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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 - 14 

 Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol 
o’r pwyllgor hwn, a gynhaliwyd ar 4 Medi 2017, fel rhai cywir. 

 

 

5.   CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO 
 

 

 Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Amgylchedd. 

 
 

5.1.  CAIS RHIF C17/0159/39/LL - THE SHANTY, PEN BENNAR, 
ABERSOCH, PWLLHELI 
 

   15 - 46 

 Dymchwel tŷ presennol ac adeiladu tŷ 3 llawr yn ei le. 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Dewi Wyn Roberts 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.2.  CAIS RHIF C17/0437/22/LL - TIR GER CYFNEWIDFA FFÔN 
PENYGROES, FFORDD Y SIR, PENYGROES, CAERNARFON 
 

   47 - 59 

 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 

 

 

5.3.  CAIS RHIF C17/0366/17/LL - TIR, Y FRON, CAERNARFON 
 

 60 - 69 

 Gosod 1 grid gwartheg 
 
AELOD LLEOL:  Cynghorydd Dilwyn Lloyd 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 
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5.4.  CAIS RHIF C17/0459/04/LL - PARC CARAFANAU LLAWR Y 
BETWS, GLAN YR AFON, CORWEN 
 

 70 - 82 

 Cais llawn i ddiwygio gosodiad allan maes carafanau er mwyn lleoli 
cyfanswm o 92 o garafanau sefydlog, i gynnwys 30 o garafanau sefydlog 
(8 wedi eu adleoli o fewn y safle) i gymeryd lle 35 o garafanau teithiol, 
lleihad mewn dwysedd y carafanau sefydlog, a gwellianau amgylcheddol. 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Elwyn Edwards 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.5.  CAIS RHIF C17/0557/38/LL - TIR GER FFORDD Y TRAETH, 
LLANBEDROG, PWLLHELI 
 

  83 - 97 

 Adeiladu tŷ fforddiadwy. 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Angela Russell 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.6.  CAIS RHIF C17/0603/43/LL - CAPEL BETHANIA, PISTYLL, 
PWLLHELI 

 

  98 - 117 

 Newid defnydd ac ymestyn capel i greu uned wyliau yn cynnwys newid 
defnydd tir amaethyddol o amgylch y capel i greu ardal mwynderol a 
gosod tanc trin (cais diwygiedig). 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Aled Wyn Jones 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 

 

 

5.7.  CAIS RHIF C17/0656/42/LL - MAES Y GARN, STRYD FAWR, 
NEFYN 
 

118 - 138 

 Adeiladu 5 o dai unllawr gyda un i fod yn dŷ fforddiadwy. 
 
AELOD LLEOL: Cynghorydd Gruffydd Williams 
 
Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol 
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PWYLLGOR CYNLLUNIO 04/09/17 
 

 
Yn bresennol:  Y Cynghorydd Anne Lloyd Jones – Cadeirydd 
   Y Cynghorydd Elwyn Edwards – Is-Gadeirydd 
 
Y Cynghorwyr: Stephen Churchman, Sian Wyn Hughes,  Eric M. Jones, Berwyn Parry Jones, 
Huw G. Wyn Jones, Dilwyn Lloyd, Edgar Wyn Owen, Catrin Wager, Eirwyn Williams, Gruffydd 
Williams ac Owain Williams. 
 
Eraill a wahoddwyd: Y Cynghorwyr Dewi W Roberts a John Brynmor Hughes  (Aelodau Lleol). 
 
Hefyd yn bresennol: Gareth Jones (Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio), Cara Owen (Rheolwr 
Cynllunio), Aneurin Rhys Roberts (Swyddog Rheolaeth Datblygu), Rhun ap Gareth (Uwch 
Gyfreithiwr) a Lowri Haf Evans (Swyddog Cefnogi Aelodau). 
 
Ymddiheuriadau: Y Cynghorwyr Simon Glyn, Louise Hughes ac W Gareth Roberts (Aelod 
Lleol). 
 
1.   DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 
(a)  Datganodd yr aelodau canlynol eu bod yn aelodau lleol mewn perthynas â’r eitemau a 

nodir: 
 

 Y Cynghorydd Dewi Wyn Roberts  (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), 
yn eitem 5.2 ar y rhaglen (cais Cynllunio rhif C17/0412/39/LL) 

 Y Cynghorydd John Brynmor Hughes, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio 
hwn), yn eitem 5.3 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C17/0494/39/LL) 

 Y Cynghorydd Eric M Jones ( oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 
5.5 ar y rhaglen (cais Cynllunio rhif C17/0567/17/LL) 

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

 
2. COFNODION 
 

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod blaenorol y pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 24 
Gorffennaf  2017, fel rhai cywir.  

 
3. CEISIADAU CYNLLUNIO 
 

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

  
1. Cais Rhif C17/0437/22/LL – Tir ger Cyfnewidfa Ffôn Penygroes, Ffordd y Sir, 

Penygroes 
 
 Gosod mast telathrebu 21m o uchder gan gynnwys gorsaf radio, 3 antena, 2 gabinet offer, 

cyfarpar offer cysylltiedig ynghyd a ffens diogelwch 1.8 o uchder 
 

Tud. 6

Eitem 4.
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 Roedd yr Aelodau wedi ymweld â’r safle. 
 

Tynnwyd sylw at ddeiseb oedd wedi ei chyflwyno oedd yn cyfeirio ar faterion tebyg i’r hyn 
oedd eisoes wedi ei gyflwyno ynghyd â sylwadau ar lafar gan Gwarchod y Cyhoedd. 

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

Mhwyllgor Cynllunio 3.7.17 er mwyn i’r Aelodau ymweld â’r safle cyn gwneud penderfyniad. 
Nodwyd bod y safle wedi ei leoli ar gyrion Penygroes i gefn safle cyfnewidfa ffôn a oedd yn 
cynnwys adeilad unllawr parhaol. Eglurwyd bod tai preswyl yr ochr bellaf i’r ffordd 
gyhoeddus i gyfeiriad y gogledd, gorllewin a’r dwyrain gyda’r canlynol gerllaw, Ysgol 
Gynradd Bro Lleu, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle a Chanolfan Hamdden Plas Silyn. 

 
Nodwyd o’r wybodaeth a gyflwynwyd mai’r bwriad oedd cyflawni amcan y Llywodraeth i 
ddarparu cyflenwad signal 4G ble nad yw’n bodoli eisoes mewn ardaloedd gwledig. 
 
Mewn ymateb i’r pryderon a leisiwyd ym Mhwyllgor 3.7.17, cyflwynodd yr ymgeisydd 
wybodaeth ychwanegol oedd yn cyfiawnhau lleoli'r mast ar y safle penodol yma ac roedd y 
rhain wedi eu cynnwys yn yr adroddiad. Amlygwyd hefyd bod ‘Declaration of Conformity 
with the International Commision on Non-Ionizin Radiation Protection (ICNIRP) Public 
Exposure Guidelines’ wedi ei gyflwyno fel rhan o’r cais gerbron, oedd yn cadarnhau fod y 
datblygiad wedi ei ardystio i gydymffurfio a chanllawiau’r ‘ICNIRP’ sef canllaw 
cydnabyddedig ar gyfer y math yma o ddatblygiad. 
 

Derbyniwyd gwrthwynebiad ar sail pryder am effaith y datblygiad ar iechyd, ac yn benodol 
ar iechyd plant yn y Feithrinfa, yr Ysgol Gynradd a’r Ysgol Uwchradd gerllaw ynghyd â 
defnyddwyr Canolfan Hamdden Plas Silyn.  
 
Er y cydnabuwyd fod pryder wedi ei godi ynglŷn ag effaith posib ar iechyd, ni ystyriwyd fod 
y bwriad yma yn groes i’r polisïau cenedlaethol na’r CDLL ac nad oedd angen rhagor o 
wybodaeth i asesu effaith posib y datblygiad.  Nodwyd bod 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. 
 
Nodwyd ei fod yn anorfod y byddai’r prif strwythur arfaethedig yn rhannol weladwy o fannau 
cyhoeddus oherwydd yr angen iddo fod mewn lleoliad weddol agored er mwyn sicrhau y 
byddai’n gweithio i’w gapasiti llawn. Eglurwyd bod y tai preswyl agosaf rhwng oddeutu 50m 
a 90m i ffwrdd o safle’r cais i gyfeiriadau gwahanol a chydnabuwyd y byddai’r math yma o 
ddatblygiad yn anorfod yn cael rhywfaint o effaith weledol ar y tai agosaf yma, ond ni 
ystyriwyd y byddai’r effaith yn sylweddol. Nodwyd bod nifer o strwythurau main ag uchel yn 
bodoli eisoes yn yr ardal, megis polion trydan a golau stryd a gyda’r strwythur yma yn un 
main a syml yn y bôn, byddai yn annhebygol o gael effaith amlwg hir dymor ar fwynderau 
gweledol yr ardal leol. 
 

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

 Gwrthwynebu lleoliad bwriedig y mast - awyddus adleoli mewn lle addas 

 Byddai’r mast yn creu effaith ar fwynderau gweledol ac yn rhy agos at dai, meithrinfa 
ysgolion a chanolfan hamdden 

 Y gymuned yn ceisio hybu balchder a gwella gwelededd y pentref – y mast yn 
tanseilio’r ymdrech i wella edrychiad  

 Diwallu angen am dai fforddiadwy i bobl leol drwy osod mast mor agos - byddai yn 
creu effaith gormesol ar y tai. (Grŵp Cynefin yn bwriadu adeiladu tai fforddiadwy yma 
ac yn bygwth tynnu allan os caniateir y datblygiad). 

 Byddai’r mast yn creu sŵn parhaus 

Tud. 7
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 Lleoliadau priodol eraill angen eu hystyried 

 Bod angen ystyried y Ddeddf Llesiant 

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

 Cyfeirio at astudiaethau rhyngwladol ac apeliadau oedd yn dangos effeithiau 
ymbelydredd electroneg magneteg ar iechyd  

 Rhesymau digonol i achosi pryderon – gormod o risg i leoliad y mast 
 
c) Cymerodd yr  Uwch Gyfreithiwr y cyfle i dynnu sylw’r Aelodau at faterion diweddar oedd 

wedi bod gerbron yr Uchel Lys ynglŷn â heriau yn ymwneud â mastiau a’r effaith ar iechyd. 
Amlygwyd bod yr her wedi methu a bod yr Uchel Lys wedi bod yn gefnogol i benderfyniad y 
Cyngor. Nododd hefyd, gan nad oedd tystiolaeth wedi ei gyflwyno gan y gwrthwynebwyr a 
bod gwybodaeth wedi ei gyflwyno gyda’r cais yn dangos ei fod yn cyfarch y gofynion 
statudol, ni ddylid ystyried iechyd fel rheswm i wrthod y cais. 

 
ch) Cynigwyd ac eiliwyd i wrthod y cais oherwydd yr effaith ar fwynderau gweledol 
 
d) Yn ystod y drafodaeth ddilynol, amlygwyd y pwyntiau canlynol gan Aelodau unigol: 
 

 Nad oedd y lleoliad yn addas  

 Y dylai’r ymgeisydd asesu safleoedd eraill  

 Nad oedd y dyluniad yn un da – angen ystyried dyluniad llai diwydiannol 

 Bod angen ystyried effaith hir dymor y mast  - y lleoliad yn un unigryw – yn rhy 
agos i sefydliadau oes addysg 2½ – 18 oed 

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

 Y dylid annog cwmnïau telathrebu i rannu mast 

 Byddai gwrthod y cais yn anghyfrifol ac yn groes i ganllawiau 
 
dd) Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â bwriad Grŵp Cynefin i ddatblygu tai fforddiadwy yn yr 

ardal yma, cadarnhawyd na fyddai’r bwriad yma yn cael effaith ar unrhyw fwriad i ddatblygu 
tir cyfagos ac nad oedd y fath gais wedi ei dderbyn ar hyn o bryd. 

 
e) Mewn ymateb i’r sylwadau nodwyd na fyddai’r Gwasanaeth Cynllunio mewn sefyllfa i orfodi 

rhannu mast, ond yn sicr, fod ymarfer da yn ymwneud gyda datblygiadau o’r fath yn annog 
hyn. 

  
f) Pleidleisiwyd ar y cynnig i wrthod y cais, syrthiodd y cynnig ar bleidlais fwrw'r Cadeirydd. 
 
 Cynigiwyd ac eiliwyd i ganiatáu y cais 
 
 Pleidleisiwyd ar y cynnig ac fe syrthiodd. 
 

Nododd yr Uwch Gyfreithiwr y dylid gohirio'r penderfyniad ar sail bod y ddau gynnig wedi 
disgyn. 

 
         PENDERFYNWYD gohirio’r cais. 
 
2. Cais Rhif C17/0412/39/LL – Llain Las, Abersoch, Pwllheli 
 
 Creu safle ar gyfer carafanau teithio 
 
 Tynnwyd sylw at y sylwadau hwyr a dderbyniwyd yn cyfeirio at ddefnydd hanesyddol y 

safle ar gyfer 5 carafán gan aelodau'r Clwb Carafanau. 
 

Tud. 8
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a) Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi mai cais llawn 
ydoedd ar gyfer creu maes carafanau teithiol. Amlygwyd bod y safle yn cael ei ddefnyddio 
ar hyn o bryd ar gyfer 5 carafán dan dystysgrif eithriedig Clwb Carafanau gyda bwriad o’i 
ddefnyddio fel safle ar gyfer lleoli 9 o garafanau teithiol gan ddefnyddio'r bloc toiledau 
presennol ynghyd a  phlannu coed brodorol ar derfynau'r safle ac ail leoli'r giât bresennol. 

 
Amlygwyd mai'r brif ystyriaeth o safbwynt egwyddor y datblygiad oedd polisi TWR 5 y 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd oedd yn cymeradwyo cynigion i ddatblygu safleoedd 
carafanau teithiol os bydd cynllun yn cydymffurfio â’r cyfan o gyfres o feini prawf.  Ni 
ystyriwyd  bod y cynllun yn cwrdd gyda gofynion y polisi o safbwynt ei effaith weledol ar y 
dirwedd. 

 
Lleolir y safle mewn cefn gwlad agored y tu allan i  ffin ddatblygu ac o fewn yr AHNE (Ardal 
o Harddwch Naturiol Eithriadol). Oherwydd gwrych presennol, derbynnir na fyddai'r 
carafanau yn weladwy iawn o’r ffordd sirol gyfochrog, fodd bynnag, fe nodwyd bod y safle 
wedi ei leoli mewn pant yn y dirwedd ac felly byddai’r carafanau yn weladwy o diroedd 
uwch, ac yn benodol o'r ffordd sy’n arwain o’r safle tua’r gorllewin.  Derbyniwyd sylwadau 
ffurfiol yr Uned AHNE yn datgan bod y safle yn amlwg o diroedd uwch o fewn yr ardal.  

 
Tynnwyd sylw at 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, ni 
ystyriwyd y byddai'r tirlunio bwriedig yn lleihau ardrawiad y datblygiad ar y tirlun mewn 
modd digonol a fyddai’n goresgyn pryderon am amlygrwydd y safle yn y dirwedd o fewn yr 
AHNE.  

 
Ystyriwyd bod y cynllun yn dderbyniol dan ofynion polisi eraill, megis yr effaith ar fwynderau 
trigolion, materion priffyrdd ac ystyriaethau bioamrywiaeth. Fodd bynnag, byddai'r 
datblygiad arfaethedig yn debygol o gael effaith niweidiol sylweddol ar olygfeydd o fewn yr 
AHNE 

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

 Bod y maes carafanau presennol yn cael ei redeg gan deulu Cymraeg, lleol ers y 
50au 

 Bod y maes carafanau yn un o safon uchel ac yn agored o’r 1af o Fawrth hyd y 31 o 
Hydref bob blwyddyn 

 Nad oedd gwrthwynebiadau wedi eu derbyn 

 Nad oedd bwriad cynyddu maint y maes - dim ond y nifer o garafanau o 5 i 9 

 Bod y cynnydd yn ymateb i’r galw mewn nifer o ymholiadau 

 Bod y cynnydd yn ymateb i’r angen (o ystyried bod nifer y carafanau teithiol sydd yn 
parcio yn anghyfreithlon yn cynyddu) 

 Bod yr ymwelwyr teithiol yn cyfrannu at y gymuned leol a’r economi leol 
 

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

 Bod y maes carafanau yn cael ei weithredu yn effeithiol yn safle taclus  a 
chroesawgar 

 Bod y safle mewn pant ac felly llai gweledol, wedi ei gysgodi gyda gwrychoedd gyda 
bwriad o blannu mwy 

 Nad oedd gwrthwynebiad gan y Cyngor Cymuned 

 Bod llythyrau cefnogaeth wedi eu derbyn a bod Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd 
yn llongyfarch y safle 

 Bod bwriad i warchod y llwybr cyhoeddus 

 Bod y cynnydd yn ymateb i’r galw 

 Nad yw’r safle yn peri niwed sylweddol i ansawdd gweledol y dirwedd 

 Bod y safle yn un syml a glan, yn ddiymwthiol ac yn bodloni gofynion y polisïau 

 Anogwyd y Pwyllgor Cynllunio i ganiatáu’r cais.  
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ch) Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu y cais gydag amodau 

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

 Nad yw cynnydd o bedair carafán deithiol yn ymddangos yn effaith sylweddol ar yr 
AHNE 

 Bod nifer o feysydd carafanau i’w gweld o dir uchel yr AHNE 
 

Mewn ymateb i gwestiwn cadarnhawyd y byddai caniatáu y cais yn ffurfioli defnydd y 
maes carafanau i unrhyw un gael aros yno ac nid at ddefnydd aelodau o’r Clwb 
Carafanau yn unig. 

 

PENDERFYNWYD:    Caniatáu'r cais yn ddarostyngedig i'r amodau a ganlyn: 
 

1. Amser 
2. Unol gyda chynlluniau 
3. Nifer i’w cyfyngu/lleoli yn y man a ddangosir 
4. Mynedfa i’w gwblhau yn unol gyda’r cynlluniau cyn defnyddio’r safle carafanau 

teithiol 
5. Tymor/teithiol/cofrestr 
6. Dim storio  
7. Tirweddu i’w gytuno cyn cychwyn y tymor plannu 
 
Nodyn: CNC a gwarchod llwybr cyhoeddus 

 

3. Cais Rhif C17/0487/30/LL Fferm Methlem, Rhydlios, Pwllheli 
 

Creu safle carafanau teithiol ar gyfer 6 llain, tirlunio, adeiladu bloc toiledau/cawod a thanc 
trin 
 
Tynnwyd sylw at y sylwadau hwyr a dderbyniwyd ynghyd a chais gan yr ymgeisydd i 
ohirio trafod y cais. Nododd y Rheolwr Cynllunio nad oedd rhesymau digonol dros ohirio 
wedi eu cyflwyno. O ganlyniad, ni fyddai gohirio'r drafodaeth yn gwneud gwahaniaeth i’r 
argymhelliad oherwydd bod pryderon sylfaenol o safbwynt polisi a’r effaith weledol ar yr 
AHNE. 

    
(a) Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi mai cais ydoedd i sefydlu 

safle carafanau teithiol i 6 uned ar gae ym Methlem, Rhoshirwaun. Roedd y 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. 

 
Amlygwyd mai safle cefn gwlad agored ydoedd yn ffinio gyda ffordd sirol dosbarth 3 Porth 
Oer, o fewn dynodiad Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol a Thirwedd o Ddiddordeb 
Hanesyddol Eithriadol.  Bwriedir defnyddio mynediad cerbydol sydd eisoes yn 
gwasanaethu’r gweithdy a’r iard bresennol fel mynediad i’r safle. 
 
Eglurwyd bod y safle o faint cyfyngedig a cwestiynwyd os oedd modd sicrhau gosodiad o 
safon uchel. Nid oedd lle digonol i’r nifer unedau o ystyried parcio a phebyll adlen. 
Nodwyd nad oedd y tirlunio presennol yn ddigonol a chaeau agored agored tu hwnt i’r 
safle. Cyfeiriwyd at y polisi sydd yn datgan na ddylai safleoedd newydd fod yn ymwthiol i’r 
dirwedd. Ystyriwyd 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 
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gadarnhaol i dirlun ehangach yr AHNE ac felly nid yw’r bwriad yn cwrdd â gofynion polisi 
AMG 1 CDLL. 

 
b) Amlygywd bod yr Aelod Lleol wedi cyflwyno sylwadau ysgrifenedig yn gwrthwynebu y cais. 

 
c) Cynigiwyd ac eiliwyd i wrthod y cais 

 
PENDERFYNWYD gwrthod y cais 

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 faen prawf 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) 

 

4. Cais Rhif C17/0494/39/LL – 16, Lon Cernyw Bwlchtocyn, Pwllheli 
 

Estyniad ac addasiadau mewnol 

a) Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi mai cais ydoedd i 
wneud addasiadau i’r tŷ presennol trwy adeiladu estyniad a chodi uchder y to er mwyn 
defnyddio gwagle ar gyfer ystafelloedd ychwanegol.  Nodwyd bod  bwriad adeiladu 
estyniad i’r talcen a fyddai’n cynnwys modurdy ac ystafell aml bwrpas ar y llawr daear ac 
ystafell wely ar y llawr cyntaf; adeiladu estyniad i flaen yr eiddo i greu estyniad to brig croes 
i’r blaen a gorffen to’r datblygiad gyda llechi, y waliau allanol o rendr wedi ei beintio i 
gydweddu gyda’r eiddo presennol. 

Tynnwyd sylw bod yr eiddo mewn ardal anheddol y tu allan i ffin ddatblygu yn ardal 
Bwlchtocyn o fewn yr AHNE a Thirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol. Ystyriwyd na 
fyddai lleoliad y bwriad yn cael effaith niweidiol ychwanegol arwyddocaol ar fwynderau 
gweledol yr ardal nac yn amharu ar yr AHNE 

Amlygwyd bod gwrthwynebiadau wedi eu derbyn gan gymdogion ar sail materion megis 
colli golau naturiol, effaith goleuadau allanol, dyluniad a gor-edrych. Fodd bynnag, o 
ystyried maint a dyluniad y datblygiad, ni ystyriwyd y byddai effaith y bwriad ar fwynderau 
eiddo cyfagos yn ddigon sylweddol i gyfiawnhau gwrthod y cais ar sail y materion hyn. 

Ategwyd bod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt materion megis diogelwch ffyrdd a 
bioamrywiaeth. 

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

 Bod yr ymgeisydd wedi derbyn cyngor gan y Gwasanaeth Cynllunio 

 Bod pryderon y gwrthwynebiadau wedi eu hystyried 

 Bod bwriad rhoi gwydr gwydredig yn y ffenestri sydd yn gor-edrych 

 Byddai estyniad yn ychwanegiad addas a phwrpasol 

 Ni fyddai yn gosod cynsail oherwydd ei osodiad a’i berthynas â’r tai eraill yn y stad 
 

c) Nododd yr Aelod lleol gefnogaeth i’r cais,  gan nodi’r prif bwyntiau canlynol: 
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 Mewn ymateb i’r gwrthwynebiadau bod y cynlluniau wedi eu haddasu 

 Angen sicrhau bod yr ymgeisydd yn cadw at amod ffenestri yn y to 

 Bod y cymdogion yn hapus gyda’r addasiadau 
 
ch) Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais. 

 

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

 Pryder y gall hyn osod cynsail i dai eraill yn yr ardal 

 Bod addasu tai i’w gwneud yn fwy yn mynd allan o gyrraedd pris marchnad leol 
 

PENDERFYNWYD: Caniatáu y cais yn ddarostyngedig i amodau 
 
1. Cychwyn o fewn 5 mlynedd. 
2. Unol â'r 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. 
 

5. Cais Rhif C17/0567/17/LL - Tŷ Newydd, Bethesda Bach, Caernarfon 

 
 Cais i ddymchwel yr annedd bresennol ynghyd a chodi annedd newydd yn ei le 
 
 Roedd yr Aelodau wedi ymweld â’r safle. 
 
 Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a gyflwynwyd 
 
(a) Ymhelaethodd y  Rheolwr Cynllunio  ar gefndir y cais, gan nodi mai cais ydoedd ar gyfer 

dymchwel yr annedd bresennol ynghyd a chodi annedd newydd yn ei le,  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. 

 
Nodwyd bod 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. Ystyriwyd felly bod y bwriad yn groes i’r meini prawf isod o bolisi TAI 13: 

 
Tynnwyd sylw at  
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 -  bod blaenoriaeth yn cael ei roi tuag at 
adnewyddu adeiladau cyn codi tai o’r newydd; ond yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn derbyn 
fod achlysuron ble nad yw hynny yn bosib. I’r perwyl hyn, nid oedd y cais gerbron yn 
cynnwys unrhyw dystiolaeth nad oedd yn bosib atgyweirio’r adeilad presennol yn ymarferol 
yn economaidd 

 
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. 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 roddwyd; nodwyd bod y 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 
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agored. Ystyriwyd felly nad oedd lleoliad na gosodiad y tŷ bwriedig yn ymdrechu i leihau ei 
effaith ar fwynderau lleol, yn benodol mwynderau presennol yr eiddo gerllaw. 

 
Ystyriwyd 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. Nodwyd bod cefn y tŷ bwriedig yn cynnwys ffenestri i 
brif ystafelloedd ynghyd a drysau amlblyg sy’n gor-edrych cefn yr eiddo gerllaw ac iard 
breifat sydd wedi ei leoli union o flaen yr eiddo oedd destun y cais yma - gan greu gor-
edrych annerbyniol. 

 
Amlygwyd bod cyngor cyn cyflwyno cais wedi ei gynnig  yn awgrymu fod blaen a  chefn y tŷ 
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 a hefyd yn gwella'r edrychiad wrth agosáu 
at y ty wrth ddod fyny’r ffordd gyhoeddus. Nodwyd y gall hyn newid ychydig ar drefniant 
mewnol ond ystyriwyd 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 
oedd wedi ei gynnig gan yr asiant bryd hynny, yn fwy derbyniol na’r bondo uwch a 
gyflwynwyd. Cadarnhawyd nad oedd gwrthwynebiad mewn egwyddor i’r bwriad ar y sail 
yma ond fod modd gwella’r cynllun drwy’r awgrymiadau oedd eisoes wedi eu cynnig gan 
swyddogion. Ar sail yr hyn oedd wedi ei gyflwyno ystyriwyd fod y bwriad yn annerbyniol ac 
yn groes i’r polisïau a nodiwyd yn yr adroddiad 
 

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

 Ei fwriad oedd ail wneud y ty 

 Er bod trafodaethau anffurfiol wedi eu cynnal gyda’r Gwasanaeth Cynllunio, nid 
oedd yn deall y rhesymau dros wrthod 

 Bod y nenfwd yn isel ac felly angen addasu 

 Yn gweithio yn lleol ac eisiau byw yng nghefn gwlad Gwynedd 
 

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

 Derbyn bod y cynlluniau gwreiddiol yn annerbyniol ond bellach cynlluniau 
diwygiedig wedi eu cyflwyno 

 Bod gormod o bwyslais ar ‘gor-edrcyh’ 

 Nad oedd gwrthwynebiadau wedi eu cyflwyno – y gymuned yn gefnogol 

 Llythyr wedi ei dderbyn gan gymdogion yn datgan nad oedd ganddynt 
wrthwynebiad cyn belled a bod y tŷ yn cael ei wthio yn nol 

 Croesawu gwelliant 

 Dim synnwyr i wrthod y cais 
 
ch) Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais gydag amodau 
 
(d) Yn ystod y drafodaeth ddilynol, amlygwyd y pwyntiau canlynol gan Aelodau unigol 

 Croesau nad oedd yr eiddo yn cael ei ddefnyddio fel ty haf 

 Angen cydweithio a chytuno ar ddyluniad addas 

 Angen ystyried llythyr y cymdogion 

 Cefnogol i’r cais – yr ymgeisydd yn gweithio yn lleol 
 

Mewn ymateb i’r sylwadau nododd yr Uwch Reolwr  bod cyngor cadarn wedi ei gynnig i’r 
asiant a petai y cais yn cael ei ganiatáu byddai angen cynnwys yr amodau arferol/priodol. 

 
PENDERFYNWYD: Caniatáu’r cais yn ddarostyngedig i'r amodau canlynol: 

Tud. 13



PWYLLGOR CYNLLUNIO 04/09/17 

 
1. Amser 
2. Unol gyda chynlluniau 
3. Llechi 
4. Deunyddiau 
5. Tirweddu/plannu 
6. Tynnu PD 
7. Tynnu PD ffenestri 
8. Amodau priffyrdd 
9. Tynnu llechi to'r tŷ presennol gyda llaw/tymor penodol 
10. Dim dymchwel y siediau presennol heb ganiatâd 

 
Nodiadau yn ymwneud gyda’r fynedfa. 

 
 

 Dechreuodd y cyfarfod am 1.00pm a daeth i ben am 3.00 pm. 
 
 
 

 

                                                                          CADEIRYDD 
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ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD 
PWLLHELI 

 

Rhif:          1 
 

Cais Rhif: C17/0159/39/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

18/02/2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanengan 

Ward: Abersoch 

 

Bwriad: Dymchwel ty presennol ac adeiladu ty 3 llawr yn ei 

le   

  

Lleoliad: The Shanty, Pen Bennar, Abersoch, Pwllheli, 

Gwynedd, LL537BA 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

CANIATÁU GYDAG AMODAU   
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ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD 
PWLLHELI 

 
1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cyflwynwyd y cais gerbron cyfarfod o’r Pwyllgor Cynllunio dyddiedig 03 

Gorffennaf 2017 pryd y penderfynwyd gohirio ystyried y cais er rhoddi cyfle i 

aelodau ymweld ar safle cyn trafod y mater yng nghyfarfod y Pwyllgor Cynllunio. 

Mae’r cais yn cynnwys dymchwel tŷ unllawr presennol sydd wedi ei leoli ar safle 

sydd wedi ei derasu ac adeiladu tŷ tri llawr ar yr un safle. Mae’r tŷ presennol yn 

cynnwys 3 adeilad ar ddau lefel. Mae’r prif dy yn unllawr ac yn sefyll ar ran isaf y 

safle. Mae’r adeilad hwn yn cynnwys cegin, baddon, lle eistedd a bwyta a 3 ystafell 

wely. Mae’r 2 adeilad arall a leolir ar ran uchaf y safle hefyd  yn cynnwys 

ystafelloedd gwely. Datgan yr ymgeisydd bod yr adeiladau presennol o wneuthuriad 

pren ac yn dod i ddiwedd eu hoes gan eu bod yn agos i 100 oed. Mae’r tŷ bwriadedig 

ar 3 lefel gyda therasau allanol yn ymestyn yn ôl i ddilyn proffil y safle. Gosodir y 

llawr isaf ar lefel tebyg i’r tŷ presennol ac mae’n cynnwys lle eistedd, 3 ystafell wely, 

baddonau. Mae’r ffenestri sylweddol ar y lefel yma yn anelu tuag at ogledd ddwyrain 

a de ddwyrain. Mae’r llawr canol (llawr cyntaf) yn cynnwys cegin, ystafell fwyta a 

llefydd eistedd, prif ystafell wely gyda baddon ac ystafell wely arall. Mae toiled ac 

ystafell amlbwrpas hefyd ar y llawr yma. Mae’r ffenestri sylweddol yn anelu at 

ogledd ddwyrain a de ddwyrain gyda mynediad i’r teras allanol. Mae’r llawr uchaf 

(trydydd llawr) yn caniatáu mynediad i’r tŷ. Mae’n cynnwys cyntedd, lifft ynghyd a 

llety cysylltiol i westeion. Bydd y llety hwn yn cynnwys ystafell eistedd, ystafell wely 

a baddon. Mae’r ffenestri sylweddol ar y lefel yma yn wynebu gogledd ddwyrain a de 

ddwyrain. Bwriedir hefyd adeiladu modurdy ar gyfer dau gar (un y tu ôl i’r llall) yng 

nghefn y tŷ gyda mynediad i le parcio cyfochrog. Yn fewnol, cysylltir y tri llawr gan  

ofod a grisiau yn ymestyn o lefel isaf i’r uchaf. 

 

1.2 Bwriedir defnyddio llechen ar gyfer mwyafrif o’r waliau allanol gyda byrddau pren ar 

gyfer rhannau uchaf waliau'r modurdy a tho gwastad gwyrdd ‘sedum’. Bwriedir 

gwneud defnydd helaeth o wydr ar ddrychiad blaen y tŷ sy’n wynebu'r môr. Bydd y 

teras yn cael eu hamgylchu gan sgrin gwydr. 

 

1.3 Mae’r cynllun yn dangos y bydd siâp, gosodiad a dyluniad y tŷ bwriadedig yn dilyn 

arwynebedd a chyfuchlinau'r safle. Noder bod y tŷ bwriadedig yn fwy ac yn uwch 

na’r tŷ presennol ac yn ymestyn rhywfaint uwchben y clogwyn y tu cefn i’r safle. 

 

1.4 Bydd y gwaith adeiladu yn cynnwys turio i mewn i’r safle ar gyfer adeiladu'r tŷ. 

 

1.5 Cyflwynwyd cynllun diwygiedig ar 25 Mai 2017 yn dangos rhan o arwynebedd y 

teras ar y llawr uchaf wedi ei gwtogi a’i symud yn ôl o’r terfyn deheuol ynghyd ac 

uchder to'r modurdy cefn wedi gostwng tua 1.3 medr mewn uchder. 

 

1.6 Mae’r safle ar amrywiol lefelau ac yn wynebu'r môr, mae wedi ei leoli mewn ardal 

breswyl ac ymysg amryw  dai eraill sydd wedi eu lleoli ar glogwyn uwchben y môr. 

Cyflwynwyd lluniau gyda’r cais yn dangos y tŷ bwriadedig yn y tirlun ehangach; 

gweler o’r lluniau bod y tŷ yn weladwy o’r môr yn bennaf a’r eiddo cyfochrog i’r de 

a gogledd o’r safle. Bydd y to, peth o wal gefn y modurdy a wal derfyn y safle i’w 

gweld o’r llwybr cyhoeddus cyfochrog. Mae’n debygol y gellir gweld rhywfaint o 

ddyluniad ochr y tŷ o’r ffordd sirol A499 sy’n arwain i’r pentref. 

 

1.7 Lleolir y safle ar benrhyn Abersoch, y tu mewn i ffin datblygu'r pentref ac oddi fewn i 

Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol.  Ceir mynediad cerbydol ar hyd lôn breifat a 

llwybr cyhoeddus ar y tir uwch tua’r gorllewin. Mae Ardal Cadwraeth Arbennig Pen 

Llyn a’r Sarnau wedi ei leoli gerllaw. 
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1.8 Cyflwynwyd Datganiad Dylunio a Mynediad fel rhan o’r cais. 

 

1.9 Cyflwynir y Cais i Bwyllgor oherwydd bod dros 3 gwrthwynebiad wedi ei dderbyn. 

 

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.  

 

 ISA – Darpariaeth Isadeiledd 

 TRA2 – Safonau Parcio 

 TRA4 – Rheoli Ardrawiadau Cludiant 

 PS 5 - Datblygiadau Cynaliadwy 

 PCYFF 1– Ffiniau datblygu 

 PCYFF2 – Meini Praw Datblygu 

 PCYFF3 – Dylunio a Siapio Lle 

 PCYFF4 -  Dylunio a Thirweddu 

 PCYFF5 – Rheoli Carbon 

 TAI 5 - Tai Marchnad Leol 

 TAI 13 – AIL – Adeiladu Tai. 

 AMG 1- Cynllun Rheolaeth Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol 

 AMG 4 – Gwarchod yr Arfordir 

 AMG 5 - Cadwraeth Bioamrywiaeth Leol. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

 Polisi Cynllunio Cymru (Fersiwn 9,  2016) 

 NCT 12 :  Dyluniad 

 NCT 22 :  Adeiladau Cynaliadwy 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Dim hanes Cynllunio perthnasol i’r safle. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 

 

Cyngor Cymuned/Tref:  Gwrthwynebir oherwydd gor-ddatblygiad sy’n gorlenwi 

safle ar graig a welir o bob cyfeiriad - mor a thir - ac sy’n 

anghymarus a gweddill y tai o’i amgylch. Mae’r lleoliad 

hefyd yn rhan o Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac 

Arfordir Treftadaeth. 
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Uned Drafnidiaeth: Cadarnhaf nad oes gwrthwynebiad i’r bwriad gan yr Uned 

Drafnidiaeth. 

 

Mae’r safle ymhell tu hwnt i’r rhwydwaith ffyrdd 

mabwysiedig, gyda mynediad cerbydol ar hyd ffordd breifat. 

 

Fodd bynnag, noder bod y bwriad yn darparu 2 le parcio ar 

gyfer tŷ 4 ystafell wely. 

Yn arferol ddisgwylir hyd at 3 llecyn parcio ar gyfer 4 

ystafell wely, er mwyn atal unrhyw  effaith andwyol ar y 

rhwydwaith ffyrdd mabwysiedig lleol.  Fodd bynnag, o 

ystyried bod y safle wedi ei lleoli mor bell o’r ffordd 

fabwysiedig agosaf nid yw’r lleihad yn y ddarpariaeth  

parcio’n  debygol o gael effaith ar ffyrdd sirol, ac yn ogystal 

nodaf fod y safle’n ochri ar faes parcio cymunedol ac felly 

tybiaf fod y parcio sy’n cael ei gynnig yn dderbyniol yn yr 

achos yma. 

 

Nid oes gennyf amodau na chyfarwyddiadau i’w gynnig. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Dim gwrthwynebiad i’r cais ac yn cynnig sylwadau safonol. 

Yn sgil hyn, bwriedir anfon llythyr dyddiedig 16/03/2017 fel 

atodiad i unrhyw ganiatâd a rhoddir gan y Cyngor ynglŷn â’r 

datblygiad. 

 

Dŵr Cymru: Cynnig sylwadau ac amodau ynglŷn â gwaredu dŵr wyneb i’r 

garthffos gyhoeddus. Bwriedir anfon llythyr dyddiedig 

08/03/2017 fel atodiad i unrhyw ganiatâd a rhoddir gan y 

Cyngor ynglŷn â’r datblygiad. 

 

Uned Hawliau Tramwy: Yn dilyn archwiliad o’r Map Swyddogol, mae’r uned yn 

cadarnhau fod y datblygiad yn ymylu ar lwybr cyhoeddus rhif 

40 a hefyd y Llwybr heb ei gofrestru Cyngor Cymuned 

Llanengan.  Oherwydd hynny, rhaid diogelu’r Llwybrau yma 

a sicrhau bod mynediad yn cael ei warchod yn ystod ac ar ôl 

datblygiad. 

 

Uned Ardal o Harddwch 

Naturiol Eithriadol 

Mae Shanty wedi ei leoli ar drwyn Pen Benar yn Abersoch ac 

yn yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. 

 

Tŷ unllawr ydyw, o ran gyntaf y ganrif ddiwethaf mae’n 

debyg. Er ei fod yn nodweddiadol o’i gyfnod ac o gymeriad 

eithaf diddorol nid yw o werth hanesyddol neu bensaernïol 

arbennig. Mae dau adeilad unllawr arall ar dir uwch na’r tŷ a 

ddefnyddir fel llety ychwanegol. Mae tai eraill bob ochor i’r 

Shanty - tai eithaf sylweddol,  modern gydag arwynebedd 

eang o wydr. 

 

Mae’r tŷ a’r safle yn weladwy o’r môr, rhai mannau ar y 

traeth ac mewn golygfeydd o bell o ffordd yr A499 sy’n 

arwain  i’r pentref.  Mae’r  Llwybr Arfordir Cenedlaethol yn 

mynd heibio rhan uchaf y safle ac fe geir golygfeydd dros y 

bae a thuag at Eryri. Ar hyn o bryd mae llwyni yn creu terfyn 
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rhwng safle’r Shanty a’r llwybr/ maes parcio uwchben. 

 

Y bwriad yw dymchwel yr holl adeiladau presennol ar y safle 

a chodi tŷ newydd.  Mae’r cwmni Pensaernïol wedi dylunio 

adeilad i geisio gweddu i’r safle penodol hon.  Adeilad ar 3 

gwahanol lefel ydyw ac mae ar dro. Bwriedir i rannau helaeth 

o’r  edrychiad blaen fod o goed a gwydr ac mae iddo do fflat 

gwyrdd er lleihau uchder yr adeilad. 

 

Yn sicr mae ymdrech i ddylunio adeilad unigryw ar gyfer y 

safle a chredir fod rhai  agweddau o’r datblygiad a’r 

deunyddiau, yn gweddu i’r lleoliad sensitif yma. Fodd 

bynnag mae maint a graddfa’r adeilad, sydd ar dri llawr (a 

modurdy), yn sylweddol fwy na’r adeiladau presennol a bydd 

yn llenwi’r safle i raddau helaeth. Oherwydd hynny  bydd y 

datblygiad yn amlwg ar yr arfordir yr AHNE. Hefyd mae 

pryder fod rhan uchaf y datblygiad yn atal golygfeydd o’r 

Llwybr Arfordir uwchlaw’r safle. 

 

Nodir y derbyniwyd cynlluniau diwygiedig ar 25/05/2017. 

Mae’r cynllun diwygiedig yn dangos gostyngiad yn uchder y 

ty ac o’r herwydd yn lleihau maint a graddfa’r datblygiad ac 

yn cynnal y golygfeydd o’r llwybr cyhoeddus arfordirol 

uwchlaw’r  adeilad. Mae’r datblygiad yn parhau yn eithaf 

sylweddol ond oherwydd y dyluniad unigryw a’r deunyddiau 

a ddewiswyd ar gyfer y lleoliad arfordirol ni chredir y bydd 

yn amharu ar yr AHNE. 

 

Uned Bioamrywiaeth Cynnig y sylwadau canlynol: 

Adar yn nythu 

Mae yna rywfaint o goed bach, a gwrych ar y safle  a allai fod 

yn addas i adar nythu. Dylid un ai clirio'r safle y tu allan  i’r 

tymor nythu (Mawrth i Awst), neu drefnu arolwg o’r safle 

gan arbenigwr adar yn union cyn i’r gwaith gychwyn 

 

ACA Pen Llŷn a’r Sarnau 

Gan fod y safle ar ben clogwyn  uwch ben y môr, rhyw 50 

medr o’r safle Ewropeaidd uchod mae’n ofynnol i  ni fel 

Awdurdod Cymwys gynnal Prawf Effaith Sylweddol Tebygol 

tan Reoliad 61 y Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a 

Rhywogaethau 2010 (fel y’u diwygiwyd) cyn gallu 

penderfynu ar y cais. 

 

Prawf o Effaith Sylweddol Tebygol 

Mae gan y datblygiad yma'r potensial i effeithio ar 

Nodweddion  Safle Ewropeaidd: Ardal Cadwraeth Arbennig 

Pen Llŷn a’r Sarnau 

Mi allai deunyddiau llygru megis sment neu danwydd cael eu 

gollwng i’r môr ac effeithio ar nodweddion yr ACA. Mae’r 

tebygolrwydd o hyn ddigwydd yn isel,  a gellir ei leihau 

ymhellach drwy amodi fod cynlyn Atal Llygredd (Pollution 

Prevention Plan) yn  cael ei weithredu. 

 

Canlyniad: Oherwydd y manylion wedi eu cyflwyno  ynghyd 
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a’r amod wedi manylu isod, gall Cyngor Gwynedd fod yn 

hyderus na fydd datblygiad ar safle the Shanty yn  arwain at 

Effaith Sylweddol Negyddol ar nodweddion na phrosesau 

Ardal Cadwraeth Arbennig Corsydd Llŷn 

 

Amod: Dylai’r datblygwr gyflwyno Cynllun Atal Llygru  am 

gymeradwyaeth gan yr Awdurdod cyn i’r gwaith gychwyn 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gybyddwyd trigolion cyfagos. 

Daeth y  cyfnod hysbysebu i ben a derbyniwyd nifer o  

ohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 Amharu ar fwynderau gweledol yr ardal. 

 Tŷ bwriadedig dim yn gweddu gyda’r ardal 

 Cynllun bwriadedig yn debycach i westy na thŷ. 

 Creu cynsail ar gyfer datblygiadau cyffelyb. 

 Pryderu am effaith y bwriad ar y llwybr cyhoeddus 

 Safle yn meddiannu lleoliad amlwg mewn ardal 

sensitif. 

 Datblygiad o ddyluniad anghyffredin. 

 Gellir gweld y safle o’r traethau lleol. 

 Pryder y gallai'r bwriad gael effaith negatif ar 

gymuned Abersoch 

 Nid yw’r datblygiad yn cydymffurfio gyda Pholisi B8 

CDUG. 

 Er bod y bwriad o ddyluniad diddorol, ni ystyrir bod 

ei fod yn gweddu gyda’r safle amlwg yma. 

 Yn groes i bolisi CH13. 

 Datblygiadau diweddar wedi amharu ar fwynhad y 

cyhoedd o’r llwybr cyhoeddus cyfochrog. 

 Bod y maes parcio cyfochrog i’r safle yn 

gwasanaethu 7 tŷ ac nid 4 fel y nodir yn y cais. 

 Bod y lle parcio ar gyfer 14 car yn y maes parcio 

cyfochrog. 

 Deallir mai pafiliwn criced oedd yr adeilad yn 

wreiddiol, wedi ei leoli o ran arall o Wynedd. 

 Brodorion pentref wedi defnyddio’r llwybr i’r traeth a 

byddai yn annheg ei gau. 

 Nid yw’r cynllun yn ychwanegu dim i’r pentref. 

 Fe ddylai adeilad aros fel ac y mae yn rhan o hanes y 

Pentref. 

 A oes modd ei rhestru. 

 

Sylwadau eraill 

 A oes modd gosod amod yn atal cadw deunydd 

adeiladu ar y maes  parcio. 

 A oes modd diogelu llefydd parcio eiddo eraill. 

 A oes modd atal gwaith adeiladu yn ystod adegau 

prysur y flwyddyn. 

 Diogelu'r llwybr cyhoeddus. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 
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Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae’r bwriad yn golygu   dymchwel y tŷ presennol ar y safle a chodi tŷ newydd yn ei 

le.  Mae polisïau lleol a chenedlaethol yn gefnogol i ail-ddefnyddio tir a 

ddefnyddiwyd o’r blaen ar gyfer datblygiadau yn hytrach na defnyddio tir gwyrdd.  

Mae safle’r cais wedi ei leoli oddi fewn i ffin ddatblygu Abersoch a byddai’n gwneud 

defnydd o dir a ddatblygwyd o’r blaen.  O’r safbwynt yma ystyrir y byddai’r bwriad 

yn cydymffurfio gyda Pholisi PS 5 CDLl.. 

 

5.2 Mae Polisi TAI 13 CDLl yn ymwneud yn benodol gyda dymchwel a chodi tŷ newydd 

y tu mewn i ffin pentref ac yng nghefn gwlad. Mae’r polisi yn gefnogol i ddymchwel 

ac ail adeiladu tŷ os yw’r bwriad yn cydymffurfio gyda meini prawf y polisi. Noder 

mai maen prawf 2, 3, 6, 10 ac 11 sy’n berthnasol i’r bwriad oherwydd lleolir y safle o 

fewn  ffin y pentref ac mae’n yn datgan fel a ganlyn: 

 

5.3 Maen prawf 2. Nid yw’r adeilad yn rhestredig:  Nid yw’r adeilad yn rhestredig ac 

mae Swyddog Cadwraeth y Cyngor wedi dod i’r casgliad nad yw o werth hanesyddol 

/ pensaernïol digonol a fyddai yn cyfiawnhau cynnwys yr adeilad ar restr o adeiladau 

rhestredig. 

 

5.4 Maen prawf 3. Nid yw’r adeilad presennol o unrhyw werth pensaernïol a / neu 

hanesyddol a / neu weledol arbennig fyddai golygu y dylid eu cadw: Nid yw’n 

rhesymol bosib atgyweirio, trosi neu ymestyn yr adeilad presennol heb ail adeiladu’n 

gyfan gwbl neu’n sylweddol. Mae’r adeilad yn sefyll mewn man arfordirol sy’n 

agored iawn i’r elfennau..  Mae’r ymgeisydd wedi nodi yn y Datganiad Dyluniad a 

Mynediad fod yr eiddo wedi cyrraedd diwedd ei oes ac nid yw’n addas ar gyfer ei 

ddatblygu i gyrraedd safonau modern. Byddai ail adeiladu mewn dulliau modern ac 

mewn deunyddiau addas i safle o’r fath yn fwy synhwyrol ac yn darparu eiddo 

cynaliadwy o ansawdd. Gellir dadlau felly oherwydd cyflwr yr adeilad nad yw’n 

rhesymol ei atgyweirio a bod cyfiawnhad dros godi tŷ newydd yn ei le, sy’n 

cydymffurfio ac maen prawf 3. Ni ystyrir bod yr adeilad o werth pensaerniol / 

hanesyddol a fyddai yn werth ei gadw. 

 

5.5 Maen prawf 6. Tu allan i Ardal Rheoli Newid Arfordirol, dylid lleoli ty 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 yn 

lleol: Mae cynllun a gyflwynwyd gyda’r cais yn dangos y bwriedir lleoli'r ty newydd 

a safle'r ty presennol ac er bydd yr adeilad newydd yn fwy na’r un presennol ni 

ystyrir y byddai yn amharu yn sylweddol ar y tirlun. 

 

5.6 Maen prawf 10. Bod yr adeilad gwreiddiol yn cael ei ddymchwel, a lle byddo’n 

briodol, bod adeiladau allanol yn cael eu dymchwel pan gaiff y ty newydd ei 

gwblhau: Bwriedir lleoli’r tŷ arfaethedig ar ôl troed y ty presennol ond byddai 

amrywiaethau oherwydd dyluniad yr eiddo arfaethedig i’w gymharu gyda’r un 

presennol o ran ei union leoliad ar y safle.  Fodd bynnag yn ei hanfod byddai’r tŷ 

arfaethedig yn cael ei leoli ar safle’r un gwreiddiol. Mae’r adeiladau allannol 

presennol sydd ar lefel uwch yn cael eu defnyddio fel rhan o’r ty presennol ac yn cael 

eu dymchwel fel rhan o’r bwriad. 

 

5.7 Maen prawf 11. Bod hawliau datblygu a ganiateir yn cael ei dynnu yn ôl: Bwriedir 

cynnwys amod ar unrhyw ganiatâd yn tynnu hawliau caniataol ar gyfer adeiladu 

estyniadau i’r ty newydd. 
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5.8 Ystyrir bod y bwriad yn cydymffurfio gyda meini prawf y polisi sy’n berthnasol i’r 

bwriad. 

 

5.9 Mae pentref Abersoch wedi ei gynnwys fel pentref Canolfannau Gwasanaethau Lleol 

ble mae polisi TAI 5 Tai Marchnad Leol yn berthnasol yn y CDLl. Fodd bynnag 

mae’n rhaid sylweddoli bod tŷ yn bodoli ar y safle eisoes ac o’r herwydd nid yw’r 

bwriad yn golygu creu uned(au) preswyl newydd ar y safle.  Ni ystyrir y byddai yn 

rhesymol rhoi cyfyngiad tŷ marchnad leol ar y tŷ bwriededig. Ni ystyrir y byddai 

caniatáu y cais yn groes i Polisi TAI 5. 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.10 Nid yw’r tŷ presennol o unrhyw werth pensaernïol pwysig. Noder fod 

gwrthwynebydd wedi gofyn a oedd modd rhoi statws adeilad rhestredig i’r adeilad. 

Trafodwyd y sylwadau uchod gyda Swyddog Cadwraeth y Cyngor pryd y 

cadarnhawyd nad oedd yr adeilad presennol o werth hanesyddol na phensaernïol 

sylweddol ac nid oedd yn cyfiawnhau statws rhestredig.  Mae natur y lleoliad yn 

golygu bod rhywfaint o’r eiddo presennol, a bwriadedig, yn weladwy o’r llwybr 

cyhoeddus cyfagos tua’r gorllewin ac o’r môr tua’r dwyrain. Mae’n debygol mae’r 

edrychiad sy’n weladwy o’r môr fyddai’r prif edrychiad o ran gweld y safle yng 

nghyd destun y tirlun ehangach.  Ystyrir fod dyluniad yr eiddo o edrych arno o’r môr 

yn gweddu gyda’r safle oherwydd ei fod yn dilyn siâp, gosodiad a phroffil y safle a’r 

defnydd o ddeunyddiau sy’n creu dyluniad ysgafn.   Roedd y cynllun gwreiddiol yn 

dangos bod to’r modurdy yn uwch na tho tŷ a phen y clogwyn ac o’r herwydd yn  

debygol o  amharu ar olygfeydd o’r llwybr cyhoeddus cyfochrog. Noder bod 

sylwadau'r Uned AHNE yn mynegi pryder ynglŷn â maint a graddfa'r bwriad ynghyd 

ac uchder y tŷ mewn perthynas i’r llwybr cyfochrog. Yn dilyn trafod y mater gyda’r 

ymgeisydd, derbyniwyd cynllun diwygiedig  25 Mai 2017 yn dangos bod y modurdy 

wedi ei ostwng dros fedr  mewn uchder ac felly yn llai ymwthiol o’r llwybr 

cyfochrog. Mae’r ymgeisydd wedi paratoi llun yn dangos y tŷ a’r modurdy mewn 

perthynas i’r llwybr cyhoeddus y tu cefn i’r safle a chyflwynir y llun fel rhan o’r 

pecyn cyflwyno gwybodaeth. Teimlir bod y diwygiad yma wedi lleihau effaith y 

bwriad ar y tirlun ac er y bydd yn amlwg o gyfeiriad y môr ni ystyrir y byddai yn cael 

effaith negyddol ar yr AHNE. Derbyniwyd sylwadau pellach gan yr Uned AHNE ar y 

cynllun diwygiedig yn datgan bod y datblygiad yn dal yn eithaf sylweddol ond 

oherwydd y dyluniad unigryw a’r dewis o ddeunyddiau ar gyfer y lleoliad arfordirol 

ni ystyrir y byddai yn amharu ar yr AHNE. Mae nifer o lythyrau / gohebiaeth wedi eu 

derbyn yn gwrthwynebu'r bwriad oherwydd nad yw’n gweddu gyda’r AHNE, a 

theimlir bod y gwrthwynebiadau hyn wedi eu cyflwyno oherwydd bod dyluniad yr 

adeilad yn wahanol i eiddo eraill yn yr ardal. Sylweddolir pryderon y 

gwrthwynebwyr, fodd bynnag teimlir nad yw hynny ynddo’i  hunan yn golygu y 

byddai'r bwriad yn cael effaith niweidiol ar gymeriad yr ardal. Sylweddolir bod y 

dyluniad yn gwneud defnydd helaeth o derasau a ffenestri sylweddol, fodd bynnag 

noder o’r lluniau a gyflwynwyd gyda’r cais bod tai eraill gerllaw'r safle hefyd yn 

rhannu nodweddion pensaernïol o’r fath. Mae'r to gwastad gwyrdd bwriadedig yn 

lleihau uchder ac ardrawiad yr adeilad. 

 

5.11 Cyflwynwyd lluniau yn dangos y datblygiad o fewn y tirlun ehangach. Mae’r lluniau 

yn dangos bod  dyluniad y bwriad  yn wahanol i dai yn y cyffiniau. Mae’r lluniau 

hefyd yn rhoi golygfa o’r bwriad o’r môr, llwybr cyhoeddus cyfochrog cefn ynghyd 

ac o ffordd A499 sy’n arwain i’r pentref. Teimlir bod y lluniau hyn yn dangos nad 

yw’r adeilad yn creu datblygiad ymwthiol yn y tirlun ac er bod yr edrychiad y tŷ yn 

wahanol, ni ystyrir y byddai yn cael effaith niweidiol sylweddol ar y tirlun. 
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5.12 Mae’r safle wedi ei leoli oddi fewn i’r AHNE ble mae polisi AMG 1 CDLl yn 

berthnasol. Nod y polisi yw gwarchod, cynnal a gwella cymeriad yr Ardaloedd o 

Harddwch Naturiol Eithriadol. Gwrthodir cynigion datblygu fyddai’n achosi niwed 

arwyddocaol i’r dirwedd a’r arfordir gan gynnwys golygfeydd i mewn ac allan o’r 

ardal, bywyd gwyllt, olion ac adeiladau hanesyddol, a nodweddion eraill sy’n cael ei 

hadnabod fel rhinweddau arbennig Llyn ac yn cyfrannu at gymeriad yr ardal. Fodd 

bynnag er i’r safle fod o fewn yr AHNE, mae hefyd yn safle mewn lenwi gyda 

datblygiadau preswyl bob ochr iddo. Mae llawer o wahanol ddyluniadau i dai’r ardal 

ac nid oes un patrwm adeiladu nodweddiadol. Mae’r dyluniad hwn, er yn fodern, o 

raddfa a deunyddiau a fyddai’n gweddu i’r safle. Byddai’r tŷ arfaethedig ar dri lefel 

o’i gymharu gyda’r tŷ presennol; fodd bynnag, datgan yr ymgeisydd fod y tŷ wedi ei 

ddylunio fel bod siâp a phroffil y tŷ yn adlewyrchu gosodiad y safle. Sylweddolir y 

byddai’r tŷ bwriededig yn fwy na’r un presennol, mae gosodiad y tŷ ynghyd a’i 

ddyluniad yn caniatáu gofod amwynder o amgylch yr adeilad ar ffurf teras a gardd. 

Byddai ei ddyluniad, yn arbennig felly'r edrychiad sy’n wynebu’r môr, yn gweddu 

gyda natur y safle ac er nad yw’n dilyn patrwm tai yn y cyffiniau credir ei fod yn 

gweddu a chyfoethogi’r ardal leol.  Er wedi ei leoli o fewn yr AHNE nid yw hynny 

yn golygu na ellir cael dyluniad modern a chyfoes.  Ystyrir felly fod y bwriad yn 

addas i’w leoliad a’i gyd-destun ac na fyddai’n cael effaith andwyol ar yr AHNE.  

Hefyd, oherwydd y lleoliad yn erbyn cefndir adeiledig Abersoch ni ystyrir y byddai’r 

bwriad yn amharu’n sylweddol ar olygfeydd i mewn ac allan o’r AHNE.  O ystyried 

yr uchod ni chredir y byddai’r datblygiad hwn yn cael effaith niweidiol ar yr AHNE 

a'i fod yn dderbyniol o safbwynt Polisi Amg 1 CDLl. 

 

 5.13 Fel yr eglurwyd uchod, ystyrir fod yr eiddo arfaethedig yn dderbyniol ar gyfer y safle 

a bod y dyluniad sydd wedi ei gynnig yn gweddu i’r ardal.  Ni ystyrir y byddai’r tŷ 

arfaethedig yn achosi niwed arwyddocaol i dirwedd ac arfordir yr AHNE. Ystyrir bod 

dyluniad y tŷ arfaethedig yn parchu’r cyffiniau heb fod yn andwyol na niweidiol i 

gymeriad y tirlun ac ystyrir felly yn bodloni gofynion Polisïau PCYFF 3 a PCYFF 4. 

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

 

5.14 Hysbysebwyd y cais ar y safle a hysbyswyd trigolion cyfagos ac ni dderbyniwyd 

ymateb gan drigolion y tai annedd y naill ochr iddo. Mae’r bwriad yn golygu adeiladu 

tŷ mwy ac uwch na’r adeilad presennol ar y safle. Mae dyluniad y tŷ newydd 

oherwydd uchder, lleoliad a maint y terasau yn golygu y bydd y bwriad yn gôr edrych 

yr eiddo i’r de o’r safle. Trafodwyd y pryderon yma gyda’r ymgeisydd a derbyniwyd 

cynllun diwygiedig yn dangos ymyl y teras ar y drychiad deheuol wedi ei leoli yn 

agosach at wal y tŷ. Golyga hynny, y bydd ymyl y teras tua 4 medr yn ôl o derfyn 

deheuol y safle; byddai hynny, ynghyd a’r ffaith y bwriedir hefyd gosod sgrin 

preifatrwydd ar hyd ochr y teras yn diogelu mwynderau'r cymydog. Parthed y teras 

cyfochrog o rhwng y ffenestr y baddon, ystafell wely a’r terfyn deheuol, deallir gan 

yr ymgeisydd na fydd mynediad iddo ond drwy ffenestr yr ystafell wely ar gyfer 

cynnal gwaith cynnal a chadw yn unig. Teimlir dylid cynnwys amod ar unrhyw 

ganiatâd yn atal defnydd cyson ohono.  Parthed effaith y bwriad ar yr eiddo i’r 

gogledd o’r safle, noder bod y cynllun yn dangos bod y teras ar y drychiad gogleddol 

wedi ei leoli tua 7 medr o derfyn y safle ac yn edrych dros do'r eiddo cyfochrog. Nid 

yw’n cael effaith sylweddol ar breifatrwydd gerddi na ffenestri eiddo'r cymydog. 

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

fwynderau’r gymdogaeth leol ac ystyrir ei fod yn dderbyniol o agwedd Polisi   

PCYFF 2 CDLl. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 
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5.15 Mae bwriad yn golygu creu modurdy newydd yng nghefn y tŷ ar gyfer dau gerbyd fel 

rhan o’r datblygiad gyda mynedfa i’r lle parcio cyfochrog ble mae 2 lecyn parcio 

arall. Ystyrir bod y trefniant yma yn dderbyniol ac nid oes gan yr Uned Drafnidiaeth 

wrthwynebiad i’r bwriad.  Sylweddolir y derbyniwyd gohebiaeth yn amau cywirdeb 

manylion parcio'r ymgeisydd fodd bynnag, mae’r llefydd parcio y cyfeirir ato ar dir 

preifat ac yn fater sifil rhwng cymdogion. Fodd bynnag, mae’r bwriad yn darparu dau 

le parcio yn ychwanegol i’r ddarpariaeth bresennol. Parthed sylwadau'r 

gwrthwynebwr ynglŷn â chadw llefydd parcio deiliaid  tai cymdogion ac atal cadw 

deunydd adeiladu ar y maes parcio; teimlir nad oes rheswm digonol dros osod 

amodau o’r fath ar y caniatâd oherwydd bod ffordd sy’n arwain at y safle yn ffordd 

breifat ac ni fyddai yn creu niwed i drafnidiaeth ar ffodd gyhoeddus. Ystyrir felly bod 

y bwriad yn bodloni gofynion Polisi  TRA 2  a TRA 4 CDLl. Nodir bod Llwybr 

Cyhoeddus gerllaw’r safle a bod angen diogelu hwn yn ystod ac ar ddiwedd y 

datblygiad a gellir gwneud hyn drwy amod ar y caniatâd cynllunio. Nid yw’r bwriad 

yn groes i Bolisi TRA 4 CDLl. 

 

Materion bioamrywiaeth 

 

5.16 Mae Ardal Cadwraeth Arbennig Pen Llyn a’r Sarnau wedi ei leoli oddeutu 40 medr i 

ffwrdd.  Ymgynghorwyd gydag Uned Bioamrywiaeth y Cyngor a Chyfoeth Naturiol 

Cymru ac yn sgil natur a graddfa’r bwriad nid oeddynt yn ystyried y byddai’r bwriad 

yn cael effaith sylweddol ar y safle yma a ddiogelwyd yn amodol y gosodir amod ar 

unrhyw ganiatâd yn gorfodi cyflwyno  Cynllun Atal Llygru  am gymeradwyaeth gan 

yr Awdurdod cyn i’r gwaith gychwyn.   Ystyrir felly fod y bwriad yn dderbyniol o 

agwedd Polisi AMG 4 ac AMG 5 CDLl. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Wedi pwyso a mesur y bwriad yng nghyd-destun y polisïau perthnasol a dadleuon y 

gwrthwynebwyr ystyrir bod y bwriad yn dderbyniol i’w ganiatáu. Mae’r lleoliad, 

dwysedd, cynnydd mewn maint yn rhesymol a’r dyluniad a’r deunyddiau yn welliant 

i safle agored o’r fath. O gofio bod tŷ ar y safle’n bresennol, a sawl tŷ arall bob ochr 

i’r safle, ni fydd newid arwyddocaol i dirlun a golygfeydd o, ac ar draws yr AHNE 

nac effaith sylweddol arwyddocaol ar fwynderau’r trigolion cyfagos. O gloriannu’r 

uchod ac wedi rhoi ystyriaeth lawn i’r holl faterion cynllunio perthnasol ystyrir fod y 

bwriad yn dderbyniol ac yn cydymffurfio gyda gofynion polisïau a drafodwyd. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu - amodau 

 

1.  Cychwyn o fewn 5 mlynedd 

2.  Unol a’r cynlluniau.  

3. Cytuno a’r holl ddeunyddiau allanol. 

4.  Amodau Dŵr Cymru. 

5.  Cyflwyno Cynllun Atal Llygredd cyn cychwyn datblygiad ar y safle. 

6.  Atal defnyddio to rhwng ffenestr baddon ac ystafell wely ar y drychiad deheuol fel 

teras. 

7.  Clirio'r safle y tu allan i’r tymor nythu. 

8.    Rhaid codi'r sgrin preifatrwydd ar ddrychiad deheuol y ty cyn preswylio’r ty a’i 

gynnal felly bob amser. 

9.  Tynnu hawliau caniataol yn ôl ar estyniadau i’r ty. 

10.  Cyflwyno manylion y sgrin preifatrwydd yn cynnwys triniaeth terfynau o fewn mis o 

ddechrau gwaith ar y safle. 

Tud. 24



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 25/09/2017 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD 
PWLLHELI 

 
11. Cytuno lefel lloriau’r adeilad cyn dechrau gwaith ar y safle. 
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Rhif:    2 
 

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 Daw'r cais hwn yn ôl ger bron y Pwyllgor yn sgil y penderfyniadau a wnaethpwyd i 

ohirio yn y Pwyllgor Cynllunio ar 04.09.17. Cais i osod tŵr telathrebu 21m o uchder 

yw hwn. Fe fyddai'r tŵr ar 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 

safle dynodedig hwn, ni fuasai mast o’r math hwn yn amharu’n andwyol ar ddarpar 
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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.  

 

1.7 Yn dilyn y drafodaeth o'r cais ym Mhwyllgor Cynllunio 05.09.17, derbyniwyd 

gohebiaeth gan yr ymgeisydd yn datgan ei fwriad i gyflwyno eglurhad bellach o'r 

cynllun mewn ymateb i'r pryderon a godwyd gan aelodau. Nid yw'r wybodaeth hon 

wedi dod i law ar adeg ysgrifennu'r adroddiad ac felly fe adroddir ar unrhyw 

wybodaeth bellach a dderbynnir ar y ffurflen sylwadau ychwanegol a'i dosbarthir cyn 

cyfarfod y Pwyllgor. 

 

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 
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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 

 

            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: Dim sylwadau os yn cwrdd safonau ICNIRP 
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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 

gwybodaeth cyfoes. Credir, o ystyried yr asesiad hwn, bod y cais yn cydymffurfio a 

gofynion y polisïau arbennig hyn.  
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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 

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. 
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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. 

 

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.  
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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  

 

             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:        3 
 

Cais Rhif: C17/0366/17/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

11/04/2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llandwrog 

Ward: Talysarn 

 

Bwriad: Gosod 1 grid gwartheg  

  

Lleoliad: Tir yn Y Fron, Caernarfon, Caernarfon, LL54 7BG 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATÁU GYDAG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Bwriad y cais hwn yw gwneud newidiadau i'r briffordd gyhoeddus ar gyrion Pentref 

Lleol y Fron fel y'i diffinnir gan Gynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. 

Fe fyddai'r datblygiad yn cynnwys gosod grid gwartheg yn y ffordd ddosbarth 3 sy'n 

arwain rhwng y Fron a Rhosgadfan, oddeutu 50m i'r gogledd o'r ffin ddatblygu, 

ynghyd a gwaith cysylltiedig i greu man pasio, giât, ffensys a waliau newydd  

 

1.2 Eglura'r ymgeiswyr mai'r bwriad ydi cau bwlch yn y rhwystrau presennol sydd o 

amgylch Comin Uwch Gwyrfai er atal defaid a gwartheg rhag crwydro oddi ar y 

Comin i bentrefi, ffyrdd a thiroedd cyfagos. 

 

1.3 Saif y safle mewn lleoliad cefn gwlad o fewn Ardal Tirwedd Arbennig fel y'i diffinnir 

gan y CDLl a Thirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Dyffryn Nantlle fel yr 

adnabuwyd gan Cadw a CNC. 

 

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 1 : Datblygiadau Rhwydwaith Cludiant 

TRA 4:  Rheoli ardrawiadau cludiant 

PCYFF 2 : Meini Prawf Datblygu 

PCYFF 3 : Dylunio a siapio lle 

AMG 2 : Ardaloedd o dirwedd arbennig 

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

Gerddi Hanesyddol Cofrestredig. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru Fersiwn 9, 2016 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 Dim 
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4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Safbwynt niwtral – sylwadau gan aelodau : 

 Mae'r safle yn rhy agos at y pentref a hefyd yn rhy 

agos at dro peryglus yn y ffordd. 

 Dylid symud y grid tua 5 i 10m yn dilyn arolwg 

gwelededd 

 Mae lleoliad y giât yn beryglus ar gyfer cerddwyr  a 

dylid ystyried rhoi giât letach ar ochr ogleddol y 

ffordd. 

 Dylid ystyried gosod cwrb yn glir o'r waliau ar yr 

ochr ddwyreiniol 

 

Uned Trafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad 

Nid yw'r cais yn cynnwys manylion technegol y grid na'r 

system draenio a fwriedir ei darparu i arbed y grid rhag 

llenwi a dŵr, fodd bynnag mae'r rhain yn elfennau sydd 

angen eu cytuno gyda'r Uned Drafnidiaeth wrth geisio am 

orchymyn grid gwartheg dan y Ddeddf Priffyrdd. 

 

Uned Llwybrau: Heb eu derbyn 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

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

derbyniwyd  gohebiaeth (gan gynnwys deiseb) yn 

gwrthwynebu'r datblygiad  ar y seiliau cynllunio isod: 

 Pryderon ynghylch llygredd sŵn yn enwedig gan 

fod y safle mewn pant a fyddai'n chwyddo'r sŵn a 

gynhyrchir 

 Pryderon ynghylch cryndod tir yn deillio o'r grid. 

 Bod tystiolaeth yn dangos y gall gridiau gwartheg 

gael effaith niweidiol ar y rheini sy'n byw o fewn 

100m i'r lleoliad (mae 9 tŷ o fewn 100m i'r safle a 3 

arall o fewn 125m) 

 Mae gridiau gwartheg yn niweidiol i lonyddwch 

cefn gwlad 

 Bod y ffordd hon yn un brysur ac yn cael ei 

defnyddio gan lawer o gerbydau trymion megis 

bysys, loriau llechi a cherbydau amaethyddol 

 Fe fyddai'r grid yn creu perygl ar y briffordd yn 

enwedig oherwydd ei agosatrwydd i gyffordd a thro 

yn y ffordd 

 Fe fydd y grid yn rhwystro mynediad i gerddwyr, 

seiclwyr a marchogion ceffylau a hefyd yn rhwystr 

i'r henoed a'r anabl 

 Fe fyddai'r grid yn berygl arbennig i seiclwyr yn 

enwedig pan fydd cerbydau eraill yn ei ddefnyddio'r 

un pryd 

 Mae'r safle'n lleoliad sy'n dueddol o  ddioddef o 

lifogydd 

 Bydd y ffensys, waliau a giât yn dal eira yn y gaeaf 

gan gau mynediad i'r pentref 

 Bydd y ffensys, waliau a giât yn atal mynediad 
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agored i'r tir agored o fewn ffurf adeiledig y pentref 

 Bydd y ffensys, waliau a giat yn niweidiol i 

fwynderau gweledol yr ardal 

  

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oeddynt yn wrthwynebiadau cynllunio 

dilys a oedd yn cynnwys: 

 Nid yw'r porwyr yn byw yn y pentref ac felly nid ydynt 

yn gwerthfawrogi pryderon y trigolion 

 Bod yr ymgeiswyr yn debygol o ddefnyddio hen 

gridiau yn debyg i rai sydd wedi eu gosod mewn 

mannau eraill ac sydd eisoes yn creu llygredd sŵn 

 Nid oes enghreifftiau o'r ffensys, waliau neu giatiau 

wedi eu dangos gan yr ymgeiswyr 

 Pryder am wariant arian cyhoeddus i orfod delio hefo 

cynnal a chadw a phroblemau yn y dyfodol megis 

llifogydd 

 Nid oes tystiolaeth o ble mae'r anifeiliaid sy'n crwydro 

i mewn i'r pentref yn dod ac y byddai'r datblygiad yn 

datrus y broblem 

 Nid yw'r porwyr yn fodlon ymgymryd ag arolwg 

diduedd ar sut i reoli stoc ar y Comin 

 Gwrthwynebu bod llesiant ac iechyd trigolion yn cael 

eu peryglu oherwydd rheolaeth stoc annigonol gan 

borwyr. 

 Bod y bwriad yn groes i bolisïau Cynllun Datblygu 

Unedol Gwynedd 

 Bydd angen i'r cyngor cymuned dorri gwair yn y 

pentref sydd ar hyn o bryd yn cael ei bori gan ddefaid. 

 Bod bwriad dwysau defnydd pori'r Comin ac fe fyddai 

hynny'n niweidiol i fwynderau trigolion 

 Bod 4 grid eisoes o fewn 1/2 milltir i'r pentref gan greu 

effaith o gymuned adwyog ("gated community") 

 Mae'r datblygiad yn y man anghywir ac mae llefydd 

llai ymwthiol a mwy effeithiol i'w osod  

 Bod anghysondebau yn Natganiad Cynllunio'r 

ymgeiswyr a'i fod yn gamarweiniol ynghylch y broses 

ymgynghori ymlaen llaw 

 Bod diffygion yn y broses ymgynghori cyn y cais 

 Nid oes gwaith cynnal a chadw digonol yn digwydd i'r 

gridiau presennol sydd yn yr ardal a bydd y grid 

newydd yn creu baich ychwanegol ar y gyllideb 

briffyrdd 
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  Bydd y datblygiad yn niweidiol i ffyniant economaidd 

y pentref 

 Bydd gostyngiad mewn prisiau tai yn lleol 

 Bod adroddiad Ombwdsman wedi atal gosod gridiau 

gwartheg yn y gorffennol 

 Na hysbysebwyd y cais cynllunio mewn modd cywir 

 Bod y tir yn destun Gweithred Gyfreithiol 

 Bod y manylion lleoliad a roddir yn y cais yn anghywir 

 

Bu hefyd gohebiaeth yn cefnogi'r cais ar sail : 

 Fe fyddai'r cynllun yn sicrhau bod anifeiliaid pori yn 

aros ar y mynydd 

 Mae'r sefyllfa bresennol gyda defaid a gwartheg yn 

crwydro'r pentref yn creu perygl a niwsans i drigolion. 

 

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. Fodd bynnag mae'n bwysig cofio, yn yr achos hwn, fod angen caniatâd 

trwy orchymyn dan Adran 82 o’r Ddeddf Priffyrdd 1980 i osod gridiau gwartheg ar y 

briffordd. Mae hyn yn broses tu hwnt i’r drefn cynllunio ac fe fyddai hyn yn delio 

gyda manylion gweithredu a chynnal y datblygiad. 

 

5.2 Y prif bolisi cynllunio sy'n ymwneud â newidiadau i'r rhwydwaith cludiant yw Polisi 

TRA 1 o'r CDLl. Mae'r polisi hwn yn caniatáu gwelliannau i isadeiledd ffyrdd 

presennol os gellir cwrdd gyda chyfres o feini prawf gan gynnwys bod y safle a 

ddewisir yn cael yr ardrawiad lleiaf posib ar yr amgylchedd adeiledig a naturiol, y 

dirwedd ac eiddo.  O safbwynt y datblygiad hwn, mae manteision amlwg i borwyr, 

trigolion a defnyddwyr y briffordd yn debygol o ddeillio o gamau sy'n atal anifeiliaid 

sy'n pori rhag crwydro trwy pentrefi ac ar hyd ffyrdd cyhoeddus lleol ac felly fe 

ystyrir hwn yn gais am "welliant" i'r isadeiledd priffyrdd ac felly fe gefnogir 

egwyddor y datblygiad dan bolisi TRA 1. 

 

 Effaith weledol 

     

5.3 Oherwydd maint eithaf bychan y datblygiad hwn, ynghyd a'i leoliad mewn ardal sydd 

yn amaethyddol ei naws, ni ystyrir y buasai'r grid ei hun na'r ffensys, giât a waliau a 

fyddai o'i amgylch yn ymddangos fel nodweddion anghydnaws yn y dirwedd. Yn wir 

mae'r rhain yn strwythurau disgwyliedig mewn mannau gwledig o'r fath. O'r herwydd 

fe ystyrir bod y cynnig yn gyson gyda gofynion polisi TRA 1 sy'n ymwneud ag 

amddiffyn y dirwedd a hefyd gyda Pholisïau PCYFF 2 & PCYFF 3 fel y maent yn 

ceisio amddiffyn mwynderau gweledol. Yn yr un modd ni ystyrir bod effaith weledol 

y datblygiad yn debygol o fod yn niweidiol i'r tirweddau dynodedig ac felly mae'r 

cynnig yn dderbyniol dan bolisïau AMG 2 ac AT 1 y CDLl . 

 

 Mwynderau preifat 

 

5.4     O safbwynt yr effaith posibl ar fwynderau eiddo lleol o safbwynt sŵn ac ymyrraeth, 

mae'r tŷ preswyl agosaf, sef Tŷ Eiddew, oddeutu 45m o safle'r grid gyda sawl eiddo 

preswyl arall o fewn 100m. Fe fyddai'n ofynnol i unrhyw grid gwartheg a'i gosodir 
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dan orchymyn y Ddeddf Priffyrdd gwrdd gyda'r safonau diweddaraf a'u pennir gan 

BS 4008 / 2006, sydd eu hunain yn cynnwys mesurau lliniaru sŵn. O ymgymryd â'r 

gwaith i'r safonau hyn, yn enwedig wrth ystyried bod cyflymder y drafnidiaeth yn 

eithaf isel oherwydd agosatrwydd y safle at gyffordd "T" a'r troadau gerllaw, ni 

chredir y byddai'r lefelau sŵn a ddeilliai o'r grid yn debygol o fod yn arwyddocaol 

wahanol i'r hyn a gynhyrchir gan drafnidiaeth arferol o safbwynt ei effaith 

mwynderol.  Fe ystyrir felly bod y cynnig yn cwrdd gyda gofynion Polisi TRA 1 fel y 

mae'n ymwneud ag amddiffyn eiddo lleol a hefyd PCYFF 2 fel y mae'n ymwneud ag 

amddiffyn iechyd, diogelwch a mwynderau trigolion lleol. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.5 Nid oes gan yr Uned Drafnidiaeth unrhyw wrthwynebiad i'r bwriad o safbwynt 

diogelwch y briffordd er ei bod yn pwysleisio ei fod yn angenrheidiol derbyn caniatâd 

ychwanegol trwy orchymyn dan Adran 82 o’r Ddeddf Priffyrdd 1980.  Fe gredir felly 

bod y cynnig yn cydymffurfio gyda gofynion Polisi TRA4 o’r CDLL.  

 

Yr ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

 

5.6 Derbyniwyd sylwadau yn ystod y cyfnod ymgynghori yn nodi sawl gwrthwynebiad i'r 

cynllun ar seiliau nad ydynt yn faterion cynllunio materol ac fe ystyrir fod y 

drafodaeth uchod yn delio gyda'r materion cynllunio perthnasol ar gyfer gwneud 

penderfyniad ar 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 a’r holl sylwadau a 

dderbyniwyd, fe gredir fod y bwriad i osod grid gwartheg yn y lleoliad hwn yn 

dderbyniol dan ofynion y polisïau perthnasol  y nodir uchod. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu - amodau 

 

             1. Amser 

 2. Cydymffurfio gyda chynlluniau 

 3. Cytuno ar union leoliad, deunyddiau a dyluniad y ffensys / waliau / giât 

              

 Nodiadau 

 Angen caniatâd dan y Ddeddf Briffyrdd i osod grid gwartheg 

Angen caniatâd dan y Ddeddf Briffyrdd i ymgymryd â gwaith o fewn y briffordd 
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Rhif:    4 
 

Cais Rhif: C17/0459/04/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

21/07/2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llandderfel(cyn/inc. Llanfor) 

Ward: Llandderfel 

 

Bwriad: Cais llawn i ddiwygio gosodiad allan maes 

carafanau er mwyn lleoli cyfanswm o 92 o 

garafanau sefydlog, i gynnwys 30 o garafanau 

sefydlog  (8 wedi eu adleoli o fewn y safle) i gymeryd 

lle 35 o garafanau teithiol, lleihad mewn dwysedd y 

carafanau sefydlog, a gwellianau amgylcheddol  

  

Lleoliad: Parc Carafanau Llawr y Betws, Glan yr Afon, 

Corwen, Gwynedd, LL21 0HD 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
CANIATÁU GYDAG AMODAU 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn i ddiwygio gosodiad allan maes carafanau er mwyn lleoli cyfanswm o 92 

o garafanau sefydlog, i gynnwys 30 o garafanau sefydlog  (8 wedi eu adleoli o fewn y 

safle) i gymryd lle 35 o garafanau teithiol, lleihad mewn dwysedd y carafanau 

sefydlog, a gwelliannau amgylcheddol. Mae caniatâd yn bodoli ar hyn o bryd ar gyfer 

70 o garafanau sefydlog, a 35 o garafanau teithiol ac mae’r carafanau teithiol a’r 

carafanau sefydlog wedi eu lleoli ar ddau gae gwahanol o fewn y safle, ni fydd y cais 

hwn yn golygu ymestyn ffiniau’r safle.   

 

1.2 Mae’r safle wedi ei leoli mewn dyffryn cul naturiol, ac mae coed a gwrychoedd 

aeddfed ar hyd y terfynau. Ar hyd terfyn gogleddol y safle mae nant fechan (Nant y 

Gangen) yn llifo, mae caeau amaethyddol yn ffinio’r safle i’r gorllewin, a ffordd sirol 

i’r de. I ddwyrain y safle mae annedd ac adeiladau fferm traddodiadol sydd yn 

mherchnogaeth yr ymgeisydd. Fel rhan o’r bwriad cyflwynwyd cynlluniau manwl o’r 

safle fel ag y mae’n bresennol ac fel y bwriedir ei osod allan. 

 

1.3 Mae gan safle yn ei gyfanrwydd arwynebedd o oddeutu 2.8 hectar, ac mae’r safle 

wedi ei leoli yng nghefn gwlad y tu allan i unrhyw ffin a gydnabyddir yn y Cynllun 

Datblygu mabwysiedig. Gwasanaethir y safle gan ffordd sirol dosbarth 3, mae’r 

ffordd honno yn arwain oddi ar cefnffordd yr A494 sydd wedi ei lleoli i dde 

ddwyrain y safle.   

 

1.4 Mae’r cais yn ddatblygiad mawr fel y’i diffiniwyd gan Deddf Cynllunio (Cymru) 

2015, yn ogystal mae y cais wedi ei sgrinio yn unol â’r Deddfwriaeth amgylcheddol 

berthnasol. Cyflwynir y cais i Bwyllgor fod y cais yn ymwneud a datblygiad o 5 neu 

fwy o garafanau. Cyflwynwyd y dogfennau canlynol fel rhan o’r cais cynllunio: 

 

 Cynllun tirlunio a phlannu meddal; 

 Adroddiad ecolegol 

 Datganiad ymgynghoriad cyn gwneud cais 

 Datganiad Cynllunio a Mynediad 

 Datganiad Ieithyddol a Chymunedol  

 

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 (CDLl) 
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Polisi Strategol PS 1; Yr Iaith Gymraeg a Diwylliant Cymreig 

Polisi PCYFF2: Meini Prawf Datblygu 

Polisi PCYFF3: Dylunio a Siapio lle 

Polisi PCYFF4: Dylunio a Thirweddu 

Polisi TWR 3: Safleoedd carafanau sefydlog a siale a llety gwersylla amgen parhaol 

Polisi TWR 4: Deiliadaeth Gwyliau 

Polisi TRA 2: Safonau Parcio 

Polisi TRA 4: Rheoli Ardrawiadau Cludiant 

Polisi Strategol PS: Yr Economi Ymwelwyr 

Polisi AMG 3: Gwarchod a gwella nodweddion a rhinweddau sydd yn nodedig i 

Gymeriad y Dirwedd Leol 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 9, Tachwedd 2016) 

Nodyn Cyngor Technegol 5, Cynllunio a Chadwraeth Natur (2009) 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 12: Dylunio (2016) 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 13: Twristiaeth (1997) 

Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 18: Trafnidiaeth (2007) 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

PEN.R.374 – Caniatâd ar gyfer lleoli carafán - Caniatáu gyda amod – 31 Mai 1961 

 

PEN.R.560 – Caniatâd i ffurfio maes carafanau - Caniatáu gyda amodau – 31 

Gorffennaf 1964 

 

PEN.R.687- Caniatâd ar gyfer lleoli 10 carafán deithiol a 10 carafán barhaol - 

Caniatáu gyda amodau – 14 Ionawr 1969 

 

PEN.R.889 - Caniatâd ar gyfer lleoli 20 carafán deithiol a 20 carafán barhaol - 

Caniatáu gyda amodau – 14 Ionawr 1969 

 

PEN.R.1084 - Caniatâd ar gyfer lleoli 70 carafán sefydlog a 15 carafán deithiol 

ychwanegol - Caniatáu gyda amodau – 21 Hydref 1972 

 

PEN.R.1186 - Carafanau sefydlog a bloc toiledau ychwanegol - Dim cofnod o 

benderfyniad   

 

PEN.R.1291 – Caniatâd amlinellol ar gyfer newid maes carafanau teithiol yn faes 

carafanau sefydlog -   Caniatáu gyda amodau – 18 Hydref 1973 

 

5/63/23 – Caniatâd amlinellol ar gyfer trosi adeiladau allanol yn lety gwyliau – 

Caniatáu gyda amodau - 27 Hydref 1987 

 

5/63/23A – Caniatâd ar gyfer lleoli 20 o garafanau sefydlog, a 20 o garafanau teithiol 

ychwanegol – Gwrthod – 16 Medi 1986  

 

5/63/23B – Cais diwygiedig i leoli 85 o garafanau sefydlog a 35 o garafanau teithiol – 

Gwrthod – 13 Awst 1987 

 

C15/0065/04/LL – Compownd ar gyfer lleoli tri tanc nwy LPG – Caniatáu gyda 

amodau – 14 Ebrill 2015 
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Cyn i’r cais gael ei gyflwyno cafwyd ymgynghoriad a rhoddwyd cyngor cyn 

cyflwyno cais i asiant yr ymgeisydd.  

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned:  Heb eu derbyn 

 

Uned Drafnidiaeth: Cyfeiriaf at y cais uchod a dymunaf ddatgan na fwriadaf roi 

argymhelliad gan y tybir na fuasai’r datblygiad arfaethedig 

yn cael effaith andwyol ar unrhyw ffordd, neu ffordd 

arfaethedig. Yn gefnogol i'r bwriad i osod carafanau statig ar 

y safle yn hytrach na carafanau teithiol. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Rydym yn argymell y dylai’r Awdurdod Cynllunio Lleol ond 

rhoi caniatâd Cynllunio i’r datblygiad os y cynhwysir amod  

ynglŷn â goleuo allanol ar y safle, argymhellir yr amod er 

mwyn amddiffyn ystlumod a’u cynefin.   

 

Dŵr Cymru: Gan fod y datblygwr yn golygu defnyddio gwasanaeth trin 

carthion preifat presennol nid oes ganddynt unrhyw sylwadau 

i’w cynnig.  

 

Uned Gwarchod y Cyhoedd: Heb eu derbyn. 

 

Uned Cefn Gwlad a 

Mynediad:  

Nid yw’n ymddangos fod unrhyw Hawliau Tramwy sydd 

wedi eu cofnodi fydd yn cael eu heffeithio gan y bwriad yma. 

 

Uned Bioamrywiaeth: Mae’r adroddiad ecolegol gan Chris Hall wedi ei gynnwys 

gyda’r cais. Rwyf yn cyd fynd gyda’r argymhellion ynddo. 

Dylid cynnwys amod fod y mesurau wedi eu rhestru yn rhan 

7 o’r adroddiad yn cael eu dilyn yn union. 

 

Adran yr Economi a’r 

Seilwaith – Llywodraeth 

Cymru: 

Dim argymhelliad, ond cynnig nodyn ar gyfer datblygiadau 

i’r dyfodol. 

 

Swyddog Carafanau:  Croesawir y cais hwn.  Bu ymweliad i’r safle hwn dyddiedig 

09-08-17 a gweler bod y cais yn seiliedig ar wneud 

gwelliannau.  Nodwyd bod angen gwella’r safle gan fod 

materion yn bodoli sydd yn groes i amodau trwydded ag yn 

risg o dȃn ledaenu o un garafán i'r llall.   

 

Mae diffyg lled rhwng unedau, gwrychoedd ac yn y blaen o 

fewn gofod rhwng carafanau sydd yn creu risg o dân ledaenu 

o un garafán i’r llall. Cafwyd gadarnhad gan yr ymgeisydd 

bod y gwelliannau ar y safle yn parhau.  
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Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

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

derbyniwyd un llythyr / gohebiaeth yn rhoi sylwadau ar y 

cais ar sail: 

 

 Y byddai’r bwriad yn dod a budd i’r ardal; 

 

 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Lleolir y safle dan sylw y tu allan i unrhyw dirwedd sydd wedi ei dynodi yn Ardal o 

Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) neu Ardal Tirwedd Arbennig (ATA). Mae’r 

egwyddor o ymestyn safleoedd gwyliau carfanau sefydlog felly yn cael ei ymdrin o 

dan Bolisi TWR 3: Safleoedd carafanau sefydlog a siale a llety gwersylla amgen 

parhaol o’r CDLl. Mae cymal 4 y polisi yn ymwneud gyda chynigion i wella 

safleoedd carafanau sefydlog presennol ac yn gefnogol i gynigion i wella safleoedd 

oddi allan i AHNE/ATA trwy: 

 

 estyniadau bychain i arwynebedd y safle, a/neu 

 ail-leoli unedau o leoliadau amlwg i leoliadau llai amlwg, a/neu, 

 cynnydd bychan yn nifer yr unedau ar y safle 

 

a bydd angen cydymffurfio gyda chyfres o feini prawf penodol, sef: 

 

“iv. Bod y datblygiad arfaethedig yn rhan o gynllun i wella amrediad ac ansawdd 

llety a chyfleusterau ar gyfer ymwelwyr ar y safle;  

v. Bod y datblygiad arfaethedig yn cynnig gwelliannau sylweddol a pharhaol i 

ddyluniad, gosodiad ac edrychiad y safle a’i le yn y dirwedd o’i amgylch.  

vi. O ran safleoedd sydd wedi eu lleoli o fewn Ardal Rheoli Newid yr Arfordir,  

fod y datblygiad arfaethedig yn rhan o gynllun ehangach i wella diogelwch 

preswylwyr y carafanau neu breswylwyr y siales; 

vii. Bod unrhyw gynnydd yn nifer yr unedau carfanau gwyliau sefydlog neu 

chalets gwyliau yn fach ac yn gydnaws â graddfa unrhyw welliannau i’r safle; 

viii. Ei fod yn addas yng nghyd-destun polisïau eraill yn y Cynllun.” 

 

5.2 Mae paragraff 6.3.74 polisi TWR 3 yn datgan “Tu allan i’r Ardaloedd o Harddwch 

Naturiol Eithriadol a’r Ardaloedd Tirwedd Arbennig mae’n bosib y rhoddir caniatâd 

i gynnydd bychan yn nifer yr unedau ar safle os gellir dangos bod y bwriad yn cynnig 

gwelliannau tirwedd ag amgylcheddol sylweddol i’r safle ac yn lleihau ei effaith ar y 

dirwedd a’r amgylchedd.  Nid yw ‘bychan’ o safbwynt ymestyn arwynebedd safle 

wedi’i ddiffinio. Fel arfer, byddai  gwella gosodiad a lleoliad yr unedau, ynghyd â 

gwella cylchrediad mewnol, mannau parcio a thirlunio yn golygu yr un nifer neu 

ychydig llai o unedau ar y safle.  Fodd bynnag, cydnabyddir y gall fod achosion lle 

gallai gwelliannau tirlunio arwain at gynnydd yn y nifer o unedau cyn belled bod y 

cynnydd yn fach ac ni fydd y cynnydd yn y nifer o unedau yn creu niwed annerbyniol i 

edrychiad y safle.” 

 

5.3 Ni fydd y bwriad hwn yn golygu ymestyniad i ffin y safle gan fod y bwriad yn golygu 

gwaredu carafanau teithiol oddi ar y cae mwyaf gorllewinol o’r safle, a gosod 

carafanau sefydlog yn eu lle. Datgan maen prawf bod y datblygiad yn rhan o gynllun i 

wella amrediad ac ansawdd llety a chyfleusterau ar gyfer ymwelwyr ar y safle. Mae’r 
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cynllun yn cynnwys ail leoli 8 uned, gwaith tirweddu mewnol ac i ffiniau’r safle 

ynghyd a chreu gwelliannau i’r maes chwarae presennol sydd ar y safle. Ystyrir bydd 

elfennau yma o’r cais yn cynnig gwelliant i’r safle. Er mwyn ail leoli a lleoli’r 

carafanau newydd mae’r cynllun yn golygu colli ardal. Ystyrir felly y gellir cysidro 

hyn yn welliant i’r safle presennol, ac felly mae’r bwriad yn cydymffurfio a gofynion 

maen prawf 1. 

 

5.4 Yn nghyswllt maen prawf 2 gofynnir am ddatblygiadau sy’n cynnig gwelliannau 

sylweddol a parhaol i ddyluniad, gosodiad a gwedd y safle a’i le yn y dirwedd o’i 

amgylch. Fel a nodwyd eisoes mae’r cynllun yn cynnwys ail leoli 8 uned sefydlog, 

gwaith tirweddu mewnol ac i ffiniau’r safle gwella lle chwarae. Rhaid pwysleisio nad 

yw’r safle yn bresennol yn nodwedd amlwg yn y tirlun presennol gan ei fod wedi ei 

leoli o fewn pant naturiol, yn ogystal mae’r gwrychoedd a coed presennol ar hyd ei 

derfynau yn ei guddio o fannau cyhoeddus.  Ystyrir bydd elfennau yma o’r cais yn 

cynnig gwelliant i’r safle yn enwedig y gwaith tirweddu, ac ymhelaethir ar yr elfen 

tirweddu yn ddiweddarach yn yr adroddiad hwn. Ystyrir fod y bwriad yn 

cydymffurfio a gofynion maen prawf 2 felly. 

 

5.5 Nid yw’r safle o fewn Ardal Rheoli Newid yr Arfordir felly nid yw’r maen prawf hwn 

o fewn polisi TWR 3 uchod yn berthnasol. Mae maen prawf 4 yn nodi y dylai unrhyw 

gynnydd yn nifer yr unedau sefydlog yn fach ac yn gydnaws a graddfa unrhyw 

welliannau i’r safle. Mae eglurhad y polisi yn ymhelaethu ymhellach gan ddatgan mai 

cynyddiad bras o 10% uwchlaw’r nifer yr unedau pan wnaed y cais cyntaf i gynyddu 

nifer yr unedau, serch hynny mae yn nodi mai canllaw cyffredinol yw hwn ac y dylai 

bob cais gael ei ystyried yn ôl ei deilyngdod ei hun. Yn yr achos yma, mae’r cynnig 

yn golygu gosod 30 o garafanau sefydlog ar y rhan teithiol ar y safle sef cynnydd o’r 

70 presennol i 92 (8 uned yn cael ei adleoli o’r safle presennol), cynnydd o 31%. Er 

hynny, gellid cysidro’r bwriad mewn dau rhan: 

 

 Cynnydd o 10% o’r unedau statig presennol – 7 carafán statig. 

 Amnewid y 35 carafán teithiol presennol gyda 15 uned statig ychwanegol. 

 

5.6 Ystyrir fod cynnydd o 10% (7 ychwanegol) fel a nodir uchod yn dderbyniol, ac yn 

cydymffurfio gyda gofynion polisi TWR 3 o’r CDLl o ran cynnydd. Yn ogystal 

ystyrir amnewid 35 uned teithiol gyda 15 uned statig ychwanegol yn welliant i’r safle 

penodol yma; gan y byddai’n golygu llai o lif traffig cyffredinol ar hyd y ffyrdd cefn 

cul sy’n arwain i’r safle. Mae’n bwysig dwyn i gof na fydd y bwriad yn achosi effaith 

weledol ychwanegol, a bydd safon y ddarpariaeth a cynigir yn welliant mawr. Ystyrir 

fod y rhan yma o’r bwriad felly yn gynnydd bychan yn sgil y safle yn ei gyfanrwydd, 

ac ei fod yn gydnaws a graddfa’r safle a’r gwelliannau iddo. Ystyrir fod y bwriad yn 

yr achos yma yn cydymffurfio gyda gofynion polisi TWR 3 o’r CDLl.  

 

Mwynderau gweledol 

 

5.7 Mae’r tirwedd yn yr ardal hon o Feirionnydd yn un o gymeriad amaethyddol a 

bryniog ei natur.  Mae Asesiad Capasiti a Sensitifrwydd Tirwedd a baratowyd ar 

gyfer Parc Cenedlaethol Eryri, Ynys Môn, a Gwynedd gan gwmni Gillespies LLP yn 

disgrifio’r tirwedd fel un canolig ei natur gyda sensitifrwydd canolig i uchel i 

ddatblygiadau carafanau sefydlog. Mae LANDMAP yn asesu ei gymeriad ac ansawdd 

golygfaol fel un cymedrol o ran ei ansawdd. 

 

5.8  Fel a nodwyd eisoes newid o fewn safle presennol sydd dan sylw yma, ac mae’r safle 

wedi ei sgrinio’n dda o bellteroedd pell ac agos gan wrychoedd a coed sydd o 

amgylch y safle. Yn ogystal mae’r safle wedi ei leoli o fewn pant naturiol yn y tirlun 
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sydd yn golygu ei fod yn guddiedig. Ystyrir felly fod gosodiad, ymddangosiad, a 

graddfa’r safle yn dderbyniol. Mae’r safle wedi ei leoli ger un o brif fynedfeydd i dde 

y Sir sef ar hyd y cefnffordd yr A494, nid oes ond golygfeydd ysbeidiol iawn o’r safle 

o gyfeiriad yr A494 oherwydd coed a llystyfiant ac fellybydd effaith ar olygfeydd o’r 

cyfeiriad hwnnw yn isel iawn. Yn ogystal ystyrir y bydd safon y ddarpariaeth ar gyfer 

twristiaid yn cael ei wella, bydd gosodiad allan y safle ac awyrgylch y safle yn well 

yn sgil y bwriad i leihau dwysedd a thirlunio o gwmpas y safle.  

 

5.9 Mae nodiadau eglurhaol polisi TWR3 yn nodi fod angen uwchraddio a gwella nifer o 

safleoedd carafanau presennol er mwyn cynyddu safon. Mae sylwadau Swyddog 

Carafanau y Cyngor yn nodi fod y gwelliannau a fwriedir i osodiad y safle i’w 

croesawu er mwyn cydymffurfio gyda Deddfwriaeth yn ymwneud a iechyd a 

diogelwch.  

 

5.10 Cyflwynwyd Cynllun tirlunio a phlannu meddal gan Tirlun Barr fel rhan o’r cais, 

mae’r cynllun hwn yn cynnwys bwriad i waredu coed conwydd presennol sydd ar hyd 

derfynau’r safle a phlannu coed a gwrychoedd collddail yn eu lle. Datgan y cynllun 

hwn y bydd coed bedw, derw, a gwernen yn cael eu plannu, ynghyd a gwrychoedd 

fydd yn gymysgedd o ddrain gwynion, drain duon, cyll, ysgawen, celyn a criafol. Yn 

ogystal bwriedir hadu cae gerllaw’r safle gyda glaswelltir hadau blodau gwyllt. Bydd 

y gwaith a fwriedir yn cynnig gwelliant a bydd y terfynau o goed a gwrychoedd 

presennol yn cael eu hatgyfnerthu yn ei sgil. Er mwyn sicrhau fod yr unedau sefydlog 

a roddir ar y safle yn gweddu ystyrir ei bod yn rhesymol gosod amod ar y caniatâd yn 

nodi y dylai eu lliw gorffenedig gael eu gytuno yn ysgrifenedig gyda’r Cyngor. 

Ystyrir felly fod y bwriad yn cydymffurfio gyda’r meini prawf perthnasol o fewn 

polisïau CYFF 3 a 4 o’r CDLl.     

 

Mwynderau cyffredinol  a phreswyl 

 

5.11 Fel  anodwyd eisoes mae’r bwriad yn ymwneud a newid o fewn ffiniau presennol y 

parc carafanau, ac mae’r tir lle y bwriedir lleoli’r carafanau sefydlog eisoes yn cael ei 

ddefnyddio fel maes carafanau teithiol. Mae’r ardal yn un sydd a dwysedd isel iawn o 

dai preswyl, gyda’r tŷ preswyl agosaf (y tu allan i feddiant yr ymgeisydd) wedi ei 

leoli oddeutu 140 medr i ffwrdd o’r safle. Derbyniwyd un llythyr gan preswyliwr 

cyfagos yn nodi nad oedd gwrthwynebiad i’r datblygiad o'r fath, ac y byddai yn dod a 

budd i’r ardal.  Ni ystyrir felly y bydd y datblygiad hwn yn cael unrhyw effaith 

andwyol ychwanegol ar fwynderau trigolion cyfagos. Ystyrir felly fod y bwriad yn 

cydymffurfio gyda’r cymalau perthnasol o bolisi CYFF 2 o’r CDLl 

  

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.12 Bwriedir defnyddio’r fynedfa bresennol i’r safle ar gyfer y datblygiad.  Derbyniwyd 

sylwadau’r Uned Drafnidiaeth i’r bwriad ac nid oes gwrthwynebiad i’r bwriad, yn eu 

hymateb croesawyd y ffaith fod carafanau sefydlog yn cymryd lle unedau teithiol ar y 

safle gan y byddai hyn yn arwain at lai o draffig ar ffyrdd cyfagos. Mae llecyn parcio 

wedi ei ddarparu ar gyfer pob carafán fel rhan o’r bwriad. Nid oedd gan Adran yr 

Economi a’r Seilwaith o Lywodraeth Cymru unrhyw argymhelliad i’w gynnig ar y 

bwriad. Tra nad oes unrhyw rwydwaith drafnidiaeth gyhoeddus yn agos i’r safle rhai 

ystyried mae newid i barc carafanau presennol sydd dan sylw ac nid sefydlu parc o’r 

newydd. Yn sgil hyn ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt diogelwch ffyrdd 

a pholisïau ARA 2 a 4 o’r CDLl.   

 

Materion bioamrywiaeth 
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5.13 Fel rhan o gais o’r maint hwn roedd yn angenrheidiol i’r asiant/ymgeiswyr ddarparu 

adroddiad ecolegol, paratowyd yr adroddiad hwn gan Chris Hall Ltd. Mae’r 

adroddiad yn cynnwys argymhellion bendant ynglyn a mesurau fydd yn angenrheidiol 

i amddiffyn unrhyw foch daear, dyfrgwn, llyg, ystlumod, ymlusgiaid, ac adar nythu. 

Datgan ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru a Uned Bioamrywiaeth y Cyngor eu bod yn 

hapus gyda safon yr adroddiad. Nododd yr Uned Bioamrywiaeth y byddent yn 

dymuno fod y datblygiad yn cael ei ymgymryd yn unol a mesurau a argymhellion a 

gynhwysir yn yr adroddiad, yn ogystal datgan Cyfoeth Naturiol Cymru y byddent yn 

dymuno gweld manylion goleuo’r safle yn cael eu cyflwyno er cymeradwyaeth yr 

Awdurdod. Ystyrir fod y ddau amod yma yn dderbyniol a rhesymol i’w cynnwys ar 

unrhyw ganiatâd pe’i rhoddir.  

 

5.14 Fel a nodir uchod cyflwynwyd cynllun tirlunio a phlannu meddal cynhwysfawr gan 

Tirlun Barr fel rhan o’r cais, mae’r cynllun hwn yn cynnwys bwriad i waredu coed 

conwydd presennol sydd ar hyd derfynau’r safle a phlannu coed a gwrychoedd 

collddail yn eu lle. Yn ogystal bwriedir hadu cae gerllaw’r safle gyda glaswelltir 

hadau blodau gwyllt. Bydd y gwaith a fwriedir welliant o ran cynnig cynefin gwell ar 

gyfer rhywogaethau, ac felly yn welliant sylweddol o safbwynt bioamrywiaeth a allai 

gael ei ddenu i gynefino ar y safle. Er mwyn sicrhau fod y cynllun hwn yn cael ei 

weithredu o fewn amserlen rhesymol ystyrir ei bod yn rhesymol gosod amod ar 

unrhyw ganiatâd yn nodi y dylai’r cynllun gael ei weithredu o fewn y tymor plannu 

cyntaf neu cyn meddiannu’r carafanau. 

 

5.15 Mae paragraff 6.3.7 Nodyn Cyngor Technegol 5: Cynllunio a Cadwraeth Natur yn 

datgan na ddylai Awdurdodau Cynllunio Lleol roi caniatâd cynllunio hyd nes eu bod 

wedi eu bodloni na fyddai’r datblygiad arfaethedig yn effeithio’n andwyol ar unrhyw 

fioamrywiaeth ar y safle neu fod pob un o’r tri maen prawf er caniatáu’r drwydded 

ddichonoldeb yn debygol o gael eu bodloni. Ni ystyrir fod dewis boddhaol arall yn 

bodoli yn yr achos hwn, yn ogystal ystyrir fod y mesurau sydd wedi eu cynnig gan 

Gyfoeth Naturiol Cymru a Uned Bioamrywiaeth y Cyngor yn sicrhau na fydd unrhyw 

niwed i rywogaethau gwarchodedig a’u cynefinoedd yn sgil y bwriad. Yn ogystal nid 

yw yn fwriad i ymestyn ffiniau y safle, a bydd y gwelliannau i gyd wedi ei lleoli ar dir 

sydd yn cael ei ddefnyddio fel maes carafanau eisoes. Pe bai yr amodau hyn yn cael 

eu cynnwys ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio a polisi AMG 3 o’r CDLl a NCT 5 

sydd yn ymwneud a gwarchod rhywogaethau gwarchodedig a’u cynefinoedd.  

 

Yr Iaith Gymraeg a Diwylliant Cymreig 

 

5.16 Fel rhan o’r cais cyflwynwyd Asesiad Ieithyddol a Chymunedol yn unol a anghenion 

polisi strategol PS1 o’r CDLl sy’n nodi y bydd Cynghorau yn hyrwyddo a chefnogi 

defnydd o’r Iaith Gymraeg. Mae casgliadau’r adroddiad hwn yn nodi y byddai ail 

ddatblygu y safle yn cryfhau’r cymuned a thrwy hynny yr iaith Gymraeg drwy 

cefnogaeth i fusnesau a gwasanaethau lleol. Mae’n nodi yn ogystal fod y cwmni yn 

cyflogi siaradwyr Cymraeg a byddai eu swyddi yn cael eu diogelu petai caniatâd yn 

cael ei roddi. Mewn ymateb i ymgynghoriad mae’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd yn 

datgan fod sefyllfa’r iaith yn ward Llandderfel yn gymharol iach, gan nodi ar y cyfan 

na fydd graddfa’r datblygiad arfaethedig yn debygol o gael effaith andwyol ar yr Iaith 

Gymraeg, yn amodol ar amod cynllunio fyddai yn cyfyngu meddiannaeth yr unedau i 

wyliau yn unig. Ystyrir fod y bwriad felly yn cydsynio a egwyddor polisi PS 1 o’r 

CDLl uchod.  

 

Yr economi 
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5.17 Mae Polisi Cynllunio Cymru yn gefnogol iawn i ddatblygiadau twristiaeth, datgan 

paragraff 11.1.1 o’r ddogfen hon fod: 

 

‘twristiaeth yn hanfodol i ffyniant economaidd a chreu swyddi mewn sawl man yng 

Nghymru. Mae’n ffynhonnell bwysig, a chynyddol, o gyflogaeth a buddsoddiad 

yn seiliedig ar amrywiaeth ddiwylliannol ac amgylcheddol y wlad. Gall twristiaeth 

fod yn sbardun i ddiogelu, adfywio a gwella’r amgylchedd mewn 

ardaloedd gwledig a threfol fel ei gilydd’ 

  

 Ymhellach mae paragraff 11.1.7 yn nodi fod datblygiadau twristiaeth ‘yn elfen 

hanfodol o ddarparu ar gyfer economi iach ac amrywiol’  Mae paragraff 4 o NCT 13 

(Twristiaeth) yn ategu at hyn gan nodi fod twristiaeth yn gwneud cyfraniad mawr i 

economi Cymru gan ddarparu swyddi angenrheidiol yn enwedig mewn ardaloedd 

gwledig. Cynyddu niferoedd o garafanau ar safle presennol  i ddatblygiad presennol 

sydd dan sylw yma, ac ystyrir y bydd datblygiad o’r fath yn cyfrannu yn bositif at 

economi’r ardal.  

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Mae’r cais yn golygu cyfnewid safle carafanau sefydlog am safle teithiol, gan hefyd 

adleoli rhai o’r safle presennol. Ystyrir y byddai’r bwriad pe’i caniateir yn gwella 

gosodiad y safle fwy trefnus ac atyniadol yn hytrach na’i ffurf bresennol sy’n fwy 

cyfyng a dwys, yn ogystal ystyrir y bydd y gwaith tirlunio a phlannu a fwriedir yn 

welliant sylweddol i’r sefyllfa bresennol. Ar sail yr asesiad uchod ac wedi ystyried yr 

holl faterion perthnasol, ni ystyrir fod y bwriad yn groes i’r polisïau na’r canllawiau 

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

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

dderbyniol yn ddarostyngedig i amodau perthnasol.  

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu – amodau: 

 

1 5 mlynedd i gychwyn y datblygiad; 

2 Unol a’r cynlluniau a ganiatawyd; 

3 Defnydd gwyliau yn unig 

4 Cyfyngu nifer y carafanau sefydlog ar y safle i 92 yn unig, dim carafanau teithiol; 

5 Rhaid cyflwyno manylion goleuo’r safle er cymeradwyaeth, a gweithredu’r cynllun o 

fewn amserlen benodol; 

6 Cynllun tirweddu a phlannu i’w weithredu o fewn y tymor plannu cyntaf yn dilyn 

cwblhau’r datblygiad neu cyn y meddiannir y carafanau sefydlog sydd yn destun y 

caniatâd hwn (p’run bynnag ddaw gyntaf) ; 

7 Cyflwyno manylion ar gyfer y man chwarae o fewn mis o gychwyn gwaith, a’i 

gwblhau cyn y meddiannir y carafanau sefydlog sydd yn destun y caniatâd hwn; 

8 Y datblygiad i gael ei ymgymryd ag ef yn gaeth unol a’r mesurau a argymhellion yr 

adroddiad ecolegol a gyflwynwyd; 

9 Lliwiau y carafanau sefydlog i’w cytuno yn ysgrifenedig cyn eu gosod ar safle;  
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Rhif:    5 
 

Cais Rhif: C17/0557/38/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

20/06/2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Llanbedrog 

Ward: Llanbedrog 

 

Bwriad: Adeiladu ty fforddiadwy  

  

Lleoliad: Land by Ffordd y Traeth, Llanbedrog, Caernarfon, 

Gwynedd, LL537TF 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  
GWRTHOD 
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn ar gyfer codi tŷ deulawr fforddiadwy ar lecyn o dir wedi ei leoli rhwng 

dau eiddo preswyl a adnabyddir fel Arlanfor i’r gogledd  a Ger y Môr i’r de o fewn 

pentref Llanbedrog. Yn fewnol, bydd y tŷ yn cynnwys modurdy, 3 llofft, ystafell 

ymolchi, cyntedd a storfa ar y llawr gwaelod a chegin / ystafell fyw, toiled a glanfa ar 

y llawr cyntaf gyda lolfa a balconi cysylltiedig. Yn allanol, bydd y tŷ o wneuthuriad 

to llechi naturiol, ffenestri a drysau UPV-c ac Aluminium  a waliau o rendr wedi eu 

lliwio’n wyn. Bydd arwynebedd y llawr gwaelod a cyntaf y tŷ yn cynnwys y 

modurdy integrol yn mesur cyfanswm o 122 medr sgwâr. 

 

1.2 Bydd yr edrychiad gogleddol (sy’n hwynebu cefn Arlanfor) yn cynnwys talcen 

deulawr a rhan unllawr (modurdy) gyda drws y modurdy a drws sengl ar y llawr 

gwaelod ac ochr balconi ar y llawr cyntaf.. Bydd yr edrychiad dwyreiniol yn 

ddeulawr ac yn cynnwys ffenestri a drysau niferus sy’n cymryd mantais o’r olygfa 

tuag at Bae Ceredigion a’r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Pen LLyn. 

Bydd yr edrychiad deheuol yn cynnwys talcen deulawr. Bydd yr edrychiad 

gorllewinol (y drychiad sy’n wynebu'r ffordd sirol) yn cynnwys y rhan unllawr 

(modurdy) gyda ffenestr ar y llawr gwaelod ynghyd a dwy ffenestr ar y llawr cyntaf. 

Bydd y brif fynedfa i’r tŷ ar y drychiad gogleddol. 

 

1.3 Bwriedir lleoli llefydd parcio a throi o flaen drychiad gogleddol y tŷ ynghyd a ffordd 

mynedfa bur i gysylltu'r safle gyda ffordd ystâd breifat i’r gogledd o’r safle. Datgan 

yr ymgeisydd y bydd mynediad i’r safle drwy agoriad newydd ar ddiwedd ffordd 

ystâd gyfagos. Nid yw’r ymgeisydd yn berchen ar y safle sy’n berthnasol i’r cais ond 

cyflwynwyd rhybudd gyda’r cais yn datgan bod rhybudd perthnasol wedi ei gyflwyno 

i berchennog y tir. 

 

1.4 Mae’r safle wedi ei lleoli y tu allan i’r ffin datblygu fel y’i cynhwysir yn CDLl . Mae 

nifer o ddynodiadau lleol a chenedlaethol gerllaw sy’n cynnwys ANHE Pen Llyn, 

Tirwedd Hanesyddol Gofrestredig (CADW), Llecynnau Agored i’w Gwarchod 

ynghyd ac Ardal Tirwedd Arbennig 

 

1.5 Cyflwynwyd Datganiad Cynllunio Cefnogol a Datganiad Dyluniad a Mynediad 

gyda’r cais. 

 

1.6 Yn ychwanegol i’r ddogfen hon cyflwynwyd datganiad cynllunio sy’n nodi’r isod:- 

 

(i) Buasai’r bwriad o’i ganiatáu yn darparu tŷ fforddiadwy a chyfleusterau addas  

i’r ymgeisydd a’i theulu yn ei chynefin. 

(ii) Byddai caniatáu’r cais yn cyfrannu tuag at fywiogrwydd y gymuned Gymreig 

leol. 

(iii) Buasai’r datblygiad yn gweddu’n addas i’w gefndir ac yn golygu ymestyniad 

rhesymol i’r ffurf datblygu bresennol y pentref. 

(iv) Ni fuasai’r tŷ yn amharu’n andwyol ar fwynderau preswyl trigolion lleol. 

(v) Gellir darparu mynedfa o safon ddigonol i’r ffordd yr ystâd gyfagos ar gyfer 

y bwriad. 

 

2.  Polisïau Perthnasol: 

 

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

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

Cynllun Datblygu, oni bai bod ystyriaeth faterol cynllunio yn nodi fel arall. Mae 
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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 (Gorffennaf 2017) (fel y’i 

diwygiwyd gan adroddiad yr arolygydd 30 Mehefin, 2017) 

 

TRA 2 – Safonau Parcio 

 TRA 4 – Rheoli ardrawiadau cludiant 

 PCYFF 1 – Ffiniau datblygu 

 PCYFF 2 - Meini prawf datblygu. 

 PCYFF 3 – Dylunio a siapio lle 

PS 19: Gwarchod a neu wella’r amgylchedd naturiol 

TAI 5 Tai marchnad leol 

TAI 16: Safleoedd Eithrio 

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: 

 

 Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 2 Cynllunio a Thai Fforddiadwy (2006). 

 

NCT 12 Dylunio (2009). 

 

Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 9 (2016), Pennod 9 Tai. 

 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C15/0427 Codi tŷ fforddiadwy - Tynnwyd y cais yn ôl ar 10 Mehefin2015. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Cefnogi 

 

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

wrthwynebiad i'r bwriad. 

 

Nodaf fodd bynnag fod ymyl y safle ddim yn ymuno a'r 

briffordd fabwysiedig, hynny yw tydi'r llain werdd ar ben y 

ffordd stad ym mherchnogaeth breifat. 

 

Argymhellaf gynnwys y nodyn canlynol ar unrhyw ganiatâd 

cynllunio a roddir: 
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P007: NODYN: Cyfarwyddir yr ymgeisydd  i ysgrifennu at y 

Rheolwr Gwaith Stryd i gael hawl o dan Adran 171/184 o’r 

Ddeddf Priffyrdd, 1980, i gario unrhyw waith allan o fewn y 

ffordd/palmant /ymyl glas sydd yn angenrheidiol i adeiladu’r 

fynedfa. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Dim gwrthwynebiad: Cynnig sylwadau arferol ynglŷn â 

Rhywogaethau Gwrchodedig ac Ardal o harddwch Naturiol 

Eithriadol. 

 

Dŵr Cymru: Cynnig sylwadau ac amodau arferol. 

 

Uned Strategol Tai: Gwybodaeth am angen tai: 

 

Dengys yr isod nifer o ymgeiswyr sydd yn dymuno byw yn 

yr ardal- 

58 o ymgeiswyr sydd eisiau bod yn berchennog neu ran 

berchennog cartref. 

Mae 2 wedi nodi ardal Llanbedrog fel eu dewis cyntaf ar 

gyfer tŷ 3 ystafell wely. 

 

Addasrwydd y Cynllun: 

 

Ar sail y wybodaeth uchod fe ymddengys bod y Cynllun yn 

darparu un tŷ ychwanegol o fewn yr ardal. 

 

Os byddai Cymdeithas Dai yn bartner ar gyfer y datblygiad 

hwn mae gofyn dyluniad yr eiddo yn cydymffurfio gyda 

safon LLC (DQR) 

 

Dengys gwybodaeth leol bod tai ar y farchnad agored ar 

werth rhwng: 

 

Mae’r tŷ yn Llanbedrog wedi ei brisio am £250,000 

 

Byddai angen ystyried rhoi disgownt o tua 40% 0s nad ydynt 

yn fforddiadwy yn y lle cyntaf. 

 

Uned Ardal o Harddwch 

Naturiol Eithriadol 

Mae'r safle dan sylw ymysg tai eraill ger Arlanfor, 

Llanbedrog ac yn yr AHNE. Mae 12 o dai fforddiadwy wedi 

ei chodi gerllaw yn eithaf diweddar. 

 

Mae'r datblygiad a fwriedir yn ymddangos i weddu i'r 

adeiladau gerllaw o ran maint/ graddfa,  deunyddiau adeiladu 

a lliw. Ni chredir felly y byddai'r datblygiad yn amharu ar yr 

AHNE. 

 

Uned Bioamrywiaeth Nid oes gan yr Uned bryderon am y cais. 

  

Ymgynghoriad Cyhoeddus Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben a derbyniwyd   

gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 Nid yw’r tŷ yn cyfarfod gofynion tai fforddiadwy  a 
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bod maint y tŷ yn rhu fawr ar gyfer gofynion 

unigolyn. 

 Pris eiddo ar werth yn y pentref o fewn cost 

adeiladu'r tŷ. 

 Amheuaeth os gellir adeiladu tŷ am y gost a nodir. 

 Nid yw’r tŷ yn debyg i dy fforddiadwy. 

 Amau sut gellir cyfiawnhau tŷ ar safle sensitif. 

 Dim digon o le i adeiladu'r tŷ bwriededig ar y llain. 

 Nid yw’r tŷ bwriededig yn gweddu nac yn dilyn 

patrwm gosodiad mewnol  tai fforddiadwy. 

 Byddai lleoliad y ffordd mynediad a gardd 

bwriededig yn amharu ar breifatrwydd cymydog. 

 Byddai caniatáu y cais yn debygol o amharu ar 

ddiogelwch ffyrdd. 

 Angen cwestiynu gwerth yr eiddo bwriededig. 

 Effaith gôr edrych o’r balconi. 

 Safle y tu allan i ffin datblygu 

 Byddai caniatáu y cais yn creu cynsail ar gyfer 

datblygiadau cyffelyb. 

 Ni chyflwynwyd tystiolaeth ddigonol ar gyfer asesu 

effaith ar dirwedd, ardrawiad gweledol, treftadaeth, 

dreiniau ac ecolegol a pe caniateir y cais byddai’r 

penderfyniad yn anniogel ac efallai yn destun 

adolygiad barnwrol. 

 Ni chyflwynwyd tystiolaeth ddigonol ar gyfer asesu 

angen lleol 

 Nid yw’r dyluniad yn parchu'r safle na’i gyffiniau. 

 Gor ddatblygiad 

 

Yn ogystal â’r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd 

gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio 

dilys oedd yn cynnwys: 

 

 Cais blaenorol wedi ei dynnu yn o’r oherwydd 

gwrthwynebiadau. 

 Yn gyfforddus gyda darpariaeth tai fforddiadwy gan 

Gymdeithas Dai cyfochrog oherwydd eu yn cael eu 

rhentu gan bobl leol. 

 Bod cyfamod ar weithredoedd yn atal datblygu'r tir. 

 A fyddai angen hawl i barcio cerbyd ar y ffordd 

mynediad i’r tŷ. 

 Credu y byddai’r eiddo bwriededig yn cael ei 

ddefnyddio fel gartref gwyliau oherwydd nad yw’r 

ymgeisydd yn byw na gweithio yn yr ardal. 

 Bod y bwriad ar dir tad yr ymgeisydd ac nid yw hyn 

yn dystiolaeth o angen. 
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Derbyniwyd  gohebiaeth yn cefnogi / rhoi sylwadau ar y cais 

ar sail: 

 

  Cefnogi. 

 Safle mewn lenwi. 

 Dyluniad yn dilyn patrwm lleol. Mae’n bwysig 

datblygu tai fforddiadwy yn yr ardal oherwydd bod 

pris tai yn Llanbedrog a Abersoch y tu hwnt i 

gyrraedd poblogaeth leol. 

 Ymgeisydd yn berson lleol ac wedi ei hasesu am dy 

fforddiadwy. 

 Dim problemau gôr edrych yn codi o’r cais. 

 Prinder tai fforddiadwy o fewn y pentref. 

 Cais yn creu estyniad rhesymol i ffin y pentref. 

 Cadw at linell adeiladu tai yng nghyffiniau'r safle. 

 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae mapiau cynigion CDLl ar gyfer pentref Llanbedrog yn dangos fod y safle yn 

gorwedd y tu allan i ffin datblygu'r pentref ac ystyrir bod hyn gyfystyr a chodi tŷ 

newydd yng nghefn gwlad.  Ni ystyrir felly y gellir ymdrin â'r cais o dan Bolisi  TAI 

5 CDLl sydd yn ymwneud â datblygiadau preswyl ar safleoedd sydd oddi fewn i 

ffiniau datblygu pentrefi.  

 

5.2 Mae polisi TAI 16 yn ymwneud a chynigion am dai fforddiadwy ar safleoedd eithrio 

gwledig. Pwrpas polisi TAI 16 yw rhyddhau safleoedd ar gyrion Pentrefi a 

Chanolfannau Lleol ar gyfer darparu tai fforddiadwy lle na fyddai tai yn cael eu 

caniatáu yn arferol. Mae’r cais wedi ei gyflwyno fel bwriad am dy fforddiadwy ar 

gyrion y pentref a cyflwynwyd tystiolaeth i’r perwyl hynny, fodd bynnag, mae 

pryderon ynglŷn â’r dystiolaeth a gyflwynwyd parthed maint a graddfa tŷ bwriededig 

3 llofft a thrafodir y  mater yma mewn mwy o fanylder isod.  Deallir o’r datganiad a 

gyflwynwyd gyda’r cais mai tŷ ar gyfer yr ymgeisydd sydd dan sylw a  chyflwynwyd 

manylion a thystiolaeth i ddangos fod yr ymgeisydd mewn angen tŷ fforddiadwy ac 

yn cadarnhau bodlonrwydd i dderbyn rhwymedigaeth drwy gytundeb cyfreithiol 

Adran 106 yn cyfyngu daliadaeth a phris y tŷ pe’i gwerthid yn y dyfodol er mwyn 

sicrhau ei fod yn parhau yn dy fforddiadwy. Derbyniwyd hefyd lythyr gan Tai Teg yn 

datgan bod cais yr ymgeisydd am dy fforddiadwy yn llwyddiannus ac y byddent yn ei 

henwebu i hunan - adeiladu eiddo yn Llanbedrog. Noder bod gwrthwynebwr wedi 

lleisio amheuaeth dros angen yr ymgeisydd am dy fforddiadwy. Fodd bynnag, boed 

yr angen ar gyfer yr ymgeisydd ai peidio, byddai unrhyw ganiatâd yn cael ei rhoi ar y 

tir ac nid yr ymgeisydd a’i rhwymo gyda chytundeb 106 ar gyfer tŷ fforddiadwy. 

Golyga hynny, na fyddai'r bwriad i adeiladu tŷ fforddiadwy wedi ei gyfyngu i’r 

ymgeisydd yn unig. Er bod y dystiolaeth a gyflwynwyd gyda’r cais yn fater cynllunio 

o bwys wrth drafod y cais, ni fyddai unrhyw hawl yn gyfyngedig i’r ymgeisydd. 

Ystyrir felly bod  gwybodaeth am amgylchiadau'r ymgeisydd sydd wedi ei gyflwyno 

fel rhan o’r cais yn bodloni gofynion am dy fforddiadwy.   

 

5.3 Mae Canllawiau Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy Cyngor Gwynedd (2009) yn 

datgan mai maint uchafswm derbyniol tŷ deulawr (3 ystafell wely) fyddai 100 medr 

sgwâr. Nodir bod yr annedd arfaethedig, fel a’i cyflwynwyd, yn eiddo deulawr  
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gyda’r ystafelloedd byw ar y llawr cyntaf a’r ystafelloedd gwely ar y llawr daear.  

Datgan yr ymgeisydd bod arwynebedd mewnol y tŷ yn mesur 104 medr sgwâr gyda 

maint y modurdy yn gwneud cyfanswm o 122 medr sgwâr. Fel y gwelir felly mae 

arwynebedd llawr yr annedd yn  uwch na’r rhiniogau argymhellir yn y canllawiau, 

nid yw’r bwriad felly yn adlewyrchu maint fforddiadwy ac felly anodd fyddai sicrhau 

bod y tŷ’n parhau’n fforddiadwy i’r dyfodol.  Nid yw’r bwriad felly yn cydymffurfio 

a gofynion Canllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy Cyngor Gwynedd (2009); 

Polisi TAI 16 CDLl, Polisi Cynllunio Cymru 2012 “Tai Fforddiadwy” a NCT 2 

“Cynllunio a Thai Fforddiadwy” (2006). 

 

5.4 Parthed lleoliad y safle mewn perthynas i’r ffin datblygu, mae’r safle wedi ei leoli ar 

gyrion y pentref.  Mae’r cynlluniau a gyflwynwyd gyda’r cais yn dangos bod y safle 

ynghyd a’r tŷ bwriededig wedi ei leoli mewn bylchiad yn y ffin datblygu. Mae polisi 

TAI 16 yn datgan ymysg pethau eraill bod angen i safle eithrio gwledig fod ar dir 

sy’n ffurfio estyniad rhesymegol i’r anheddle. Teimlir bod y bwriad yn meddiannu tir 

sydd wedi ei wasgu at y ffin pentref mewn ymdrech i geisio bodloni gofynion y 

polisi. Cyflwynwyd cynllun safle gyda’r cais yn dangos llinell adeiladu fel 

dehonglwyd gan yr ymgeisydd. Mae’r llinell hon yn cymryd eiddo cyfochrog (Ger y 

Môr) fel man cychwyn ac yn cynnwys lleoliad y tŷ bwriededig. Teimlir bod 

defnyddio Ger y Môr fel man cychwyn i’r llinell yn gamarweiniol oherwydd ei 

leoliad tua 25 medr oddi wrth y ffordd sirol. Ni fyddai'r safle o fewn y llinell adeilad 

pe defnyddir y tai ger y ffordd sirol 

 

5.5 Er gwaethaf dadleuon yr ymgeisydd nid yw swyddogion wedi eu hargyhoeddi, ar sail 

y wybodaeth a gyflwynwyd, bod y safle yn ffurfio estyniad rhesymegol i ffin 

datblygu'r pentref ac ystyrir bod maint y tŷ bwriededig yn ormodol mewn perthynas â 

maint tŷ fforddiadwy fel cyfeirir ato yn Ganllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy 

Cyngor Gwynedd (2009).  Ni ystyrir bod y bwriad yn cydymffurfio gyda  gofynion 

polisi tai'r Cyngor sef polisi  PCYFF 1, TAI 16 CDLl a Chanllaw Cynllunio Atodol: 

Tai Fforddiadwy (2009). 

 

Mwynderau gweledol 

 

5.6 Mae’r safle wedi ei leoli y tu allan i ffin y pentref a thu mewn i Ardal o Harddwch 

Naturiol Eithriadol ble mae polisïau cynllunio lleol a chenedlaethol yn rhagdybio yn 

erbyn datblygiadau a fyddai yn cael effaith niweidiol sylweddol ar y tirlun. Mae nifer 

o ddynodiadau lleol a chenedlaethol hefyd gerllaw sy’n cynnwys Tirwedd 

Hanesyddol Gofrestredig (CADW), Llecynau Agored i’w Gwarchod ynghyd ac Ardal 

Tirwedd Arbennig. Mae’r cynlluniau a gyflwynwyd gyda’r cais yn dangos bod y safle 

ynghyd a’r ty bwriededig wedi ei leoli mewn bylchiad yn y ffin datblygu a rhwng dau 

dy breswyl. Byddai'r bwriad yn weladwy o’r fynedfa bresennol i’r ffordd sirol di 

ddosbarth cyfochrog a golygfeydd ehangach o’r arfordir. Mae’n debygol na fyddai 

codi ty ar y safle yn creu datblygiad a fyddai yn cael effaith niweidiol sylweddol ar y 

tirlun ehangach oherwydd ei leoliad ymysg adeiladau a derbyniwyd sylwadau Uned 

AHNE yn cadarnhau hynny. Ni ystyrir y byddai'r bwriad yn groes i bolisi AMG 1 

CDLl.   

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

 

5.7 Fel sydd wedi ei grybwyll uchod mae dau dy annedd wedi eu lleoli o bopty'r safle, sef 

Gwêl y Môr I’r de a Arlanfor I’r gogledd. Yn bresennol mae’r safle yn rhan o gae 

amaethyddol mwy sy’n ymestyn at yr arfordir gerllaw ac sy’n cynnig preifatrwydd a 

llonyddwch i ddeiliaid y ddau dy presennol. Pe caniateir y cais, mae’n debygol y 

byddai bwriad yn golygu newid i’r ddau gymydog fel unrhyw ddatblygiad newydd, 
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fodd bynnag mae lleoliad y ty ynghyd a gosodiad y prif ffenestri yn y drychiadau 

gorllewinol, a dwyreiniol yn golygu na fydd y ty bwriadedig yn tarfu yn sylweddol ar 

breifatrwydd y tai hynny. Noder bod deiliad Arlanfor wedi mynegi pryder ynglŷn ag 

effaith y balconi llawr cyntaf ar breifatrwydd ei dy. Mae’r rhaid sylweddoli bod 

lleoliad y balconi yn wynebu'r arfordir i’r dwyrain a gyda sgrin preifatrwydd ar y 

talcen gogleddol. Mae felly yn annhebygol y byddai defnydd o’r balconi gan ddeiliaid 

y ty bwriededig yn amharu yn sylweddol ar breifatrwydd y cymdogion cyfochrog. 

Mae’r safle wedi ei lleoli y tu allan i ffin datblygu'r pentref gyda lleoliad y safle yn 

bylchu i mewn rhwng dau eiddo.  Mae talcen y ty bwriedig  wedi ei leoli tua 9 medr 

oddi wrth  dalcen Arlanfor a tua 13 medr oddi wrth dalcen Ger y Môr a gyda ffordd 

mynediad i’r llain bwriededig wedi ei leoli ar hyd terfyn cefn Arlanfor. Mae’n 

ymddangos bod llain bwriedig ynghyd a’r ty bwriedig wedi ei wasgu cyn agosed i’r 

ffin datblygu a phosibl er ceisio cyfarfod gofyniad y polisi ac mae hynny yn creu 

safle cyfyng a datblygiad annerbyniol ac ystyrir nad yw’n creu estyniad rhesymegol 

i’r anheddle.  Teimlir felly y byddai caniatáu y cais yn achosi elfen o aflonyddwch ar 

y cymydog oherwydd gweithgareddau defnydd preswyl eiddo newydd a mynd a 

dŵad i mewn ac allan o’r llain ac mae’r pryder yma eisoes wedi ei leisio gan 

gymydog. Ystyrir y byddai lleoliad y ty yn achosi aflonyddwch sylweddol i’r tai 

cyfochrog. Yn groes i bolisi PCYFF 2, PCYFF 3 a TAI 16 CDLl.  

 

5.8 Mae pryderon wedi lleisio ynglŷn â diffyg gwybodaeth a dderbyniwyd gyda’r cais 

parthed asesiad o effaith y bwriad ar y tirwedd, effaith gweledol, treftadaeth draeniau 

a ecolegol. Noder bod y pryderon ynglŷn â thirwedd / effaith gweledol / treftadaeth 

wedi eu trafod yng nghorff yr adroddiad ac o safbwynt effaith ecolegol bod Uned 

Bioamrywiaeth wedi datgan nad oes gwrthwynebiad i’r bwriad. Datgan 

gwrthwynebwr nad yw’r ymgeisydd wedi dangos darpariaeth draeniau dwr wyneb fel 

rhan o’r cais. Mae’r gwrthwynebwr hefyd yn honni bod y datblygiad tai newydd i’r 

gogledd o’r safle wedi gorfod gosod storfa carthffosiaeth dros dro er datrys 

problemau draenio, fodd bynnag, noder bod yr ymgeisydd wedi datgan y bydd y ty 

newydd yn cael ei gysylltu i’r garthffos gyhoeddus gyda draeniau dwr wyneb yn unig 

yn arllwys i’r tir. Fodd bynnag, gellir gosod amod ar unrhyw ganiatâd yn gorfodi 

cyflwyno manylion draenio pe caniateir y cais. 

 

  Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.9 Mae’r bwriad yn golygu adeiladu ar safle y tu allan i ffin datblygu'r pentref. Mae’r 

safle wedi ei leoli yng nghornel cae rhwng dau eiddo preswyl. Mae’r cynllun yn 

dangos y bwriedir creu mynedfa gerbydol i’r gogledd ar hyd terfyn y safle er mwyn 

cysylltu gyda ffordd mynediad preifat o fewn ystâd o 12 o Dai Fforddiadwy cyfagos. 

Deallir gan yr ymgeisydd bod ganddo hawl tramwy ar hyd ffordd yr ystâd, ac er bod 

y ffordd yn breifat ar hyn o bryd bwriedir ei mabwysiadu gan y Cyngor yn fuan. Ni 

ystyrir y byddai defnyddio ffordd yr ystâd  fel mynediad i wasanaethu un ty 

ychwanegol yn amharu ar ddiogelwch ffyrdd a derbyniwyd sylwadau Uned 

Trafnidiaeth yn cadarnhau hynny. Mae’r cynllun safle yn dangos y gwasanaethir y 

cae presennol gan fynedfa i’r gorllewin o safle y cais ac ystyrir bod y fynedfa honno 

yn is safonol oherwydd diffyg gwelededd. Teimlir felly y dylid gosod amod ar 

unrhyw ganiatâd yn  gorfodi cau'r fynedfa bresennol cyn dechrau unrhyw waith 

adeiladu ar y ty bwriededig. Yn yr amgylchiadau hynny, ni ystyri byddai'r bwriad yn 

groes i bolisi TRA 4 CDLl. Mae’r bwriad hefyd yn dangos bod lle parcio yn y 

modurdy ac o fewn gofod y llain. Ystyrir felly bod y datblygiad yn cydymffurfio 

gyda pholisi TRA 2 CDLl. 
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Materion bioamrywiaeth 

 

5.10 Derbyniwyd ymateb gan yr Uned Bioamrywiaeth yn cadarnhau nad oedd 

gwrthwynebiad i’r cais.  

 

6. Casgliadau: 

 

6.1   Dylid nodi bod ystyriaeth lawn wedi rhoi i’r wybodaeth a dderbyniwyd gan yr 

ymgeisydd fel rhan o’r cais ac yn ddiweddarach wrth  ymdrin â’r cais. O ystyried yr 

uchod ac wedi ystyried yr holl faterion perthnasol gan gynnwys polisïau a 

chanllawiau lleol a chenedlaethol a sylwadau a dderbyniwyd, ni chredir fod y 

datblygiad yma yn dderbyniol. Ystyrir nad yw’r safle yn ffurfio estyniad rhesymegol i 

ffin datblygu'r pentref ac nid yw maint y tŷ bwriededig yn cydymffurfio gyda 

chanllawiau Canllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy Cyngor Gwynedd (2009) 

Ystyrir bod y cais yn groes i bolisi PCYFF 1, TAI 16 a Chanllaw Cynllunio Atodol: 

Tai Fforddiadwy Cyngor Gwynedd (2009).  Teimlir hefyd y byddai caniatáu y cais yn 

achosi elfen o aflonyddwch ar gymdogion oherwydd gweithgareddau defnydd 

preswyl y ty newydd a mynd a dŵad i mewn ac allan o’r llain ac mae’r pryder yma 

eisoes wedi ei leisio gan gymydog yn groes i bolisi PCYFF 2 a PCYFF 3 y CDLl. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Gwrthod – rhesymau  

 

1. Mae Polisi PCYFF 1 a TAI 16 o CDLL yn datgan mai fel eithriad i bolisi y caniateir 

tai ar gyrion ffiniau datblygu pentrefi a hynny fel estyniad rhesymegol i ffin 

datblygu'r pentref ar gyfer tai fforddiadwy o faint penodol. Ni ystyrir bod y safle yn 

ffurfio estyniad rhesymegol o ffin datblygu'r pentref ac mae maint y tŷ yn fwy  nac 

uchafswm maint tai fforddiadwy fel cyfeirir ato yn Ganllaw Cynllunio Atodol: Tai 

Fforddiadwy Cyngor Gwynedd (2009)   Mae’r bwriad felly yn groes i egwyddorion 

polisi PCYFF 1 a TAI 16 CDLl a Chanllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy 

Cyngor Gwynedd 2009.   

 

2.  Ystyrir y byddai caniatáu y cais yn achosi aflonyddwch annerbyniol fyddai’n deillio o 

weithgareddau defnydd preswyl a mynd a dŵad i mewn ac allan o’r llain gan gael 

effaith niweidiol ar fwynderau trigolion cyfagos ac fyddai’n groes i bolisi PCYFF 2, 

PCYFF 3 a TAI 16 CDLl. 
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Rhif:    6 
 

Cais Rhif: C17/0603/43/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

21/06/2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Pistyll 

Ward: Llanaelhaearn 

 

Bwriad: Newid defnydd ac ymestyn capel i greu uned wyliau 

yn cynnwys newid defnydd tir amaethyddol o 

amgylch y capel i greu ardal mwynderol a gosod 

tanc trin (cais diwygiedig)  

  

Lleoliad: Capel Bethania Chapel, Pistyll, Pwllheli, Gwynedd, 

LL536LS 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

 

CANIATÁU GYDAG AMODAU   
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais yw hwn i newid defnydd capel i uned wyliau ynghyd a dymchwel y festri 

bresennol ac adeiladu estyniad.  Byddai rhan o’r cae o amgylch y capel hefyd yn cael 

newid ei ddefnydd i ffurfio rhan o gwrtil yr eiddo gan ddarparu tir mwynderol, 

llefydd parcio, mynedfa a safle i osod tanc trin.  Byddai’r estyniad wedi ei leoli i ochr 

y capel a’r safle’r festri bresennol.   Bwriedir gorffen to’r estyniad gyda llechi a 

byddai’r waliau allanol yn cael eu gorffen gyda byrddau pren.  Byddai waliau allanol 

y capel ei hun yn cael ei adnewyddu gyda rendr gwyn a byddai’r to yn cael ei ail-

orchuddio gyda llechi.  Bwriedir darparu lle troi a lle parcio ar gyfer o leiaf 4 car o 

fewn y safle. 

 

1.2 Gorwedd y safle o fewn clwstwr Pistyll gyda’r eiddo wedi ei ddangos mewn coch ar 

y map mewnosod.  Mae wedi ei leoli o fewn yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol 

a hefyd o fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llyn ac Ynys Enlli.  

Mae’r capel wedi ei leoli yn union gerllaw ffordd ddosbarth 2 y B4417 sy’n rhedeg 

drwy Pistyll.  Ceir tai annedd ar ochr ddeheuol y ffordd sirol.  Mae caeau i’r gogledd 

a’r dwyrain.   

 

1.3 Cyflwynir y cais i Bwyllgor yn sgil derbyn 3 neu fwy o sylwadau yn groes i 

argymhelliad 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 14 – Yr Economi Ymwelwyr 

 TWR 2 – Llety gwyliau 

 PS19 – Gwarchod a ble’n briodol gwella’r amgylchedd naturiol 

 AMG 1 – Cynlluniau rheolaeth Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol 

 AMG 5 – Cadwraeth Bioamrywiaeth Leol 

 PS 20 – Diogelu a ble’n briodol gwella asedau treftadaeth 

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

Gerddi Hanesyddol Cofrestredig 

 AT 4 - Diogelu safleoedd archeolegol nad ydynt wedi’u dynodi a’u gosodiad 
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Canllaw Cynllunio Atodol: Llety gwyliau. 

 

Canllaw Cynllunio Atodol: Trosi adeiladau yng nghefn gwlad agored ac mewn 

pentrefi gwledig. 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 9, Tachwedd 2016) 

Nodyn Cyngor Technegol 12 – Dylunio  

Nodyn Cyngor Technegol 13 – Twristiaeth 

Nodyn Cyngor Technegol 18 – Trafnidiaeth 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C16/0623/43/LL - Newid defnydd ac ymestyn capel i greu uned wyliau yn cynnwys 

newid defnydd tir amaethyddol o amgylch y capel i greu ardal mwynderol a gosod 

carthbwll - Tynnwyd y cais yn ôl gan yr ymgeisydd. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Dim gwrthwynebiad. 

 

Uned Drafnidiaeth: Cadarnhaf fod y bwriad i ail-leoli’r giât ymhellach i mewn i’r 

safle yn dderbyniol ac yn goresgyn rhan helaeth pryderon 

priffyrdd.  Mae’r cynlluniau ychwanegol yn dangos mae’n 

debygol y byddai cerbydau’n trafeilio o gyfeiriad Nefyn dal 

angen cymryd tro llydan i gael mynediad i’r safle, fodd 

bynnag tybir mai digwyddiad achlysurol ydyw a bod modd 

gwneud y symudiad gyda phwyll heb gael effaith andwyol ar 

drafnidiaeth eraill.  Argymhellir amodau parthed darparu’r 

fynedfa yn unol â’r cynlluniau diwygiedig. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Dim gwrthwynebiad i’r cais ond cynnig sylwadau:- 

 

Rhywogaethau wedi’u gwarchod – ystlumod 

Nodwn fod yr adroddiad arolwg rhagarweiniol ar ystlumod a 

rhywogaethau gwarchodedig a gyflwynwyd i gefnogi’r cais 

uchod (Yorke Associates Ecological Consultants, 2016) wedi 

nodi nad oes ystlumod yn bresennol ar safle’r cais.  Yn ôl y 

wybodaeth yn yr adroddiad ar ystlumod, rydym yn ystyried 

bod y datblygiad arfaethedig yn achos o risg is i ystlumod, fel 

y’i diffinnir yn ein dogfen ganllaw ‘Dull Cyfoeth Naturiol 

Cymru o Ymdrin ag Ystlumod a Chynllunio’ (2015).  Mae’r 

adroddiad ar ystlumod yn casglu nad yw’r datblygiad 

arfaethedig yn debygol o andwyo neu amharu ar yr ystlumod 

na’u mannau bridio a gorffwys ar y safle hwn, ar yr amod y 

rhoddi’r mesurau osgoi a ddisgrifir yn yr adroddiad ar waith.  

Felly nid ydym yn gwrthwynebu’r cynnig, yn amodol ar lynu 

wrth yr holl fesurau  osgoi a ddisgrifir yn y r adroddiad ar 

ystlumod. 

 

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol 

Nodi fod y safle oddi fewn i’r AHNE. 
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Traeniad Aflan 

Nodi fod angen trwydded ar gyfer y system traenio preifat 

aflan. 

 

Dŵr Cymru: Ymddengys nad yw’r cais yn bwriadu cysylltu i’r garthffos 

gyhoeddus ac felly nid oes gan Dŵr Cymru unrhyw 

sylwadau. 

 

Uned Bioamrywiaeth: Mae adroddiad rhywogaethau wedi ei gyflwyno gyda’r cais 

yma - Capel Bethania, Pistyll Preliminiary Bat & Nesting 

Bird Survey,Capel Bethania March 2016 gan Yorke 

Associates Ecological Consultants. 

 

Ni ddarganfuwyd ystlumod yn yr adeilad ond fe 

ddarganfuwyd nyth gwenoliaid. 

 

Dylid dilyn y mesurau lliniaru sydd wedi eu cynnig yn rhan 

Gwerthusiad ac Argymhellion o’r adroddiad i leihau’r risg i 

ystlumod ymhellach.  Dylid hefyd gyflwyno manylion y 

ddarpariaeth ar gyfer nyth i wenoliaid yn unol â’r adroddiad. 

 

Uned AHNE: Mae Capel Bethania a’r tŷ cysylltiedig, wedi eu lleoli mewn 

man amlwg ar ochr y ffordd fawr ym mhentref Pistyll ac yn 

yr AHNE.  Capel Methodistaidd a godwyd yn 1875 ydyw ac 

arferai'r Parchedig Tom Nefyn Williams bregethu yno (roedd 

plac iddo ar wyneb y capel - bellach wedi ei symud i Edern).  

Yn sicr mae’r capel yn rhan o hanes a diwylliant ardal Pen 

Llyn.  Caewyd y capel rai blynyddoedd yn ôl ac mae bellach 

wedi dechrau dirywio ac yn edrych yn eithaf blêr.  Mae 

cynnig sydd yn adfer y capel felly, a chadw ei gymeriad 

hanesyddol i’w groesawu.  Fodd bynnag, fel gyda’r cais 

blaenorol mae pryder am y bwriad i ddymchwel y tŷ capel 

cysylltiedig ag adeiladu estyniad croes sylweddol sydd o 

gymeriad gwahanol i’r adeiladau gwreiddiol. 

 

Gwasanaeth Cynllunio 

Archeolegol Gwynedd: 

Mae’r Comisiwn Brenhinol ar Henebion Hynafol a 

Hanesyddol yng Nghymru yn cofnodi fod Capel Bethania 

wedi ei adeiladu yn 1875.  Mae’r capel a’r festri cysylltiedig 

yn ymddangos yn eu ffurf bresennol ar Argraffiad Cyntaf 

map yr Arolwg Ordnans yn 1889 sy’n dynodi fod y festri yn 

ychwanegiad cynnar, os nad yn wreiddiol i’r capel.  Mae’r 

ddau adeilad yn cael eu dangos yn y lluniau a gyflwynwyd 

fel rhan o’r adroddiad strwythurol a rhywogaethau 

gwarchodedig i gadw eu gosodiad, edrychiad a chymeriad 

gwreiddiol yn cynnwys dodrefn y capel a manylion 

addurniadol. 

 

Mae’r dyluniad trosi arfaethedig yn cael ei gydnabod fel 

cynllun dychmygus sy’n cadw’r cyfle i werthfawrogi uchder 

llawn y capel ac yn osgoi newidiadau i’r strwythur allanol.  

Fodd bynnag, yn ychwanegol i amnewid y festri gyda 

strwythur modern cyferbyniol bydd yn golygu colli'r ffenestri 
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gwreiddiol a newid i du mewn y capel, yn cynnwys colli 

seddi, set fawr a’r llawr ar osgo sy’n integral i 

werthfawrogiad o ddyluniad y capel ar gyfer addoli.  Gyda’i 

gilydd ystyrir fod hyn yn cael effaith faterol ar gyfanrwydd a 

darllenadwyaeth o’r grŵp capel, drwy leihad o’i werth 

tystiolaethol, aesthetig a cymunedol fel adeilad hanesyddol 

cyhoeddus o werth arwyddocaol yn lleol. 

 

Yng ngoleuni’r uchod argymhellir os yw caniatâd yn cael ei 

roi fod amod cynllunio yn cael ei roddi i sicrhau fod cofnod 

ffotograffig o’r adeilad yn cael ei wneud 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben a derbyniwyd 

llythyr / gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail: 

 

 Diogelwch ffyrdd - modurwyr ddim yn cadw at y 

cyflymder traffig 30 milltir yr awr trwy’r pentref, ceir 

yn cael eu parcio ar ochr arall y ffordd i’r datblygiad, 

y mynediad i’r safle bron gyferbyn a mynedfa 

bresennol, diffyg llefydd parcio digonol ar gyfer 

ymwelwyr ychwanegol ac adeiladwyr, plant yn croesi 

o’r datblygiad i’ cae chwarae ar ochr arall y ffordd 

sirol. 

 Angen i’r gwaith adeiladu gychwyn ar ôl 9 y bore yn 

ystod yr wythnos a 9.30 y bore ar benwythnos. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Datgan polisi TWR 2 y caniateir cynigion ar gyfer trosi adeiladau presennol yn 

unedau gwyliau hunan wasanaeth os yw o ansawdd uchel o ran dyluniad, gosodiad ac 

edrychiad ac os gellir cydymffurfio a meini prawf penodol. Mae’r safle wedi ei leoli o 

fewn clwstwr Pistyll a cheir nifer o dai annedd gerllaw.  Y prif newid o ran y bwriad 

yw i ddymchwel y festri ac adeiladu estyniad newydd ar y lleoliad yma.  Byddai’r 

estyniad yma yn cael ei orffen gyda llechi ar y to a byrddau pren ar y waliau allanol.  

Byddai dymchwel y festri ac adeiladu estyniad newydd yn cael peth effaith ar 

gymeriad presennol yr eiddo.  Fodd bynnag, mae’r estyniad o ddyluniad addas ac ni 

ystyrir y byddai’n effeithio ar edrychiad y safle na gosodiad y capel.  Gan fod yr 

eiddo wedi ei leoli o fewn clwstwr ceir adeiladau eraill gerllaw.  Ystyrir fod graddfa’r 

bwriad yn addas ar gyfer y safle a’r lleoliad gydag ond un uned wyliau yn cael ei 

chreu.  Mae’r lleoliad hefyd yn gyfleus gyda mynediad yn union oddi ar y ffordd sirol 

ddosbarth 2.  Er bod hon yn ardal breswyl ystyrir fod graddfa’r datblygiad yn addas i 

ardal o’r fath ac na fyddai’n amharu ar gymeriad preswyl yr ardal.  Ni fyddai’r bwriad 

yn golygu colli tŷ o’r stoc dai.  Ceir unedau gwyliau yng nghyffiniau’r safle yn barod 

ond nid oes unrhyw dystiolaeth ym meddiant y Cyngor i gadarnhau fod gormodedd o 

lety gwyliau yn yr ardal benodol hon. Mae’r bwriad yma yn golygu trosi cyn gapel i 

fod yn uned gwyliau ac ystyrir fod yr addasiadau i’r adeilad yn addas a bod y cynllun 

yn cydymffurfio gydag anghenion bolisi TWR 2 y CDLL. 

 

Mwynderau gweledol 
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5.2 Mae’r bwriad yn golygu addasu’r capel presennol ac adeiladu estyniad newydd yn 

lle’r festri bresennol.  O ran y newidiadau a fwriedir ystyrir mai’r prif newid yn 

weledol fydd yr estyniad newydd.  Byddai’r estyniad yma ar ffurf groes i’r capel a 

byddai’r to o lechi a’r waliau allanol wedi ei wynebu gyda byrddau pren.  Mae’r capel 

ei hun gyda waliau allanol o liw gwyn a’r to o lechi.  Mae dyluniad yr estyniad yn un 

eithaf cyfoes.  Fodd bynnag ystyrir y byddai’r estyniad yn dderbyniol ar gyfer y safle 

ac ystyrir fod y deunyddiau yn rhai derbyniol.   Oherwydd lleoliad y safle ger y 

briffordd mi fyddai’r estyniad yma yn weledol ond ni ystyrir y byddai’n cael effaith 

andwyol ar fwynderau gweledol yr ardal nag ychwaith ar gymeriad y cape lei hun.  

Gydag estyniad o’r fath ystyrir y byddai’n bosibl parhau i ddarllen yr adeilad fel rhan 

o’r trosiad a gweld sut y mae wedi datblygu dros amser. Ystyrir fod y dyluniad felly 

yn dderbyniol a bod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt Polisi PCYFF 3 CDLL. 

 

5.3 Gorwedd y safle o fewn yr AHNE.  Derbyniwyd sylwadau’r Uned AHNE ar y 

bwriad.  Mae’r sylwadau yma yn croesawu adfer y capel a chadw ei gymeriad 

hanesyddol ond mae pryder am yr estyniad croes fydd yn cymryd lle’r festri.  Er bod 

y safle wedi ei leoli oddi fewn i’r AHNE nid yw hynny o anghenraid yn golygu nad 

yw estyniad mwy cyfoes yn gallu bod yn dderbyniol.  Byddai’r estyniad yn cymryd 

lle adeiladwaith bresennol ac ni ystyrir y byddai’r estyniad newydd yma yn cael 

effaith andwyol ar olygfeydd i mewn, allan ac ar draws yr AHNE.  Ni ystyrir felly y 

byddai’r bwriad yn ymwthiol ar dirlun, arfordir neu forlun yr AHNE.  Ystyrir fod y 

bwriad yn dderbyniol o safbwynt Polisi AMG 1 CDLL. 

 

5.4 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 

 

5.5 Ceir tai annedd gerllaw safle’r cais.  Mae’r tai yma wedi eu lleoli ar ochr ddeheuol y 

ffordd sirol.  Ceir ffordd gyhoeddus felly rhwng y safle a’r tai ar ochr arall y ffordd 

sirol ac felly ni ystyrir y byddai’r bwriad yn achosi niwed arwyddocaol i fwynderau’r 

gymdogaeth leol o safbwynt preifatrwydd a gor-edrych.  Ni chredir ychwaith bydd y 

bwriad yn creu aflonyddwch sylweddol (os o gwbl) ar sail sŵn mynd a dŵad o’r uned 

wyliau gan fod symudiadau o’r fath yn llai o bosib na symudiadau sy’n gysylltiedig â 

symudiadau annedd breswyl gyffredin.  Sylweddolir y byddai peth aflonyddwch yn 

ystod y cyfnod adeiladu.  Gwelir o’r gwrthwynebiadau eu bod yn gofyn am gyfyngu 

oriau gweithio fel na fyddai gwaith yn cychwyn ar y safle cyn 9 y bore yn ystod yr 

wythnos a cyn 9.30 y bore ar benwythnos.  Byddai cyfyngu cychwyn y gwaith i’r 

oriau yma yn ddyddiol fel amod ar y caniatâd cynllunio yn afresymol ac o ystyried 

mai cais i drosi un adeilad sydd dan sylw ni ystyrir y byddai’n rhesymol i osod amod 

oriau ar gyfer adeiladwyr sy’n gweithio ar y datblygiad. 

 

5.6 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 

 

5.7 Ers i’r cais C16/0623/43/LL gael ei dynnu yn ôl mae’r ymgeisydd wedi prynu darn o 

dir neillog er gallu cael mynedfa gerbydol ar gyfer y bwriad.  Pan gyflwynwyd y cais 

presennol yn wreiddiol roedd bwriad i osod giât yn union gyda blaen y fynedfa.  
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Roedd gwrthwynebiad i hyn gan yr Uned Drafnidiaeth gan nad oedd lle i gerbyd aros 

oddi ar y ffordd tra agorwyd y giât.  Hefyd roedd peth bryder am osodiad y fynedfa a 

sut y byddai’n bosibl cael mynediad i’r safle mewn un symudiad o gyfeiriad Nefyn.  

Yn sgil y pryderon yma derbyniwyd cynllun diwygiedig gyda’r giât wedi ei osod fwy 

mewn i’r trac mynediad fel bod modd i gerbyd aros i’r giât agor oddi ar y ffordd sirol.  

Hefyd derbyniwyd cynlluniau yn dangos dadansoddiad llwybr cerbydau i droi mewn 

ac allan o’r fynedfa.  Yn sgil derbyn y manylion yma derbyniwyd sylwadau pellach 

gan yr Uned Drafnidiaeth sydd yn datgan fod y bwriad i ail-leoli’r giât ymhellach i 

mewn i’r safle yn dderbyniol ac yn goresgyn rhan helaeth pryderon priffyrdd.  Yn 

ychwanegol mae’r cynlluniau ychwanegol yn dangos ei bod yn debygol y byddai 

cerbydau’n trafeilio o gyfeiriad Nefyn dal angen cymeryd tro llydan i gael mynediad 

i’r safle, fodd bynnag tybir mai digwyddiad achlysurol ydyw a bod modd gwneud y 

symudiad gyda phwyll heb gael effaith andwyol ar drafnidiaeth eraill.  Yn sgil hyn 

nid oes pryderon diogelwch ffyrdd yn deillio o’r bwriad.  Sylweddolir fod 

gwrthwynebiadau wedi eu derbyn am y bwriad ar sail diogelwch ffyrdd.  Fodd 

bynnag, mae rhai o’r materion sy’n cael eu codi yn y gwrthwynebiadau yma y tu 

hwnt i reolaeth yr ymgeisydd fel diffyg modurwyr i gadw at y cyfyngiad cyflymder, 

ceir yn bresennol yn cael eu parcio ar ochr y ffordd sirol.  Mae’r bwriad wedi dangos 

lle parcio ar gyfer hyd at 4 o geir o fewn y cwrtil ac ystyrir y byddai hynny yn 

ddigonol ar gyfer gwasanaethu’r uned wyliau dan sylw.  Er na ellir atal ceir yn 

gysylltiedig gyda’r bwriad rhag parcio ar y ffordd sirol gerllaw mae’r bwriad yn 

darparu digon o lefydd parcio ar gyfer yr uned wyliau dan sylw.  Cyfeiriwyd hefyd 

gan drydydd parti am y perygl i blant o’r uned wyliau eisiau croesi’r ffordd i fynd i’r 

cae chwarae.  Mewn ymateb i hyn mae’r ymgeisydd wedi nodi ei fod yn ymwybodol 

o’r diffyg llwybr troed i’r blaen o’r capel a’r risg yn hynny.  Mae hynny wedi cael ei 

ystyried fel rhan o ddyluniad yr uned gyda’r drysau presennol i’r Capel ddim i’w 

defnyddio ar y cyfan fel drysau.  Byddai un o’r drysau ar gael ar gyfer argyfwng ond 

byddai’r llall wedi cael ei flocio o’r tu mewn.  Bwriedir hefyd gau’r mynediad yn y 

wal ffin ger y festri i atal cerddwyr rhag cerdded yn syth i’r ffordd.  Byddai’r unig 

fynedfa felly ar gyfer cerddwyr trwy’r prif giât mynediad sydd gydag ymyl gwyrdd a 

gwelededd da i’r ddau gyfeiriad.  Yn sgil sylwadau’r Uned Drafnidiaeth a’r manylion 

sydd wedi ei gyflwyno fel rhan o’r cais ni ystyrir y byddai’r bwriad yn amharu ar 

ddiogelwch ffyrdd.  Ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt TRA 2 a TRA 4 

CDLL. 

 

Materion bioamrywiaeth 

 

5.8 Cyflwynwyd adroddiad Arolwg Rhywogaethau Ystlumod ac Adar sy’n Nythu gan 

Yorke Associates gyda’r cais sy’n datgan nad oes tystiolaeth fod unrhyw ystlumod yn 

defnyddio’r adeilad. Mae’r Tîm Bioamrywiaeth a Chyfoeth Naturiol Cymru wedi 

datgan bydd angen cynnwys amod pe caniateir y cais sy’n cyfeirio at yr angen i 

gydymffurfio gyda mesuriadau lliniaru fel y’i cyfeiriwyd atynt yn yr Arolwg ei hun. 

Mae’r bwriad, felly, yn cydymffurfio gyda gofynion polisi AMG5 o’r CDLL. 

 

Materion Archeolegol 

 

5.9 Derbyniwyd sylwadau ar y cais gan Wasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd.  

Mae’r sylwadau yma yn gofyn am gynnwys amod ar unrhyw ganiatâd cynllunio i 

gyflwyno cofnod o’r adeilad fel ac y mae ar ffurf ffotograffau.  Yng ngoleuni’r uchod 

argymhellir os yw caniatâd yn cael ei roi fod amod cynllunio yn cael ei roddi i sicrhau 

fod cofnod ffotograffig o’r adeilad yn cael ei wneud.  Ystyrir os cynhwysir amod o’r 

fath y byddai’r bwriad yn dderbyniol o safbwynt Polisi AT 4 CDLL. 
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Draeniad 

 

5.10 Bwriedir defnyddio tanc trin preifat ar gyfer dwr aflan.  Byddai hwn wedi ei leoli i’r 

gogledd o’r adeiladau presennol.   Mae sylwadau Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyfeirio 

at yr angen i gael trwydded ar gyfer hon. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Gan ystyried yr asesiad uchod credir bod y bwriad yn dderbyniol ar sail egwyddor, 

lleoliad, defnydd, dwysedd, dyluniad, deunyddiau, mwynderau gweledol, mwynderau 

preswyl a diogelwch ffyrdd ac yn cydymffurfio gyda pholisïau a chyngor cynllunio 

lleol a chenedlaethol perthnasol. 

 

7. Argymhelliad: 

 

7.1 Caniatáu - amodau 

1. 5 mlynedd.  

2. Yn unol â’r cynlluniau. 

3. Llechi ar y to. 

4. Cytuno deunyddiau waliau allanol yr estyniad. 

5. Waliau allanol y capel i fod o liw gwyn. 

6. Cyfyngu’r uned i ddefnydd gwyliau yn unig. 

7. Tynnu hawliau a ganiateir ar gyfer ymestyn yr uned ac adeiladau cwrtil. 

8. Gwaith i’w wneud yn unol â’r argymhellion yn yr arolwg rhywogaethau 

gwarchodedig. 

9. Gwneud arolwg ffotograffig o’r adeilad. 

10. Mynedfa i’w hadeiladu yn unol gyda chynllun diwygiedig. 
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Rhif:       7 
 

Cais Rhif: C17/0656/42/LL 

Dyddiad 

Cofrestru: 

03/07/2017 

Math y Cais: Llawn - Cynllunio 

Cymuned: Nefyn 

Ward: Nefyn 

 

Bwriad: Adeiladu 5 o dai unllawr gyda un i fod yn dy 

fforddiadwy  

  

Lleoliad: Maes y Garn, Stryd Fawr, Nefyn, Gwynedd, 

LL536HD 

 

Crynodeb o’r 

Argymhelliad:  

DIRPRWYO’R HAWL I GANIATÁU YN 

DDAROSTYNGEDIG I ARWYDDO 

CYTUNDEB 106  
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1.  Disgrifiad: 

 

1.1 Cais llawn sydd dan sylw ar gyfer datblygiad trigiannol o 5 o dai unllawr.  Byddai’r 

tai wedi eu gosod allan mewn dau floc o dai pâr ac un tŷ arwahanu.  Byddai’r tai gyda 

tho llechi a gyda’r waliau allanol i’w gorffen gyda chwipiad.  Byddai’r oll o’r tai yn 

rhai dwy ystafell wely.  Bwriedir cael dau le parcio i’r blaen o bob tŷ.   

 

1.2 Mae’r tir cyffiniol i’r gorllewin, sydd hefyd ym mherchnogaeth yr ymgeisydd, eisoes 

wedi derbyn caniatâd cynllunio i adeiladu 10 o dai annedd deulawr.  Fel rhan o’r 

caniatâd hynny roedd bwriad i gadw safle’r cais presennol fel 16 o randiroedd ac mae 

amod ar ganiatâd cynllunio C12/1372/42/LL i sicrhau fod y tir yma yn cael ei 

ddefnyddio fel rhandiroedd. 

 

1.3 Fel rhan o’r cais cyflwynwyd Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol, Datganiad 

Cynllunio, Dyluniad a Mynediad a Chrynodeb o Dystiolaeth mewn perthynas â 

Llecyn Agored. 

 

1.4 Mae’r safle wedi ei leoli tu mewn i ffin ddatblygu Nefyn.  Mae’r safle wedi ei 

glustnodi fel llecyn agored / cae chwarae i’w warchod yn CDLL gyda’r safle yn y 

gorffennol wedi bod yn cael ei ddefnyddio fel rhandiroedd.  Tua’r gogledd o’r safle 

mae Ardal Cadwraeth Nefyn.  Gorwedd y safle o fewn Tirwedd o Ddiddordeb 

Hanesyddol Eithriadol Llyn ac Ynys Enlli.  Gwasanaethir y safle gan ffordd sirol 

ddosbarth 1 sydd yn rhedeg drwy Nefyn. 

 

1.5 Cyflwynir y cais i Bwyllgor gan ei fod yn gais am 5 neu fwy o dai. 

 

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 

 POLISI STRATEGOL PS 1 – Yr Iaith Gymraeg a’r Diwylliant Cymreig 

 ISA 4 -  Diogelu llecynnau agored presennol 

 ISA 5 – Darparu llecynnau agored mewn datblygiadau tai newydd 

 TRA 2 – Safonau parcio 

 TRA 4 -  Rheoli Ardrawiadau Cludiant 

 PCYFF 1 – Ffiniau datblygu 

 PCYFF 2 -  Meini prawf datblygu 

 PCYFF 3 – Dylunio a siapio lle 

 PS 17 – Strategaeth aneddleoedd 

 TAI 2 – Tai mewn canolfannau gwasanaeth lleol 
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 PS 18 – Tai fforddiadwy 

 TAI 15 – Trothwy tai fforddiadwy a’u dosbarthiad 

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

 AMG 5 – Cadwraeth bioamrywiaeth leol 

 PS 20 – Diogelu a lle bo’n berthnasol wella asedau treftadaeth 

 AT 1 – Ardaloedd cadwraeth, safleoedd treftadaeth y byd a thirweddau, parciau a 

gerddi hanesyddol cofrestredig 

 

Canllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy (Tachwedd 2009) 

Canllaw Cynllunio Atodol: Datblygiadau tai a llecynnau agored o werth adloniadol 

(Tachwedd 2009) 

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

 Canllaw Cynllunio Atodol: Cynllunio ar gyfer adeiladu’n gynaliadwy (Ebrill 2010) 

 

2.4 Polisïau Cenedlaethol: 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 9, Tachwedd 2016) 

Nodyn Cyngor Technegol 2 : Cynllunio a Thai Fforddiadwy 

Nodyn Cyngor Technegol 12 : Dylunio 

Nodyn Cyngor Technegol 16 : Chwaraeon, Hamdden a Mannau Agored 

Nodyn Cyngor Technegol 18 : Trafnidiaeth 

 

3.  Hanes Cynllunio Perthnasol: 

 

3.1 C12/1372/42/LL - Adeiladu 10 tŷ annedd deulawr gyda 3 yn dai fforddiadwy a gan 

gadw rhandiroedd i’r cefn - Caniatáu 12 Rhagfyr 2013. 

 

3.2 C15/0614/42/DA – Cais diwygiedig di-faterol i gais a ganiatawyd o dan 

C12/1312/42/LL er mwyn tynnu wal parapet o’r dyluniad a gwneud newidiadau i’r 

cynllun parcio – Gwrthod 3 Gorffennaf 2015. 

 

3.3 C15/0633/42/LL - Adeiladu 6 byngalo dwy ystafell wely - Tynnu yn ôl gan yr 

ymgeisydd ar 5 Awst 2015. 

 

3.4 C15/1047/42/LL - Diwygio amod 2 ar ganiatâd cynllunio C12/1372/42/LL er mwyn 

adeiladu’r 10 tŷ yn unol â chynlluniau diwygiedig sy’n cynnwys dileu parapedau o 

do'r tai, ail leoli llefydd parcio ac ail leoli’r tai yn agosach i’r briffordd - Caniatáu 19 

Tachwedd 2015. 

 

3.5 C16/0375/42/LL - Cais diwygiedig - Adeiladu 4 byngalo dwy ystafell wely a lle 

chwarae - Gwrthod 20 Mehefin 2016.  Cafodd ei wrthod oherwydd y canlynol:- 

 nad oedd y wybodaeth a’r dystiolaeth a gyflwynwyd fel rhan o’r cais wedi 

argyhoeddi’r Cyngor nad oedd galw yn Nefyn am randiroedd a/neu dir 

mwynderol at ddefnydd cyffelyb; 

 dim tai fforddiadwy wedi eu cynnig na thystiolaeth pam na fyddai’n briodol 

darparu tai fforddiadwy. 

 

4.          Ymgynghoriadau: 
 

Cyngor Cymuned/Tref:  Heb eu derbyn. 

 

Uned Drafnidiaeth: Nid oes gennyf wrthwynebiad i'r bwriad. 

 

Dangosir bwriad i ddarparu dau lecyn parcio fesul pob uned, 

gyda mynedfeydd i rain o fewn y ffordd stad sydd eisoes yn 
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cael ei hadeiladu. 

 

Argymhellir darparu'r parcio yn unol â'r cynllun, ond nid oes 

angen cynnwys nodyn parthed trwyddedau gwaith stryd gan 

nad yw'r stad wedi ei fabwysiadu eto. 

 

Dŵr Cymru: Sylwadau yn argymell amod i gyflwyno manylion draenio ar 

gyfer y safle.   

 

Yn sgil derbyn y sylwadau yma derbyniwyd cynllun draenio 

ar gyfer y safle ac ail ymgynghorwyd gyda Dŵr Cymru ond 

ni dderbyniwyd ymateb pellach. 

 

Uned Bioamrywiaeth: Mae’r safle eisoes wedi ei glirio felly mae unrhyw ymlusgiad 

oedd yno wedi mynd.  Does gen i ddim sylwadau 

bioamrywiaeth i’w gwneud. 

 

Uned Strategol Tai: 1. Gwybodaeth am angen: 

Dengys yr isod nifer o ymgeiswyr sydd yn dymuno byw yn yr 

ardal:- 

 

 13  o ymgeiswyr o’r gofrestr Tai Teg 

 

 14  o ymgeiswyr o’r gofrestr aros tai cyffredin 

 

2. Gwybodaeth am y math o angen: 

Dengys yr isod nifer o ystafelloedd gwely mae’r ymgeiswyr yn 

dymuno: 

  

Nifer o stafelloedd gwely  (perchnogi neu ran berchnogi) 

(Tai Teg) 

 

Dewis 2 

stafell 

wely 

3 

stafell 

wely 

4 

stafell 

wely 

1af 0 2 0 

2il 1 3 0 

3ydd 1 4 0 

4ydd 1 1 0 

 

Nifer ystafell wely  

(Tîm Opsiynau Tai) 

 

Nifer 

stafelloedd 

gwely 

Nifer wedi nodi 

fel dewis 

2 14 

3 2 

 

Mae’r tabl diwethaf o ffynhonnell Cofrestr Tai Cyffredin 

Cyngor Gwynedd ac yn cyfeirio yn benodol am rai sy’n 

edrych am dŷ unllawr. 

 

3. Addasrwydd y Cynllun: 

Tud. 121



PWYLLGOR CYNLLUNIO DYDDIAD: 25/09/2017 

ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y 

CYHOEDD 
PWLLHELI 

 
Ar sail y wybodaeth uchod ymddengys bod y Cynllun yn :- 

 

Rhannol cyfarch. 

 

Petai’r Gymdeithas Tai yn bartner ar gyfer y datblygiad hwn 

fydd angen gofyn bod y dyluniad yr eiddo cydymffurfio gyda 

safon LLC (DQR) 

 

Dengys gwybodaeth leol bod tai ar y farchnad agored ar werth 

rhwng: 

 

 Ar gyfartaledd mae tai pâr yn Nefyn yn  gwerthu 

am oddeutu £222,250 (Zoopla 28/7/17). 

 Ar gyfartaledd mae tŷ sengl yn Nefyn yn  gwerthu 

am oddeutu £234,000. 

 Byddai angen ystyried rhoi disgownt o tua 30 % os 

nad ydynt yn fforddiadwy yn y lle cyntaf 

 Mae 70.7% o unigolion wedi ei brisio allan o’r 

farchnad yn yr ardal yma. 

 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion 

cyfagos. Daw’r cyfnod hysbysebu i ben.  Derbyniwyd 

gohebiaeth yn gwrthwynebu’r bwriad ar sail:- 

 Safle Y Ddol yn anaddas ar gyfer rhandiroedd gan 

ei fod yn dir gwlyb ac oherwydd hyn fod llawer 

o’r rhandiroedd yn wag. 

 Garddwyr yn aros i ddychwelyd i’r rhandiroedd 

ym Maes y Garn. 

 Pobl yn datgan eu bod wedi ysgrifennu at gwmni 

Knights yn nodi fod ganddynt ddiddordeb yn y tir 

yn dilyn gweld hysbyseb yn Llanw Llyn. 

 

Derbyniwyd  gohebiaeth yn cefnogi / rhoi sylwadau ar y cais 

ar sail: 

 

 Y datblygiad yn fuddiol i gymdeithas ac economi leol 

Nefyn a’r ardal. 

 Tacluso’r safle. 

 Tai o’r math yma yn fwy fforddiadwy ac yn berffaith 

ar gyfer pobl ifanc, teuluoedd a phobl hŷn. 

 Pobl yn datgan diddordeb mewn prynu un o’r tai. 

 Prinder tai unllawr yn Nefyn a’r ardal. 

 Safle cyfleus oherwydd ei leoliad canolog. 

 

5.   Asesiad o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol: 

 

Egwyddor y datblygiad 

 

5.1 Mae’r safle wedi ei ddynodi yn y CDLL fel llecyn agored / cae chwarae i’w warchod.  

Yn nyddiau CDU Gwynedd roedd y safle dan sylw yn ffurfio rhan o safle mwy oedd 

wedi ei glustnodi fel llecyn chwarae i’w warchod.  Derbyniwyd caniatâd cynllunio i 

godi 10 o dai (cais C12/1372/42/LL) ar ran o’r safle hynny ac mae’r tir hynny yn y 
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CDLL wedi ei ddynodi ar gyfer tai.  O’r wybodaeth a gyflwynwyd ar gais 

C12/1372/42/LL deallwyd fod y safle  wedi ei ddefnyddio fel rhandiroedd hyd at 

2009 ble roedd oddeutu 25% o’r holl safle yn cael ei ddefnyddio i bwrpas 

rhandiroedd.  Nid yw’r tir wedi cael ei ddefnyddio fel rhandiroedd felly ers 2009.  

Pan ganiatawyd cais C12/1372/42/LL roedd oddeutu hanner y safle oedd wedi ei 

glustnodi fel llecyn chwarae i’w gadw fel rhandiroedd gyda’r cynlluniau hynny yn 

dangos bwriad i greu 16 rhandir ar safle’r cais presennol.  Cyn cyflwyno cais 

C12/1372/42/LL roedd trafodaethau wedi bod rhwng ymgeisydd y cais hwnnw a 

Chymdeithas Rhandiroedd Nefyn a chyflwynwyd copi o lythyr gan y gymdeithas yn 

derbyn y cynnig o 12 rhandir fel rhan o’r datblygiad yn ddarostyngedig i 

drafodaethau pellach o safbwynt materion fel y les, paratoi’r lleiniau, dŵr ar gyfer y 

safle a materion yn ymwneud â mynediad i’r safle. Cafodd y nifer o randiroedd oedd 

i’w ddarparu ei gynyddu o 12 i 16 erbyn i’r cais cynllunio ffurfiol gael ei gyflwyno.  

Roedd y ffaith y byddai 16 o randiroedd yn cael ei ddarparu ar y safle yn ystyriaeth 

faterol wrth ymdrin gyda chais C12/1372/42/LL ac yn dyngedfennol o safbwynt 

cyfiawnhau datblygu 10 o dai ar ran arall o’r safle llecyn chwarae i’w warchod o 

safbwynt Polisi CH42 CDUG bryd hynny.. 

 

5.2 Datgan Nodyn Cyngor Technegol 16 : Chwaraeon, Hamdden a Mannau Agored 

(NCT 16) bod rhandiroedd yn fannau gwyrdd pwysig mewn ardaloedd trefol a 

gwledig, a gall eu trin cyfrannu at gynaliadwyedd, darparu cyfleoedd ar gyfer 

hamdden, ymarfer corfforol a bwyd iach, gwella bioamrywiaeth ac annog 

rhyngweithio ymhlith gwahanol grwpiau yn y gymuned.  Cyfeirir ym mharagraff 

3.27 o NCT 16 fod awdurdodau lleol a chynghorau tref a chymuned dan ddyletswydd 

yn unol â Deddf Man Ddaliadau a Rhandiroedd 1908 i ddarparu digon o blotiau ar 

gyfer preswylwyr os credant fod galw am randiroedd garddio.  Ymhellach ym 

mharagraff 3.28 o NCT 16 nodir y gwarchodir y rhandiroedd statudol a ddarperir gan 

awdurdodau lleol o dan Ddeddf Rhandiroedd 1925 ond ei bod yn bosib na cheir yr un 

diogelwch yn achos safleoedd rhandir sydd mewn perchnogaeth breifat.  Roedd y 

rhandiroedd oedd wedi eu darparu ar safle’r cais dan sylw yn rhai oedd yn cael eu 

darparu gan dirfeddiannwr preifat ac felly yn unol gyda’r canllaw ym mharagraff 

3.28 o NCT 16 mae’n bosib na fyddai’r un diogelwch ar gyfer safle rhandiroedd sydd 

mewn perchnogaeth breifat. 

 

5.3 Derbyniwyd gwybodaeth gan yr Uned Polisi ar y Cyd yn nodi fod Papur Testun 14 

mewn perthynas â’r gwaith o baratoi’r CDLL ac sydd yn seiliedig ar Asesiad 

Llecynnau Agored (safonau ‘Fields in Trust’) fel y nodir yn NCT 16, bod diffyg o ran 

darpariaeth llecynnau chwarae yn Nefyn.  Roedd hyn yn berthnasol ar gyfer pob math 

o lecynnau agored, gan gynnwys caeau chwarae, llecynnau chwarae plant a llecynnau 

chwarae gydag offer.  Nid yw fodd bynnag yn cynnwys rhandiroedd. 

 

5.4 Yn sgil y ffaith fod y safle yn llecyn agored / cae chwarae i’w warchod rhaid yw 

ystyried y bwriad o ran Polisi ISA 4 sydd yn ymwneud â diogelu llecynnau agored 

presennol.  Mae’r polisi yma yn datgan y gwrthodir cynigion fyddai’n arwain at golli 

llecynnau agored presennol, yn cynnwys unrhyw gyfleusterau cysylltiedig sydd â 

gwerth hamdden, mwynderol neu fywyd gwyllt arwyddocaol, oni bai y gellir cwrdd 

â’r meini prawf yn y polisi sef:- 

 Bod gormodedd cyffredinol o’r ddarpariaeth yn y gymuned; 

 Bod yr angen hirdymor ar gyfer y cyfleuster wedi darfod; 

 Y gellir cael darpariaeth amgen o’r un safon mewn ardal ac sydd yr un mor 

hygyrch i’r gymuned leol dan sylw; 

 Y byddai ailddatblygu rhan fechan o’r safle yn arwain at gadw ac ehangu’r 

cyfleuster fel adnodd hamdden. 
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5.5 Fel rhan o’r cais cyflwynwyd dogfen Crynodeb o Dystiolaeth ar Lecyn Agored.  

Mae’r asiant hefyd fel rhan o’r cais wedi crynhoi’r wybodaeth a gasglwyd fel rhan 

o’r Datganiad Cynllunio, Dyluniad a Mynediad a gyflwynwyd yn rhan o’r cais.  

Cafodd y wybodaeth yma eu paratoi gan yr asiant ac mae’n crynhoi’r broses a’r 

ymdrechion mae’r ymgeisydd wedi ei wneud i ganfod tystiolaeth o’r galw am 

randiroedd yn Nefyn.  Cytunwyd gyda’r drefn a’r dull y dylai’r asiant ei ddilyn i 

geisio’r wybodaeth ymlaen llaw. 

 

5.6 Caniatawyd cais C14/0171/42/LL ar gyfer newid defnydd tir i greu 21 o randiroedd a 

llwybrau mynediad cysylltiedig yn Y Ddol, Nefyn ar 30 Ebrill 2014.  Er ceisio 

darganfod y galw am randiroedd yn ardal Nefyn anfonodd yr asiant lythyrau at 

Gyngor Tref Nefyn, Grŵp Rhandiroedd Nefyn a Rheolwr Datblygol Byw'n Iach 

Cyngor Gwynedd.  Roedd y wybodaeth a geisiwyd yn y llythyrau yn ymgais i geisio 

gwybodaeth am faint o’r rhandiroedd ar Y Ddol oedd yn bresennol wedi eu 

meddiannu ac os oedd rhestr aros am randiroedd.  Anfonwyd llythyrau at y tri uchod 

ar ddau achlysur yn ystod Hydref 2016 a derbyniwyd ymateb gan Gyngor Tref Nefyn 

i’r ail lythyr.  Roedd yr ateb dderbyniodd yr asiant gan Gyngor Tref Nefyn yn 

amlinellu’r hanes i randiroedd Maes y Garn a sut y bu i’r safle yn Y Ddol gael ei 

ddatblygu, fod problemau draenio ar safle’r Ddol ynghyd a chadarnhau fod 37 enw ar 

restr aros am randiroedd ond ni dderbyniwyd copi o’r rhestr aros yma.   

 

5.7 Rhoddodd yr asiant hefyd  hysbyseb yn Llanw Llyn yn ystod Ebrill 2017.  Roedd yr 

hysbyseb yma yn ceisio darganfod gwybodaeth i weld y lefel o ddiddordeb oedd yna 

ar gyfer cael rhandiroedd yn Nefyn.  Yn y dogfennau Crynodeb o Dystiolaeth ar 

Lecyn Agored a’r Datganiad Cynllunio, Dyluniad a Mynediad a gyflwynwyd gyda’r 

cais mae’r asiant wedi nodi fod 3 ymateb wedi ei dderbyn yn dangos diddordeb 

mewn cael rhandir yn Nefyn.  Yn ddiweddarach daethpwyd i’r amlwg fod mwy o 

ymatebion wedi eu derbyn ar ffurf e-byst.  Mae’r asiant wedi cyflwyno llythyr yn 

ymddiheuro am y camgymeriad yma ond nad oeddynt yn ymwybodol fod y rhain 

wedi eu derbyn yn flaenorol oherwydd amryfusedd yn systemau e-byst cwmni 

Knights (asiant).  Derbyniwyd ar ffurf llythyr felly ychwanegiad i’r wybodaeth o 

ymateb i hysbyseb Llanw Llyn.  Yn ychwanegol i’r llythyrau derbyniwyd 6 ymateb 

drwy e-bost yn datgan diddordeb mewn cael rhandir.  Ers i’r amryfusedd am y nifer o 

ymatebion dderbyniodd yr asiant ddod i law derbyniodd yr Awdurdod Cynllunio 

Lleol 12 ymateb gan bobl oedd un ai yn nodi eu bod wedi ysgrifennu at Knights yn 

datgan diddordeb mewn cael rhandir a / neu yn rai oedd nawr yn nodi fod ganddynt 

ddiddordeb mewn derbyn rhandir.  Anfonwyd manylion y rhain i’r asiant.  

Derbyniwyd ymateb yn ôl gan yr asiant yn cadarnhau eu bod hwy erbyn hyn wedi 

derbyn 10 ymateb sef 3 llythyr a 5 e-bost yn Ebrill 2017 cyn cyflwyno’r cais 

cynllunio ac yna un e-bost ac un llythyr pellach ers diwedd Awst.  Hefyd cafwyd 

cadarnhad fod 8 o’r rhai oedd wedi datgan diddordeb wedi ysgrifennu at Knights a’r 

Cyngor, 2 wedi ymateb i Knights yn unig ac yna 4 wedi ymateb i’r Cyngor yn unig.  

Mae felly cyfanswm o 14 wedi datgan diddordeb mewn rhandir.   

 

5.8 Ym Medi 2016 gwnaeth yr ymgeisydd arolwg o’r rhandiroedd yn Y Ddol er asesu 

faint o’r 21 oedd mewn defnydd.  O’r wybodaeth a gyflwynwyd dim ond 10 allan o’r 

21 rhandir gyda chaniatâd cynllunio oedd yn cael eu defnyddio.  Cyflwynwyd lluniau 

hefyd i ddangos y defnydd.   

 

5.9 Gan fod yr ymgeisydd wedi cael ar ddeall drwy lythyr Cyngor Tref Nefyn fod 

problemau draenio ar safle rhandiroedd Y Ddol bu iddo geisio mynediad i safle’r 

Ddol i asesu’r anghenion draenio ac i weld os oedd modd eu datrys.  Ceisiodd 

gysylltu gyda’r Cyngor Tref drwy lythyr ar ddau achlysur a derbyniodd ateb yn 

datgan fod y tir ar les dros dro gan fod aelodau Gerddi Pawb wedi nodi ar sawl 
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achlysur eu dyhead i ddychwelyd i Maes y Garn mor fuan â phosibl.  Hefyd yn y 

llythyr nodwyd er bod peth gwaith adfer wedi ei wneud i wella draenio nad oedd y tir 

wedi gwella ac felly nad oeddynt yn gweld budd o anfon peiriannydd i’r safle.  

Cafodd cais yr ymgeisydd i ymweld gyda safle’r Ddol i geisio gweld os gallai 

gynorthwyo gyda gwella’r draeniau felly ei droi lawr gan Gyngor Tref Nefyn.  Mae’r 

ymgeisydd fodd bynnag wedi datgan fel rhan o’r cais ei fod yn parhau i fod yn barod 

i ymchwilio i’r draenio ar safle’r Ddol petai’r cyfle yn codi.  Mae’r ymgeisydd hefyd 

wedi datgan fel rhan o’r cais ei fod yn fodlon rhoddi cyfraniad ariannol tuag at wella 

cyfleusterau llecyn agored drwy gytundeb 106 fel rhan o’r caniatâd cynllunio petai’r 

cais yn cael ei ganiatáu. 

 

5.10 Pan ganiatawyd cais C12/1372/42/LL ar gyfer 10 o dai roedd safle’r cais presennol i 

ffurfio 16 rhandir ac felly nid oedd yr oll o’r rhandiroedd a’r llecyn agored o werth 

adloniadol yn cael ei golli.  Ystyriwyd hefyd y byddai hyn yn fodd o wella’r 

cyfleusterau ar gyfer deiliaid y rhandiroedd gan fod materion fel paratoi’r lleiniau a 

chael dŵr ar gyfer y safle yn faterion oedd wedi bod yn cael eu trafod rhwng 

perchennog y tir ar y pryd a Chymdeithas Randiroedd Nefyn.  Ers i gais 

C12/1372/42/LL gael ei ganiatáu mae cais am randiroedd ar dir neillog yn Nefyn 

wedi cael ei ganiatáu.  Y cais hwnnw oedd C14/0171/42/LL ar gyfer newid defnydd 

tir i greu 21 o randiroedd a llwybrau mynediad cysylltiedig yn Y Ddol, Nefyn a 

gafodd ei ganiatáu ar 30 Ebrill 2014.  O’r wybodaeth a gyflwynwyd fel rhan o’r cais 

gwelir fod yr ymgeisydd wedi gwneud ymdrechion i weld beth yw’r anghenion am 

randiroedd yn Nefyn a hefyd y defnydd a wneir o’r rhandiroedd presennol.  Mae 

hefyd wedi ceisio mynediad i’r rhandiroedd presennol i asesu draeniad y tir i weld os 

gall gynorthwyo i wella’r rhandiroedd presennol yma yn Y Ddol.  Gellir gweld fod y 

sefyllfa o ran rhandiroedd yn Nefyn wedi newid ers i’r cais am y 10 tŷ gael ei 

ganiatáu gyda chaniatâd cynllunio wedi ei roi ar gyfer 21 o randiroedd ar safle’r 

Ddol.  Ymddengys o’r wybodaeth a gyflwynwyd nad yw’r rhandiroedd yma wedi eu 

llenwi ac er bod o bosibl resymau dros hyn mae potensial yma ar gyfer 21 o 

randiroedd.  Deallir fod y tir yma ar les i Gyngor Tref Nefyn gan Gyngor Gwynedd 

am 15 mlynedd o Hydref 2014.  O ystyried fod y rhandiroedd yn Y Ddol ddim yn 

llawn ac mai ond 14 o enwau sydd wedi mynegi diddordeb mewn cael rhandir ystyrir 

y byddai’n bosibl cyflawni’r galw ar safle’r Ddol.  Er bod Cyngor Tref Nefyn wedi 

cyfeirio yn eu llythyr fod 37 o enwau ar restr aros nid yw’r rhestr yma wedi cael ei 

chyflwyno fel tystiolaeth groes i’r hyn sy’n cael ei gyflwyno gan yr ymgeisydd.  

Mae’r dystiolaeth a gyflwynwyd fel rhan o’r cais yn dangos fod ymdrechion hefyd 

wedi eu gwneud i geisio mynediad i safle’r Ddol er ceisio gweld os oedd modd datrys 

y problemau draenio y deallir sydd ar y tir ond nid yw mynediad wedi cael ei gytuno 

gyda Chyngor Tref Nefyn.  Gwelir hefyd o gynnwys NCT 16 na ellir cael yr un math 

o warchodaeth i randiroedd mewn perchnogaeth breifat ac a fyddai ar gyfer rhai sy’n 

cael ei redeg gan awdurdodau lleol.  Ystyrir fod ymdrech deg wedi ei wneud gan yr 

ymgeisydd i geisio gwybodaeth am yr anghenion o safbwynt darpariaeth rhandiroedd 

yn Nefyn a hefyd i geisio cyfrannu tuag at wella’r cyfleusterau ar safle’r Ddol.  Ar 

sail y wybodaeth sydd i law felly ystyrir fod darpariaeth ddigonol o randiroedd ar 

gael yn y gymuned ac felly fod angen hirdymor y cyfleuster wedi darfod.  Ystyrir fod 

safle’r Ddol yr un mor hygyrch ar gyfer y gymuned leol ag oedd safle Maes y Garn.  

Byddai’n bosibl hefyd petai mynediad yn cael ei roi er asesu’r tir y gallai’r draeniad 

tir ar safle Y Ddol gael ei wella ac mae’r ymgeisydd yn parhau i fod yn fodlon edrych 

ar hyn.  Fel arall mae’r ymgeisydd yn fodlon rhoddi cyfraniad ariannol tuag at wella 

cyfleusterau llecyn agored / cae chwarae yn y gymuned.  Ystyrir felly ar sail y 

wybodaeth i law fod y bwriad yn cwrdd gyda gofynion Polisi ISA 4 CDLL. 

 

5.11 Mae’r bwriad ar gyfer adeiladu 5 o dai unllawr.  Mae’r safle wedi ei leoli oddi fewn i 

ffin ddatblygu Nefyn ac felly rhaid yw ystyried yr egwyddor o ddatblygu’r safle ar 
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gyfer tai o dan Bolisi TAI 2 CDLL.  Mae’r polisi yma yn gefnogol i ddarparu tai o 

fewn ffin ddatblygu canolfannau gwasanaeth lleol.  Mae hyn yn cynnwys tai ar 

safleoedd wedi eu dynodi a hefyd rhai ddaw ar hap fel yn achos y cais presennol.  

Mae’r polisi yn adnabod darpariaeth ddangosol o 37 o unedau preswyl ar safleoedd ar 

hap yn Nefyn yn ystod oes y cynllun.  Mae atodiad 5 CDLL yn nodi lefel cyflenwad 

dangosol ar gyfer safleoedd hap o 15 uned ar gyfer Nefyn yn dilyn ystyried unedau 

sydd wedi eu cwblhau ers dyddiad sail y Cynllun, ymrwymiadau tai a hefyd y 

dynodiad tai).  Byddai’r 5 uned yma felly yn cyfrannu yn bositif tuag at y 

ddarpariaeth dai ar hap o fewn Nefyn.  Ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol o ran 

Polisi TAI 2 CDLL.  Fel rhan o’r cais mae’r ymgeisydd wedi datgan y byddai’n 

fodlon arwyddo cytundeb 106 yn clymu un o’r tai fel uned fforddiadwy.  Byddai hyn 

yn gyfwerth ac 20% o’r tai ac sydd yn fwy na’r gofyn ar gyfer Nefyn fel a nodir ym 

Mholisi TAI 15.  Y gofyn ar gyfer Nefyn fyddai 10%  o ran Polisi TAI 15.  Ystyrir 

yn sgil arwyddo cytundeb 106 tai fforddiadwy yn clymu un o’r unedau ar gyfer angen 

fforddiadwy y byddai’r bwriad yn bodloni gofynion Polisi TAI 15.  Bydda 4 o’r 

unedau gydag arwynebedd llawr mewnol o oddeutu 56 medr sgwâr.  Byddai hyn y tu 

mewn i’r uchafswm maint tai fforddiadwy unllawr dwy ystafell wely argymhellir yng 

Nghanllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy sef 80 medr sgwâr.   

 

5.12 Cais yw hwn ar gyfer codi 5 o dai.  Fodd bynnag byddai’r pum uned yma yn ffurfio 

estyniad i’r safle cyfochrog sydd gyda chaniatâd cynllunio ar gyfer 10 tŷ ac sydd yng 

nghanol cael eu hadeiladu.  Ni chynhwyswyd llecyn agored yn rhan o’r datblygiad 

gwreiddiol.  Mae Polisi ISA 5 CDLL yn gofyn am i gynigion tai newydd ar gyfer 10 

neu fwy o dai mewn ardaloedd ble na all llecynnau agored presennol fodloni 

anghenion y datblygiad tai arfaethedig roi darpariaeth addas o fannau agored.  Mewn 

amgylchiadau ble nad oes modd darparu llecynnau chwarae awyr agored fel rhan o’r 

datblygiad tai newydd gellir darparu darpariaeth addas oddi ar y safle neu wneud 

cyfraniad ariannol tuag at wella cyfleusterau mewn mannau agored presennol.  Nid 

yw’r cynllun yn dangos llecyn agored o fewn y safle ond mae’r ymgeisydd fel sydd 

wedi ei nodi eisoes yn cynnig gwneud cyfraniad tuag at lecynnau agored / llefydd 

chwarae er eu gwella.  Fel rhan o’r cais edrychodd yr ymgeisydd i mewn i fannau 

agored / llefydd chwarae yn yr ardal a gellir gweld fod yna gyfleusterau o fewn rhyw 

300 medr (pellter cerdded) i’r safle yn Y Ddol.  Fel y crybwyllwyd uchod mae’r 

rhandiroedd presennol ar y safle yma ond mae hefyd lecyn chwarae i blant gydag 

offer yno hefyd.  Ystyrir fod y cyfleuster yma o fewn pellter rhesymol i’r safle.  O 

dan yr amgylchiadau ystyrir y byddai’n rhesymol derbyn cyfraniad ariannol i wella 

cyfleusterau llecyn agored / cae chwarae o fewn y gymuned.  Bydd yr union 

gyfraniad yn cael ei bennu yn dilyn trafodaethau a gwybodaeth a dderbynnir am 

welliannau addas fwriedir a fyddai’n gymesur ac yn gyson gyda chost a graddfa’r 

ddarpariaeth a fyddai ei angen fel rhan o’r cynnig.  O wneud hyn ystyrir y byddai’r 

bwriad yn dderbyniol o safbwynt Polisi ISA 5 CDLL. 

 

Materion ieithyddol a chymunedol 

 

5.13 Bwriad sydd yma i adeiladu 5 tŷ annedd a chyflwynwyd Datganiad Cymunedol ac 

Ieithyddol yn rhan o’r cais.  Derbyniwyd sylwadau’r Uned Polisi ar y Cyd ar y 

Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol yma ac ar y cyfan ystyrir nad yw graddfa’r 

datblygiad arfaethedig yn debygol o gael effaith andwyol ar yr iaith Gymraeg.  

Gorwedd y safle o fewn ffin ddatblygu Nefyn a nodir fod y bwriad yn cynnig 5 tŷ 

gydag 1 o’r rhain yn fforddiadwy sef 20% o’r unedau a hyn yn cydymffurfio â 

pholisïau TAI 2 a TAI 15 CDLL.  Yn ôl cyfrifiad 2011 mae 76.1% o boblogaeth ward 

Nefyn yn siaradwyr Cymraeg o gymharu â 65.4% yng Ngwynedd.  Mae’n debygol y 

bydd yr unedau sy’n cael eu cynnig yn ddeniadol iawn i drigolion yn enwedig i bobl 

hŷn a theuluoedd yn yr ardal.  Bydd y datblygiad yn rhoi mwy o ddewis i bobl leol o 
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fewn y farchnad dai lleol a thrwy hynny helpu i gadw’r boblogaeth yn y gymuned.  

Mae fforddiadwyedd tai yn ward Nefyn yn uwch na’r ffigwr sirol sy’n golygu fod tai 

yn gyffredinol yn llai fforddiadwy yma.  Yn 2014 roedd 74.7% o aelwydydd wedi eu 

prisio allan o’r farchnad dai yn y ward o gymharu â 59.7% yng Ngwynedd gyfan.  

Pris canolrif eiddo yn y ward oedd £171,250 o gymharu â £136,375 yng Ngwynedd.  

Oherwydd maint yr unedau a gynigir, mae’n debyg bydd yr unedau a gynigir yn fwy 

fforddiadwy na chyfartaledd y stoc dai presennol a bydd hyn yn ei dro yn helpu 

diwallu anghenion lleol am dai mwy fforddiadwy.  O ystyried maint a lleoliad y tai a 

gynigir, ni ddisgwylir i’w prisiau godi allan o afael trigolion lleol.  Mae’r datblygiad 

felly’n debygol o gadw’r boblogaeth leol yn y gymuned a all gyfrannu i gael effaith 

bositif ar yr iaith Gymraeg.  Mae’n debyg y bydd y datblygiad yn ddeniadol iawn i 

deuluoedd bach gyda phlant a phobl hŷn.  Byddai nifer y disgyblion yn yr ysgol yn 

parhau i fod yn is na’u capasiti.  Cytunir gyda chasgliadau’r ymgeisydd o ran sut all 

adeiladu’r tai gael effaith bositif ar drigolion lleol.  Awgrymir fod yr ymgeisydd yn 

trafod gyda HunanIaith sut ellir codi ymwybyddiaeth am gyfleoedd yn yr ardal leol i 

oedolion ddysgu Cymraeg os nad oes gan yr ymgeisydd becynnau am yr ardal leol 

i’w rhoi i denantiaid newydd.  Ni ystyrir felly fod yna oblygiadau cymunedol ac 

ieithyddol yn deillio o’r cais presennol a bod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt 

Polisi PS 1 CDLL.   

 

Mwynderau gweledol 

 

5.14 Mae dyluniad y bwriad yn un eithaf syml yn cynnwys rhes o dai unllawr sydd wedi 

eu gwahanu fyny i ffurfio dau bar o efeilldai ac un uned arwahan.  Dyluniad eithaf 

traddodiadol sydd i’r tai gyda tho brig llechi a waliau allanol gyda chwipiad.  O ran 

eu dyluniad ystyrir y byddai’r bwriad yn gweddu i’r ardal ac na fyddai’n cael effaith 

andwyol annerbyniol ar ffurf a chymeriad y dirwedd neu’r drefwedd o’i gwmpas.   Er 

wedi ei leoli yn agos i ffin yr ardal gadwraeth ni ystyrir y byddai’r bwriad yn amharu 

ar gymeriad yr ardal gadwraeth.  Ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol o agwedd 

Polisïau PCYFF 3 ac AT 1 CDLL. 

 

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

Mae’r bwriad ar gyfer adeiladu tai o fewn ffin ddatblygu ac yng nghanol adeiladau 

eraill.  Ystyrir yn lleol y byddai effaith y bwriad ac na fyddai’n cael effaith ar y 

dirwedd hanesyddol yn ehangach.  Ystyrir  fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt 

polisi AT 1 CDLL.   

 

Mwynderau cyffredinol a phreswyl 

 

5.16 Mae tai annedd wedi eu lleoli ar ffin ogleddol, ddeheuol a dwyreiniol y safle.  Fodd 

bynnag, oherwydd lleoliad y tai arfaethedig a’r ffaith nad oes ffenestri yn nhalcenni’r 

tai arfaethedig a fyddai wedi eu lleoli'r naill ben ni ystyrir y byddai’r bwriad yn cael 

effaith andwyol ar fwynderau trigolion y tai tua’r gogledd a’r de o’r safle.  Mae’r tai 

tua’r dwyrain o’r safle ar lefel is ac felly yn sgil codi ffens ar ffin y safle a bod y tai 

yn rhai unllawr ni ystyrir y byddai’r bwriad yn achosi colli preifatrwydd neu or-

edrych i’r tai tua’r dwyrain.  Ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt Polisi 

PCYFF 2 CDLL. 

 

Materion trafnidiaeth a mynediad 

 

5.17 Byddai mynediad i’r safle trwy’r fynedfa gerbydol newydd sydd wedi ei chaniatáu yn 

rhan o gais C12/1372/42/LL ac sydd wedi cael ei hadeiladu.  Mae’r cynlluniau yn 

dangos bwriad i gael dau lecyn parcio i’r blaen o bob tŷ gan greu 10 llecyn parcio ar 

gyfer y datblygiad.  Derbyniwyd sylwadau’r Uned Drafnidiaeth ar y bwriad ac nid 
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oedd gwrthwynebiad ganddynt.  Ystyrir fod y bwriad yn dderbyniol o ran diogelwch 

ffyrdd ac yn cydymffurfio gyda gofynion Polisïau TRA 2 a TRA 4 CDLL. 

 

 

 

Materion bioamrywiaeth 

 

5.18 Derbyniwyd sylwadau gan yr Uned Bioamrywiaeth ar y cais yn datgan fod y safle 

eisoes wedi ei glirio ac felly fod unrhyw ymlusgiad oedd yno wedi mynd.  Nid oedd 

ganddynt felly unrhyw sylwadau bioamrywiaeth i’w wneud am y cais.  Ystyrir fod y 

bwriad yn dderbyniol o safbwynt Polisi AMG 5 CDLL. 

 

6. Casgliadau: 

 

6.1 Ystyrir fod y dystiolaeth a gyflwynwyd fel rhan o’r cais yn ddigonol brofi sut y 

byddai’r bwriad yn cyd-fynd gyda gofynion Polisi ISA 4.  Ar sail y wybodaeth a 

gyflwynwyd mae’r Awdurdod Cynllunio Lleol felly wedi ei argyhoeddi nad oes galw 

yn Nefyn am randiroedd a / neu dir mwynderol at ddefnydd cyffelyb.  Ystyrir felly 

fod y dystiolaeth a gyflwynwyd yn ddigonol i gyfiawnhau colli'r llecyn agored yma.  

Bydd disgwyl y byddai cyfraniad ariannol yn cael ei wneud gan yr ymgeisydd fel 

rhan o gytundeb 106 i wella cyfleusterau llecyn agored / chwarae yn y gymuned.   

 

6.2 Mae’r bwriad yn cydymffurfio gyda pholisïau tai'r cyngor ac mae’r ddarpariaeth o un 

tŷ fforddiadwy yn ddigonol o ran cydymffurfio gyda gofynion tai fforddiadwy geir 

ym Mholisi TAI 15.  Bydd gofyn i’r ymgeisydd arwyddo cytundeb 106 yn clymu un 

o’r unedau felly fel tŷ fforddiadwy.   

 

7. Argymhelliad: 

 

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

arwyddo cytundeb 106 ar gyfer clymu un o’r tai fel tŷ fforddiadwy ac i gytuno ar 

ddull priodol i sicrhau cyfraniad ariannol tuag at wella cyfleusterau llecyn agored / 

chwarae yn y gymuned, ac hefyd i amodau - 

 

1. Cychwyn o fewn 5 mlynedd. 

2. Unol gyda’r cynlluniau. 

3. Cytuno llechi to. 

4. Cytuno wyneb allanol. 

5. Tynnu hawliau datblygu a ganiateir ar gyfer estyniadau ac adeiladau cwrtil ar gyfer y 

tŷ fforddiadwy. 

6. Amod Dwr Cymru 

7. Llefydd parcio i’w cwblhau yn unol gyda chynlluniau ac i fod yn weithredol cyn i’r 

tai gael eu meddiannu am y tro cyntaf. 
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