydd bydd y coed a’r 
llwyni presennol yn cael eu cadw. 

 
 Yng nghyd-destun materion trafnidiaeth, ceir mynediad i’r safle oddi ar ffordd breifat sydd 

ym mherchnogaeth yr ymgeisydd a bwriedir darparu 4 llecyn parcio ar y safle ar gyfer y 2 dŷ 
arfaethedig.  Nid oedd gan yr Uned Drafnidiaeth unrhyw wrthwynebiad i’r cais ar sail 
diogelwch ffyrdd ac ystyriaeth y ddarpariaeth parcio ynghyd â’r ffaith mai ffordd breifat sy’n 
gwasanaethu nid yn unig y safle ond hefyd anheddau eraill gerllaw. 

  
 Pwysleiswyd bod y gwrthwynebiadau wedi derbyn ystyriaeth lawn fel rhan o’r asesiad ac yn 

dilyn ystyriaeth o’r oll faterion cynllunio perthnasol ni ystyriwyd bod y bwriad yn groes i’r 
polisïau na chanllawiau perthnasol.  Argymhellwyd felly i ganiatáu’r cais.  

 
 

(b) Cynigwyd ac eilwyd i ganiatáu’r cais.  
 
 
 Penderfynwyd: Caniatáu yn ddarostyngedig i’r amodau isod: 
  

1. 5 mlynedd. 
2. Yn unol â’r cynlluniau. 
3. Llechi naturiol. 
4. Tŷnnu hawliau datblygiadau a ganiateir a dim ffenestri ychwanegol 
5. Diogelu’r’ coed a gwyros ar ymylon y safle. 
6. Darpariaeth parcio. 
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7. Cytuno gyda deunyddiau allanol. 
8. Amod Dŵr Cymru. 

 

 
 
 
 
 
 

 Dechreuodd y cyfarfod am 1.00pm a daeth i ben am 3.15 pm. 
 
 

 
 

                                                                       CADEIRYDD 
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Rhif:    1 
 

Cais Rhif: C17/0437/22/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

27/04/2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanllyfni 

Ward: Penygroes 

 

Bwriad: Gosod mast telethrebu 21m o uchder gan gynnwys 

gorsaf radio, 3 antena, 2 gabinet offer, cyfarpar 

offer cysylltiedig ynghyd a ffens diogelwch 1.8 o 

uchder  

  

Lleoliad: Tir ger Penygroes Telephone Exchange, Ffordd Y 

Sir, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL546HE 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATAU GYDAG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Gohiriwyd y cais ym Mhwyllgor Cynllunio 03.07.17 er mwyn galluogi’r Aelodau 

ymweld â’r safle cyn gwneud penderfyniad ar y cais ei hun gan fod pryderon wedi eu 

mynegi yn y Pwyllgor ar sail effeithiau iechyd, safleoedd eraill ar gael ynghyd ag 

agosatrwydd y safle i anheddau preswyl, ganolfan chwaraeon ac ysgolion lleol. Er 

mwyn atgoffa’r aelodau cais i osod tŵr telathrebu 21m o uchder o ffurf 'lattice' ar 

lawr o goncrid gyda 2 antenna a 2 lloeren ar ei ben, 3 cabinet offer a mesur ar y llawr 

a chodi ffens 1.8m o uchder oddi amgylch i greu compownd. 

 

1.2 Mae’r safle wedi ei leoli ar gyrion Penygroes i gefn safle cyfnewidfa ffôn sydd yn 

cynnwys adeilad unllawr parhaol, mynedfa gerbydol oddi ar y ffordd gyhoeddus 

gyfochrog a mannau troi a pharcio. Mae’r mynediad cerbydol i mewn i’r safle oddi ar 

y briffordd gyfagos i’r gogledd gyda ffens postyn a weiren yn amgylchynu’r safle ei 

hun. Mae tai preswyl yr ochr bellaf i’r ffordd gyhoeddus i gyfeiriad y gogledd, 

gorllewin a’r dwyrain ag ymhellach i’r de tra bod caeau amaethyddol agored i 

gyfeiriad y de a’r dwyrain. Gwelir hefyd fod y canlynol gerllaw, Ysgol Gynradd Bro 

Lleu, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle a Chanolfan Hamdden Plas Silyn. Mae nifer 

o goed a pherthi sefydledig o fewn y safle ag ar dir cyfochrog. 

 

1.3 Mae’r bwriad yn golygu codi codi’r tŵr o wneuthuriad dur. Yn ogystal, codir 3 

cabinet safonol o amrywiol faint ag o orffeniad gwyrdd ger gwaelod y tŵr gyda ffens 

1.8m yn amgylchynu. Gwelir fod safle’r cais ar lefel tir sydd yn is na’r adeilad 

presennol ag oherwydd hyn, dangosir y bydd grisiau yn cael eu creu fel mynedfa tuag 

at y safle o’r tir uwch. Nodir o’r wybodaeth a gyflwynwyd mai’r bwriad yw cyflawni 

amcan y Llywodraeth i ddarparu cyflenwad signal 4G ble nad yw’n bodoli eisoes 

mewn ardaloedd gwledig. 

 

1.4        Mae’r dogfennau isod wedi eu cyflwyno fel rhan o’r cais: 

 

 Declaration of Conformity with the International Commission on Non-

Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) Public Exposure Guidelines 

 Radio Planning and Propagation 

 Llythyr Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 

 Datganiad yn rhoddi Gwybodaeth Gyffredinol am ddatblygiadau Telathrebu 

 Copïau o lythyrau ymgynghoriad a yrrwyd cyn cyflwyno cais 

 Adroddiad o Arolwg Panoramig 

 

1.5 Cyflwynwyd ymholiad cyn cyflwyno cais ar gyfer y bwriad. Nodir yma fod lleoliad y 

datblygiad wedi ei ddiwygio o’r hyn a ddangoswyd yn wreiddiol ar gyfer yr ymholiad 

cyn cyflwyno cais. Roedd lleoliad y datblygiad bryd hynny i ochr y safle, ond fe’u 

cynghorwyd gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol y byddai ei ail leoli i gefn y safle yn 

welliant gan y byddai’n cael ei sgrinio yn well gan yr adeilad presennol ag y byddai 

ymhellach i ffwrdd o dai preswyl cyfagos. Cyflwynwyd y cais yn ffurfiol gyda’r 

lleoliad wedi ei ddiwygio.   

 

1.6       Mewn ymateb i’r pryderon a leisiwyd ym Mhwyllgor 03.07.17 mae’r ymgeisydd wedi 

cyflwyno gwybodaeth ychwanegol sy’n cyfiawnhau lleoli’r mast ar y safle arbennig 

hwn:- 

 

 Safle wedi ei leoli ger llecyn o dir sydd wedi ei ddynodi ar gyfer tai yn y Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd - nid yw’r pryder hwn yn faterol i’r cais cyfredol gan nad 

oes cais cynllunio wedi ei gyflwyno eto a hyd yn oed pe tai cais wedi ei gyflwyno ni 

fydd gosod mast ar y safle hwn yn tanseilio’r dynodiant hyn. Pe tai wedi eu codi ar y 
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safle dynodedig hwn, ni fuasai mast o’r math hwn yn amharu’n andwyol ar ddarpar 

ddeiliaid y tai ar sail creu strwythur gormesol a chreu cysgodion gan ystyried 

dyluniad a ffurf  strwythurol ysgafn y mast ei hun. 

 

 Nid yw cyngor na chyfarwyddiadau cynllunio lleol na chenedlaethol yn datgan ni 

ellir lleoli mastiau telathrebu o fewn neu gyferbyn ac ardaloedd preswyl. Yn wir, mae 

Llywodraeth Cymru eisoes wedi datgan eu cefnogaeth i uwchraddio a darparu system 

gyfathrebu y genhedlaeth nesaf drwy gydol Cymru ac maent yn disgwyl i’r 

Awdurdodau Cynllunio Lleol benderfynu ar geisiadau cynllunio am seilwaith 

symudol cyn gynted a phosibl (e.e. ar gyfer y gwasanaeth brys) er mwyn sicrhau nad 

oes oedi diangen wrth sefydlu’r fath rhwydwaith. 

 

 Mae’r Grŵp Seilwaith Prydeinig o Aelodau Seneddol eisoes wedi yn datgan ers 2016 

bydd rhaid i bob  gweithredydd lledaenu eu hymdriniaeth symudol gyda therfyn 

amser wedi ei bennu o Ragfyr, 2017. 

 

 Nid yw signal 3G na 4G, o’u natur, yn gallu trafeilio pellteroedd hir ac, felly, mae’n 

anorfod bod y mastiau a’r offer cysylltiedig wedi eu lleoli yn y rhan fwyaf o 

sefyllfaoedd o fewn neu gyferbyn ac ardaloedd preswyl.  

 

 Credir bod safleoedd mwy addas ar gyfer codi’r mast yng nghyffiniau Penygroes - yn 

unol â gofynion statudol mae’r ymgeisydd wedi cyflwyno rhestr o 10 safle arall yn 

nalgylch y pentref (cyn dewis ar y safle arbennig hwn) ac wedi eu diystyru ar sail ni 

fuasent yn caniatáu ymdriniaeth ddigonol, safleoedd eraill  wedi eu lleoli y tu allan i’r 

ardal chwilio, llwybrau cul, llinellau trydan, tai dwysedd uchel, agosatrwydd i dai heb 

sgrinio digonol ynghyd a diffyg gofod/bylchau. 

 

 Effaith ar iechyd trigolion lleol a phlant ysgol - mae’r ymgeisydd wedi ymgymryd ag 

asesiad  amledd (frequency) radio ar gyfer y safle arbennig hwn. Mae’r asesiad yn 

dod i’r canlyniad bydd lefel  dwysedd tonnau radio o’r mast arfaethedig llawer is na’r 

hyn a nodir gan yr International Commission on Non-ionising Radiation Protection 

(ICNRP) ac mae’r canllawiau hyn wedi eu cefnogi gan  Sefydliad Iechyd y Byd ac yn 

destun adolygiad o bryd i bryd. Mae Datganiad Cydymffurfio gyda’r canllawiau hyn 

(cyf. 1999/519/E) eisoes wedi ei gyflwyno gyda’r cais yn wreiddiol. 

 

 Mae Nodyn Cyngor Technegol 19: Telathrebu yn datgan  ni ddylai awdurdodau 

cynllunio lleol geisio dyblygu rheolaethau'r gyfundrefn iechyd a diogelwch trwy’r 

system gynllunio. Mater i'r Awdurdod Gweithredol ar Iechyd a Diogelwch (HSE) yw 

gorfodi deddfwriaeth iechyd a diogelwch yn y maes hwn. Unwaith y bydd mast yn 

weithredol, os oes tystiolaeth neu bryder nad yw’r gweithredwr yn ysgwyddo’i 

gyfrifoldebau mewn achos penodol gall yr HSE ymchwilio ac, os oes angen, orfodi 

gweithredu.  

 

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 Lleol. 

 

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 
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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 Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011-2026 mabwysiadwyd 31 

Gorffennaf 2017 

 

            PS 3: Technoleg gwybodaeth a chyfathrebu 

PCYFF1: Ffiniau datblygu 

PCYFF 2:  Meini prawf datblygu 

PCYFF 3:  Dylunio a siapio lle 

PCYFF 4:  Dylunio a thirweddu 

TRA4:Rheoli ardrawiadau cludiant 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru Fersiwn 9, 2016 

Nodyn Cyngor Technegol 19: Telathrebu 

 

Cyhoeddwyd llythyr gan Brif Gynllunydd Llywodraeth Cymru dyddiedig 29.11.16 yn 

datgan bod Polisi Cynllunio Cymru yn annog awdurdodau cynllunio lleol i ymateb yn 

gadarnhaol i gynigion telathrebu wrth gymryd i ystyriaeth y cyngor ar ddiogelu 

ardaloedd trefol a gwledig. Mae ceisiadau o’r fath yn rhan o fframwaith y 

Llywodraeth ar gyfer gwneud y wlad yn genedl ddigidol. 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Cais 3/22/123 – cyfnewidfa ffon – caniatawyd 12.12.77 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Dim gwrthwynebiad i’r cais 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim sylw gan na thybir y byddai yn cael effaith ar unrhyw 

ffordd 

 

Y Weinyddiaeth Amddiffyn: Dim gwrthwynebiad 

 

Uned Bioamrywiaeth: Dim gwrthwynebiad 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: Heb eu derbyn 
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Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle ag yn y wasg leol a 

gwybyddwyd trigolion cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i 

ben a derbyniwyd  llythyrau / gohebiaeth yn gwrthwynebu ar 

sail: 

 

 Diffyg ymgynghori gyda’r gymdogaeth leol 

 Effaith tonnau radio ar blant yr ysgolion lleol 

 Effaith niweidiol ar safle tai sydd wedi ei ddynodi yn 

gyfochrog a safle’r cais o safbwynt effaith gormesol, 

sŵn, amharu ar fwynderau preswyl a gweledol, 

anallu i ddarparu tai gan gynnwys tai fforddiadwy ar 

safle sydd wedi ei ddynodi, diffyg cydymffurfiaeth 

gyda pholisïau perthnasol 

 

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio 

dilys oedd yn cynnwys: 

 

 Colli golygfa 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

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

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

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (CDLL) yw’r ‘Cynllun Datblygu’ 

mabwysiedig ac yn yr achos yma, credir fod egwyddor y bwria dyn unol a gofynion 

cyffredinol Polisiau PS3, PCYFF1, PCYFF2, PCYFF3 a TRA4 o’r CDLL. 

 

5.2 Mae gofynion cyffredinol Polisï PS3  yn caniatáu cynigion isadeiledd bydd yn ceisio 

estyn neu wella cysylltiadau trwy gyfrwng y technolegau cyfathrebu presennol a rhai 

sy’n cael ei datblygu h.y. band llydan cyflymder uchel, ffonau symudol a datblygiad 

ym mhob rhan o ardal y Cynllun yn amodol ar fesurau amddiffyn priodol. Mae 

Pennod 12 o Bolisi Cynllunio Cymru (Fersiwn 9, 2016) yn datgan bod Llywodraeth 

Cymru yn cydnabod bod seilwaith telathrebu fforddiadwy, diogel sy’n hygyrch dros 

ardal eang yn bwysig i ddiasyddion a busnesau ledled Cymru ac fe all fod yn fodd o 

hybu economi ffyniannus. Mae Polisi PCYFF1 yn cymeradwyo cynigion sydd wedi 

eu lleoli oddi fewn i ffiniau datblygu yn unol â pholisïau a chynigion eraill y CDLL, 

polisïau cynllunio cenedlaethol ac ystyriaethau cynllunio eraill. Yn yr achos hwn 

mae’r safle wedi ei leoli tu mewn i ffin datblygu Penygroes ac ystyrir bod egwyddor 

y datblygiad arfaethedig yn dderbyniol gan ei fod yn gwneud defnydd da o ran o safle 

sydd eisoes wedi ei ddatblygu (ar ffurf cyfnewidfa deliffon) a’i fod trwy hynny yn 

cydymffurfio gyda gofynion cyffredinol Polisi PCYFF1. 

     

5.3 Mae Polisi PCYFF2 a PCYFF3 yn datgan dylai cynigion wneud y defnydd gorau o 

dir a sicrhau na fydd unrhyw gynnig yn cael effaith andwyol sylweddol ar iechyd, 

diogelwch neu fwynderau meddianwyr eiddo lleol, defnyddiau tir neu eiddo arall neu 

nodweddion yr ardal leol oherwydd mwy o weithgareddau, aflonyddwch, sŵn neu 

ffurfiau eraill o aflonyddwch neu lygredd. Caniateir cynigion dim ond os gellir 

sicrhau eu bod yn parchu cyd-destun safle a’i le yn y dirwedd lleol, ei effaith ar y 

stryd wedd a’r dreftadaeth hanesyddol a diwylliannol lleol, eu bod yn ystyried iechyd 

a lles defnyddwyr y dyfodol a’u bod yn cynnwys isadeiledd ar gyfer telegyfathrebu a 
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gwybodaeth cyfoes. Credir, o ystyried yr asesiad hwn, bod y cais yn cydymffurfio a 

gofynion y polisïau arbennig hyn.  

 

5.4        Mae’r ymgeisydd wedi nodi o fewn dogfennau’r cais cynllunio ynghyd a’r ymateb i 

bryderon a gyflwynwyd yn dilyn y cyfnod hysbysu statudol 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 yw’n bodoli’n barod, ac yn 

benodol ardaloedd gwledig. 

 

5.5 Mae “Declaration of Conformity with the International Commision on Non-Ionizing 

Radiation Protection (ICNIRP) Public Exposure Guidelines” wedi ei gyflwyno fel 

rhan o’r cais gerbron, sydd yn cadarnhau fod y datblygiad wedi ei ardystio i 

gydymffurfio a chanllawiau’r ‘ICNIRP’ sef canllaw cydnabyddedig ar gyfer y math 

yma o ddatblygiad. Fel y cyfeiriwyd ato eisoes, mae’r ymgeisydd wedi ymgymryd ag 

asesiad amledd radio ar gyfer y safle arbennig hwn ac mae’r canlyniadau yn 

cadarnhau bod lefel dwysedd tonnau radio o’r mast arfaethedig llawer yn is na’r hyn 

a nodir gan ICNIRP eu hunain (yn wir, mae’r lefelau yn gannoedd os nad miloedd 

gwaith is na’r lefelau rhagofalus sydd wedi eu gosod gan ICNIRP). 

 

5.6 Derbyniwyd gwrthwynebiad ar sail pryder am effaith y datblygiad ar iechyd, ac yn 

benodol ar iechyd plant yr ysgolion lleol gerllaw. Un o amcanion Polisi PS3 o’r 

CDLL yw i sicrhau bod mesuriadau amddiffynnol priodol mewn lle ar gyfer 

datblygiadau technoleg cyfathrebu gan, er enghraifft, cydymffurfio gyda canllawiau’r 

Comisiwn Rhyngwladol ar Amddiffyn rhag Ymbelydriad Anïoneiddiol (ICNIRP). 

Disgwylir i bob gorsaf newydd fodloni canllawiau’r ICNIRP. Derbyniwyd 

gwybodaeth yn dangos cydymffurfiaeth gyda’r safonau yma. Er y cydnabyddir fod 

pryder wedi ei godi ynglŷn ag effaith posib, ni ystyrir fod y bwriad yma yn groes i’r 

polisïau cenedlaethol na’r CDLL ac nid oes angen rhagor o wybodaeth i asesu effaith 

posib y datblygiad.  Mae Polisi Cynllunio Cymru yn datgan yn glir mewn perthynas â 

goblygiadau datblygiad arfaethedig o’r fath i iechyd mai barn Llywodraeth Cymru yw 

na ddylid bod angen i awdurdodau cynllunio lleol ystyried ymhellach unrhyw 

effeithiau iechyd na’r pryderon amdanynt wrth brosesu cais am ganiatâd cynllunio 

neu gymeradwyaeth o flaen llaw os yw’r datblygiad yn bodloni gofynion ICNIRP. 

 

5.7 Mae’n arferol gosod amod i sicrhau fod yr offer yn cael ei symud o’r safle a bod 

gwaith adfer priodol yn cael ei wneud petai’r angen ar gyfer yr offer yn dod i ben. Ar 

sail yr uchod credir fod egwyddor y datblygiad yn dderbyniol ag yn cydymffurfio 

gyda gofynion cyffredinol y polisïau perthnasol. 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.8 Gyda’r math yma o ddatblygiad, mae’n 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. Er hynny, 

credir yn yr achos yma fod cefn len adeiledig a naturiol bresennol o edrych at y safle 

o gyfeiriad y gogledd, gogledd-orllewin a’r gogledd-ddwyrain oherwydd presenoldeb 

coed aeddfed ag adeilad y gyfnewidfa ffon. 

 

5.9 Er fod y safle yn ymylu a chefn gwlad agored, mae’r ardal gyfagos yn cynnwys 

amrywiol ddefnydd gan gynnwys ysgolion, canolfan hamdden a thai preswyl sydd yn 

golygu fod nifer o amrywiol adeiladau o ran maint ag edrychiadau. Mae nifer o 

strwythurau main ag uchel yn bodoli eisoes yn yr ardal, megis polion trydan a golau 

stryd ac fel gwelir ymhellach i ffwrdd (oddeutu 340m) i gyfeiriad y de-ddwyrain, fod 

peilonau trydan yn croesi’r tir. Mae’r tai preswyl agosaf rhwng oddeutu 50m a 90m i 
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ffwrdd o safle’r cais i gyfeiriadau gwahanol. Cydnabyddir y bydd y math yma o 

ddatblygiad yn anorfod yn cael rhywfaint o effaith weledol ar y tai agosaf yma, ond 

ni ystyrir y byddai’r effaith yn sylweddol yn yr achos yma. 

 

5.10 O edrych at y safle o gyfeiriad y dwyrain, mae tai preswyl a ffurf adeiledig y pentref 

ar y gorwel ac felly ni chredir fod y lleoliad arfaethedig yn gwbl agored o safbwynt yr 

hyn sydd i weld oddi amgylch. Credir felly fod gofynion cyffredinol Polisi PCYFF3 

o’r CDLL yn cael eu bodloni. 

 

5.11 Mae’n fwriad i osod amod i gytuno ar orffeniad y mast, credir fod hyn yn dderbyniol 

yn yr achos yma er mwyn sicrhau y byddai yn ymdoddi i’r amgylchedd leol. Mae’r 

offer cysylltiol sef y cabinets a’r ffens oddi amgylch, yn ogystal yn dderbyniol 

oherwydd eu gorffeniad ac yn bennaf, oherwydd bod safle’r cais ar lefel tir sydd yn is 

na’r adeilad presennol gerllaw. O ran gorffeniadau, credir fod y bwriad yn dderbyniol 

o safbwynt gofynion Polisi PCYFF3. Credir hefyd ei bod yn briodol cynnwys amod i 

gytuno ar fesurau tirlunio pellach ar gyfer y safle, o wneud hyn, mae gofynion Polisi 

PCYFF4 yn cael ei fodloni. 

 

5.12 Strwythur main a syml yw hwn yn y bôn, sydd yn annhebygol o gael effaith amlwg 

hir dymor ar fwynderau gweledol yr ardal leol. Credir fod y bwriad o safbwynt yr 

elfen yma yn dderbyniol ac felly yn bodloni gofynion Polisi PCYFF3 sy’n datgan na 

ddylai’r datblygiad gael effaith niweidiol ar y dirwedd. 

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

 

5.13 Mae gwybodaeth wedi ei gyflwyno gyda’r cais sydd yn rhestru safleoedd eraill ger y 

safle a ystyriwyd cyn penderfynu ar y safle yma. Gwelir fod rhain yn cael eu diystyru 

am amrywiol resymau gan gynnwys effaith niweidiol tebygol amlwg ar fwynderau 

preswyl a chyffredinol o fewn yr ardaloedd penodol hynny, dim cytundeb gan y 

tirfeddianwyr i ddefnyddio’r safleoedd a adnabuwyd, ni fyddai’r signal cystal yn y 

mannau hyn a materion technegol eraill. Cydnabyddir felly fod ymgais wedi ei wneud 

i ganfod safleoedd eraill ond mai dyma sydd wedi ei adnabod ar gyfer y bwriad 

oherwydd ei addasrwydd o safbwynt materion technegol ag effaith ar fwynderau. 

 

5.14 Ni ystyrir y byddai’r bwriad yn achosi niwed arwyddocaol o safbwynt sŵn a thonfedd 

trydan/radio, ac na fyddai yn amharu ar fwynderau cyffredinol a phreswyl yr ardal 

gyfagos o safbwynt yr agweddau yma. Cydnabyddir fod tri safle amlwg gerllaw sydd 

yn golygu fod presenoldeb cyson o blant yn yr ardal. Mae adeilad y Ganolfan 

Hamdden oddeutu 60m o safle’r cais, adeilad Ysgol Bro Lleu oddeutu 160m i ffwrdd 

ag adeilad agosaf Ysgol Dyffryn Nantlle oddeutu 190m i ffwrdd. Derbynnir fod 

tiroedd y safleoedd hyn gan gynnwys rhan o safle Ysgol Bro Lleu sydd yn cynnwys 

offer chwarae, yn nes na’r adeiladau eu hunain ond fel y sonnir uchod, mae 

gwybodaeth wedi ei dderbyn sy’n cadarnhau fod y datblygiad wedi ei ardystio i 

gydymffurfio a chanllawiau ICNIRP, er gwaethaf pryder cyhoeddus ynglŷn ag effaith 

ar iechyd. Ni chredir felly fod y bwriad yn annerbyniol o safbwynt gofynion Polisi 

PCYFF2 o’r CDLL. 

 

5.15 Credir fod y safle yma yn addas o ran ei leoliad ac yn dderbyniol o safbwynt ei effaith 

ar fwynderau cyffredinol a phreswyl yr ardal ac felly yn cydymffurfio yn llawn gyda 

gofynion Polisi PCYFF 2 a PCYFF3 o’r CDLL. 
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Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.16 Mae lleoliad y strwythur a’r holl offer cysylltiol ym mhen pellaf y safle bresennol, ni 

fyddai yn amharu mewn unrhyw ffordd ar symudiadau cerbydau i mewn ac allan o’r 

safle ei hun. Er y byddai yn rhannol weladwy o ffyrdd cyhoeddus cyfagos, ni 

wrthwynebir y bwriad gan yr Uned Drafnidiaeth ac felly ni chredir fod unrhyw bryder 

o safbwynt cydymffurfio gyda gofynion Polisi TRA4 o’r CDLL.  

 

Unrhyw ystyriaethau eraill 

 

5.17 Fel sydd eisoes wedi ei nodi uchod, cyflwynwyd ymholiad cyn cyflwyno cais ynglŷn 

â’r datblygiad arfaethedig hwn. Diwygiwyd y bwriad o ganlyniad i awgrymiad yr 

Awdurdod Cynllunio Lleol trwy ail leoli’r mast i gefn y safle a thu ôl i adeilad y 

gyfnewidfa ffon. 

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.18 Yn dilyn cyfnod o ymgynghori cyhoeddus gan gynnwys rhoddi rhybudd yn y wasg 

leol, gosod rhybudd cyhoeddus ar y safle a gyrru llythyrau i gymdogion cyfagos, 

derbyniwyd sylwadau yn nodi’r canlynol, ac ystyrir fod yr adroddiad uchod yn delio 

yn llawn gyda’r materion hyn: 

 

 Diffyg ymgynghori gyda’r gymdogaeth leol 

 Effaith tonnau radio ar blant 

 

5.19 Derbyniwyd gwrthwynebiad i’r bwriad gan ymgynghorwyr cynllunio ar ran 

cymdeithas tai o safbwynt effaith niweidiol y datblygiad ar dir sydd wedi ei ddynodi 

yn gyfochrog a safle’r cais ar gyfer datblygiad preswyl o safbwynt effaith gormesol, 

sŵn, amharu ar fwynderau preswyl a gweledol, anallu i ddarparu tai gan gynnwys tai 

fforddiadwy ar safle sydd wedi ei ddynodi, diffyg cydymffurfiaeth gyda polisïau 

perthnasol. 

 

5.20 Mae rhan o’r tir cyfochrog wedi ei ddynodi ar gyfer tai yn y CDLL ond nid oes 

unrhyw gais cynllunio wedi ei gyflwyno ar gyfer datblygu’r tir yma i bwrpas preswyl 

hyd yn hyn. Ni chredir felly fod modd asesu’r bwriad presennol yma gyda’r hyn a all 

ddigwydd rhyw dro yn y dyfodol ar y tir hwn. Ni chredir ychwaith pe byddai caniatâd 

yn cael ei roi ar gyfer y cais presennol yma, y byddai hyn yn atal datblygiad tai yn y 

dyfodol ar y tir cyfochrog, mae modd dylunio cynllun sydd yn ystyried unrhyw 

gyfyngiadau perthnasol (os yn wir y byddai mast fel yma yn cyfyngu datblygu ar dir 

cyfochrog). 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 O ystyried yr uchod ynghyd a’r wybodaeth ychwanegol sydd wedi ei gyflwyno gan yr 

ymgeisydd ac wedi ystyried yr holl faterion cynllunio perthnasol gan gynnwys 

polisiau a chanllawiau lleol a chenedlaethol a’r holl sylwadau a dderbyniwyd, ni 

chredir fod y bwriad i godi mast telathrebu fel y ceir yma yn annerbyniol a’i fod 

oherwydd hynny yn cydymffurfio gyda gofynion y polisiau perthnasol fel y nodir 

uchod. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatau – amodau  
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             1. Amser 

 2. Cydymffurfio gyda cynlluniau 

 3. Tynnu’r mast a’r offer cysylltiol ac adfer y tir os yw’r defnydd yn dod i ben. 

             4. Tirlunio 

             5. Amod lliw mast a’r antena/lloeren 

 6. Amod lliw ffens 
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Rhif:    2 
 

Cais Rhif: C17/0412/39/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

11/05/2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanengan 

Ward: Abersoch 

 

Bwriad: Creu safle ar gyfer carafanau teithio  

  

Lleoliad: Llain Las, Abersoch, Pwllheli, LL537LA 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
GWRTHOD 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn ar gyfer creu maes carafanau teithiol. Mae’r bwriad yn cynnwys defnyddio 

safle 5 carafán dan dystysgrif eithriedig Clwb Carafanau fel safle annibynnol ar gyfer 

lleoli 9 o garafanau teithiol. Bwriadir defnyddio'r bloc toiledau presennol ynghyd a  

phlannu coed brodorol ar hyd terfyn gogleddol a gorllewinol y safle ac ail leoli'r y 

giât bresennol i’r safle  tua 10 medr yn ôl o ymyl y gerbydlon gyfochrog. Lleolir y 

carafanau ar hyd terfyn gorllewinol, gogleddol a dwyreiniol y safle. Mae mapiau 

swyddogol y Cyngor yn dangos bod llwybr cyhoeddus yn rhedeg drwy cornel 

gogledd ddwyreiniol y safle a bod 3 i 4 llain carafán yn amharu ar y llwybr hwnnw. 

Fodd bynnag, yn dilyn trafod y mater gyda’r ymgeisydd derbyniwyd cynllun 

diwygiedig dyddiedig 02 Awst 2017 yn dangos lleiniau'r carafanau wedi eu lleoli yn 

agosach at ganol y safle er mwyn osgoi'r llwybr cyhoeddus. Mae safle wedi ei lleoli 

tua 180 medr o’r eiddo preswyl agosaf. 

 

1.2 Mae’r safle wedi ei leoli tua 150 medr y tu allan i ffin datblygu Abersoch  ac o fewn 

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. Gwasanaethir y safle gan fynedfa bresennol i 

ffordd sirol dosbarth 3. 

 

1.3 Cyflwynwyd Datganiad Dylunio a Mynediad.  

 

1.4 Cyflwynir y cais i bwyllgor gan ei fod yn ymwneud a lleoli  mwy na 5 carafán teithiol 

ar y tir. 

 

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 Lleol. 

 

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 Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011-2026 mabwysiadwyd 31 

Gorffennaf 2017 

 

TRA 2:  Safonau parcio 

TRA 4:  Rheoli ardrawiadau cludiant 

PCYFF 2:  Meini prawf datblygu 

PCYFF 3:  Dylunio a siapio lle 

PCYFF 4:  Dylunio a thirweddu 

TWR 5:  Safleoedd carafanau teithiol, gwersylla a llety gwersylla amgen dros dro 

PS 19: Gwarchod lle bo’n berthnasol gwella’r amgylchedd naturiol 

AMG 1: Cynlluniau rheolaeth Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol 

PS 17: Diogelu a neu wella asedau treftadaeth 

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

Gerddi Hanesyddol Cofrestredig 
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2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru – Argraffiad 9 (Tachwedd 2016)   

Nodyn Cyngor Technegol – 13 Twristiaeth 

Nodyn Cyngor Technegol -  18 Trafnidiaeth 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Dim hanes Cynllunio perthnasol i’r safle. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 

 

Cyngor Cymuned/Tref:  Cefnogi 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad dros y bwriad. Er bod y bwriad yn 

golygu cynnydd  sylweddol mewn nifer unedau ar y safle 

tybir nad yw cyfanswm yr unedau yn debygol o gael effaith 

andwyol ar rwydwaith ffyrdd lleol. 

Argymell cynnwys amod yn gorfodi adeiladu'r fynedfa yn 

unol â’r cynllun. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru 

(CNC): 

Dim gwrthwynebiad i’r cais uchod ac yn cynnig sylwadau 

arferol parthed draeniau budr a gwaredu gwastraff. Bwriedir 

anfon sylwadau CNC at yr ymgeisydd os caniateir y cais. 

 

Dŵr Cymru: Cynnig sylwadau canlynol: 

Awgrymu bod yr ymgeisydd yn ceisio barn Cyfoeth Naturiol 

Cymru oherwydd y bwriedir cysylltu'r sustem draenio breifat. 

Dim gwrthwynebiad ynglŷn â chyflenwad dwr. Bwriedir 

anfon sylwadau CNC at yr ymgeisydd os caniateir y cais. 

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: Dim gwrthwynebiad i’r cais ond angen sicrhau bod y 

datblygiad yn cydymffurfio gyda Deddf Safleoedd Carafanau 

a Rheoli Datblygu 1960 a deddf Iechyd a Diogelwch yn y 

Gweithle 1974. 

 

Uned Bioamrywiaeth Dim sylwadau i’w gwneud ar y cais. 

 

Uned Llwybrau Heb dderbyn (disgwylir ymateb cyn dyddiad y Pwyllgor) 

 

Gwasanaeth Tan ac Achub 

 

Nid oes gan yr Awdurdod Tan unrhyw sylwadau i’w gwneud 

ynglŷn â mynedfa i gerbydau Tan a chyflenwad dwr. 

 

Uned Ardal o Harddwch 

Naturiol Eithriadol (AHNE) 

Mae’r safle ar y lôn gefn rhwng Abersoch a Llanengan ac yn 

AHNE Llŷn. Mae'r AHNE yn  ddynodiad statudol a 

warchodir gan bolisïau lleol a chenedlaethol. 

 

Safle anffurfiol ar gyfer 5 carafán sydd yma ar hyn o bryd.  

Er yn eithaf cuddiedig wrth deithio tuag at Llanengan (i'r 

gorllewin) mae’r safle yn eithaf amlwg wrth deithio tuag at 

Abersoch (i'r dwyrain). Mae'r safle hefyd i’w gweld o dir 

uwch gerllaw.   
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Mae ardal Abersoch, Sarn Bach a Bwlchtocyn dan bwysedd 

gan garafanau yn barod ac mae pryder y bydd sefydlu safle 

parhaol o’r newydd  yn amharu ar yr AHNE. 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben ac ni dderbyniwyd 

gwrthwynebiad i’r cais. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae polisi TWR 5 CDLl yn caniatáu cynigion i ddatblygu safleoedd carafanau 

teithiol os cydymffurfir â’r cyfan o’r meini prawf a nodir. Yn eu mysg, yw bod y 

datblygiad arfaethedig o ansawdd uchel o ran dyluniad, gosodiad ac edrychiad a’i fod 

wedi ei leoli mewn man anymwthiol sydd wedi ei guddio’n dda gan nodweddion 

presennol y dirwedd a/neu ble gellir cydweddu’r unedau teithiol yn hawdd yn y 

dirwedd mewn modd nad yw’n peri niwed sylweddol i ansawdd gweledol y dirwedd; 

bod y bwriad yn osgoi gormodedd o ardaloedd o leiniau caled; fod ei gysylltiad 

ffisegol â’r ddaear yn gyfyngedig ac yn gallu cael ei symud oddi ar y safle yn y tymor 

caeedig; dylai unrhyw gyfleusterau atodol os yw hynny’n bosib, gael eu lleoli mewn 

adeilad presennol neu fel estyniad i gyfleusterau presennol; bod y safle’n agos at y 

prif rwydwaith ffyrdd ac y gellir darparu mynediad digonol heb amharu’n sylweddol 

ar nodweddion a chymeriad y dirwedd; mae meddiannaeth y datblygiad wedi’i 

gyfyngu i ddefnydd gwyliau yn unig; bod y safle’n cael ei ddefnyddio at ddibenion 

teithio’n unig a bod unrhyw unedau’n cael eu symud o’r safle yn y cyfnodau pan nad 

ydynt yn cael eu defnyddio. 

 

5.2  Lleolir y safle mewn pant yng nghefn gwlad agored a tua 150 medr o ffin y pentref. 

Byddai’r naw uned yn cael eu gosod o amgylch ffiniau’r safle, sydd ar ffurf triongl. 

Datgan maen prawf 1 polisi TWR 5 y dylai dyluniad, gosodiad ac edrychiad 

safleoedd carafanau teithiol fod o ansawdd uchel.  Mae’r safle o faint cyfyng gyda 

charafanau wedi eu lleoli o amgylch  terfynau. Noder o’r cynllun nad oes ardal 

amwynder wedi ei ddangos fel rhan o’r bwriad ac mae’n debygol na fyddai digon o le 

o fewn y safle ar gyfer darpariaeth o’r fath o ystyried lleoliad yr unedau, llefydd 

parcio cerbydau a’r fynedfa. Er hynny, dylid nodi nad oedd Uned Gwarchod y 

Cyhoedd yn gwrthwynebu y cais.   

 

5.3 Nid oes pryder ynglŷn â defnyddio'r bloc toiledau presennol. Noder bod CNC wedi 

cyflwyno sylwadau yn datgan nad oes gwrthwynebiad i’r bwriad cyn belled a bod y 

tanc septig presennol mewn cyflwr da ac yn cael ei gynnal yn rheolaidd. Mae’r safle 

wedi ei lleoli mewn pant yng nghefn gwlad agored. Er bod clawdd / gwrych o 

amrywiol faint yn ffinio’r ffordd, nid yw’r tirlunio presennol yn ddigonol i guddio 

nac integreiddio’r unedau arfaethedig i’r tirlun. Tra nodir bod y cynllun yn datgan y 

bwriedir atgyfnerthu gwrychoedd presennol ar y ffin ogleddol a gorllewinol,  mae’r 

safle yn amlwg o’r tiroedd uwch i’r gorllewin o’r safle.   

 

5.4 Mae’r Datganiad Dylunio a Mynediad a gyflwynwyd gyda’r cais wedi ystyried 

amlygrwydd y safle yn y tirlun ac yn honni bod y safle wedi ei gysgodi yn dda gan 

wrychoedd ar hyd y terfyn deheuol, dwyreiniol a gorllewinol. Mae’r cynlluniau a 

gyflwynwyd fel rhan o’r cais yn cynnwys tirlunio ychwanegol ar hyd terfynau'r safle.  

Mae’r rhain wedi eu cynnwys fel mesurau lliniaru ar gyfer y datblygiad arfaethedig. 

Er hynny dylid sylweddoli bod y safle yn weladwy o fannau cyhoeddus uwch. Er 

gwaetha’r cynnig tirlunio, mae’r polisi yn datgan y dylai safleoedd newydd fod mewn 
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llecynnau anymwthiol sydd wedi ei guddio’n dda gan nodweddion presennol y 

dirwedd. Nid yw’r safle fel ac y mae yn cwrdd â’r maen prawf hwn gan fod y safle’n 

amlwg yn y dirwedd, felly ystyrir fod y bwriad yn groes i brif egwyddor polisi TWR 

5 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd. 

 

5.5 O safbwynt agosrwydd at y rhwydwaith ffyrdd, mae’r safle gyda mynediad 

uniongyrchol i ffordd sirol trydydd dosbarth cyfochrog ac mae’r cynllun yn dangos 

bwriad i wella'r fynedfa bresennol. Nid yw’r cynllun yn dangos unrhyw fwriad i wella 

gwelededd ar hyd y ffordd sirol. 

 

5.6 Mae nifer helaeth o feysydd carafanau wedi eu lleoli o fewn ardal pentref Abersoch 

ac er bod yr ymgeisydd yn datgan mai dau faes carafanau sydd  i’w gweld o’r safle 

mae’n rhaid cyfleu pryder ynglŷn ag effaith  gronnol safleoedd presennol yn yr achos 

yma.  

 

5.7 Mae’r cais yn golygu sefydlu maes carafanau teithiol o’r newydd yn lle’r defnydd 

gwersylla eithriedig presennol (fel rhan o Glwb Carafanau). Mae sefydlu safle fel 

rhan o Glwb Carafanau yn golygu y gellir lleoli hyd at 5 o unedau teithiol ar dir heb 

ganiatâd cynllunio. Datgan yr ymgeisydd fel gwybodaeth ychwanegol bod y tir wedi 

ei ddefnyddio fel safle carafanau teithiol eithriedig ers 1970. Ystyrir bod gwybodaeth 

o’r fath yn ystyriaeth cynllunio o bwys ar gyfer asesu'r bwriad. Mae ardal Pen Llyn 

gydag amryw o safleoedd eithriedig cyffelyb a gallai caniatáu’r cais arwain at greu 

cynsail ar gyfer y safleoedd hynny gyda’r posibilrwydd o gael mwy o geisiadau am 

safleoedd neillog i’r Clwb Carafanau mewn ardal dan bwysau gan garafanau teithiol. 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.8 Mae’r safle yn meddiannu lleoliad o fewn AHNE Llyn. Lleolir y safle yng nghefn 

gwlad agored y tu allan i unrhyw ffin pentref fel y dynodwyd gan CDLl. Sylweddolir 

na fyddai'r carafanau yn weladwy iawn o’r ffordd sirol gyfochrog ac eithr o ardal y 

fynedfa, oherwydd bodolaeth gwrych presennol. Fodd bynnag, noder fod y safle wedi 

ei leoli mewn pant yn y dirwedd ac o’r herwydd bydd y carafanau yn weladwy o 

diroedd uwch, yn benodol y ffordd sy’n arwain o’r safle i’r gorllewin.  Derbyniwyd 

sylwadau ffurfiol yr Uned AHNE yn datgan bod y safle yn amlwg o diroedd uwch o 

fewn yr ardal. Dylid hefyd nodi bod llwybr cyhoeddus yn croesi cornel gogledd 

dwyreiniol y safle a bydd y carafanau yn amlwg iawn o’r llwybr hwnnw. Sylweddolir 

bod y cynllun a gyflwynwyd gyda’r cais yn dangos bwriad i blannu coed a 

gwrychoedd brodorol ar hyd terfynau gorllewinol a gogleddol y safle fodd bynnag, 

teimlir na fyddai'r tirlunio bwriededig yn lleihau ardrawiad y bwriad ar y tirlun yn 

sylweddol mewn modd digonol a fyddai’n goresgyn pryderon am amlygrwydd y safle 

yn y tirwedd o fewn yr AHNE. 

 

5.9 Harddwch y tirlun yw un o brif atyniadau’r ardal i ymwelwyr ac mae’n hynod bwysig 

gwarchod yr adnoddau hyn sydd yn hanfodol i ffyniant y diwydiant twristiaeth. Er 

bod polisi TWR 5 CDLl  yn cymeradwyo safleoedd carafanau teithiol newydd mae 

hynny mewn amgylchiadau anymwthiol ac a guddir gan nodweddion tirlun presennol 

ac / neu ble gellir cymhathu unedau teithiol yn hawdd i’r tirlun mewn modd nad yw’n 

cael effaith annerbyniol ar ansawdd gweledol a chymeriad y tirlun. Mae’r safle 

bwriadedig wedi ei lleoli yng nghefn gwlad, ac er nad yw’n amlwg o gyfeiriad 

dwyreiniol, mae’r safle yn amlwg o ardal y fynedfa a thiroedd uwch i’r gorllewin. 

Mae cynllun y cais yn dangos y bwriedir plannu planhigion ar hyd terfynau gogleddol 

a gorllewinol fodd bynnag ni ystyrir y byddai hynny yn ddigonol ar gyfer creu 

datblygiad derbyniol o fewn yr AHNE. Teimlir felly nad yw’r bwriad yn cyfarfod 

polisi AMG 1 CDLL sydd yn ymwneud gyda gwarchod yr AHNE. 
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5.10 Nid yw’r dirffurf na’r tirlunio presennol yn ddigonol i gymhathu’r unedau i’r safle. Er 

bod y cynlluniau yn dangos y bwriedir atgyfnerthu’r tirlunio presennol i sgrinio’r 

carafanau, nid oes manylion tirlunio cynhwysfawr wedi eu cynnwys ar y cynlluniau. 

Pe caniateir y cais, nid oes sicrwydd y byddai’r plannu bwriadedig yn sefydlu ei hun 

i’r graddau fyddai’n angenrheidiol i sgrinio’r datblygiad. Mae’r ymgeisydd yn 

cydnabod fod y tirlunio presennol yn annigonol ac er gwaetha’r cynnig i dirlunio, ni 

ystyrir fod y bwriad yn ei hanfod yn dderbyniol o agwedd polisi tirlunio PCYFF 4 

CDLL o ystyried ei leoliad sensitif yng nghefn gwlad agored o fewn AHNE. 

  

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.11 Lleolir y safle y tu allan i unrhyw ffin datblygu a tua 180 medr o dŷ preifat agosaf. 

Deallir y defnyddir y safle  fel maes carafanau teithiol dan reolaeth Glwb Carafanau  

ac er y bwriedir ychwanegu at nifer y carafanau ar y safle, ni ystyrir y byddai 

gweithgareddau'r safle yn cael effaith niweidiol sylweddol ychwanegol ar 

fwynderau'r tŷ hwnnw. Teimlir felly na fydd y defnydd bwriadedig yn creu mwy o 

sŵn a gweithgareddau na’r defnydd presennol. Ni ystyrir y bydd y bwriad yn cael 

effaith niweidiol sylweddol fwy ar drigolion cyfagos ac felly ni ystyrir bod y bwriad 

yn sylweddol groes i Bolisi PCYFF 2 CDLl. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.12 Mae’r safle wedi ei lleoli y tu allan i ffin y pentref. Mae lleoliad y safle yn golygu y 

byddai carafanau yn debygol o deithio am tua 1 cilomedr  ar hyd ffordd sirol dosbarth 

3 cyn cysylltu gyda ffordd dosbarth 1 yn y pentrefi i’r dwyrain. Mae’r fynedfa yn 

bresennol ac yn gwasanaethu defnydd y safle fel maes carafanau dan dystysgrif 

eithriedig Clwb Carafanau ers blynyddoedd. Fodd bynnag, o ymweld ar safle rhaid 

datgan  pryderon am y fynedfa o ran gwelededd wrth gael mynediad i’r ffordd 

ddosbarth 3 gyfochrog, yn arbennig felly gwelededd tua’r dwyrain.  Mae'r gwrych 

presennol ar hyd y terfyn i’r dwyrain o’r safle yn amharu ar welededd o’r safle.  Gan 

fod y gwrych hwnnw tu allan i reolaeth yr ymgeisydd ni fyddai modd gorfodi ei altro 

ar gyfer gwella'r fynedfa.  Fodd bynnag, derbyniwyd sylwadau Uned Trafnidiaeth yn 

cadarnhau nad oedd gwrthwynebiad i’r cais oherwydd y defnydd presennol ac nid yw 

nifer y carafanau bwriadedig yn debygol o gael effaith andwyol ar ddiogelwch ffyrdd 

lleol. Oherwydd hynny, ystyrir y byddai’n anodd gwrthod y cais ar seiliau diogelwch 

ffyrdd ac nid yw’r bwriad yn groes i bolisi  TRA 4. Bwriedir parcio ceir yr ymwelwyr 

rhwng yr unedau a fyddai yn dderbyniol o agwedd polisi darpariaeth parcio TRA 2. 

 

5.13 Noder o fapiau'r Cyngor bod llwybr cyhoeddus yn croesi cornel gogledd dwyreiniol y 

safle. Deallir gan yr Uned Llwybrau bod y llwybr hwn gyda statws isel ond erys ei 

fodolaeth ar fapiau'r Cyngor ac o’r herwydd mae yn llwybr cyhoeddus at bwrpas y 

gyfraith. Roedd y cynllun gwreiddiol yn dangos 3 i 4  carafán  wedi eu lleoli ar draws 

y llwybr cyhoeddus. Fodd bynnag, yn dilyn trafod y mater yma gyda’r ymgeisydd 

derbyniwyd cynllun diwygiedig yn dangos lleiniau'r carafanau wedi ei lleoli  yn 

agosach at ganol y safle er osgoi'r llwybr cyhoeddus. Ymgynghorwyd gydag Uned 

Llwybrau ynglŷn â’r newid yma, ac er na dderbyniwyd ymateb wrth baratoi'r rhaglen, 

tybir na fyddai gwrthwynebiad i’r gosodiad diwygiedig.   

 

Materion bioamrywiaeth 

 

5.14 Derbyniwyd sylwadau gan CNC ac Uned Bioamrywiaeth y Cyngor yn datgan nid 

oedd gwrthwynebiad i’r bwriad. Mae’r CNC yn datgan y dylid cysylltu'r draeniau 

dwr budr i garthffos gyhoeddus ble yn ymarferol, ac os nad yw hynny yn bosibl, y 
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bydd rhaid i’r sustem garthffos breifat gydymffurfio gyda gofynion  Safonau 

Prydeinig a Rheoliadau  Adeiladu perthnasol. Noder hefyd y bydd angen i’r 

ymgeisydd ceisio caniatâd CNC ynglŷn ag arllwys  dŵr budr i unrhyw gwrs dwr ac 

ati. Bydd angen i’r ymgeisydd sicrhau hawliau perthnasol gan CNC cyn gweithredu 

unrhyw ganiatâd ar y safle.  Dylai hefyd sicrhau bod  y tanc septig a’r pwll mwydo yn 

cael eu cynnal a’u bod o faint digonol er osgoi llygredd. Bwriedir anfon copi o lythyr 

CNC  dyddiedig 25 Mai 2017 at sylw'r ymgeisydd pe caniateir y cais. 

 

6. Casgliadau: 
 

6.1 O ystyried yr uchod ac wedi ystyried yr holl faterion cynllunio perthnasol gan 

gynnwys polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol yn ogystal â sylwadau a 

dderbyniwyd, ni chredir fod y bwriad yn dderbyniol ar sail y materion fel y nodir yn 

yr adroddiad sef y byddai'r datblygiad arfaethedig yn debygol o gael effaith niweidiol 

sylweddol ar olygfeydd o fewn yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Gwrthod – rhesymau  

 

Byddai'r safle carafanau arfaethedig, oherwydd ei leoliad, gosodiad a gwedd yn y 

dirwedd, yn sefyll fel nodwedd amlwg ac ymwthiol o fewn cefn gwlad agored gan 

gael effaith niweidiol ar y dirwedd a mwynderau gweledol yr Ardal o Harddwch 

Naturiol Eithriadol. Mae'r bwriad felly yn groes i bolisi AMG 1 a TWR 5 Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (Gorffennaf 2017) (fel y’i diwygiwyd gan 

adroddiad yr arolygydd 30 Mehefin, 2017) a Chanllaw Cynllunio Atodol: Llety 

Gwyliau, Cyngor Gwynedd. 
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Rhif:    3 
 

Cais Rhif: C17/0487/30/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

13/06/2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Aberdaron 

Ward: Aberdaron 

 

Bwriad: Creu safle carafanau teithiol ar gyfer 6 llain, 

tirlunio, adeiladu bloc toiledau/cawod a tanc trin /  

  

Lleoliad: Fferm Methlem, Rhydlios, Pwllheli, Gwynedd, 

LL538LG 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
GWRTHOD 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais yw hwn ar gyfer sefydlu safle carafanau teithiol i 6 uned ar gae ym Methlem, 

Rhoshirwaun. Mae’r bwriad hefyd yn cynnwys adeiladu bloc toiledau ar gefn 

gweithdy presennol, ynghyd a gosod system trin carthion ac ymgymryd ag elfen o 

dirlunio i atgyfnerthu gwrychoedd presennol. Mae’r cae dan sylw ar ffurf triongl a 

bwriedir lleoli’r unedau o amgylch ffiniau’r cae bychan. Ceir pellter o oddeutu 110m 

rhwng y cae a thŷ annedd Methlem, gyda gweithdy, iard a chwrt o adeiladau allanol o 

amrywiol ansawdd yn eu gwahanu. 

 

1.2 Safle cefn gwlad agored yw hwn yn ffinio gyda ffordd sirol dosbarth 3 Porth Oer ac 

mae o fewn dynodiad Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. Mae hefyd oddi fewn i’r 

Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol.  Bwriedir defnyddio mynediad 

gerbydol sydd eisoes yn gwasanaethu’r gweithdy a’r iard bresennol fel mynediad i’r 

safle. Ceir nifer o  garafanau a cherbydau o fewn yr iard ar hyn o bryd. 

 

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

fwy. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

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

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

Datblygu Lleol. 

 

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 Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011-2026 mabwysiadwyd 31 

Gorffennaf 2017 

 

TRA 2:  Safonau parcio 

TRA 4:  Rheoli ardrawiadau cludiant 

PCYFF 2:  Meini prawf datblygu 

PCYFF 3:  Dylunio a siapio lle 

PCYFF 4: Dylunio a thirweddu 

TWR 5:  Safleoedd carafanau teithiol, gwersylla a llety gwersylla amgen dros dro 

PS 19: Gwarchod a neu wella’r amgylchedd naturiol 

AMG 1: Cynlluniau rheolaeth Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol 

PS 17: Diogelu a neu wella asedau treftadaeth 

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

Gerddi Hanesyddol Cofrestredig. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 9, Tachwedd 2016) 

Nodyn Cyngor Technegol 12 – Dylunio  

Nodyn Cyngor Technegol 13 – Twristiaeth 
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Nodyn Cyngor Technegol 18 – Trafnidiaeth 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C15/0110/30/LL - Creu safle carafanau teithiol i 6 carafán, adeiladu bloc toiled gosod 

system trin carthion a thirlunio - Tynnwyd yn ôl 27 Ebrill 2015. 

 

3.2 C09D/0188/30/LL Cais ôl-weithredol i gadw gweithdy a godwyd yn lle gweithdy 

blaenorol: Caniatáu 17 Tachwedd 2009 

 

3.3 C08D/0133/30/LL Estyniad unllawr cefn, ochr a blaen: Caniatáu 19 Mai 2008 

 

3.4 2/10/115A Cyfaddasu hen adeiladau amaethyddol yn ganolfan gwyliau i’r anabl, a 

llety gofalwr: Caniatáu 29 Hydref 1993 (Heb ei weithredu) 

 

3.5 2/10/115 Newid defnydd dwy ystafell tŷ i fwyty: Caniatáu 8 Mai 1978 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Heb eu derbyn. 

 

Uned Drafnidiaeth: Bwriad o raddfa dderbyniol sy’n annhebyg o gael effaith 

andwyol ar y ffyrdd lleol. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Draenio Dŵr Budr 

Mae’r cais yn cadarnhau y cynigir y bydd dŵr budr o’r safle 

carafanau yn cael ei waredu drwy osod gwaith trin carthion 

preifat newydd.  Gan ei fod yn safle carafanau bydd yn 

dymhorol ei natur, ac os nad yw unrhyw ffynhonnell 

garthffosiaeth arall a ddefnyddir drwy gydol y flwyddyn yn 

cael ei chysylltu â’r gwaith trin carthion, ni fyddai’r system 

hon yn derbyn unrhyw garthffosiaeth dros gyfnod y gaeaf.  Os 

hynny, pan fydd y tymor twristiaeth yn ailddechrau, byddai 

angen cymorth ar y gwaith trin carthion i weithio eto er mwyn 

cydymffurfio ag unrhyw eithriad neu drwydded a gyhoeddir.   

 

Bydd gofyn fod yr ymgeisydd yn darparu gwybodaeth i 

gadarnhau :- 

 Bod gosod tanc septig sy’n gollwng i suddfan dŵr 

wedi cael ei ystyried - o ran hierarchaeth trin 

carthffosiaeth, byddai’n well i’r ymgeisydd ystyried a 

yw’r tir yn addas ar gyfer gosod tanc septig a suddfan 

dŵr gan y byddai’r rhain yn ymdopi’n well gyda’r 

cynnydd a’r gostyngiadau o ran llwythi 

carthffosiaeth.  Rydym yn argymell bod yr 

ymgeisydd yn cynnal prawf mandylledd i ddangos 

p’un a yw amodau’r tir yn addas ar gyfer tanc septig a 

suddfan dŵr.   

 Y dull gollwng o’r gwaith trin carthion preifat - Nid 

yw’r cais a gyflwynwyd yn cadarnhau’r dull gollwng 

o’r gwaith trin carthion.  Byddai gennym bryderon 

sylweddol o ran gollwng carthion i’r pwll ym 

Methlem gan y byddai’n arwain at ewtroffeiddio a 

llygru’r pwll a chyrsiau dŵr i lawr yr afon.  Nid yw’r 
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dull hwn o waredu ar elifion carthffosiaeth yn briodol 

felly. 

 Nad yw pwynt gwaredu’r toiled cemegol wedi’i 

gysylltu â’r system draenio dŵr budr.  Bod yr 

ymgeisydd dyn cywiro’r dull draenio dŵr budr sy’n 

gysylltiedig â gwaredu carthffosiaeth a chemegau. - 

Mae’r dyluniadau yn nodi hefyd bod pwynt gwaredu 

gwastraff cemegol yn cael ei gynnig ar gyfer y safle.  

Cynigir iddo gael ei gysylltu â’r gwaith trin carthion.  

Ni ddylid caniatáu i wastraff toiled cemegol gael ei 

ddraenio i unrhyw weithfeydd trin carthion preifat 

gan y bydd y cemegau cysylltiedig yn lladd y bacteria 

sy’n byw yn y gwaith trin carthion, a bydd ansawdd 

yr elifion a gynhyrchir yn wael oherwydd hyn.  Dylai 

gwastraff o doiled cemegol gael ei gasglu o fewn tanc 

dan sêl (gyda larwm lefel uchel) cyn cael ei wagio 

gan dancer a’i drosglwyddo i un o weithfeydd trin 

carthion Dŵr Cymru, sydd o faint briodol ac sy’n 

gallu ymdopi â mewnlifiant o’r fath. 

 

Hefyd rhoddwyd cyngor o ran rheoli amgylcheddol o waith 

datblygu a hefyd nodi fod y safle o fewn yr AHNE. 

 

Dŵr Cymru: Gan fod yr ymgeisydd yn bwriadu defnyddio gwaith trin 

preifat argymhellir cysylltu gyda Cyfoeth Naturiol Cymru. 

 

Uned Bioamrywiaeth: Mae’r ardal a fwriedir ar gyfer y carafanau yn cynnwys ardal 

o laswelltir.  Mae clawdd ar ffin y safle â’r ffordd.  Mae pwll 

gerllaw i’r gogledd o safle arfaethedig ar gyfer carafanau.  

Nid yw’r ymgeisydd wedi cyflwyno unrhyw arolwg ecolegol 

h.y. ar gyfer cynefinoedd neu rywogaethau blaenoriaeth ac 

nid yw ychwaith wedi cyflwyno Asesiad Effaith Ecolegol.  

Nid oes arolwg coed ychwaith wedi ei gyflwyno.  Fodd 

bynnag mae’r bwriad yn annhebygol o gael effaith ar 

fioamrywiaeth a choed ac nid oes gennyf wrthwynebiad i’r 

bwriad.  Mae cloddiau yn gynefin o werth bioamrywiaeth 

uchel ac yn elfen nodweddiadol o dirwedd Llyn.  

Argymhellaf fod amod cynllunio i ddiogelu’r clawdd yn cael 

ei gynnwys. 

 

Uned AHNE: Mae Methlem wedi ei leoli mewn man amlwg ar ochr ffordd 

wledig yn ardal Rhydlios ac yn yr AHNE.  Mae’r safle dan 

sylw rhwng y lôn ac adeilad amaethyddol eithaf sylweddol.  

Gerllaw mae adeiladau amaethyddol traddodiadol mewn 

cyflwr adfeiliedig a blêr.  Er y byddai’r clawdd a’r gwrych 

presennol yn cynnig elfen o sgrinio byddai’r datblygiad yn 

weladwy o’r ffordd a rhai mannau eraill ac o ran yr AHNE 

mae pryder am sefydlu safle carafanau teithiol o’r newydd ar 

y safle. 

 

Swyddog Carafanau: Mae’r datblygiad angen trwydded safle.  Gweler o fanylion y 

cais y bydd lled rhwng y carafanau teithiol yn amrywio yn 

seiliedig ar y drefn mae’r carafanau teithiol yn cyrraedd a 

siâp a chymeriad y safle.  Gall hyn gael effaith ar ddiogelwch 
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tân pe bai’r unedau teithiol (carafanau + adlen + car) yn rhy 

agos i’r uned nesaf.  Mae’n rhaid cael 3 medr clir rhwng pob 

uned deithiol (carafán + adlen + car + 3 medr clir).  O achos 

y mater hwn, dylid cysidro caniatáu llai mewn nifer o 

garafanau ar ganiatâd cynllunio oni bai bod cadarnhad 

penodol yn ei dderbyn bod digon o le i’r 6 carafán deithiol.  

Gweler hefyd yn bresennol bod ceir, JCB ag offer fferm wedi 

eu parcio ger y sied amaethyddol.  Rhaid sicrhau bydd dim 

offer na thrafnidiaeth nad oes angen ar y safle sy’n gallu creu 

peryglon iechyd a diogelwch i’r Cyhoedd.  Dylid cadw’r 

safle yn rhydd o unrhyw strwythur, siediau neu ddeciau pren 

a all greu annibendod a chynyddu risg o dân. 

 

Gwasanaeth Tân: Nid oes gan yr Awdurdod Tân unrhyw sylwadau i’w roi 

ynglŷn â mynedfa i gerbydau tân a chyflenwad dŵr. 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a death y cyfnod ymgynghori i 

ben.  Ni dderbyniwyd unrhyw ymateb yn ystod y cyfnod 

yma. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae polisi TWR 5 o’r CDLL yn caniatáu cynigion i ddatblygu safleoedd carafanau 

teithiol os cydymffurfir â’r cyfan o’r meini prawf a nodir. Yn eu mysg yw bod y 

datblygiad arfaethedig o ansawdd uchel o ran dyluniad, gosodiad ac edrychiad a’i fod 

wedi ei leoli mewn man anymwthiol sydd wedi ei guddio’n dda gan nodweddion 

presennol y dirwedd a/neu ble gellir cydweddu’r unedau teithiol yn hawdd yn y 

dirwedd mewn modd nad yw’n peri niwed sylweddol i ansawdd gweledol y dirwedd; 

bod y bwriad yn osgoi gormodedd o ardaloedd o leiniau caled; fod ei gysylltiad 

ffisegol â’r ddaear yn gyfyngedig ac yn gallu cael ei symud oddi ar y safle yn y tymor 

caeedig; dylai unrhyw gyfleusterau atodol os yw hynny’n bosib, gael eu lleoli mewn 

adeilad presennol neu fel estyniad i gyfleusterau presennol; bod y safle’n agos at y 

prif rwydwaith ffyrdd ac y gellir darparu mynediad digonol heb amharu’n sylweddol 

ar nodweddion a chymeriad y dirwedd; mae meddiannaeth y datblygiad wedi’i 

gyfyngu i ddefnydd gwyliau yn unig; bod y safle’n cael ei ddefnyddio at ddibenion 

teithio’n unig a bod unrhyw unedau’n cael eu symud o’r safle yn y cyfnodau pan nad 

ydynt yn cael eu defnyddio. 

 

5.2  Saif y cae bychan dan sylw yng nghefn gwlad agored ac yn gyfochrog a ffordd sirol 

ddosbarth 3. Byddai’r chwe uned wedi eu gosod o amgylch ffiniau’r cae, sydd ar ffurf 

triongl. Datgan maen prawf 1 polisi TWR 5 y dylai dyluniad, gosodiad ac edrychiad 

safleoedd carafanau teithiol fod o ansawdd uchel. Gan mai cae o faint cyfyngedig yw 

hwn, cwestiynir os oes modd cael gosodiad o safon uchel yma. Ymddengys o’r 

cynllun fod yr unedau wedi eu gwasgu i safle bychan, gyda pharcio a phosibiliad o 

bebyll adlen (awnings) rhwng yr unedau yn golygu y bydd yr ardal amwynder i’r 

defnyddwyr yn gyfyngedig iawn.  Mae sylwadau’r Swyddog Carafanau hefyd yn 

cwestiynu os oes lle digonol ar gyfer y nifer o unedau yr ymgeisir amdanynt o fewn y 

safle.  Gellir gweld o’r cynllun a gyflwynwyd na fyddai lle digonol rhwng unedau i 

sicrhau'r gofyniad gan y Swyddog Carafanau ar gyfer carafán, adlen a char ac yna 3 

medr clir i’r llain nesaf. 
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5.3 Nid oes pryder sylweddol am yr elfen bloc toiledau o’r cais, gan y bwriedir gorffen y 

bloc toiled i gydweddu a’r gweithdy presennol sydd o liw gwyrdd tywyll. Er bod 

clawdd o amrywiol faint yn ffinio’r ffordd, gydag ychydig o goed bychan yma a 

thraw nid yw’r tirlunio presennol yn ddigonol i guddio nac integreiddio’r unedau 

arfaethedig i’r tirlun. Tra nodir bod y cynllun yn datgan y bwriedir atgyfnerthu 

gwrychoedd presennol ar y ffin ddeheuol, nodwyd yn ystod yr ymweliad fod y ffin 

ddeheuol hon ar y cyfan yn noeth o unrhyw dirlunio ac mai clawdd bychan isel yn 

unig oedd yma. Mae’r caeau tu hwnt i’r safle yn agored gyda llethr yn rhedeg i lawr i 

gyfeiriad y de oddi wrth safle’r cais, gan olygu bod golygfeydd clir o’r unedau o’r 

ffordd sirol o gyfeiriad Porth Oer. 

 

5.4 Mae’r Datganiad Dylunio a Mynediad a gyflwynwyd gyda’r cais wedi edrych ar y 

safle o sawl lleoliad yn y cyffiniau.  Ar y cyfan mae’r asesiad o’r safleoedd yma yn 

cydnabod fod y safle yn weledol ac yn argymell tirlunio ychwanegol er mwyn creu 

sgrin ar gyfer y safle.  Mae’r cynlluniau a gyflwynwyd fel rhan o’r cais yn cynnwys 

tirlunio ychwanegol ar hyd y ffin gyda’r ffordd sirol a hefyd ar y ffin ddeheuol.  

Mae’r rhain wedi eu cynnwys fel mesurau lliniaru ar gyfer y datblygiad arfaethedig. 

Er gwaetha’r cynnig tirlunio, mae’r polisi yn datgan y dylai safleoedd newydd fod 

mewn llecynnau anymwthiol sydd wedi ei guddio’n dda gan nodweddion presennol y 

dirwedd. Nid yw’r safle fel ac y mae yn cwrdd â’r maen prawf hwn gan fod y safle’n 

amlwg yn y dirwedd, felly ystyrir fod y bwriad yn groes i brif egwyddor polisi TWR 

5 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd. 

 

5.5  O safbwynt agosrwydd at y rhwydwaith ffyrdd, mae’r safle gyda mynediad 

uniongyrchol i ffordd sirol trydydd dosbarth. Lon wledig ydyw sy’n droellog a chul 

mewn mannau er hynny, ceir mynedfa lydan i mewn i’r iard gyda gwelededd 

cymharol agored i’r ffyrdd i’r tri cyfeiriad. 

 

5.6  Nid yw storio carafanau yn ffurfio rhan o’r cais hwn ond nodwyd yn ystod yr 

archwiliad safle bod ychydig o garafanau eisoes yn cael ei storio wrth y gweithdy 

presennol. Deallir bod yr Uned Gorfodaeth wedi edrych i mewn i’r storio yn flaenorol 

ac na weithredwyd ymhellach gan fod yr ymgeisydd yn trwsio cerbydau a charafanau 

ac yn eu cadw yno ar gyfer ei fusnes. Nid oes gwybodaeth sy’n ffurfio rhan o’r cais 

sy’n cynnig sicrwydd y byddai’r unedau teithiol sy’n ffurfio rhan o’r cais yn cael ei 

symud pan nad ydynt mewn defnydd gan gael oblygiadau ar fwynderau gweledol.  

Byddai’n bosibl fodd bynnag rhoddi amod dim storio carafanau ar y safle. 

 

5.7  Nid oes maes carafanau teithiol arall gerllaw safle’r cais, na dim un yn yr un cyd-

destun gweledol, felly nid oes pryder sylweddol am effaith gronnol safleoedd 

presennol yn yr achos yma. Serch hynny, ni ystyrir fod y bwriad yn cwrdd â phrif 

amcan y polisi sy’n gofyn fod safleoedd yn anymwthiol yn y tirlun felly ystyrir fod 

egwyddor y bwriad yn groes i bolisi TWR 5 CDLL.   

 

Mwynderau gweledol 

 

5.8 Prif nod polisi AMG 1 CDLL yw gwarchod, cynnal a gwella cymeriad yr Ardal o 

Harddwch Naturiol Eithriadol drwy roddi ystyriaeth i’r Cynllun Rheolaeth Ardal o 

Harddwch Naturiol Eithriadol.  Un o brif nodau'r Cynllun Rheolaeth AHNE yw i 

gynnal, gwarchod a gwella cymeriad a harddwch arbennig ac unigryw tirlun, arfordir 

a morlun Llyn.  I’r perwyl hyn mae’r Cynllun Rheolaeth yn cynnwys nifer o Bolisïau 

ac Amcanion.  Mae Polisi TP4 ac amcan TA 4 yn ymgeisio i wrthsefyll datblygiadau 

fyddai yn ymwthiol ar dirlun, arfordir neu forlun yr AHNE.  Mae Polisi TP5 ac 

Amcan TA 5 o’r Cynllun Rheolaeth yn argymell gwrthsefyll datblygiadau carafanau 

newydd ac estyniadau i safleoedd presennol mewn lleoliadau amlwg yn yr AHNE a 
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hyrwyddo tirlunio a gwell rheolaeth o safleoedd ac unedau presennol. Fel nodwyd 

eisoes mae pryder bod y safle yn ei ffurf bresennol yn ymwthiol yn y tirlun, a hynny 

oherwydd nad yw’r dirffurf na’r tirlunio presennol yn cymhathu’r unedau i’w leoliad. 

Ystyrir bod y safle yn amlwg yn y dirwedd fel ac y mae, gyda’r nifer o gerbydau, 

peiriannau ac offer presennol o fewn yr iard yn denu sylw a sefyll allan yn weladwy. 

Byddai caniatáu safle carafanau ar y safle yn ategu at amlygrwydd y safle ac yn difrïo 

golygfeydd o fewn yr AHNE, sy’n arbennig o amlwg o gyfeiriad ffordd ger Porth Oer 

a hefyd wrth deithio tuag at Methlem o gyfeiriad Rhydlios. Ni fyddai’r bwriad yn 

cyfrannu’n gadarnhaol i dirlun ehangach yr AHNE ac felly nid yw’r bwriad yn cwrdd 

â gofynion polisi AMG 1 CDLL. 

 

5.9 Nid yw’r dirffurf na’r tirlunio presennol yn ddigonol i gymhathu’r unedau i’r safle. Er 

bod y cynlluniau yn dangos y bwriedir atgyfnerthu’r tirlunio presennol i sgrinio’r 

carafanau, nid oes manylion tirlunio cynhwysfawr wedi eu cynnwys ar y cynlluniau. 

Pe caniateir y cais, nid oes sicrwydd y byddai’r plannu’n cael ei gario allan i’r 

graddau fyddai’n angenrheidiol i sgrinio’r datblygiad. Mae’r cais yn cydnabod ei hun 

fod y tirlunio presennol yn annigonol ac er gwaetha’r cynnig i dirlunio, ni ystyrir fod 

y bwriad yn ei hanfod yn dderbyniol o agwedd polisi tirlunio PCYFF 4 CDLL o 

ystyried ei leoliad sensitif mewn AHNE. 

 

5.10 Lleolir y safle o fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llyn ac Enlli.  

Mae’r bwriad yn ymwneud a creu safle carafanau teithiol newydd ond o ran ei leoliad 

a’i faint ystyrir mai yn lleol y byddai effaith y bwriad ac na fyddai’n cael effaith 

ehangach ar y dirwedd hanesyddol.  Felly, ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol o 

safbwynt Polisi AT 1 CDLl. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.11 Lon wledig dosbarth tri sy’n gwasanaethu’r safle, sy’n droellog a chul mewn mannau 

wrth nesáu at y safle. Nid yw’n lôn brysur o ran trafnidiaeth, serch hynny mae’n 

ffordd sy’n gwasanaethu traeth Porth Oer felly yn profi lefelau uwch o lif trafnidiaeth 

yn nhymor yr haf. Nid oes gan yr Uned Drafnidiaeth unrhyw bryderon ynglŷn â’r 

bwriad. Mae mynedfa lydan gyda gwelededd agored boddhaol i’r tri chyfeiriad felly 

ni ystyrir y byddai’r bwriad yn debygol o fod yn niweidiol i ddiogelwch ffyrdd nac yn 

groes o agwedd polisi TRA 4. Bwriedir parcio ceir yr ymwelwyr rhwng yr unedau, 

fyddai yn dderbyniol o agwedd polisi darpariaeth parcio TRA 2 ond yn golygu bod 

gofod mwynderol y safle’n gyfyng. 

 

Materion bioamrywiaeth 

 

5.12 Derbyniwyd sylwadau gan yr Uned Bioamrywiaeth ar y cais.  Nid oes ganddynt 

bryderon bioamrywiaeth am y cais ond yn gofyn am amod i sicrhau fod y clawdd yn 

cael ei gadw.  Yn sgil hyn ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt materion 

bioamrywiaeth. 

 

Materion eraill 

 

5.13 Fel rhan o’r cais bwriedir gosod gwaith trin carthion preifat newydd.  Mae sylwadau 

Cyfoeth Naturiol Cymru yn lleisio gwrthwynebiad i’r bwriad ar sail defnyddio system 

o’r fath.  Deallir nad yw system o’r fath yn ddelfrydol ar gyfer defnydd tymhorol fel 

byddai’r achos ar gyfer safle carafanau teithiol ac y dylai’r ymgeisydd ystyried a yw’r 

tir yn addas ar gyfer gosod tanc septig gyda suddfan dŵr gan y byddai hyn yn 

ymdopi’n well gyda’r cynnydd a’r gostyngiadau o ran llwythi carthffosiaeth.  Os 

gellir dangos nad yw’r tir yn addas ar gyfer tanc septig byddai’n bosibl wedyn 
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ystyried gwaith trin carthion preifat ond mae pryder os byddai’r carthion yn cael eu 

gollwng i’r pwll ym Methlem y byddai’n arwain at ewtroffeiddio a llygru’r pwll a 

chyrsiau dŵr i lawr yr afon ac felly ni fyddai’r dull yma o waredu ar elifion 

carthffosiaeth yn briodol.  Hefyd mae pwynt gwaredu gwastraff cemegol yn cael ei 

gynnig ar gyfer y safle gyda hwn yn cael ei gysylltu i’r gwaith trin carthion.  Fodd 

bynnag mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn datgan na ddylid caniatáu i wastraff toiled 

cemegol gael ei ddraenio i unrhyw weithfeydd trin carthion preifat gan y bydd y 

cemegau cysylltiedig yn lladd y bacteria sy’n byw yn y gwaith trin carthion a bydd 

ansawdd yr elifion a gynhyrchir yn wael oherwydd hyn.  Anfonodd Cyfoeth Naturiol 

Cymru gopi o’u sylwadau i’r asiant ond ni dderbyniwyd unrhyw ymateb i’r pwyntiau 

sy’n cael eu codi wrth baratoi’r adroddiad.  Cysylltwyd gyda’r asiant ymhellach i 

geisio ei ymateb.  Yn bresennol felly nid oes gwybodaeth ddigonol am y dull gwaredu 

carthffosiaeth wedi ei dderbyn yn rhan o’r cais i ddangos na fydd y bwriad yn achosi 

llygredd yn bennaf i’r amgylchedd dyfrol.  Ystyrir felly nad yw’r bwriad yn 

cydymffurfio gyda maenprawf 7 o Bolisi PCYFF 2 sydd yn datgan y gwrthodir 

cynigon fydd yn cael effaith andwyol sylweddol ar iechyd, diogelwch neu fwynderau 

meddianwyr eiddo lleol, defnyddiau tir neu eiddo arall neu nodweddion yr ardal leol 

oherwydd mwy o weithgareddau, aflonyddwch, dirgryniad, sŵn, llwch, mygdarth, 

sbwriel, dreiniau, llygredd golau, neu ffurfiau eraill o lygredd neu aflonyddwch. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Er mai safle teithiol bychan fyddai hwn, o ran maint a nifer nid yw’r Cyngor wedi eu 

hargyhoeddi fod y safle fel ac y mae’n cydymffurfio gydag egwyddorion polisi TWR 

5 sy’n ymwneud a safleoedd teithiol. Ystyrir y byddai 6 carafán yn nodwedd 

ymwthiol yn y dirwedd gan gael effaith niweidiol annerbyniol ar fwynderau gweledol 

yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. Mae’r cerbydau ac offer presennol fel ac y 

mae yn sefyll allan yn y dirwedd a byddair unedau arfaethedig yn gwaethygu’r 

sefyllfa. Er gwaetha’r tirlunio a gynigir, nid oes sicrwydd y byddai’r tirlunio’n 

cymryd lle pe derbynnir caniatâd a hyd yn oed wedyn mae pryder yn parhau am 

effaith weledol y bwriad. Tra nodir nad oes pryderon ar sail priffyrdd na mwynderau 

lleol, nid yw prif egwyddorion polisi TWR 5 yn cael eu  cwrdd, gan na fyddai’r 

unedau yn cael eu cuddio i mewn i’r dirwedd bresennol sydd o fewn yr AHNE a ble 

mai’r prif nod yw gwarchod, cynnal a gwella ei gymeriad.  Yn bresennol hefyd nid 

oes gwybodaeth ddigonol am y dull gwaredu carthffosiaeth wedi ei dderbyn yn rhan 

o’r cais i ddangos na fydd y bwriad yn achosi llygredd yn bennaf i’r amgylchedd 

dyfrol ac felly fod y bwriad yn groes i faenprawf 7 o Bolisi PCYFF 2. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Gwrthod – rhesymau  

1. Byddai'r safle carafanau arfaethedig, oherwydd ei leoliad, gosodiad a gwedd yn y 

dirwedd, yn sefyll fel nodwedd amlwg ac ymwthiol o fewn cefn gwlad agored gan 

gael effaith niweidiol ar y dirwedd a mwynderau gweledol yr Ardal o Harddwch 

Naturiol Eithriadol. Mae'r bwriad felly yn groes i bolisi AMG 1 a TWR 5 Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (Gorffennaf 2017) (fel y’i diwygiwyd gan 

adroddiad yr arolygydd 30 Mehefin, 2017) a Chanllaw Cynllunio Atodol: Llety 

Gwyliau, Cyngor Gwynedd. 

 

2. Ni chyflwynwyd gwybodaeth ddigonol am y dull gwaredu carthion o’r safle i sicrhau 

na fydd y bwriad yn achosi llygredd i’r amgylchedd dyfrol ac ystyrir fod y bwriad 

felly yn groes i faenprawf 7 o Bolisi PCYFF 2 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

Gwynedd a Môn (Gorffennaf 2017) (fel y’i diwygiwyd gan adroddiad yr arolygydd 

30 Mehefin, 2017) 
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Rhif:    4 

 

Cais Rhif: C17/0494/39/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

18/05/2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanengan 

Ward: Llanengan 

 

Bwriad: Estyniad ac addasiadau mewnol  

  

Lleoliad: 16, Lon Cernyw, Bwlchtocyn, Pwllheli, LL537DH 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATÁU GYDAG AMODAU   
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais yw hwn i wneud addasiadau i’r tŷ presennol trwy adeiladu estyniad a hefyd codi 

uchder y to er mwyn defnyddio gwagle’r to ar gyfer ystafelloedd.  Byddai uchder 

brig y to yn cael ei godi rhwng 1.1 medr a 1.6 medr gan fod dau lefel i’r to presennol.  

Bwriedir adeiladu estyniad i’r talcen fyddai’n cynnwys modurdy ac ystafell aml 

bwrpas ar y llawr daear ac ystafell wely ar y llawr cyntaf.  Byddai’r estyniad yma yn 

mesur oddeutu 4.4 medr wrth 8.8 medr.  Bwriedir hefyd adeiladu estyniad 3.8 medr 

wrth 1 medr i flaen yr eiddo i greu estyniad to brig croes i’r blaen.  Bwriedir gorffen 

to’r datblygiad gyda llechi a byddai’r waliau allanol o rendr wedi ei beintio i 

gydweddu gyda’r eiddo presennol. 

 

1.2 Lleolir yr eiddo yng nghefn gwlad yn ardal Bwlchtocyn ac o fewn yr Ardal o 

Harddwch Naturiol Eithriadol. Mae hefyd oddi fewn i Dirwedd o Ddiddordeb 

Hanesyddol Eithriadol.  Gwasanaethir yr eiddo oddi ar ffordd ddi-ddosbarth.  Ceir tai 

annedd gerllaw. 

 

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 Lleol. 

 

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 Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011-2026 mabwysiadwyd 31 

Gorffennaf 2017 

 

TRA 2 – Safonau Parcio 

 TRA 4 – Rheoli ardrawiadau cludiant 

 PCYFF 2 – Meini prawf datblygu. 

 PCYFF 3 – Dylunio a siapio lle 

PS 19: Gwarchod a neu wella’r amgylchedd naturiol 

AMG 1: Cynlluniau rheolaeth Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol 

AT 1 – Ardaloedd Cadwraeth, Safleoedd Treftadaeth y Byd a Thirweddau, Parciau a 

Gerddi Hanesyddol Cofrestredig. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 9, Tachwedd 2016) 

NCT 12:  Dylunio 
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3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 2/19/247B - Manylion diwygiedig tai annedd ar leiniau 14, 15 a 16 Ystâd Cornwall, 

Bwlchtocyn - Caniatáu 20 Rhagfyr 1978. 

 

3.2 C16/1000/39/YM - Ymholiad cyn-cyflwyno cais am godi uchder y to a gosod 

ffenestri gromen.  Nodwyd fod graddfa a maint y bwriad yn ymddangos yn 

dderbyniol ond na ystyriwyd fod ffenestri gromen yn nodwedd o fewn yr ystâd.  

Cyfeiriwyd hefyd at breeder am or-edrych o’r datblygiad i dai cyfagos. 

 

3.3 C16/1439/39/YM – Ymholiad cyn cyflwyno cais am godi uchder y to ac estyniad.  

Mewn egwyddor yr estyniad o ran ei raddfa a maint yn ymddangos yn dderbyniol.  

Pryder am fwynderau trigolion cyfagos gan fod ffenestr a 3 nenolau yn gor-edrych 13 

Lon Cernyw ac nad oedd yn glir os oedd y nenoleuadau yn rhai lefel uchel neu beidio. 

 

3.4 C16/1645/39/LL - Codi uchder to byngalo er creu ystafelloedd llawr cyntaf a balconi 

llawr cyntaf ar yr edrychiad blaen = Tynnwyd yn ôl 4 Mai 2017. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Cefnogir. 

 

Uned Drafnidiaeth: Dim argymhelliad gan na thybir y byddai’r bwriad yn cael 

effaith andwyol ar unrhyw ffordd neu ffordd arfaethedig. 

 

Uned Bioamrywiaeth: Dim pryderon bioamrywiaeth am y cais. 

 

Dŵr Cymru: Rhoddi sylw yn nodi fod rhai carthffos gyhoeddus a draeniau 

heb gael eu dangos ar eu cofnodion. 

 

Uned AHNE: Mae 16 Lon Cernyw wedi ei leoli yn ardal Bwlchtocyn ac yn 

yr AHNE.  Mae’r tŷ yn agos i’r lôn sy’n arwain i lawr at 

draeth Machroes ac i’w weld yn glir o’r lôn.  Tŷ unllawr 

bychan o gymeriad syml yw’r adeilad gyda tho llechi a 

waliau gwynion.  Gellir dadlau ei fod yn ddatblygiad o’r 

bwthyn unllawr traddodiadol.  Mae’r tai eraill ar stad Lôn 

Cernyw o faint ac edrychiad tebyg.  Fel gyda’r cais blaenorol 

a dynnwyd yn ôl byddai’r datblygiad yn ymestyn ag ehangu’r 

tŷ gan newid ei gymeriad a’i wneud yn fwy amlwg o’r lôn ac 

ar y tirlun.  Gallai caniatáu’r cais greu cynsail yn achos 

ceisiadau eraill tebyg ar Stad Lôn Cernyw. 
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Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben a derbyniwyd 3 

llythyr yn gwrthwynebu’r bwriad er bod un o’r llythyrau yn 

nodi for y cais diweddaraf yma o leiaf wedi cymryd 

ystyriaeth o rai o bryderon y cymdogion.  Mae’r llythyr / 

gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 Fod uchder y to yn cael ei godi. 

 Materion gor-edrych. 

 Yr eiddo yn newid i ddeulawr ac mae llawer o 

fyngalos yn yr ardal a byddai hwn yn creu cynsail i 

newid y rhain i adeiladau deulawr a hyn yn cael 

effaith at y tirwedd. 

 Codi brig y to yn creu edrychiad gormesol i ardd 

gyfagos. 

 Materion golau naturiol i’r ardd a chefn eiddo 13 Lon 

Cernyw. 

 Eisiau amod i reoli golau allanol yn yr eiddo. 

 

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio 

dilys oedd yn cynnwys: 

 

 Materion yn ymwneud gyda chyfamodau ar y tir. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.1 Mae’r bwriad yn cynnwys adeiladu estyniad ynghyd a chodi uchder to’r eiddo 

presennol.  Byddai lefel y to yn cael ei godi rhwng 1.1 medr a 1.6 medr.  Mae 

amrywiaeth yn y lefel mae’r to yn cael ei godi yn sgil y ffaith fod yna amrywiaeth yn 

lefel y to presennol.  Byddai’r bwriad yn cael ei orffen gyda tho llechi a’r waliau 

allanol gyda rendr o liw fyddai’n cyweddu gyda’r eiddo presennol.  Gwyn yw’r eiddo 

presennol ac ystyrir mai lliw gwyn fyddai’n addas ar gyfer y lleoliad yma.  Gellir 

rhoddi amod cynllunio i sicrhau hyn.  Ystyrir fod y gorffeniadau yma yn dderbyniol 

ac y byddent yn gweddu gyda’r eiddo presennol.  Ystyrir hefyd fod y bwriad o ran ei 

ddyluniad, graddfa a maint yn dderbyniol ac yn gymesur gyda’r eiddo presennol.  

Sylweddolir y pryderon sydd wedi ei lleisio am godi lefel y to.  Fodd bynnag ni 

ystyrir y byddai codi’r uchder o ryw 1.1 i 1.6 medr yn mynd i gael effaith andwyol ar 

fwynderau gweledol yr ardal.  Er bod yr eiddo dan sylw yn rhan o’r ystâd mae hefyd 

yn ymddangos ychydig ar wahân i’r ystâd gan fod ei brif edrychiad yn wynebu’r 

ffordd ddi-ddosbarth gerllaw a hefyd fod iddo fynediad uniongyrchol i’r ffordd ddi-

ddosbarth hynny.  Ni fyddai felly yn angenrheidiol mynd trwy’r ystâd i gael 

mynediad i’r safle.  Mae enghraifft o fynglo gromen eisoes i’w gael ar yr ystâd yn rhif 

1 Lon Cernyw ble ceir ystafelloedd yng ngwagle’r to.  Ceir hefyd enghreifftiau mewn 

sawl lleoliad yn y Sir ble mae tŷ unllawr wedi cael caniatâd i godi uchder y to fel y 

gellir creu ystafelloedd yn y to.  Ni ystyrir y byddai bwriad yma yn ei hun felly yn 

creu cynsail ar gyfer datblygiadau o’r math yma a byddai unrhyw gais o’r math yn 

cael ei asesu ar ei rinweddau ei hun.  Ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt 

Polisi PCYFF 3 CDLL. 

 

5.2 Fel gyda’r cais blaenorol a dynnwyd yn ôl byddai’r datblygiad yn ymestyn ac 

ehangu’r tŷ gan newid ei gymeriad a’i wneud yn fwy amlwg o’r lôn ac ar y tirlun.  
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Gallai caniatáu’r cais greu cynsail yn achos ceisiadau eraill tebyg ar Stad Lôn 

Cernyw.  Gan y byddai’r eiddo yn cael ei ymestyn a’i addasu mae’n debygol y byddai 

yn fwy amlwg o’r ffordd gerllaw.  Fodd bynnag, nid yw’r ffaith y byddai’n fwy 

amlwg yn golygu y byddai’n cael effaith andwyol ar y dirwedd.  Byddai’r eiddo wedi 

ei leoli yng nghanol ffurf adeiledig y rhan yma o Bwlchtocyn ac yn sgil hynny ni 

fyddai’n sefyll allan yn y dirwedd.  Ni ystyrir y byddai’r bwriad dan sylw yn cael 

effaith andwyol ar olygfeydd ar draws yr AHNE.  Fel y nodwyd uchod ni ystyrir y 

byddai caniatáu’r cais yma yn ei hun yn creu cynsail ar gyfer datblygiadau cyffelyb o 

fewn yr ystâd a byddai unrhyw gais cyffelyb yn cael ei asesu ar ei rinweddau ei hun.  

Ystyrir fod y bwriad felly yn cyd-fynd gyda Chynllun Rheolaeth Ardal o Harddwch 

Naturiol Eithriadol Llyn ac felly yn cydymffurfio gyda Pholisi AMG 1 CDLL. 

 

5.3 Lleolir y safle o fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llyn ac Enlli.  

Mae’r bwriad yn ymwneud a gwneud newidiadau i eiddo presennol ac o ran ei leoliad 

a’i faint ystyrir mai yn lleol y byddai effaith y bwriad ac na fyddai’n cael effaith 

ehangach ar y dirwedd hanesyddol.  Felly, ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol o 

safbwynt Polisi AT 1 CDLl. 

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.4 Ceir tai annedd o amgylch safle’r cais.  Nid oes pryderon o ran gor-edrych neu golli 

preifatrwydd o’r bwriad tuag at y tai tua’r gogledd a’r de o’r safle.  Mae’r eiddo tua’r 

gorllewin, 13 Lon Cernyw, wedi ei leoli ar lefel is na safle’r cais.  Mae gwrych uchel 

wedi ei blannu ar y ffin rhwng yr eiddo hwnnw a safle’r cais.  Er bod estyniad yn cael 

ei godi ni ystyrir o safbwynt y ffenestri llawr daear fod y sefyllfa yn wahanol i’r 

presennol.  Bwriedir hefyd godi uchder y to a'r bwriad yw gosod 4 nenolau yn llethr y 

to sy’n wynebu 13 Lon Cernyw.  Mae cynllun wedi ei gyflwyno yn rhan o’r cais yn 

dangos y byddai’r nenoleuadau yma yn rhain lefel uchel sef 1.8 medr o lefel llawr.  

Byddai cael y nenoleuadau ar y lefel yma yn rhwystro gor-edrych o’r datblygiad i 

eiddo rhif 13 Lon Cernyw.  Er mwyn atal unrhyw amheuaeth o ran lefel isaf y 

nenoleuadau gellir rhoddi amod ar y caniatâd cynllunio i sicrhau fod y nenoleuadau 

yma ddim yn cael eu gosod yn is na 1.8 medr o lefel llawr.  Yn sgil lefel isaf y 

nenoleuadau yn cael eu gosod 1.8 medr o’r llawr ystyrir na fydd gor-edrych a cholli 

preifatrwydd afresymol yn digwydd i 13 Lon Cernyw. 

 

5.5 Lleisiwyd pryder hefyd y byddai’r bwriad yn effeithio ar olau naturiol i eiddo a gardd 

13 Lon Cernyw.  Mae safle’r cais wedi ei leoli tuag at y dwyrain o’r eiddo yma.  Mae 

golau’r haul yn dod o’r cyfeiriad yma am gyfnod bychan yn y bore ond am fwyafrif y 

dydd mae golau’r haul yn dod o gyfeiriad y de ac felly am y cyfnodau yma ni fyddai’r 

bwriad dan sylw yn cael unrhyw effaith o ran golau ar yr eiddo yn 13 Lon Cernyw.  

Hefyd dylid cofio mae codi lefel y to o ryw 1.1 medr i 1.6 medr sydd dan sylw ac 

felly o ystyried y sefyllfa bresennol mewn cymhariaeth gyda’r bwriad arfaethedig ni 

ystyrir y byddai’n achosi niwed arwyddocaol o ran golau i’r eiddo cyfagos.  Hefyd, ni 

ystyrir y byddai’n creu elfen ormesol ar yr eiddo yn 13 Lôn Cernyw yn sgil y ffaith 

mai ond codi ychydig ar uchder yr eiddo presennol a fwriedir a hefyd fod oddeutu 15 

medr rhwng cefn y tŷ sy’n destun y cais a thŷ 13 Lôn Cernyw.   

 

5.6 Derbyniwyd hefyd sylw am gael amod i reoli golau y tu allan i’r tŷ trwy osod amod 

yn sgil y ffaith fod golau llachar wedi ei osod ar yr eiddo yr haf diwethaf.  Nid yw 

goleuadau tu allan i dai yn arferol angen caniatâd cynllunio ac ystyrir na fyddai’n 

rhesymol gosod amod o’r fath ar ganiatâd cynllunio.  Os oes golau yn creu niwsans 

mae rheoliadau eraill mewn grym fyddai’n gallu ceisio datrysiad i unrhyw anghydfod 

o’r fath. 
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5.7 Yn sgil yr uchod ni ystyrir y byddai’r bwriad yn cael effaith andwyol sylweddol ar y 

gymdogaeth leol ac felly ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt Polisi PCYFF 

2 CDLL. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.8 Nid yw’r bwriad yn gwneud newidiadau i’r fynedfa a byddai digon o lefydd parcio yn 

parhau o fewn y safle.  Nid oes gan yr Uned Drafnidiaeth bryderon am y bwriad.  

Ystyrir felly fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt diogelwch ffyrdd ac yn 

cydymffurfio gyda gofynion polisïau TRA 2 a TRA 4 CDLL. 

 

Materion bioamrywiaeth 

 

5.9 Ymgynghorwyd gyda’r Uned Bioamrywiaeth ar y cais.  Nid oedd ganddynt unrhyw 

bryderon am y bwriad.  Ystyrir felly fod y bwriad yn dderbyniol o ran materion 

bioamrywiaeth. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Yn sgil yr uchod ystyrir na fyddai’r bwriad yn cael effaith niweidiol andwyol ar yr 

ardal na’r AHNE a bod dyluniad y bwriad yn dderbyniol.  Hefyd ni ystyrir fod 

oblygiadau o ran diogelwch ffyrdd na mwynderau trigolion cyfagos. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu - amodau 

1. Cychwyn o fewn 5 mlynedd. 

2. Unol ar cynlluniau. 

3. Llechi’r to i gydweddu. 

4. Waliau allanol i fod o rendr lliw gwyn. 

5. Nenoleuadau yn y to ar yr edrychiad gorllewinol (cefn) i fod o leiaf 1.8 medr yn uwch 

na lefel y llawr. 
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Rhif:    5 
 

Cais Rhif: C17/0567/17/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

09/06/2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llandwrog 

Ward: Groeslon 

 

Bwriad: Cais i ddycmhwel yr anneddd bresennol ynghyd a 

chodi annedd newydd yn ei le 

  

Lleoliad: Ty Newydd,  Bethesda Bach, Caernarfon, Gwynedd, 

LL54 5SF 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
GWRTHOD 
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1. Disgrifiad: 
 

1.1 Cais ar gyfer dymchwel yr annedd bresennol ynghyd a chodi annedd newydd yn ei 

le.  Mae’r bwriad hefyd yn golygu codi modurdy/sied storio ar y safle ynghyd a 

gwneud newidiadau i’r fynedfa gerbydol bresennol i’r safle ac ymestyn cwrtil 

presennol yr eiddo. Mae bwriad gorffen yr annedd newydd gyda rendr llyfn gwyn a 

llechi ar y to. 

 

1.2 Mae’r annedd bresennol yn fwthyn unllawr gyda chroglofft, gydag estyniad llawr a 

hanner (ond gyda chrib y to’r un uchder a’r annedd gwreiddiol). Mae’r annedd wedi 

ei leoli union du cefn i annedd arall, gyda chwrtil ar lethr rhwng yr eiddo sy’n destun 

y cais a’r eiddo o’i flaen (y llethr yn gostwng tua’r eiddo o’i flaen), a lle parcio a 

chwrtil bychan i’r cefn. Mae yna gae tu cefn i’r eiddo sydd o fewn perchnogaeth yr 

ymgeisydd. Mae’r safle wedi ei leoli o fewn cefn gwlad agored ym Methesda Bach 

ger Caernarfon. 

 

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 Lleol. 

 

2.2 O dan y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 mae'n ofynnol i'r 

Cyngor ymgymryd â datblygu cynaliadwy a hefyd i gymryd pob cam rhesymol wrth 

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

Mae'r adroddiad hwn wedi ei baratoi gan gymryd i ystyriaeth dyletswydd y Cyngor 

a'r 'egwyddor datblygu gynaliadwy', fel sydd wedi ei ddatgan yn y Ddeddf 2015, ac 

wrth ffurfio'r argymhelliad mae'r Cyngor wedi ymgeisio i sicrhau fod anghenion y 

presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu 

hanghenion hwythau. Ystyrir na fyddai unrhyw effaith sylweddol neu annerbyniol ar 

gyflawniad yr amcanion llesiant o ganlyniad i'r argymhelliad arfaethedig. 

 

2.3 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011-2026 mabwysiadwyd 31 

Gorffennaf 2017  

 

PS 5: Datblygu cynaliadwy 

PCYFF 2: Meini Prawf Datblygu 

PCYFF 3:  Dylunio a siapio lle 

TRA 4: Rheoli ardrawiadau cludiant 

PS 19: Gwarchod lle bo’n berthnasol gwella’r amgylchedd naturiol 

TA1 13: Ail-adeiladu Tai  

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 8) 2016 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 12: Dylunio (2009) 

 

3. Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

Y16/000260  Cyngor cyn cyflwyno cais ar estyniad 

 

C16/0302/17/LL Cais i godi lefel crib a bondo a chodi estyniad deulawr ar 

gefn yr eiddo – Gwrthod - 23 Mai 2016 
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C16/0962/17/YM Cyngor cyn cyflwyno cais ar estyniad  

 

Trafodaethau o flaen llaw anffurfiol ynghylch dymchwel yr eiddo presennol a chodi 

eiddo o’r newydd yng nghyd-destun polisïau cynllunio’r Cynllun Datblygu Unedol. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 

 

 

Cyngor Cymuned/Tref:  Dim gwrthwynebiad ond mynegi pryder gan aelod fod hen 

adeiladau yn diflannu o’r dirwedd ac felly yn colli nodwedd 

yn yr ardal. 

 

Dwr Cymru:  Dim sylwadau i’w cynnig 

 

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

wrthwynebiad i’r bwriad. Argymhellir cynnwys yr 

amodau/nodiadau sy’n ymwneud a chwblhau’r fynedfa yn 

unol â’r cynlluniau, dwr wyneb a gwaith stryd ar unrhyw 

ganiatâd cynllunio a roddir 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru:  Dim sylwadau i’w cynnig 

 

Uned Bioamrywiaeth:  Diolch am ymgynghori a’r Tîm Bioamrywiaeth ynglŷn â’r 

cais uchod. Mae’r tebygolrwydd fod ystlumod yn 

defnyddio'r tŷ yn isel, serch hyn mae bwriad i ddymchwel yr 

adeilad cyfan yn cynyddu'r risg y caiff ystlumod eu 

heffeithio. Mae adeilad arall i’w ddymchwel yn yr ardd gyda 

waliau cerrig a tho llechan, ac felly mae’r tebygolrwydd fod 

ystlumod yn bresennol yn llawer uwch. Mae  cysylltedd i 

gynefin da ac mae nifer o gofnodion ystlumod yn yr ardal. 

Am y rhesymau uchod mi fydd  derbyn adroddiad ystlumod 

cyn penderfynu ar y cais. Dylai gynnwys canlyniad  

archwiliad ag arolwg gweithgaredd ystlumod  ynghyd a 

mesurau lliniaru os yn berthnasol.  Dylid ymgorffori unrhyw 

fesurau  lliniaru i gynlluniau diwygiedig os yn berthnasol 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus:  Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybuwyd trigolion cyfagos. 

Daeth y cyfnod hysbysebu i ben ar 17.07.2017 a derbyniwyd 

gohebiaeth yn cefnogi’r bwriad: 

 

   Dim gwrthwynebiad i’r tŷ newydd ar sail ei leoliad 

newydd sydd ymhellach i ffwrdd na’r tŷ presennol. 

 

5. Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae’r cais gerbron ar gyfer dymchwel yr eiddo presennol a chodi tŷ newydd yn ei le. 

Mae polisi TAI 13 o’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn yn 

ymwneud a chynigion ar gyfer ail-adeiladu tŷ ac yn cynnwys cyfres o feini prawf 

penodol. Gan fod y safle wedi ei leoli tu allan i ffin ddatblygu, mae meini prawf 

rhifau 1 i 4, 6 a 7 yn berthnasol. 
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5.2 Mae’r eiddo yn ymddangos mewn cyflwr eithaf da, ac er heb gael defnydd diweddar, 

mae’n ymddangos ei fod wedi ei warchod, ac wedi cael defnydd cyn i’r perchennog 

presennol ei brynu. Er gwaethaf sylwadau’r Cyngor Cymuned ar y bwriad, sy’n 

pryderu am golli hen adeiladau’r ardal, nid yw’r adeilad wedi ei restru, ac nid ydyw o 

unrhyw werth pensaernïol a/neu hanesyddol a/neu weledol arbennig fyddai’n golygu 

y dylid ei warchod neu ei gadw. Ar sail hyn felly, ni ystyrir fod y bwriad yn groes i 

ofynion maen prawf rhif 1, 2 na 3 o’r polisi. 

 

5.3 Mae trafodaethau anffurfiol o flaen llaw wedi bod ynghylch a’r bwriad i ddymchwel 

ac ail-godi’r tŷ; ac er mai anffurfiol oedd y trafodaethau, ac nad yw polisïau’r 

Cynllun Datblygu Unedol yn berthnasol bellach; mae cyngor clir wedi ei roi ar sut i 

oresgyn effaith gormesol ac effaith ar fwynderau’r eiddo gerllaw ac mae’r 

egwyddorion cynllunio sylfaenol yma'r un mor berthnasol wrth ystyried y cais yng 

nghyd-destun polisïau’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. Ystyrir felly fod y bwriad 

yn groes i’r meini prawf isod o bolisi TAI 13: 

 

5.4 Maen prawf rhif 4: Tu allan i ffiniau datblygu nid oes posib cadw’r adeilad 

presennol trwy ei adnewyddu neu ei ymestyn a/neu gellir dangos nad yw 

atgyweirio’r adeilad presennol yn ymarferol yn economaidd -  Mae blaenoriaeth 

yn cael ei roi tuag at adnewyddu adeiladau cyn codi tai o’r newydd; ond mae’r 

Awdurdod Cynllunio Lleol yn derbyn fod achlysuron ble nad yw hynny yn bosib. I’r 

perwyl hyn, nid yw’r cais gerbron yn cynnwys unrhyw dystiolaeth nad yw’n bosib 

atgyweirio’r adeilad presennol yn ymarferol yn economaidd (fel arfer mae hyn yn 

golygu cyflwyno adroddiad strwythurol). Nodir er bod trafodaethau anffurfiol o flaen 

llaw ar gyfer dymchwel yr eiddo a’i ail-godi wedi cymryd lle gyda’r Awdurdod 

Cynllunio Lleol mae dyletswydd ar yr ymgeisydd i sicrhau fod tystiolaeth yn cael ei 

gyflwyno i gefnogi eu bwriad yn unol â’r polisïau cynllunio. Ar sail hyn felly, ystyrir 

fod y bwriad yn groes i ofynion maen prawf rhif 4 o’r polisi. 

 

5.5 Maen prawf rhif 6: Tu allan i Ardal Reoli Newid Arfordirol, dylid lleoli tŷ sydd 

i’w adeiladu oddi mewn i’r un ôl troed a’r adeilad presennol  oni bai y gellir 

dangos bod ail leoli o fewn y cwrtil yn lleihau ei effaith gweledol a’i effaith ar 

fwynderau lleol - Mae’r cynllun bloc sydd wedi ei gyflwyno fel rhan o’r cais yn 

dangos bwriad i osod y tŷ bwriedig yn rhannol oddi mewn i ôl troed yr eiddo 

presennol. Mae bwriad i wthio’r tŷ yn ôl i mewn i’r safle, gydag estyniad cefn yn 

ymestyn dros ôl troed yr eiddo presennol. Mae crib y tŷ bwriedig oddeutu 1m yn 

uwch na’r rhan uchaf o’r crib presennol. Er bod y tŷ bwriedig wedi ei wthio’n ôl er 

mwyn lleihau ei effaith ar yr eiddo sydd wedi ei leoli yn union o’i flaen; yn groes i’r 

cyngor cyn cyflwyno cais a roddir; mae’r tŷ bwriedig wedi ei droi fel bod ei gefn 

(gydag agoriadau mawrion a phrif ystafelloedd e.e. lolfa fawr, cegin ac ystafelloedd 

gwely) yn wynebu’r eiddo cyfochrog sydd islaw, a blaen y tŷ bwriedig gydag 

ystafelloedd eilradd (e.e. ystafelloedd ymolchi, swyddfa ac ystafell newid) yn wynebu 

tir amaethyddol agored. Ystyrir felly nad yw lleoliad na gosodiad y tŷ bwriedig yn 

ymdrechu i leihau ei effaith ar fwynderau lleol, yn benodol mwynderau presennol yr 

eiddo gerllaw. Ar sail hyn felly, ystyrir fod y bwriad yn groes i ofynion maen prawf 

rhif 6 o’r polisi. 

 

5.6 Maen prawf rhif 7: Tu allan i ffiniau datblygu, dylai gosodiad a dyluniad y 

datblygiad newydd cyfan fod o faint a graddfa debyg a ni ddylai greu effaith 

weledol sy’n sylweddol fwy na’r adeilad presennol, fel y gall ymdoddi neu 

integreiddio’n ddigonol i mewn i’r dirwedd. Mewn amgylchiadau eithriadol 

gellid cefnogi annedd mwy o ddyluniad da nad yw’n arwain at effaith weledol 

sylweddol fwy na’r adeilad presennol - Mae’r tŷ bwriedig wedi ei leoli mwy neu lai 

ar yr un ol troed a’r eiddo presennol (ond wedi ei symud yn ol rhywfaint), ac mae crib 

Tud. 80



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 04/09/2017 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD 
CAERNARFON 

 
to’r tŷ bwriedig yn mesur oddeutu 1m yn uwch na’r rhan uchaf o grib y to presennol 

ac oddeutu 0.5m fwy o ran lled ac oddeutu 5.5m yn hirach na’r ty presennol. Ystyrir y 

byddai ty o’r mesuriadau yma sydd wedi ei ddylunio’n sensitif i’r safle a’i 

amgylchedd yn gallu bod yn dderbyniol; ond yn yr achos yma; ystyrir fod uchder y 

bondo yn ormodol ac felly yn creu dyluniad anghymesur o ran arwynebedd y wal 

mewn perthynas â’r to. Golygai hyn fod y dyluniad hwn yn creu strwythur o 

ddyluniad sy’n anghydnaws ar fryn yn y dirwedd agored, ac sy’n arwain at effaith 

weledol sylweddol fwy na’r adeilad presennol. Yn ategol i hyn, mae’r ty bwriedig 

wedi ei droi yn groes i’r ty presennol; ac mae bwriad i gefn y ty bwriedig wynebu’r 

briffordd  sy’n arwain i fyny at y safle, a hefyd yr eiddo gerllaw. Mae cefn y ty 

bwriedig yn cynnwys ffenestri i brif ystafelloedd ynghyd a drysau amlblyg sy’n 

goredrych cefn yr eiddo gerllaw ac iard breifat. Ar sail hyn felly, ystyrir fod y bwriad 

yn groes i ofynion maen prawf rhif 7 o’r polisi. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.7 Ymgynghorwyd gyda’r Uned Drafnidiaeth  parthed y bwriad, ac mae’r Uned 

Drafnidiaeth wedi cadarnhau nad oes gwrthwynebiad i’r datblygiad.   

 

Ystyrir y byddai’r bwriad yn gydnaws ac amcanion polisi TRA 4 o’r Cynllun 

Datblygu Lleol o ran mynediad a chyfleusterau parcio.  

 

Mwynderau gweledol, cyffredinol a phreswyl  

 

5.8 Mae’r safle wedi ei leoli o fewn ardal wledig a thu allan i graidd pentref gwledig 

Bethesda Bach. Mae eiddo adnabyddir fel Ysgubor Newydd wedi ei leoli union o 

flaen yr eiddo sy’n destun y cais yma. Mae safle’r cais wedi ei leoli ar ben bryn sy’n 

dir uwch na lleoliad Ysgubor Newydd.  Yn ôl cynllun lleoliad a’r cynllun toriadau 

sy’n dangos ehangder y tir sydd o fewn perchnogaeth yr ymgeisydd, mae’n 

ymddangos fod y ffin gydag Ysgubor newydd oddeutu 10 -15m i ffwrdd o flaen yr 

eiddo sy’n destun y cais yma. Mae’r wybodaeth yma yn wahanol i’r cynllun a 

gyflwynwyd gyda’r cais blaenorol, oedd yn dangos mai dim ond 5-6m oedd rhwng yr 

eiddo presennol a’r ffin gyda drws nesaf. 

 

5.9 Mae’r bwriad yn golygu dymchwel yr eiddo presennol a chodi ty o’r newydd yn ei le, 

yn ogystal â chodi modurdy/storfa o’r newydd. Ystyrir fod y modurdy bwriedig yn 

dderbyniol mewn egwyddor o ran lleoliad, dyluniad a deunyddiau. 

 

5.10 Fel sydd wedi ei nodi uchod, mae swmp y ty newydd wedi ei symud yn ôl o leoliad y 

ty presennol, ond mae lleoliad yr estyniad unllawr cefn yn unol gyda wal blaen yr 

eiddo presennol. Fel sydd wedi ei nodi eisoes hefyd, ystyrir y byddai ty bwriedig o’r 

mesuriadau yma wedi ei ddylunio’n sensitif i’r safle a’i amgylchedd yn gallu bod yn 

dderbyniol; ond yn yr achos yma; ystyrir fod uchder y bondo yn ormodol ac felly yn 

creu dyluniad anghymesur o ran arwynebedd y wal mewn perthynas â’r to. Golygai 

hyn fod y dyluniad hwn yn creu strwythur o ddyluniad sy’n anghydnaws ar fryn yn y 

dirwedd agored, ac sy’n arwain at effaith weledol sylweddol fwy na’r adeilad 

presennol. Yn ategol i hyn, mae’r ty bwriedig wedi ei droi yn groes i’r ty presennol; 

ac mae bwriad i gefn y ty bwriedig wynebu’r briffordd  sy’n arwain i fyny at y safle, 

a hefyd yr eiddo gerllaw.  

 

5.11 Mae’r bwriad hefyd yn golygu darparu agoriadau o ran ffenestri a drysau ar lefel 

llawr gwaelod a cyntaf ar gefn yr eiddo, sy’n edrych dros gwrtil a chefn eiddo 

Ysgubor Newydd. Er bod y ddau eiddo oddeutu 15 - 20m i ffwrdd o’i gilydd, mae 

lefelau tir yn golygu fod safle’r eiddo sy’n destun y cais ar lefel sy’n sylweddol uwch 
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na lefel Ysgubor Newydd, sydd yn dwysau’r effaith goredrych a gormesol fyddai’n 

debygol o ganiatáu’r  bwriad sydd gerbron; gan y byddai’r ffenestri a’r drysau yma 

yn edrych union dros ac i lawr tuag at gwrtil ac eiddo Ysgubor Newydd. Yn ogystal, 

mae cynllunio cefn yr ty bwriedig fel ei fod yn wynebu Ysgubor Newydd yn annog 

defnydd mwy dwys o’r cwrtil union du allan i’r drysau amlblyg a ffenestri'r prif 

ystafelloedd.  

 

5.12 Ystyrir fod y patrwm ffenestri a gosodiad cynllun llawr fel a ddisgrifir uchod, yn 

debygol o achosi effaith goredrych sylweddol ac annerbyniol ar drigolion Ysgubor 

Newydd, ac mewn modd fydd yn annog preswylwyr yr eiddo sy’n destun y cais 

ddefnyddio a byw yn rhan blaen o’r eiddo ac union tu allan iddo. 

 

5.13 Nodir fod yr agoriadau a’r prif ystafelloedd yn wynebu’r unig eiddo o fewn pellter 

rhesymol i safle’r cais a bod yr edrychiad blaen yn edrych dros gae sydd o fewn 

perchnogaeth yr ymgeisydd a chaeau agored ble na fyddai ffenestri ac agoriadau yn 

cael unrhyw effaith. 

 

5.14 Mae’r ymgeisydd a’r asiant yn gwbl ymwybodol bod modd datrys y problemau 

goredrych a gormesol mae’r bwriad gerbron yn ei achosi. Derbyniwyd cynlluniau 

oedd yn destun cyngor cyn cyflwyno cais anffurfiol ym mis Ionawr o dy bwriedig o’r 

un mesuriadau (uchder lled ayyb) a gyda bondo o lefel derbyniol. Awgrymwyd y 

byddai’r cynlluniau hynny yn gwbl dderbyniol petaent yn cael eu troi fel bod blaen y 

ty bwriedig yn gwynebu Ysgubor Newydd yn lle ei gefn. Byddai hyn wedi goresgyn 

y materion goredrych, ac roedd y dyluniad sensitif yn golygu fod y ty bwriedig yn 

gweddu yn well i’w safle. Nododd asiant y cais fod problemau yn codi drwy droi’r ty 

bwriedig oherwydd lefelau tir tu cefn i’r safle ond awgrymwyd bod modd ail 

ddylunio’r arwynebedd llawr er mwyn goresgyn hyn. Anwybyddwyd y cyngor a 

roddwyd a chyflwynwyd y cais gerbron yn ei le. 

 

5.15 Nodir fod trigolion Ysgubor Newydd wedi cynnig sylwadau ar y cais gerbron gan 

nodi nad oeddynt yn ystyried y byddai’r ty bwriedig yn cael effaith ar eu mwynderau 

na’u heiddo. Er gwaethaf hyn, mae’n ofynnol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ystyried 

mwynderau cyffredinol Ysgubor Newydd, ac unrhyw bobl a ellir trigo yno yn y 

dyfodol ac mae swyddogion yn parhau i gysidro fod y ty bwriedig yn annerbyniol. 

 

5.16 Ystyrir fod y bwriad yn groes i faen prawf rhif 13 o bolisi PS5 Datblygu Cynaliadwy 

ac maen prawf rhif 1 o bolisi PCYFF 3 Dylunio a Siapio Lle gan nad yw’r bwriad yn 

ychwanegu at nac yn gwella cymeriad ac ymddangosiad y safle, yr adeilad neu’r 

ardal o ran y gosodiad, yr ymddangosiad, a’r driniaeth i’r edrychiadau ac nad yw o 

safon dylunio uchel sy’n gwneud cyfraniad cadarnhaol i’r ardal leol a mannau 

hygyrch. 

 

5.17 Ystyrir hefyd fod y bwriad yn groes i ofynion maen prawf rhif 7 o bolisi PCYFF 2 ac 

maen prawf rhif 10 o bolisi PCYFF 3 oherwydd y byddai’r datblygiad yn cael effaith 

andwyol sylweddol ar fwynderau meddianwyr eiddo lleol ac oherwydd na fydd yn 

helpu creu amgylchedd iach a bywiog ac yn ystyried iechyd a lles defnyddwyr y 

dyfodol. 

 

Materion Bioamrywiaeth 

 

5.18 Mae’r Uned Bioamrywiaeth, wedi asesu’r cais, ac wedi datgan er bod y tebygolrwydd 

fod ystlumod yn defnyddio’r ty yn isel, mae bwriad i ddymchwel yr holl adeiladau ar 

y safle gan gynnwys adeilad allanol carreg gyda tho llechi yn golygu fod y 

tebygolrwydd o gael effaith ar ystlumod yn uwch. Ar y sail hon, mae’r Uned 
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Bioamrywiaeth wedi cadarnhau y bydd angen adroddiad ystlumod ar gyfer y bwriad. 

Nid oes adroddiad ystlumod wedi ei dderbyn fel rhan o’r cais, ac felly ystyrir fod y 

bwriad yn groes i ofynion polisi PS 19 gwarchod lle bo’n berthnasol gwella’r 

amgylchedd naturiol. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 I grynhoi felly, mae cyngor cyn cyflwyno cais wedi ei gynnig sydd yn awgrymu fod 

blaen a  chefn y ty yn cael ei droi fel bod y prif agoriadau megis y lolfa fawr wydr a’r 

drws patio yn wynebu’r de yn lle’r gogledd er mwyn gwneud y gorau o olau a gwres 

naturiol. Ar hyn o bryd ystafelloedd eilradd sydd yn wynebu’r de, sef iwtiliti, 

cyntedd, swyddfa, ystafell ymolchi ac un ffenestr ystafell fwyta. Byddai'r newidiadau 

hyn hefyd yn fodd o sicrhau gwell preifatrwydd i’r ty cyfochrog ac i’r eiddo newydd 

ac hefyd yn gwella'r edrychiad wrth agosáu at y ty wrth ddod fyny’r ffordd 

gyhoeddus. Efallai fod hyn yn gofyn newid ychydig ar drefniant mewnol ond ystyrir 

fod hyn yn gwbl bosibl heb orfod lleihau ar yr arwynebedd. Yn ogystal, awgrymwyd 

drwy gyngor blaenorol y byddai dod a’r bondo rywfaint yn is, ac fel sydd wedi ei 

gynnig gan yr asiant bryd hynny, yn fwy derbyniol na’r bondo uwch a geir yma. 

Cadarnheir felly nad oes gwrthwynebiad mewn egwyddor i’r bwriad ar y sail yma 

ond fod modd gwella’r cynllun drwy’r awgrymiadau sydd eisoes wedi eu cynnig gan 

swyddogion. Ar sail yr hyn sydd wedi ei gyflwyno felly, ystyrir fod y bwriad yn 

annerbyniol ac yn groes i’r polisïau a nodir uchod. 

 

7. Argymhelliad: 

 

Gwrthod – rhesymau  

 

1. Ystyrir fod y bwriad yn groes i faen prawf rhif 13 o bolisi PS5 Datblygu Cynaliadwy 

ac maen prawf rhif 1 o bolisi PCYFF 3 Dylunio a Siapio Lle oherwydd  nad yw’r 

bwriad yn ychwanegu at nac yn gwella cymeriad ac ymddangosiad y safle, yr adeilad 

neu’r ardal o ran y gosodiad, yr ymddangosiad, a’r driniaeth i’r edrychiadau ac nad 

yw o safon dylunio uchel sy’n gwneud cyfraniad cadarnhaol i’r ardal leol a mannau 

hygyrch. 

 

2. Ystyrir hefyd fod y bwriad yn groes i ofynion maen prawf rhif 7 o bolisi PCYFF 2 ac 

maen prawf rhif 10 o bolisi PCYFF 3 oherwydd y byddai’r datblygiad yn cael effaith 

andwyol sylweddol ar fwynderau meddianwyr eiddo lleol ac oherwydd na fydd yn 

helpu creu amgylchedd iach a bywiog ac yn ystyried iechyd a lles defnyddwyr y 

dyfodol. 

 

3. Nid oes adroddiad ystlumod wedi ei dderbyn fel rhan o’r cais, ac felly ystyrir fod y 

bwriad yn groes i ofynion polisi PS 19 gwarchod lle bo’n berthnasol gwella’r 

amgylchedd naturiol  gan nad oes modd ystyried effaith y bwriad ar rywogaethau 

sydd wedi’u gwarchod. 
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